
 

 

 

 Discurso de posse do dr. Augusto Key Karazawa Takaschima como presidente da SBA, gestão 2021 

Boa noite! 

Cumprimento o presidente da AMB, dr. César Eduardo Fernandes; o presidente da Febracan, dr. 

Wagner Ricardo Soares de Sá; a presidente do Conselho Superior, dra. Emily Montarroyos; o vice-

presidente do CFM, dr. Alexandre Rodrigues, que está representando o presidente do CFM, dr. 

Mauro Luiz de Brito Ribeiro. Cumprimento os demais membros da mesa e todos os presentes nesta 

cerimônia. 

Tradicionalmente, a posse da SBA ocorre no segundo sábado de janeiro na cidade do Rio de 

Janeiro, sede da sociedade, em uma cerimônia solene seguida de um jantar festivo. Este ano, em 

respeito à situação do país e aos colegas que trabalham na linha de frente contra a Covid-19 e 

coerentes com o espírito da SBA, celebramos nossa posse de forma virtual. O momento é de 

reflexão. 

Em linha com esse espírito, gostaria de ler para os presentes a fala de Abraham Lincoln, no 

“Discurso de Gettysburg”, considerado o discurso mais importante da história dos Estados Unidos. 

Lincoln o proferiu no auge da Guerra Civil americana, em que homenageou os mortos na 

importante batalha de Gettysburg, Pensilvânia: 

Há 87 anos, neste continente, os nossos antepassados doaram ao mundo uma nova 

nação concebida na liberdade e baseada no princípio de que todos os homens foram 

criados iguais. 

Estamos hoje envolvidos em uma grande guerra civil que provará se esta nação ou 

qualquer outra deste modo concebida pode perdurar. 

Encontramo-nos, neste momento, num dos grandes campos de batalha desta luta e 

queremos consagrar uma parte dele à última morada dos que aqui sacrificaram a própria 

vida pela existência do país. 



 

 

 

É justo que o façamos, porém, num sentido mais profundo, não nos compete abençoar 

ou consagrar este solo. 

Os heróis, vivos ou mortos, que nele pelejaram, já o santificaram a tal ponto que as 

nossas fracas forças nada lhe podem acrescentar nem tirar. 

Mais tarde, o mundo esquecerá o que hoje foi dito aqui; todavia, jamais poderá olvidar 

os feitos de que este campo foi teatro. 

Cabe-nos, a nós, vivos, dedicar-nos à continuação da obra que os combatentes aqui 

iniciaram. 

Compete-nos realizar a sublime tarefa que esses grandes mortos nos legaram, e com 

crescente espírito de sacrifício levar à vitória a causa que aqui os fez exaltar o 

derradeiro alento. 

Cumpre-nos fazer que esses homens não tenham tombado em vão, que, com o auxílio 

de Deus, a nação assista à renascença da liberdade e que o governo do povo pelo povo 

não desapareça da face da terra. 

Destaco desse impactante discurso: “[…] Cabe-nos, a nós, vivos, dedicar-nos à continuação da obra 

que os combatentes aqui iniciaram. 

Compete-nos realizar a sublime tarefa que esses grandes mortos nos legaram […]” 

Continuação da obra, tarefa, legado. Palavras fortes que nos compelem a trabalhar em prol desta 

grande herança que nos foi outorgada: a SBA. 

Em 1948, os fundadores da SBA criaram uma sociedade concebida na união e na 

solidariedade e baseada no princípio de que, juntos, somos mais fortes, legando às futuras gerações 

de anestesiologistas uma identidade, um ideal, uma razão de ser. 



 

 

 

A primeira Diretoria da SBA teve como presidente o dr. Mario Castro D’Almeida Filho. Entre 1948 

e 1956, por vezes, houve troca total de uma Diretoria por outra. Mas o fato importante a ser 

destacado é que, de 1957 até 2021, ao menos um membro da Diretoria da gestão anterior 

permaneceu no ano seguinte, constituindo um elo, uma conexão contínua que liga a atual gestão ao 

ano de 1957. Temos uma tradição de 64 anos no processo de mentoria e melhoria contínua. 

Essa competência, de identificar e moldar novos líderes, permitiu que a sociedade alcançasse a 

condição de ser a terceira maior sociedade de especialidade do mundo, com 12 mil sócios. 

Minha história não é diferente. 

Fui chamado para entrar na vida associativa a convite do dr. Benedetti, amigo e sócio, a quem 

presto homenagem, na Sociedade de Anestesiologia de Santa Catarina em 2008. Fui convidado a 

fazer parte da Diretoria da SBA em 2017, pelo dr. Ricardo Azevedo, de quem tornei-me grande 

amigo após nossa convivência na gestão da sociedade. 

Pare e pense em quem o introduziu na vida associativa? Quem o convidou para entrar na 

SBA ou na sua regional? Quem lhe deu as orientações para que aprimorasse sua capacidade 

de gestão e liderança? Essa capacidade de unir e inspirar pessoas que a SBA carrega em seu 

DNA é provavelmente uma das características mais importantes de nossa sociedade.  

 E é o que elencamos em nosso planejamento estratégico como propósito na gestão 2021. 

