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O MÉDICO

Vê a vida do filho se extinguindo

Ao prezado colega Mário Duarte Monteiro

Ou noite ainda com luar ou não

Que passa sempre a lhe estender a mão

Pois tenta preservar a vida humana

Quando ele chega em tom alegre, afável
E vê, outra vez, aquela mãe sorrindo

Quantas vezes a mãe inconsolável 

 

É a esperança do forte ou do covarde

 
Penetra no palácio ou na choupana

Levando, a cada qual, um doce alento

Entra na casa de manhã ou tarde

Na luta insana contra o sofrimento
 

Diz, oficiosamente, ao paciente,

Ocasiões sofrendo intensamente

Você, meu bom irmão, já está curado

Diz a parentes, pacientemente

Sentindo seu saber já fracassado

Por nada mais poder oferecer

E bem junto a Deus na santa morada

(...) Às vezes examinando o doente,

(...) Até que um dia também é lembrado

Presta, contrito, ao seu Pai amado

Carlos Tortelly Rodrigues da Costa

Só Deus do céu pode fazer viver

As contas de uma vida aos outros dada

O MÉDICO

Ao prezado colega Mário Duarte Monteiro

Vê a vida do filho se extinguindo

Que passa sempre a lhe estender a mão

Quantas vezes a mãe inconsolável 

Quando ele chega em tom alegre, afável

 

Levando, a cada qual, um doce alento

É a esperança do forte ou do covarde

Penetra no palácio ou na choupana

Na luta insana contra o sofrimento

 

 

Pois tenta preservar a vida humana

E vê, outra vez, aquela mãe sorrindo

Ou noite ainda com luar ou não
Entra na casa de manhã ou tarde

Só Deus do céu pode fazer viver

E bem junto a Deus na santa morada

Diz a parentes, pacientemente

Presta, contrito, ao seu Pai amado
As contas de uma vida aos outros dada

Carlos Tortelly Rodrigues da Costa

(...) Até que um dia também é lembrado

(...) Às vezes examinando o doente,

Você, meu bom irmão, já está curado

Ocasiões sofrendo intensamente
Por nada mais poder oferecer

Sentindo seu saber já fracassado
Diz, oficiosamente, ao paciente,



B
EDITORA

D

Todos os direitos reservados no Brasil por
DB Editora - Duarte e Barbosa Produções de Eventos Ltda ME.

Rua 21 de Abril n.19, Santa Rosa, Niterói/RJ
(21) 97922-0004 | 97922-3999

dbeditora@gmail.com

Copyright  © 2018 by DB EDITORA

Coordenação editorial: Franciane Barbosa

Fotografia e tratamento de imagem: Antonio Schumacher

Redatora/revisora: Irma Lasmar Sirieiro

Redatora/revisora: Verônica Martins de Oliveira

Redator: Sérgio Meirelles de Andrade

Historiadora: Antoane Rodrigues

Design e Diagramação: Texto & Café Comunicação

A HISTÓRIA DA MEDICINA EM NITERÓI
Organizado por Franciane Barbosa

DB Editora - Niterói/RJ - 2018

216 páginas - Tamanho: 21x21cm

2.000 cópias - Distribuição gratuita

ISBN: 978-85-907132-1-0 



Nós da DB Editora estamos muito honrados e gratos por fazermos parte dessa nova fase cultural que se inicia em 
Niterói - um dos poucos municípios do Brasil com Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Parabenizamos e agradece-
mos imensamente a todos os órgão da Prefeitura envolvidos nesse processo, como a Secretaria de Cultura, a Secre-
taria de Fazenda, a Fundação de Arte de Niterói (FAN) e todos os dedicados funcionários do departamento que coor-
dena o Sistema Municipal de Financiamento à Cultura de Niterói (SIMFIC).

Nossa gratidão também às demais pessoas que colaboraram para a execução deste livro: Dr. Alcir Vicente 
Visela Chácar, Dr. Alexandre Viana, Prof.ª Ana Maria Mauad, Fernanda Cantarino, Dr. Flávio Celso Gomes Perei-
ra, Dr. Geraldo Martins Ramalho, Dr. Guilherme Eurico Bastos da Cunha, Igor José de Jesus Garcez, Dr. Ilza 
Boeira Fellows, Dra. Ismênia de Lima Martins, Jorge Pessano, José Carlos Vieira Trugilho, Prof.ª Julia Lopes, 
Prof.ª Juniele Rabelo, Laécio Duarte Silva, Mauro Ventura, Paulo Sergio Campos Junior, Rafael Lazari, Dr.Vinici-
us Queiroz e Dr. Waldenir de Bragança.

Por fim, nosso agradecimento especial ao único incentivador do projeto do livro A HISTÓRIA DA MEDICINA EM 
NITERÓI, que tornou possível a realização desta bela obra que ficará nos anais da cultura da cidade: o COMPLEXO 
HOSPITALAR DE NITERÓI (CHN).

Antonio Duarte e Franciane Barbosa       . 

O livro A HISTÓRIA DA MEDICINA EM NITERÓI é uma publicação da DB Editora, com 12 de anos de experiência 
no mercado. Esta obra é um dos primeiros projetos culturais a serem realizados através da LEI DE INCENTIVO À 
CULTURA - Lei nº 3182/2015 de 18 de dezembro de 2015, que entrou em vigor em agosto de 2017. Esta lei é de suma 
importância para a cidade, pois tem como objetivo incentivar a Cultura por meio de projetos culturais, sendo por isso 
tão almejada por artistas, produtores e empresas da área. Os projetos podem ser totalmente incentivados por pessoa 
física ou jurídica, com a renúncia fiscal do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e/ou do 
Imposto de Serviço de Qualquer Natureza (ISS), com reembolso de até 100% do valor incentivado, sem burocracias, 
de forma ágil e simplificada.

Por sermos um dos pioneiros, enfrentamos algumas barreiras, mas todas vencidas com muito empenho e deter-
minação de todos os envolvidos em prol da realização deste projeto tão sonhado que agora vira realidade.

O nosso muito obrigado a toda a nossa equipe, que trabalhou duro, mas sempre com um sorriso no rosto; à nossa 
família, que precisou suportar nossa ausência; e principalmente a Deus, pois sem Ele nada disso seria possível.

AGRADECIMENTOS



PREFÁCIO

O que há de comum entre a Física e a Medicina no ontem, no hoje e no amanhã?

Nunca as pessoas viveram tanto em nosso país, ou estiveram tão sadias por mais tempo. Nunca as 

conquistas médicas foram tão grandes. No entanto, tenho certeza de que, ao escrevermos uma nova 

retrospectiva em alguns anos, provavelmente nossa percepção de evolução da Medicina e da sobrevida será 

a mesma.

A evolução da Medicina de hoje é um “continuum” da nossa história do passado. Se nos reportarmos às 

nossas raízes, identificaremos a origem da Medicina em práticas mágicas e sacerdotais, sendo que, de uma 

forma aparentemente antagônica, a Física nos conduz a uma visão mística do mundo.

Dizem alguns que, sem conhecermos o passado e avaliarmos o presente, dificilmente teremos sucesso no 

futuro. Fazermos aqui um levantamento de parte de nossa história, com o olhar dos acontecimentos na área 

médica e hospitalar de nossa cidade, traz-nos a possibilidade de melhor enxergarmos o futuro.

Na segunda metade do século passado, continuamos a crescer e evoluir no acesso ao que havia de 

melhor na Medicina em nossa cidade. Tivemos grandes instituições hospitalares, como o Sanatório Azevedo 

Lima, o Hospital Municipal Antônio Pedro, que se transformou no Hospital Universitário Antônio Pedro, o 

Orêncio de Freitas e o Santa Cruz, cercados por grandes nomes da Medicina abordados neste livro.

