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Marcos, Luis Guilherme e André Lyra

O gastroenterologista e hepatologista baiano Luiz Guilherme Costa Lyra (falecido ano passado) foi a maior fonte de inspiração de dois dos seus três filhos, na hora de
escolher qual caminho profissional seguir, André e Marcos
Lyra. Dentre outras coisas, Dr. Lyra foi professor titular e
livre docente do departamento de medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e coordenador científico
do Hospital São Rafael. Ainda na infância, André e Marcos
Lyra observavam a dedicação e o prazer do pai ao exercer a profissão. Prof. Lyra ministrava aulas na Ufba, em
diversos cursos e congressos no Brasil, atuava em hospitais e consultório. Era admirável a sua capacidade de se
dedicar intensamente à medicina e, ainda assim, dispensar uma atenção especial aos filhos. “Ele trabalhava muito, saía cedo e chegava tarde, mas mesmo assim ele foi
muito presente em nossas vidas”, relembra Marcos. Entretanto, foi na adolescência que começaram a compreender

de maneira mais clara a importância do papel que o pai
exercia como médico, e essa admiração foi transformada
em vontade de seguir o mesmo caminho: “Via o quanto
os pacientes gostavam dele; compreendi, então, que isto
ocorria não somente porque ele era um médico competente e renomado, mas também por tratar os pacientes
de maneira muito atenciosa, humana e respeitosa; ele, de
fato, adorava seus pacientes”, lembrou André.
Ambos afirmam que Dr. Luiz Lyra nunca pediu para que
fizessem medicina, mas eles, no momento da escolha, não
tiveram dúvidas. Foram seus alunos na UFBA em aulas
teóricas e André, o primogênito, diz que terminou por ser
influenciado na escolha das especialidades - hepatologia
e gastroenterologia – ao ver o pai atuar como professor e
médico. Os dois trabalharam juntos e dividiram o consultório. Já Marcos, que é oncologista, disse que o pai o ajudou
muito, mas de forma indireta, dando-lhe conselhos e sugestões sobre diversas situações. Sobre o legado deixado
pelo pai: “Em exemplo com ser humano, a dedicação pela
medicina, o respeitos pelos pacientes e o amor pela família”, concluem.
Para a comunidade médica, Dr. Lyra se tornou um dos
mais conceituados profissionais da área de gastroenterologia do país. Ele foi presidente da Federação Brasileira de
Gastroenterologia (FBG) no período de 1996 a 1998 e Sócio Honorário da Sociedade de Gastroenterologia da Bahia
(SGB). Em 2013, foi eleito por aclamação membro honorário da Academia Nacional de Medicina (ANM), o que só
veio confirmar a importância da sua atuação seja na atividade diária da medicina ou como pesquisador, em sua
busca constante pelo conhecimento.

A Delfin Imagem lança Portal Dentista
Pioneira em imagem digital e ressonância magnética
da ATM, a Delfin Imagem oferece exames odontológicos
com alta qualidade técnica e diagnóstica. Os protocolos,
os equipamentos modernos e a equipe de radiologistas
garantem ainda a redução da dose de radiação recebida pelo paciente. A clínica oferece exames de tomografia
computadorizada de feixe cônico e multislice, radiografias
intrabucais digitais, modelo das arcadas dentárias digital,
fotografias extra e intrabucais, ressonância magnética
das ATMs, além de radiografias extrabucais digitais como
panorâmica da face, telerradiografia e outras.