Depois de uma longa reunião, definimos que, para os próximos anos, nosso propósito será 

unir e inspirar os anestesiologistas em torno dos valores da SBA, com a missão de formar, 

educar, certificar e representar a anestesiologia brasileira, priorizando as áreas na quais a SBA 

tem relevância, obrigatoriedade e exclusividade, com foco estratégico, no curto prazo, no 

aprimoramento de nossos eventos virtuais e digitais. 

Quais são nossos valores?  

Sabemos quem somos, o que fazemos e qual nosso propósito. O desafio é sermos coerentes em 

nossas atividades, de modo que criemos sinergia entre nossa identidade e nossa competência e o 



 

 

 

portfólio de produtos e serviços gerados para nosso sócio. Por isso a importância das palavras de 

Lincoln, que evocam a grandeza da atitude de honrar nossa história, o legado de quem nos 

antecedeu. Isso é o que nos permitirá alcançar essa coerência. Quem conhece o passado trabalha 

o presente construindo o futuro. 

Como oriundo da regional de Santa Catarina, gostaria de homenagear todos os presidentes da SBA 

de gestões anteriores, recordando os nomes dos presidentes da SBA que representaram a Saesc: 

• Dr. Danilo Freire Duarte (1961, in memorian). Saudoso precursor. 

• Dr. José Warmuth Teixeira (1975). Participou, há dois anos, de uma jornada da Saesc, na 

qual tomou parte de um treinamento de Suporte Básico e Avançado de Vida. Tem mais de 

80 anos. 

• Dr. Renato Almeida Castro (2001, in memorian). Aprendi muito com o Renato. 

• Dr. Jurandir Coan Turazzi (2008). Ativo na cidade de Joinvile. Um de meus conselheiros 

quando tenho dúvidas. 

Como comentei, completamos 73 anos de história em fevereiro e temos 64 anos de mentoria 

contínua e ininterrupta de uma gestão para a outra. Aos presidentes das gestões anteriores nosso 

muito obrigado! 

Esse trabalho acumulado de várias gerações permitiu o desenvolvimento de uma sociedade 

sólida, que cumpriu seu papel diante do maior desafio que o mundo contemporâneo enfrentou 

desde a Segunda Guerra Mundial, a Covid-19. Serviu como farol em meio a dúvidas e anseios, 

como alicerce ante as incertezas e uniu a anestesiologia brasileira em um momento em que o país 

estava dividido. 

No ano de 2020, a anestesiologia foi chamada para o front da batalha contra a Covid-19. 

Participamos de equipes de manuseio de vias aéreas, escalas de UTI Covid e respondemos 

com eficiência. A especialidade teve – e tem – importante papel nessa delicada situação que ainda 

persiste. Interagimos com outras áreas da medicina e destacamos a importância de nossa 

especialidade. Parabéns aos colegas que desempenharam essa importante função social e 

humana! Aos colegas que pereceram nessa batalha faremos uma homenagem na sequência. 



 

 

 

Destaco a atuação de toda a Diretoria da SBA, mas relacionado diretamente com a Covid-19, 

enfatizo o papel de nosso diretor de Defesa Profissional, Luiz Diego, bem como a comissão 

temporária de combate à Covid-19 que foi instaurada, com Mauro, Pablo Detoni e Luiz Carrareto. 

Eles merecem nossa admiração pelo trabalho desenvolvido. Obrigado! 

Uma menção especial ao presidente da gestão 2020, dr. Rogean Nunes, que brilhantemente 

conduziu a gestão da SBA em meio à Covid-19. Sua capacidade de trabalho e liderança possibilitou 

que a SBA não só enfrentasse esse desafio, mas que emergisse em um novo modelo de atuação, 

mais ágil e conectada com o mundo atual. Os webinars, a Academia SBA, as mídias sociais, o TSA 

e o CVA on-line foram importantes ações de sua gestão. Parabéns pelo trabalho realizado! A gestão 

de 2020 entrará para a história da SBA! 

Uma obra de tal envergadura, como a SBA, com 12 mil associados, é fruto de um trabalho 

acumulado de gerações que trabalharam e trabalham ainda na construção dessa sociedade. É o que 

chamamos de genialidade coletiva – juntos somos mais fortes. Por isso, a homenagem ao sócio 

da SBA. Ele é nossa razão de ser. Parabéns, caro amigo, por pertencer a essa sociedade! 

Nessa construção conjunta, gostaria de citar os nomes dos atuais diretores da SBA. 

Dr. Marcos Albuquerque - vice-presidente da SBA. Um amigo, uma referência. Pai do Núcleo do 

EU. Saudações aos membros desse importante grupo, que expandirá suas atividades este ano em 

busca de um olhar mais humano e com propósito para os sócios da SBA que queiram encontrar 

ferramentas para o desenvolvimento pessoal. Marcos é um dos pilares executivos da Diretoria da 

SBA desde 2018. 

Professora Maria Angela (diretora científica) - credibilidade, competência e história. Sua 

representatividade traz para a SBA uma base sólida de confiança. 