As raízes da Física podem ser encontradas no período inicial da Filosofia Grega do século VI a.C. Seu 

objetivo girava em torno da descoberta da natureza essencial, daí o termo “physis”, que significa a tentativa de 

ver a natureza essencial de todas as coisas. Todas as formas de existência eram manifestações da “physis”, 

mantida pelo “pneuma”, inclusive o corpo humano. A ciência, a filosofia e a religião eram vistas em um todo, 

não estando separadas.
No antigo Egito foram encontrados os primeiros papiros médicos, datados de 1500 a.C., mas se reporta-

vam provavelmente a textos originários de cerca de 3000 a.C., escritos, segundo estudos, na terceira dinastia 

de Imhotep, famoso por suas construções e também como “médico”. O mesmo foi cultuado pelos egípcios e 

associado pelos gregos a Asclépio – o Deus da Medicina – ou Esculápio, como hoje se conhece.
Hipócrates acreditava que o corpo humano era constituído pela união dos quatro elementos – terra, ar, 

A Medicina deu seu primeiro grande salto na primeira metade do século XX: com a descoberta da 

penicilina em 1928, da estreptomicina em 1948 e a aplicação em larga escala da BCG no mesmo ano, o Brasil 

começava a usar o RX para sua investigação diagnóstica. Nesta época, Niterói já acompanhava o ritmo da 

História, criando a Faculdade Fluminense de Medicina, que mais tarde viria a se transformar na atual 

Faculdade de Medicina da UFF. Percorremos longos caminhos, com nomes importantes como Sena Campos, 

Antônio Pedro Pimentel, Barros Terra e tantos outros que deram continuidade a este centro de formação e 

informação médica.



fogo e água – e que, para compreender a Medicina, era necessário conhecer as diferenças de cada estação do 

ano e seus efeitos. As ciências eram integradas entre si e com a realidade do dia a dia.
Filósofos como Aristóteles, Leucipo e Demócrito, entre outros, desenvolveram o pensamento dual (mente 

X matéria X alma). Começamos a “penetrar” no corpo humano, surgindo grandes avanços no estudo da 

Anatomia e Fisiologia humanas. 
No século XVII, Descartes nos traz a visão mecanicista, baseada na famosa frase cartesiana: “penso, logo 

existo”. Estamos, então, na companhia de Isaac Newton: o modelo newtoniano do universo dominou o 

pensamento científico até o final do século XIX, quando a mecanização e o desenvolvimento industrial 

beneficiaram diretamente a Medicina. Surgiram o estetoscópio, o oftalmoscópio, a seringa hipodérmica etc. 

Tivemos as teorias de Darwin e as leis mendelianas – nosso engatinhar do olhar sobre a genética. Na virada do 

século, ganhamos o RX, ainda assistimos ao início dos estudos microscópios dos tecidos para o entendimento 

das patologias por Virchow e as descobertas de microrganismos patogênicos por Pasteur. Vieram as vacinas.

Dra. Ilza Boeira Fellows

Estamos no século XXI, na evolução da era conectada, onde milhões de informações encontram-se 

acessíveis simultaneamente às pessoas, trazendo a possibilidade de melhores e mais precoces diagnósticos, 

bem como tratamentos mais assertivos. A inteligência artificial é uma realidade. A aplicação da tecnologia 

associada à genialidade de grandes profissionais sempre trouxe para a Medicina e para a nossa Niterói a 

melhoria da assistência médica, e consequentemente uma vida mais saudável e mais longa.

Boa leitura

Mais do que nunca, precisaremos de profissionais que resgatem os primórdios da Medicina, e façam da 

visão futura um somatório do olhar global do ser humano (“physis” e “pneuma”) associado aos recursos 

tecnológicos que temos e que teremos. Mais do que nunca, precisaremos de profissionais de saúde que façam 

aquilo que a tecnologia sozinha não faz.  Foi esse perfil que construiu a nossa história; será este perfil que 

manterá nossa cidade como referência na formação e atuação médica.

No início do século XX começamos a desvendar os líquidos e as substâncias orgânicas, como adrenalina, 

noradrenalina, insulina, corticosteroides e antibióticos. Descobrimos a radioterapia. Evoluímos de forma 

inimaginável na segunda metade do século XX na área diagnóstica e na terapêutica propedêutica. Nossa 

microbiologia não nos lembra mais a de Pasteur; Mendel não imaginaria nossas análises genéticas; Roetgen 

não vislumbraria uma tomografia computadorizada, menos ainda um ressonância magnética.

Como disse Fritjof Capra, “é fascinante observar a forma pela qual a ciência do século XX, que se originou 

da divisão cartesiana e da visão mecanicista do mundo, agora supera esta fragmentação e nos leva de volta à 

ideia da unidade expressa na Grécia”.

Niterói acompanhou intensamente essa evolução médica do século XX, através de instituições que 

escreveram a História e de profissionais que as idealizaram e frequentaram, fazendo desta uma cidade de 

referência médica.
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DE BANDAS D AL M A 
ILA REAL DA PRAIA GRANDE

  

CAP TULO 



F
alar da arte e do saber da cura nos primórdios da cidade é 
traçar um quadro da Medicina colonial brasileira. Do 
século XVI ao XIX, o território que integra hoje o mapa de 

Niterói era geograficamente uma extensão da cidade do Rio de 
Janeiro. E assim permaneceu até se emancipar em 1819, quan-
do foi criada a Vila Real da Praia Grande.

Os índios interpretavam os problemas de saúde como castigo 
ou provação. Nesse meio, a figura do pajé era de extrema impor-
tância, visto como uma mistura de sacerdote, curandeiro e feiticei-
ro. Temidos e respeitados, eles se tornaram responsáveis pela 
guarda e uso dos saberes medicinais. Examinavam os enfermos, 
apalpando, cheirando e defumando. Realizavam sangrias, escari-
ficações e amputação de membros, sugavam ferimentos e pres-
creviam medicamentos por via oral ou aplicação local.

A primeira forma de Medicina em terras niteroienses foi exerci-
da por seus habitantes índios. Os Tupinambás se distribuíam em 
quatro áreas da orla: Keriy (São Francisco e arredores), Akaraý 
(Icaraí e arredores), Kurumuré (Barreto e arredores) e Morgujá-
uasú (Centro e entorno). O conhecimento desse povo se baseava 
não somente na magia e no misticismo – com ações de cura classi-
ficadas no campo do sobrenatural – como também numa sábia 
terapêutica indígena, com o uso medicinal de inúmeras espécies 
da flora nativa para a cura de males do corpo, transmitida oralmen-
te de uma geração a outra juntamente com noções de patologia.

As variadas espécies vegetais da flora regional eram recolhi-
das na mata, grande farmácia do índio, e combinadas com uma 
dose de magia. Na lista, figuravam o jaborandi, o caju e o ananás, 
indicados como diuréticos; o guaraná para disenteria; copaíba, 
pariparoba e cabriúva, destinados ao tratamento da bouba ou piã 
(lesões cutâneas) e feridas cutâneas; e o maracujá, utilizado no 
tratamento de algumas febres. Para as doenças pulmonares, 
utilizavam-se o tabaco e o jataí.

O território de Niterói do século XVI ao XIX era na verdade uma 
extensão geográfica da cidade do Rio de Janeiro. Naquele tempo, 
os colonizadores europeus a apelidaram de Bandas d´Além, que 
significava “bandas além da Baía de Guanabara”, ou ainda “Barre-
iras Vermelhas”, em referência à presença dos indígenas. Somen-
te em 1819 o território passaria a ser chamado de Vila Real da 
Praia Grande, e em 1834 de Nichteroy.

