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Editorial

No dia 16 de outubro de 2013, nós perdemos e o Céu ganhou a companhia do nosso 
amigo Marcos Brazão, um dos especialistas de maior expressão na Medicina do Exercício e do 
Esporte brasileira. Nos últimos dias e, provavelmente ainda por muitos e muitos anos, ecoou e 
continuará a ecoar no nosso pensamento a frase, pronunciada com voz grave e com um largo 
sorriso, “Como vai, meu jovem?”.

Marcos Aurélio Brazão de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro, em 6 de fevereiro de 1952. 
Filho de Luiz Aurélio de Oliveira e Maria Celeste Brazão de Oliveira, Marcos Brazão se formou 
em 1976 pela Faculdade de Medicina de Valença (RJ). Fez Residência em Cardiologia de 1977 a 
1979 no Hospital Geral de Bonsucesso, no Rio de Janeiro. E em 1985, concluiu a Pós-Graduação 
em Medicina do Esporte, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Profissional extremamente qualificado e dedicado, o Dr. Marcos Brazão começou a imprimir o seu nome na especialidade, quando 
presidiu a então Sociedade de Medicina Desportiva do Rio de Janeiro (SMDRJ) de 1993 a 1996, tendo sido reeleito para o triênio 1996 
a 1999. Nesse período, promoveu diversas ações e estimulou o surgimento de diversas lideranças, tendo tornado a SMDRJ uma das 
regionais mais atuantes do país. Entre as suas realizações, podemos citar a criação do Curso de Atualização da SMDRJ, das Reuniões 
Científicas mensais e do “Jornal de Medicina do Exercício” que passou a ser o mais conhecido veículo de divulgação do conhecimento da 
especialidade não somente no RJ, mas em todo o Brasil.

Diante do seu profícuo trabalho na entidade regional, o Dr. Marcos Brazão foi eleito para assumir a Presidência da Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exercício e do Esporte, cargo que ocupou de 1999 a 2001. Durante a sua gestão, comandou uma Diretoria que conseguiu 
grandes avanços para a especialidade, culminando com um belíssimo Congresso Brasileiro em junho de 2001, no Hotel Glória, no Rio de 
Janeiro, que contou com um importante apoio do Ministério do Esporte.

Sempre preocupado com os aspectos éticos e com a orientação correta aos jovens especialistas, o Dr. Marcos Brazão foi o grande 
incentivador e organizador da Câmara Técnica (CT) de Medicina do Esporte do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Ja-
neiro, a primeira CT da especialidade no Brasil; foi coordenador desta CT por mais de uma década, período no qual organizou a produção 
coletiva de diversos documentos e resoluções.

Em 2004, o Dr. Marcos Brazão concluiu o seu Mestrado em Cardiologia pela Universidade Federal Fluminense. Preocupado também 
com a formação profissional dentro da nossa especialidade, o Dr. Brazão foi convidado a coordenar a Pós-Graduação em Medicina do 
Exercício e do Esporte da Universidade Veiga de Almeida (UVA), trabalho que também desenvolveu por mais de uma década. Comprome-
tido com uma gestão de qualidade para cursos e eventos acadêmicos, foi convidado para coordenar todos os Cursos de Pós-Graduação 
da UVA nessa área em todo o Brasil.

Entre as características profissionais do Dr. Marcos Brazão podemos citar o perfeccionismo na sua prática médica, a incessante atualização 
profissional, o incentivo ao desenvolvimento dos profissionais mais jovens, o incentivo ao surgimento de novas lideranças, o compartilha-
mento de informações científicas e técnicas às quais tivesse acesso. Em suma, qualidade e generosidade estavam entre as suas grandes 
marcas. Desta forma, muitos médicos no Brasil lhe são gratos e o têm como referência na sua formação e no seu crescimento profissional.

Poderíamos encerrar aqui, já tendo enumerado apenas alguns de seus inúmeros feitos na sua área de atuação profissional. Mas esta 
singela homenagem estaria incompleta se não abordássemos algumas características do grande ser humano que era Marcos Brazão. A 
primeira e mais evidente de suas características humanas era o eterno bom humor, sempre utilizando brincadeiras para tornar os ambientes 
mais agradáveis, o trabalho mais leve e conseguir outra de suas características: a capacidade de agregar. Pessoa “do bem”, de boa índole 
e bom caráter, humilde, ético, capaz de respeitar as mais diversas opiniões. Bom pai e bom marido. Sobretudo, um homem amável, um 
homem que ainda acreditava na bondade e na pureza como formas fundamentais para o bom relacionamento humano.

Ainda, Marcos Brazão era apaixonado por Rock & Roll, tocava guitarra com maestria (tinha carteira de músico profissional) e também 
era torcedor fanático do Fluminense.

Todas estas qualidades no campo pessoal fizeram com que Marcos Brazão não tenha deixado apenas uma grande quantidade de 
alunos e seguidores de seus ensinamentos, mas na verdade uma verdadeira legião de amigos e admiradores do excelente profissional 
mas sobretudo do grande e verdadeiro ser humano que ele sempre foi.

A saudade será eterna, intensificada pelas boas lembranças de convívio pessoal e profissional. Vá com Deus mestre, amigo e irmão! 
Continue percorrendo o seu caminho iluminado! Um forte abraço! E mande notícias do jogo. qual jogo? O novo jogo de sofá que trou-
xeram para você assistir seu TRICOLOR aí de cima.
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