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Professor Maurício Moscovici
Editorial

O Professor Maurício Moscovici faleceu na ma-
drugada de 26/9/2014, aos 89 anos de idade. 

Foi anatomista, professor e pesquisador, com 
uma vida profissional de mais de meio século, ex-
tremamente produtiva. Era um exímio dissecador, 
preparando peças para aulas e pesquisa. Com base 
nas suas observações, publicou importantes artigos, 
capítulos de livros e livros, com vistas a aplicações 
médico-cirúrgicas. 

Sua carreira acadêmica foi notável, chegando a 
Professor Titular, já em 1962, e mais tarde Emérito, 
em 1993, sempre com grande dedicação ao ensino 
de graduação e de pós-graduação. Foi persistente e 
incansável para alcançar seus objetivos acadêmicos, 
mesmo depois de aposentado.

Por onde passou implantou laboratórios de ana-
tomia, sendo o último o Laboratório de Anatomia 
Neurocirúrgica no Instituto de Neurologia Deolindo 
Couto (INDC), que leva seu nome, onde propiciava 
treinamento para Residentes e Estudantes. Renovou 
o Museu de Anatomia do INDC, enriquecendo-o 
com peças que dissecou. 

Foi membro e presidente de várias Associações de 
Anatomia, no nosso meio e no exterior. Organizou 

numerosos Congressos na sua área de atuação, inclu-
sive quatro Cursos Práticos de Anatomia e Cirurgia, 
dedicados aos nervos periféricos e coluna vertebral, 
de grande sucesso e muito concorridos. 

Essas atividades foram amplamente reconheci-
das, nos âmbitos nacional e internacional, tendo-lhe 
granjeado importantes prêmios. 

Além da sua atuação acadêmica, dedicava-se à 
pintura de quadros, nas suas horas de lazer, com uma 
produção muito interessante, alguns sobre temas 
anatômicos. 

Seu falecimento representa para seus familiares, 
amigos e colaboradores uma enorme perda, só ame-
nizada pela certeza da permanência de suas obras.                                                                                     

O INDC da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), por intermédio da direção e dos edi-
tores, expressa o seu pesar, agradecido pela participa-
ção dedicada do Professor Maurício, com sua crítica 
construtiva e sua atitude conciliadora, sempre emba-
sada no bom senso e na sabedoria.
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Diretor do INDC da UFRJ