Fluidos e partes de animais também tinham serventia nos 
rituais de cura, assim como saliva, urina, sangue, gordura, chi-
fres, garras, ossos e pelos. Picadas de insetos eram combatidas 
com soluções de jenipapo e urucum, que ainda funcionavam 

Esse período é marcado também pela chegada em Niterói 
dos primeiros negros da África, em 1580, que logo passaram a 

A chegada dos padres da Companhia de Jesus em 1549 
promoveu mudanças decisivas na prática médica. Embora forma-
dos em Medicina na Europa, eles procuraram agregar à sua 
formação os saberes indígenas sobre plantas medicinais, influen-
ciando mais tarde a criação e o desenvolvimento de novas fórmu-
las e aplicações. A medicina indígena, portanto, deixou a terapêu-
tica das plantas como herança à medicina jesuítica. Mas os 
padres passaram a combater a figura dos pajés. E, por não 
existirem outros profissionais de formação europeia atuando no 
Rio de Janeiro, acabaram se tornando absolutos no atendimento 
médico na época colonial.

Com a fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1565 e a 
expulsão dos colonizadores franceses presentes há mais de dez 
anos em solo carioca (1555-1567), a Coroa Portuguesa adotou 
um plano de organização e ocupação imediata das terras ao redor 
da Baía de Guanabara. Dessa forma, as Bandas d’Além foram 
divididas em sesmarias e doadas aos fidalgos que lutaram no 
Exército português.

Enquanto as doenças que afligiam o indígena fluminense 
eram a bouba, o bócio endêmico (papeira), parasitoses, gripes, 
disenterias e afecções do aparelho respiratório, os pajés ainda 
conseguiam operar algum processo de cura. Mais tarde, com o 
início da colonização do Rio de Janeiro, as doenças trazidas 
pelo homem branco - tais como sarampo, febre amarela, sífilis, 
cólera morbus e varíola - não tinham tratamento conhecido e 
dizimaram a população.

O líder indígena Araribóia - batizado pelos portugueses de 
Martin Afonso de Sousa - apresentou uma petição ao governador 
do Rio de Janeiro solicitando parte dessas bandas como paga-
mento de sua colaboração na expulsão dos franceses. A sesmaria 
doada abrangia grande faixa de terra central, inicialmente chama-
da de Aldeia de São Lourenço dos Índios. E foi nela que os índios 
sobreviventes do conflito na Guanabara se estabeleceram, em 
1568. Em alguns momentos da História, essa sesmaria teria como 
administradores os jesuítas, e muitas vezes serviam de “celeiros” 
de mão de obra aos colonizadores. Único índio fundador de uma 
cidade na História do Brasil, Araribóia teria morrido em 1589 de 
varíola ou sarampo, segundo alguns pesquisadores, porém outros 
controversamente apresentam a versão de que seria por afoga-
mento na Baía de Guanabara, próximo da Ilha de Mocanguê.

como protetores solares.

14



que tratavam os habitantes das Bandas d´Além.  
A precariedade no atendimento médico na Colônia, contu-

do, fortaleceu a medicina popular e enfraqueceu o empenho da 
Companhia de Jesus em desacreditar os pajés e suas práticas 
médicas sincréticas. A persuasiva campanha da Igreja Católica, 
através das ações condenatórias do Tribunal da Inquisição, 
também não freou o surgimento de curandeiros e feiticeiros. 
Com isso, a atuação de negros, índios, mestiços e europeus - 
estes últimos em menor proporção - aproximou a terapêutica 
popular e a feitiçaria. Eles foram alvos de denúncias, incentivan-
do as visitas pastorais investigativas nas áreas mais remotas da 
colonização fluminense.

É num cenário de escassez de médicos diplomados em mea-
dos do século seguinte que surge uma figura importante chama-
da Francisco da Fonseca Diniz, tido pela maioria dos historiado-
res como o primeiro médico de Niterói. Nascido no Rio de Janeiro 
em 1616, mudou-se em 1637 para Salamanca, na Espanha, onde 
formou-se em Medicina. De volta ao Brasil, “O Gadelha”, como 
era apelidado, adquiriu uma extensa área da sesmaria de Arari-
bóia, mais tarde conhecida como o bairro do Fonseca. Médico da 
Procuradoria da Saúde e vereador da Câmara carioca, destacou-
-se no controle de casos de contaminação das doenças da época.

A intensificação das doenças epidêmicas nessa época e a 
devastação que causavam levou o governo de Portugal a 
tomar, entre outras providências, a vistoria de todos os navios 
que aportavam na Baía de Guanabara antes mesmo do desem-
barque de seus passageiros, cerca de 40 dias depois. Assim se 
inventou a quarentena, em 1703, que perduraria como hábito 
brasileiro por três séculos.

As sanguessugas, que a imprensa anunciava como “bichas”, 
eram importadas da Alemanha, embarcadas junto com gêneros 
alimentícios, e vendidas em armazéns de secos e molhados, 
quitandas e boticas - a maioria localizada na Rua da Conceição.

O século XVIII foi marcado por um decreto de Portugal 

A partir do século XVII, negros e mestiços passaram a exercer 
a profissão de barbeiro. Existiam dois tipos dele: os cirurgiões 
(médicos diplomados ou habilitados que ainda cortavam cabelo e 
faziam barba) e os sem formação - que também realizavam 
pequenas cirurgias, sendo conhecidos como “barbeiros sangra-
dores”. As atividades incluíam sarjar e sangrar. Era comum entre 
eles a aplicação de ventosas, sanguessugas e clisteres; curativos 
e cortes de prepúcios; extração de dentes e tratamento de abs-
cessos; e tratamento para picadas de animais peçonhentos.

No século XVI, com a fundação do núcleo da Santa Casa de 
Misericórdia no Rio de Janeiro por iniciativa da Companhia de 
Jesus, os índios, colonos e viajantes doentes que desembarca-
vam na costa fluminense eram encaminhados para atendimento 
médico-hospitalar. Marinheiros aportavam frequentemente 
com diversas doenças adquiridas na própria viagem, sendo a 
mais comum delas o escorbuto, causada pela carência de vita-
mina C no organismo.

Os jesuítas também criaram o Regulamento das Aldeias, 
conferindo uma nova dinâmica ao exercício médico nas aldeias 
indígenas. Essa ação proporcionou um controle administrativo 
baseado em recomendações escritas pelo Padre Antônio Vieira. 
Um dos itens era de que toda aldeia de índios com presença jesuí-
tica deveria possuir uma enfermaria ou hospital, bem como um 
serviço organizado de enterramento dos mortos.

Tais orientações foram seguidas pela Aldeia de São Lourenço 
dos Índios, que passou a contar com uma enfermaria anexa à 
igreja local, marco da fundação da cidade. Erguida em 1627, tal 
edificação católica segue preservada até hoje no topo do morro de 
mesmo nome. Em contrapartida, os atendimentos médicos fora 
das aldeias aconteciam pelas mãos dos irmãos inacianos, que 
mantiveram suas boticas onde fabricavam medicamentos e cria-
vam receitas baseadas no uso das ervas medicinais e nos regis-
tros missionários dos saberes dos índios.