Dr. Jedson (vice-diretor científico) - nobre representante da Bahia. É um dos nomes recentes 

acrescentados à Diretoria. Trabalha há longa data com ensino e residência. 



 

 

 

Juntos, a professora Maria Angela e Jedson, que estão à frente da Diretoria Científica, manterão o 

trabalho dos webinars, a Academia SBA, o processo de certificação por meio do TSA e TEA e o 

CVA. Pela primeira vez, o TSA terá duas edições no ano. A segunda edição do CVA acontecerá em 

julho. 

Dr. Luiz Diego (diretor de defesa profissional) - amigo com iniciativa, sabe trabalhar em equipe e 

com afinco na defesa profissional. Desenvolverá projetos diante dos desafios da gestão de trabalho 

e do mercado da anestesiologia. 

Dra. Catia Goveia (diretora administrativa) - competente, diligente e com larga experiência na vida 

associativa.  A dra. Catia traz novas ferramentas de gestão para a administração da SBA. 

Dr. Vicente Faraon (diretor financeiro) - jovem, mas extremamente hábil na condução patrimonial 

da SBA. Traz o conceito de alocação eficiente de recursos. 

Dr. Antônio Brandão (diretor-secretário) - historicamente envolvido com o Sava, desenvolve um 

trabalho importante em simulação e ensino. 

Dr. Luiz Fernando Falcão (diretor de relações internacionais) - Falcão alia técnica, teoria e gestão 

para representar a SBA no exterior. Junto com Catia e Jedson, é o novo integrante de um time 

dedicado, competente, com o qual tenho orgulho de trabalhar. 

Novamente, a SBA tem a genialidade coletiva como um dos alicerces de seu trabalho, e 

precisamos reconhecer os presidentes das regionais e suas Diretorias estaduais. Em nome 

desses presidentes, destaco o trabalho da dra. Maria Luíza, que exerceu o mandato de presidente do 

Conselho Superior com maestria e elegância. Aprendi muito na convivência com Malu em 2020. 

Sabemos que a dra. Emily, da regional do Amazonas, que assumirá esse desafio, será uma sucessora 

à altura. Menciono também o nome do dr. Breno, presidente da Saesc, por ser de minha regional de 

origem e por ser um sócio e amigo. 



 

 

 

Agradecimento especial aos membros de comissões e comitês que estruturam a base executiva dos 

processos de formação, certificação, educação e representação. Sem vocês esse trabalho não 

aconteceria. 

Destaque também para o trabalho da professora Maria José Carmona à frente da BJAN, com seus 

editores associados e revisores. A BJAN está com um projeto gráfico e editorial sintonizado com o 

momento atual e com o objetivo de aumentar a influência da ciência brasileira na anestesiologia. 

Parabéns à professora e a todos os envolvidos nesse projeto! 

Congratulo os responsáveis pelos CETs e seus instrutores pela honrosa tarefa de formar os 

anestesiologistas de amanhã. Somos mais de mil instrutores em 130 CETs responsáveis por 2200 

MEs. 

Saúdo os profissionais que trabalham na sede da SBA diariamente. Sem o comprometimento e 

empenho dessa equipe, o compromisso que a SBA desenvolve não seria possível. Houve ampliação 

do quadro de funcionário e temos, hoje, um CEO, Marcel Feldmann, que, em conjunto com nossa 

querida e experiente Mercedes, conduz essa nobre equipe. 

Homenageamos as entidades parceiras AMB e CFM. A sociedade civil precisa se organizar para a 

construção de uma nação estável e duradoura.  

Lanço também uma saudação especial à Febracan, na figura de seu presidente, Wagner. O debate de 

ideias e a educação técnica do anestesiologista sobre gestão de trabalho passa por uma ação 

educacional conjunta entre as duas entidades. 

Do ponto de vista pessoal, agradeço ao CET onde me formei, o CET do Hospital Celso Ramos, na 

figura do dr. Saul Linhares, figura exemplar responsável pelo centro de ensino, em nome do qual 

agradeço a todos os instrutores que me orientaram. 

Não poderia deixar de mencionar o grupo de anestesia Sianest, que me suporta e permite que eu 

possa me dedicar à vida associativa. O exercício da presidência é também uma escolha da Sianest, 

que valoriza a vida associativa. Menciono também Mario Pereira, que me despertou o gosto pela 



 

 

 

anestesia, e Benedetti, que é um importante parceiro da anestesia e da vida associativa. Por meio da 

homenagem a esses dois amigos, parabenizo todos os colegas da Sianest! 

Fiz muitos amigos na vida associativa. Não poderia mencionar todos, mas em nome de Ricardo 

Azevedo saúdo todos os meus amigos da SBA. Salve, Ricardo! 

Por fim agradeço a minha família. Somos fruto de uma história que não é só nossa. Em especial a 

minha esposa, Renata, e a meus filhos, Yuji, Kenji e Aline. São a base de minha vida pessoal. 

Renata participa muito da SBA e tem grande apreço por nossa sociedade. Muito obrigado pelo 

apoio! 

 

Dr. Augusto Key Karazawa Takaschima 

Diretor presidente da SBA, gestão 2021 

 

 