A ação dos jesuítas em Niterói também se estendeu às regiões 
hoje conhecidas como São Francisco e Charitas, onde foi erguida 
a Igreja de São Francisco Xavier, a segunda da cidade, onde 
mantinham práticas de assistência médica e caridade (em latim, 
“charitas” – lê-se “cáritas”). Eis a origem dos nomes de ambos os 
bairros. Os jesuítas se fixaram na Fazenda do Saco de São Fran-
cisco Xavier, mas o principal núcleo de produção permaneceu no 
Morro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, onde na botica do 
Colégio dos Jesuítas eram produzidos todos os medicamentos 

trabalhar nos engenhos de cana de açúcar instalados em cháca-
ras e fazendas criadas a partir da doação de sesmarias. A presen-
ça desses primeiros escravos enfatizou o perfil da medicina 
popular, pois, assim como os índios, os africanos também acredi-
tavam no papel do curandeiro. Suas matrizes culturais misturadas 
ao catolicismo favoreceram o aparecimento de curandeiros e 
benzedeiros, que se dedicavam à cura física e espiritual ao 
mesmo tempo. Nessa mescla, até mesmo alguns padres tiveram 
seus hábitos modificados, operando curas através de remédios 
naturais, imposições de mãos, orações, rezas, ladainhas e terços.
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A instituição compreendia inicialmente as disciplinas de Anato-
mia, Terapêutica Cirúrgica, Química, Farmácia, Medicina Operató-
ria, Arte Obstétrica, Fisiologia e Lente de Higiene Patológica. Para 
nela ingressar, era exigido o conhecimento da língua francesa e o 
pagamento de uma taxa de matrícula. As lições práticas eram 
realizadas em enfermarias franqueadas. O curso durava quatro 
anos. D. João tentava sempre favorecer os universitários sem 
recursos, estabelecendo-lhes bolsas de estudo e pensões mensa-
is. Uma Ordem Régia de 1810 dispunha que alunos fossem seleci-
onados para receberem aperfeiçoamento em Edimburgo (Escó-
cia) e Londres (Inglaterra). Para inspecionar as aulas, um alvará 
de 1812 criou a Junta de Direção Médico-Cirúrgica e Administrati-
va, que obedecia aos estatutos escolares de Coimbra.

Também com a chegada da Corte Portuguesa, as práticas 
médicas nas Bandas d´Além apresentaram mudanças significati-
vas. A criação da Fisicatura-mor – órgão baseado em modelo 
existente em Portugal – passou a regulamentar e fiscalizar as artes 
de cura e atividades afins, prevalecendo existente por vinte anos, 

expulsando a Companhia de Jesus do Brasil. Após a desapro-
priação do seu patrimônio pela Coroa Portuguesa, o movimento 
jesuítico sofreu a captura de todos os seus registros. Com os 
inacianos banidos das colônias portuguesas em 1759, a medici-
na popular experimentou uma forte expansão no Rio de Janeiro 
e em Niterói, rivalizando com a medicina oficial, seus profissio-
nais formados nas academias médicas e aqueles que compro-
varam aprendizado prático autodidata. 

Com a vinda da família imperial para o Brasil, em 1808, foram 
criadas as duas primeiras faculdades da antiga colônia. O siste-
ma educacional em terras brasileiras da época compreendia 
unicamente os colégios e os seminários sob a direção dos jesuí-
tas, até a expulsão deles em 1759. Cercado de médicos famo-
sos, D. João VI os ouvia e se deixava influenciar; entre eles Dr. 
José Correa Picanço, pernambucano que cursara Cirurgia em 
Lisboa, Paris e Montpellier, e lecionara Anatomia em Coimbra. 
Nomeado cirurgião-mor do Exército, ele interveio com sucesso 
para que, em passagem pela Bahia, o imperador mandasse 
erguer uma Escola de Cirurgia na nova metrópole. Transferida a 
Corte para o Rio de Janeiro, em março do mesmo ano, Dr. Pican-
ço sugeriu igualmente a instalação do segundo curso médico 
nacional, anexo ao Hospital Real Militar e Ultramar, no Morro do 
Castelo: a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Jane-
iro – único local por mais de um século onde se graduaram os 
grandes médicos que atuaram em Niterói. até 1828. O objetivo não era desautorizar os terapeutas popula-

res, mas promover uma hierarquia entre as práticas de cura.
Sangradores, parteiras e curandeiros, por exemplo, integra-

vam a classe dos terapeutas populares, enquanto a cura reali-
zada por escravos, forros e mulheres era reconhecida somente 
com licenciamento da Câmara. Porém, não se sabe ao certo 
quantos barbeiros sangradores existiram no referido período, 
mas somente os oficializados no órgão, já que muitos outros 
atuavam sem licença.

Entre os pedidos de licenciamento no Brasil, 84% dos casos 
eram de forros, escravos ou indivíduos livres que podiam ser 
sangradores e, na maior parte das vezes, obtinham tal habilitação 
antes ou junto com a dos cirurgiões. Todavia, não podiam aspirar 
a um nível mais alto da hierarquia estabelecida.

Mais transformações advieram com a criação da Academia 
Médico-Cirúrgica, em 1808, decorrentes dos estudos das ciênci-
as no Brasil por associações socioliterárias no Rio de Janeiro. 
Iniciava-se com isso a oficialização da Medicina social, que 
reuniria médicos diplomados e barbeiros licenciados ou examina-

Uma realização da prática da ebotomia, método curativo realizado 
através de cortes na pele com objetos cortantes tais como ossos e bicos de 
pássaro. A prática mais antiga que mais tarde seria identicada com uma 
forma de sangria. Aquarela de Lionel Water (1660-1705)
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Cirugiões negros e ambulantes aplicando tratamento de sagração e ventosas. Fonte: Jean Baptista Debret. Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil.  São Paulo: 
USP, 1978 . 

A concepção de fundar um município autônomo, com a criação 
de uma Vila no Sítio de São Domingos da Praia Grande em 1817, 

dos. Em 1815, a chegada do Príncipe Regente Dom João ao Arrai-
al da Praia Grande, hoje centro de Niterói, é decisiva. As condi-
ções climáticas ideais da região animam o monarca a retornar no 
ano seguinte, motivando ideais separatistas liderados pelo 
desembargador, ouvidor e corregedor geral da comarca do Rio de 
Janeiro, Manuel Pedro Gomes.

por sugestão de Gomes, atraiu novos moradores. Eles vieram 
incentivados pela proximidade com a Corte e pelas condições 
climáticas ideais. No dia 10 de maio de 1819, D. João VI decreta o 
Alvará Régio e cria a Vila Real da Praia Grande, que passa a ser 
administrada por uma Câmara Municipal. As freguesias desmem-
bradas da cidade do Rio de Janeiro que passaram a fazer parte da 
Vila Real da Praia Grande são quatro: São João de Icaraí, São 
Sebastião de Itaipu, São Lourenço dos Índios e São Gonçalo.
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DE ILA REAL DA
PRAIA GRANDE A NICHTERO

  

CAP TULO 



Com a criação da Vila Real da Praia Grande em 1819 e a 

consequente instalação da Câmara de Vereadores, seu respon-

sável, o juiz de fora José Clemente Pereira, trouxe como priori-

dade o abastecimento hídrico à modesta - porém crescente - 

população. A melhor água era a da Fonte do Vintém, no morro da 

Boa Vista, o qual ele logo mandou canalizar, irritando os arren-

datários das terras próximas que vendiam o barril a preço de 

vintém, entre eles João Pinto de São Paio. Este, por sua vez, 

ofereceu gratuitamente ao governo sua chácara e sua água em 

troca de lá instalar o problemático lazareto. Porém a Câmara da 

Praia Grande emitiu protesto a Dom João, assinado por unani-

midade, argumentando que a fonte era essencial a uma grande 

parte da população local e que a presença do hospital oferecia 

risco de contaminação à água, espantando ainda os moradores 

da freguesia. E a ideia, rechaçada pelos vereadores, nunca 

mais foi trazida à tona pelo príncipe regente.

ossa aldeia era considerada “senhora de boas águas e 

Nares” por Dom João VI, que elegeu a região ideal aos 

seus passeios terapêuticos. Por isso, acredita-se que, 

em função desse ideário, nunca houve nenhum movimento 

voltado para a criação de hospitais e casas de caridade no local 

antes da primeira metade do século XIX. No entanto, apesar 

disso, para tirar o Hospital dos Lázaros de perto de sua residên-

cia, a Quinta da Boa Vista, no bairro carioca de São Cristóvão, o 

rei aceitou sua transferência para as bandas de cá, a contragos-

to dos moradores locais. Esse tipo de unidade hospitalar, tam-

bém chamada lazareto, normalmente se localizava na orla, 

junto aos portos, para o recolhimento e isolamento de viajantes 

procedentes de países tomados por moléstias contagiosas. 

Com o tempo e o avanço das epidemias, passou a receber tam-

bém os moradores locais infectados.  

Nessa época, os serviços de assistência eram confiados aos 

chamados médicos de partido - cirurgiões e vacinadores - do 

quadro funcional da Câmara, que funcionava em São Domingos. 

O modelo, inspirado na administração pública de Portugal, visava 

direcionar os profissionais formados ou licenciados para atender 

em locais desprovidos de casas de saúde.

Dr. Duarte Ponte Ribeiro teria sido o primeiro médico de parti-

do de Niterói, em 1819, mediante controvérsias entre historiado-

res: alguns registram que era apenas tesoureiro da casa legislati-

va, enquanto outros afirmam que desempenhava ambas as 

funções, já que o cargo foi institucionalizado pela Lei Orgânica de 

1828 - Artigo 69, norma que também pôs fim à Fisicatura-mor. A lei 

definia posturas obrigatórias, como efetuar inspeção em estabe-

lecimentos públicos de caridade, informando em que estado se 

encontrava, e conservar os já existentes com incentivos financei-

ros. Dr. Ponte Ribeiro foi sucedido por Dr. Maximiano José Mota 

Magalhães (1829), seguido do Dr. Basílio Antônio de Siqueira 

Barbedo (1833), Dr. Manuel Estêvão Bennet (1833) e Dr. Miguel 

Eugênio Nogueira (1834).

Mais tarde outras doenças de igual ou superior proporção 

viriam a castigar os moradores da região, como a varíola e febre 

amarela. Esta última, responsável por infectar todo o Rio de Jane-

iro, obrigou que uma comissão sanitária formada às pressas 

improvisasse vários lazaretos. Somente em 1827 foi fundado o 

primeiro hospital na Vila Real da Praia Grande, a Maison de San-

té, do francês Monsieur Gommard. Ficava na Fazenda do Cava-

lão, hoje bairro de São Francisco, mas seu atendimento se restrin-

gia aos soldados e marinheiros. Teria durado até 1834, quando 

cessaram os anúncios do estabelecimento em publicações da 

A imagem de que a Vila Real da Praia Grande estaria imune 

às moléstias que acometiam o Rio de Janeiro, principalmente no 

verão, começou a ruir em 1824. Dr. Mota Magalhães já alertava 

para o surgimento das malárias e febres paludosas, ou febres de 

Macacu, que haviam afetado profundamente as freguesias de 

São Sebastião de Itaipu e de São Gonçalo – encostada ao Vale do 

Macacu. As autoridades então recrutaram seus médicos de parti-

do para examinarem a população, que se vacinavam na até então 

única botica da cidade, de propriedade de José Joaquim Vaz, na 

Rua da Conceição. Mais vacinas vinham das boticas cariocas. 

Àqueles que não tinham acesso a esse tipo de atendimento, 

restavam os cirurgiões barbeiros. Em 1837, as febres de Macacu 

dizimaram toda a população da Vila de Santo Antonio de Sá, da 

qual restam hoje somente ruínas do convento de São Boaventura.
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Atendendo a necessidade de uma reforma educacional, o 

médico e deputado José Lino Coutinho apresentou à Câmara um 

projeto prevendo a instrução prática, que foi sancionado pelo 

Legislativo em nome do imperador Pedro II em 1832 após análise 

da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. Com a criação da 

Academia Médico-Cirúrgica do Rio de Janeiro em 1832, a Medici-

na foi definitivamente institucionalizada. Também fez parte desse 

processo a transformação da Sociedade de Medicina em Acade-

mia Imperial de Medicina no ano de 1835, mudando em 1889 para 

Academia Nacional de Medicina – nome que conserva até hoje. 

No entanto, é fato que a ação dos terapeutas populares continua-

va muito difundida, sendo requisitada até por membros da elite.

Em 1834, o Ato Adicional à Constituição de 1824 determinou 

que a cidade do Rio de Janeiro passasse a ser município neutro e 

não mais capital. Foi quando em 1935 a Vila Real da Praia Grande 

foi elevada à categoria de cidade e também à condição de capital 

da Província, passando a se chamar Nictheroy – nome indígena 

do porto carioca, que na língua Tupi significa água escondida, 

entre outras interpretações semelhantes. O novo patamar trouxe 

uma série de incentivos ao desenvolvimento urbano - entre eles, a 

criação da primeira linha de barca a vapor ligando-a ao Rio de 

Janeiro, a introdução da iluminação pública à óleo de baleia, 

lampiões a gás, abastecimento de água, bondes elétricos e estra-

das de ferro para ligar a cidade ao interior da província.

sem receber um tostão – algo com que ele não se conformava. 

Recebia sempre como justificativa a falta de recursos para remu-

neração. Por isso, demitiu-se da função. 

Os primeiros governadores provinciais – os viscondes de 

Itaboraí e do Uruguai – adotaram medidas solicitadas pela cate-

goria médica: destinaram verbas no total de 12 contos de réis 

para combate às epidemias de febre, e um salário de 40 mil réis 

anuais aos médicos de partido, porém dando preferência aos 

médicos com formação acadêmica. A partir daí, ocuparam a 

função o Dr. Miguel Eugênio Nogueira, que alternou o cargo 

durante onze anos com o Dr. Francisco da Silva Lopes e Dr. 

Manuel Estêvão Bennet. Ao adoecimento do primeiro e ausên-

cia dos outros dois na cidade, a Câmara convocou de volta o Dr. 

Na primeira metade do século XIX, a sangria passou a ser 

considerada complexa demais para ser delegada a escravos e 

forros. Mesmo com as tentativas de reprimir e desqualificar sua 

prática pelos barbeiros, ou agentes de cura não pertencentes ao 

círculo médico oficial, os mesmos continuariam a atuar até 1889. 

Também é observado nessa época que alguns deles começavam 

a se diferenciar investindo mais nas práticas estéticas. Embora a 

corporação médica estivesse se organizando nessa época e os 

médicos acadêmicos já gozassem de um crescente prestígio, 

ainda não havia total coesão da categoria.

O cenário da Medicina colonial ainda era pontilhado por 

cirurgiões e barbeiros sangradores, boticários, parteiras e 

curandeiros, que atendiam às inúmeras solicitações da popula-

ção fluminense em conjunto com os médicos. A fundação da 

Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, em 1829, muda a 

configuração entre a Medicina acadêmica e a praticada pela 

cultura popular. Porém, a força desta última ainda impera, já que 

muitas pessoas leigas naquela época não concebiam que 

assuntos referentes à doença e à morte fossem tratados fora do 

âmbito doméstico e religioso. Tendo como primeiro presidente o 

Dr. Joaquim Cândido Soares de Meireles, a entidade foi organi-

zada com o fim de reunir médicos para debater assuntos especí-

ficos sobre saúde e doenças humanas, e também para definir o 

papel desse grupo frente a questões de saúde pública e do 

exercício da medicina. O objetivo principal era viabilizar o cres-

cimento das diversas áreas da medicina e ampliar a participa-

ção desses profissionais junto ao Governo Imperial em ques-

tões referentes à higiene e políticas de saúde pública.

época, como o Almanaque Seignot Planchet.

Também fiscal de distrito e vereador, Dr. Mota Magalhães foi 

um dos que assinaram o Auto de Juramento da Constituição do 

Império, promulgada por Dom Pedro I, e o primeiro a lutar por um 

piso de salário para a categoria junto ao Ministério do Império, 

mas a reivindicação não surtiu efeito. Naquela época, o cargo de 

médico de partido, apesar de sua importância, era gratuito. Tinha 

que atender aos doentes em freguesias distantes, vacinar, elabo-

rar estatísticas e combater epidemias, entre outras atribuições, 
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DE NICHTERO  A NITER I
   

CAP TULO 



Nictheroy, apesar de capital da província mais rica e influente 

do Império, que era o Rio de Janeiro, foi uma das últimas cidades 

fluminenses a contar com um hospital próprio. As epidemias 

mobilizaram as autoridades a tomarem providências de criação 

de um estabelecimento hospitalar, quando já existiam casas de 

saúde em cidades menos importantes - com exceção da Maison 

de Santé, aberta em 1827 pelo francês Monsieur Gommard, pois 

só atendia a militares e marinheiros, e não à população civil. Na 

década de 1840, funcionavam sete casas de caridade na 

província (atual estado) do Rio de Janeiro: em Cabo Frio, Magé, 

Angra dos Reis, Paraty, Valença, Resende e Campos dos 

Goytacazes, praticamente todas sofrendo a escassez de verbas 

e até a desonestidade de seus administradores. 

A terra de Araribóia e outros municípios fluminenses foram 

impactados com surtos de moléstias que desembarcavam na 

cidade do Rio de Janeiro e se espalhavam rapidamente por toda a 

província, com frequência quase anual durante um século: em 

1824, as febres intermitentes ou maleitas; em 1828, a malária ou 

febre de Macacu (Itaipu, Piratininga e São Gonçalo); em 1837, a 

cólera (nas cidades litorâneas); de 1838 a 1841, a varíola (em 

Campos dos Goytacazes, Magé e Cabo Frio); em 1843, o tifo e a 

escarlatina (no Rio de Janeiro e em Niterói). O governo agia 

promovendo desinfecções, isolamentos de emergência e 

vacinação, embora não adotasse uma política sanitária 

preventiva e permanente. 

Em 1844, instalou-se uma filial do Instituto Homeopático do 

Brasil na residência do Dr. Antônio José Pereira Ribeiro Cirne, 

na Rua Visconde de Itaboraí, por iniciativa do francês Dr. Benoit 

Mure. Com grande clientela, o médico conseguiu posteriormen-

te oferecer seu atendimento em edifício cedido pela própria 

Câmara Municipal.

Os vereadores reivindicaram em 1845 ao presidente da 

província, Aureliano Coutinho, a necessidade de uma casa de 

saúde na cidade. Aquele que viria a ser o Visconde de Sepetiba 

respondeu que já cogitava o assunto e aguardava a abertura da 

Assembleia Provincial para lhe apresentar a planta e o orçamento 

do hospital que o Dr. Bento José Martins pretendia construir 

mediante alguns favores. Este se mudou para Araruama, onde 

morreu em 1878 e legou parte de seus inúmeros bens para a 

criação de um hospital naquela cidade, construído apenas oitenta 

anos depois, levando seu nome. 

Tanto o presidente da província quanto seus substitutos 

envidaram esforços para dinamizar a vacinação, porém sem 

êxito. O relatório do Visconde da Praia Grande, governante 

interino em 1845, assinalava que, naquele ano, de 16 mil 

habitantes niteroienses, apenas duas mil pessoas se vacinaram, 

sendo metade delas escravos.

Enquanto isso, na Câmara, os médicos de partido se viravam 

para percorrer a cidade e tratar dos doentes. Após a passagem do 

Dr. Miguel Eugênio Nogueira, assumiu em 1848 o Dr. Maximiano 

Antônio de Azevedo e Silva, vereador em exercício desde 1845 e 

que, por isso, renunciou ao cargo, com permanência longa e 

significativa. Revezando com o conselheiro Dr. João Fernandes 

Tavares e com Dr. José Francisco Froughet, diretor do Instituto 

Vacínico da Província, Dr. Miguel conquistou dois auxiliares para 

as freguesias de Itaipu e São Gonçalo – os médicos Luís Antônio 

de Oliveira Barreto e Manuel Gomes Xavier – e o aumento de 200 

mil para 400 mil réis da verba destinada a medicamentos para 

indigentes fornecidos pelas boticas de Eleutério Joaquim da Silva 

em Niterói e Domingos Marques de Gouveia em São Gonçalo. 

No verão de 1850, vieram as epidemias de varíola e febre 

amarela procedentes dos EUA e de Cuba. Dos vinte municípios 

da província do Rio de Janeiro, somente sete contavam com 

hospitais, assim mesmo modestos. Em Niterói, capital da 

província, no período de um ano, mais de cinco mil pessoas 

adoeceram e 250 delas faleceram de uma população menor do 

que 20 mil habitantes, segundo estatística registrada na Câmara 

pelos médicos de partido. Criado, naquele mesmo ano, o 

Lazareto de Jurujuba apresentou índice de mortalidade de 51%, 

caindo para 38% no ano seguinte e finalmente 17% em 1853, 

quando se transformou em Hospital Marítimo Santa Isabel – 

rebatizado em 1895 de Hospital Paula Cândido (extinto em 1938).
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Diante de um surto de cólera ainda mais alarmante em 

1867, o Governo Provincial criou a Comissão Sanitária 

composta de três médicos que coordenava uma equipe de 

outros dezesseis que atuavam distribuídos pelos sete distritos 

em que se dividiu a cidade. A Câmara liberou uma verba 

emergencial de 400 mil réis para a atuação da equipe. Enquanto 

isso, os sepultamentos no Maruí ocorriam a qualquer hora do 

dia e da noite, e muito rapidamente. Em 1876, a febre amarela 

voltou ainda mais forte, com 200 mortos em Niterói para uma 

população que ainda girava em torno de 20 mil. 

Em 1872 foi realizado o primeiro censo demográfico 

brasileiro, apontando 9.930.478 habitantes no país, sendo 

5.123.869 homens e 4.806.609 mulheres. Os resultados não 

incluíram 181.583 habitantes estimados em 32 paróquias 

onde não foi feito recenseamento. Do total, 38,3% eram 

pardos, 38,1% brancos, 19,7% índios. Estes últimos ficaram 

101 anos sem aparecer como categoria separada nos 

levantamentos populacionais, só retornando em 1991. Na 

Nesse período surgiu, em 1859, a Casa de Saúde São 

Sebastião, estabelecimento particular – ocupado hoje pelo 

Campus Valonguinho da UFF – que no mesmo ano foi vendido e 

renomeado como Casa de Saúde Niteroiense, mudando-se para 

a Rua Diamantina (atual Avenida Marquês do Paraná), também 

de categoria particular. A unidade logo assinou contrato com a 

Província do Rio para atendimento gratuito à população, até ser 

adquirido por completo pelo governo e transformado no Hospital 

São João Batista em 1872. Sua seção de Enfermaria acabou se 

tornando um foco perigoso de doenças infectocontagiosas, 

devido à quantidade excessiva de atendimentos, uma vez que os 

acometidos pelas epidemias provinham de várias cidades do 

interior do estado, daí esta ala ter sido desmembrada e transferi-

da para o Barreto, chamando-se Hospital de Isolamento. Até 

1930, o São João Batista foi a única unidade hospitalar que 

atendia a multiespecialidades – funcionando até 1951, quando 

fechou definitivamente as portas.

impaludismo crescente entre 1858 e 1888. 

No mesmo ano, o Barão de Mauá abriu sua própria casa de 

saúde na Ponta da Areia para tratar dos trabalhadores de seu 

estaleiro, e o conselheiro Andrade Pinto cedeu sua chácara no 

Morro do Vintém para a instalação de um serviço de enfermaria de 

emergência. Até então, na província, registraram-se, oficialmen-

te, 4.542 mortos (sendo 948 pessoas livres, 1.677 pessoas 

escravas e 1.917 sem identificação) de um total de 780 mil 

habitantes em todo o território fluminense – sem contar o 

Na mesma época, a Lei Provincial de 29/09/1851 proibia a 

prática da Medicina por parte de curiosos e especuladores. Assim, 

a criminalização dos curandeiros foi oficialmente anunciada. Mas 

a precariedade do atendimento médico oficial, insuficiente para a 

demanda populacional, continuava fomentando as práticas de 

curandeirismo, pois, diante das epidemias, os médicos de partido 

não conseguiam cumprir com suas atribuições.

O surto de cólera, em 1853, contabilizou, só no Hospital 

Marítimo Santa Isabel (novo nome do Lazareto de Jurujuba), 23% 

de mortes por esta doença. Deste ano até 1919, esse hospital 

recebeu mais de 40 mil doentes, 33 mil de febre amarela – mal 

com incidência devastadora ao longo de quase sete décadas, 

com gravidade maior no interior fluminense. 

Com as Câmaras oneradas, fazendeiros abriram hospitais em 

suas terras. A epidemia de cólera seguinte, em 1855, forçou o 

governo a construir o Cemitério do Maruí, o primeiro público da 

cidade, inaugurado antes do período previsto para sanar o 

sepultamento do grande número de vítimas fatais. Foram três mil 

mortes no estado do Rio de Janeiro. Apenas no antigo Lazareto, a 

cólera fez 700 doentes em 40 anos, matando 400 deles.

Em 1851, a febre amarela que dizimou a cidade de Campos 

dos Goytacazes alastrou-se rapidamente por toda a província. 

Por isso, o governo intensificou a quarentena nos navios. Para 

reforçar a verba deste e das demais casas de saúde, o governo 

utilizava recursos advindos de loterias. No entanto, os mesmos 

recursos foram escasseando à medida que eram utilizados para 

financiar quase tudo, desde a implantação de indústrias até 

temporadas teatrais. 
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O novo regime político destacou em 1889 um médico para 

governador do estado: Dr. Francisco Portela (de 1889 a 1891), 

que nomeou para a Diretoria de Assistência o Dr. Manuel 

Continentino, então diretor do Hospital São João Batista. Este 

tratou de afastar do centro urbano a Enfermaria de Contagiosos, 

transferindo-a em 1891 para uma chácara na Rua Galvão, no 

Barreto, rebatizada de Hospital de Isolamento (extinto em 1927, 

Neste ínterim, com a morte do médico de partido da época, 

Dr. Azevedo e Silva, a vaga foi preenchida por seu filho, Dr. 

Carlos Maximiano, até meados de 1883, quando protestou junto 

à Câmara contra o fato de estar também responsável pela 

Enfermaria da Casa de Detenção, cuja direção era provincial. 

Mesmo com o apoio dos vereadores a Maximiano, o presidente 

da Província, Gavião Peixoto, manteve a determinação anterior, 

e o médico, então, pediu exoneração. 

província (hoje estado) do Rio de Janeiro, eram 782.724 mil 

habitantes distribuídos em 33 cidades, sendo 490.087 livres e 

292.637 escravos.

Em 1878, uma nova e agressiva epidemia de varíola 

contaminou fortemente Itaipu sem médicos locais. Dr. Augusto 

César de Andrade ofereceu-se, gratuitamente, para o atendi-

mento desses pacientes, porém não conseguiu sozinho. 

Contabilizaram-se 36 casos fatais. Entre 1885 e 1886, a cidade 

sofreu com as três epidemias ao mesmo tempo: varíola, cólera 

e febre amarela, resultando em 77 mortes, sendo mais da 

metade estrangeiros. Na virada de 1888 para 1889, 271 mortos 

– 70 de febre amarela.

Segundo o levantamento, os escravos representavam 15,2% 

da população brasileira, e os estrangeiros somavam 3,8%, a 

maioria deles portugueses, alemães, franceses e africanos livres 

ou libertos. Entre a população livre, 23,4% dos homens e 13,4% 

das mulheres foram considerados alfabetizados. Os dados por 

faixa etária mostram que 24,6% eram crianças menores de 10 

anos, 21,1% jovens entre 11 e 20 anos, 32,9% adultos entre 21 e 

40 anos, 8,4% entre 41 e 50 anos, 12,8% entre 51 e 70 anos e 

apenas 3,4% tinham mais de 71 anos de idade.

dando lugar em 1947 ao Instituto Estadual de Doenças do Tórax 

Ari Parreiras, ainda ativo). 

O governador seguinte, o médico Tomás Porciúncula, 

construiu, também no Barreto, o Desinfetório Central, mais tarde 

transferido para a Ponta da Areia. O local era um importante 

espaço de serviço sanitário, para onde eram levadas vítimas de 

doenças infectocontagiosas. A equipe era a mesma que 

fiscalizava e desinfetava as casas da cidade, recolhendo 

cadáveres e encaminhando doentes para o hospital de isolamen-

to ou o lazareto. Os agentes analisavam o estado de roupas e 

objetos pessoais das pessoas e levavam para o desinfetório para 

descontaminação em autoclaves e estufas, buscando exterminar 

princípios morbíficos, vírus, germes e miasmas por meio do vapor 

da queima de enxofre, decompondo ainda os gases que 

desprendem da putrefação. Todos os membros das equipes de 

desinfecção utilizavam vestimentas próprias, para evitar que 

fossem expostos às doenças.

E continuava a vigilância sobre os gêneros alimentícios 

vendidos na cidade e sobre a higiene das ruas e habitações, 

principalmente as coletivas, intimando ao fechamento quando 

As orientações à população eram que evitassem bebidas 

alcoólicas, frutas verdes e alimentos crus, e que se prevenis-

sem através do consumo de limonadas ácidas, a conservação 

do asseio do corpo e das roupas e a higienização das mãos com 

soluções à base de ácido fênico, ácido bórico ou sulfato de 

cobre, segundo fórmulas que os comissários de higiene 

ensinavam nos postos de assistência da municipalidade. Todos 

esses procedimentos foram implementados de acordo com um 

guia de 1882 da Academia de Ciências de Paris. O desinfetório 

e sua equipe também eram responsáveis pela incineração de 

ratos e de suas pulgas recolhidos pela população. Para maior 

mobilização das pessoas, o governo chegava a comprar os 

roedores capturados (cinco unidades por dia em troca de 60 réis 

por mês), mas a medida acabou incentivando infelizmente os 

ratoeiros a caçarem esses animais de outros municípios por 

causa do dinheiro.
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discorriam contra os princípios sanitários. A água também era 

fruto de grande fiscalização.  

A Revolta da Armada, em 1893, trouxe para Niterói milhares 

de soldados, que se aquartelaram em prédios públicos e também 

privados, desestabilizando o quadro sanitário da cidade. Naquele 

mesmo ano, ocorreram os surtos de palustre, tifo e varíola, com 

dezenas de vítimas – inclusive Dr. Gustavo Duque Estrada Méier, 

médico de partido destacado para atender a freguesia de Itaipu. 

Sanadas essas epidemias, novamente a cólera voltou. A Medicina 

da época recomendava o ácido fênico como imunizante. As 

famílias abastadas compravam o ácido fênico para estocar em 

casa, o que acabava por expor as pessoas a outros problemas de 

saúde, como intoxicação e queimaduras. Esta guerra prejudicou 

as atividades produtivas locais e forçou a transferência da capital 

provincial para Petrópolis, bem como levou à fragmentação do 

território de Niterói: freguesias próximas passaram a constituir o 

município de São Gonçalo.

Em 1899, a peste bubônica desembarcou no Brasil pelo Porto 

de Santos. Recém-formado, o médico sanitarista Vital Brazil 

identificou a doença, apoiado por cientistas de renome como Dr. 

Oswaldo Cruz e Dr. Adolfo Lutz. Naquele mesmo ano, o mal 

aportou no Rio de Janeiro e em seguida em Niterói, onde os 

médicos Jorge Pinto e Epaminondas Martins também foram 

criticados por alertarem sobre a nova epidemia. Enquanto isso, 

morriam centenas de niteroienses. A Assistência Pública montou 

Em meio a esse turbulento e desolador cenário de sucessivas 

pestes, um grupo de médicos criou a primeira entidade de classe 

de Niterói em 1897 a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Niterói 

– mais tarde denominada Associação Médica Fluminense. O 

objetivo deles era unir a classe para fortalecer a luta por direitos e 

respeito, procurando dar representatividade oficial às reivindica-

ções e aos posicionamentos dos profissionais. Seu primeiro 

presidente foi Dr. Alarico Damásio.

Passada a Revolta da Armada e devido à necessidade da 

proximidade da capital do (agora estado) do Rio de Janeiro com o 

Distrito Federal (a cidade do Rio), Niterói voltou em 1903 ao posto 

já outrora ocupado de capital fluminense. 

Em 1904, propagou-se, mais uma vez, a febre amarela, com 

início de pequeno foco na Fortaleza de Santa Cruz e, em seguida, 

atingindo toda a cidade. Após perder a filha Aída de 14 anos, Dr. 

Lourival Souto – sentindo-se impotente diante da devastação da 

doença – desistiu da Medicina e se retirou para a Europa. 

Ainda em 1904, o governo municipal decretou a vacinação 

obrigatória, passível de punição aos relutantes, o que suscitou 

um movimento popular contrário à medida. A aplicação da mesma 

lei em nível federal ganhou a oposição dos fundadores da 

República que a consideravam atentatória aos direitos individuais 

e civis. O resultado foi uma revolta armada que ganhou a adesão 

de parlamentares, militares e médicos contra o presidente 

Rodrigues Alves, resultando em prisões e até mortes.

câmaras de desinfecção na estação das barcas para imunizar os 

passageiros procedentes do Rio de Janeiro. Pessoas ainda 

sadias fugiam para cidades serranas. Comerciantes em geral se 

irritavam com a fiscalização do governo, cujo foco eram 

estabelecimentos com criação e abate de animais, armazéns 

com itens perecíveis de procedência duvidosa e farmácias com 

atendentes sem formação científica, entre outros. A imprensa 

tomou partido do comércio, ridicularizando a classe médica, e 

não alertou a população sobre o surto.

Nesse mesmo ano, de criação da Prefeitura, os médicos de 

partido foram extintos. O primeiro prefeito, Paulo Alves, intenden-

te nomeado pelo governador Nilo Peçanha, instituiu a Diretoria 

Municipal de Higiene - confiada ao Dr. Borman Borges, que nela 

permaneceu até sua morte, em 1917. O órgão se transformaria, 

em 1976, em Secretaria de Saúde. 
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om a virada do século XX e a implantação da Prefeitura de 

CNiterói em 1904, a cidade entrou numa nova fase de avan-
ços e modernização na área da Medicina, que abriram 

caminho para grandes realizações no campo dos estudos científi-
cos e das descobertas tecnológicas. A criação e a ampliação de 
uma infraestrutura hospitalar e assistencial, além da fundação de 
organizações classistas, também fortaleceram os serviços de 
saúde e a categoria médica. 

Em 1913, foram erradicadas a febre amarela, a peste bubôni-
ca e a varíola graças à vacinação, e o paludismo estava controla-
do. Contudo, na década de 1920, a gripe espanhola fez mais 
mortos no Brasil do que as trincheiras da Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) na Europa. Os médicos alertaram as autoridades 
fluminenses sobre a gravidade da situação, sem êxito. Contraria-
mente, o diretor nacional de Saúde Pública, Dr. Carlos Seidl, 
anunciou que era uma simples gripe sazonal. 

Os primeiros casos da nova doença apareceram em marinhe-
iros brasileiros que aportaram em Dakar. Enquanto o ministro da 
Marinha do Brasil, Alexandrino de Alencar, demonstrava sua 

Em 1911, a peste bubônica atingiu, em um só dia, mais de mil 
operários da Fábrica Fiat Lux, no Barreto, atendidos por Dr. Bor-
man Borges e a equipe do Hospital de Isolamento. O então prefei-
to Feliciano Sodré tentou esconder o acontecimento, exoneran-
do, inclusive, os médicos servidores que transmitiam informa-
ções à imprensa. Em 1912, o governador Oliveira Botelho anunci-
ou que as epidemias estavam extintas, apesar dos novos casos 
de peste bubônica em Niterói e Campos. E mesmo com o paludis-
mo (malária) fazendo 202 vítimas entre 1910 e 1911, Sodré consi-
derava que os 205 nascimentos de bebês no estado no período 
compensavam as perdas humanas. 

Para agravar a situação, a febre amarela voltou a acometer a 
população em 1906. Dr. Oswaldo Cruz se empenhava em identifi-
car e combater o mosquito propagador da doença, mas enfrenta-
va severas críticas, já que a desinfecção das casas era realizada 
à revelia dos proprietários e sob a coação da polícia. 

Na primeira mensagem à Câmara Municipal, em janeiro de 
1905, o prefeito Pereira Nunes pregava a desinfecção de resi-
dências e a vacinação em massa para extinguir a varíola e a 
peste bubônica que, há cinco anos, propagavam-se na cidade, 
já que o isolamento hospitalar era uma medida cara e pouco 
eficaz diante da falta de recursos públicos. Niterói dispunha 
apenas de estufas fixas no Centro de Serviços Municipais e no 
Hospital de Isolamento do Barreto. 

tranquilidade à imprensa, equipes médicas enviadas à França 
não escondiam a grande preocupação. As autoridades de Saúde 
se reuniram e decidiram, então, impedir a entrada nos portos 
fluminenses de todos os passageiros provenientes da Europa. 
Mas a gripe espanhola já havia chegado a Niterói através das 
embarcações que atracavam no bairro da Ponta da Areia. 

Outros surtos pontuais atingiram Niterói: disenteria bacilar, 
em 1919 e 1921; tifo em 1926; sarampo, coqueluche, difteria, 
sífilis, tétano, doenças parasitárias, febres tifoide e paratifoide, 
em 1930, que, juntas, fizeram 20% de vítimas fatais entre a 
população niteroiense, na época estimada em 130 mil habitantes; 
e tuberculose, em 1932. Instituto Vital Brazil – Incansável nas 
investidas para debelar as epidemias de febre amarela e peste 
bubônica no interior do estado de São Paulo, o humanitário e 
vanguardista médico mineiro Vital Brazil instalou em Niterói, em 
1919, o que viria a ser um dos mais importantes institutos da 
América Latina. Descobridor do soro antiofídico, ele proporcionou 
um avanço na área da saúde, entre eles a obtenção da vacina 
BCG contra a tuberculose, em 1925, descoberta por Albert Cal-
mette e Camille Guérin no Instituto Pasteur, na França. O Instituto 
Vital Brazil mantém, há cem anos, um papel significativo como 
centro de pesquisa, estudo e produção de medicamentos e de 
soros. (VIDE pág. 36)

Dr. Agnelo Collet, governador interino do estado, abandonou 
o Palácio do Ingá para socorrer as vítimas nos postos de emer-
gência improvisados pelo diretor municipal de Saúde, Dr. Leandro 
Mota, em São Domingos e na Praça Fonseca Ramos, mediante 
contratação temporária de médicos e enfermeiros autorizada pelo 
prefeito Otávio Carneiro. Três outros postos, exclusivamente 
pediátricos, foram instalados no Ingá, Jurujuba e Barreto, a cargo, 
respectivamente, de Dr. Almir Madeira, Backer Filho e Américo 
Lassance. Minimizado o surto, contabilizou-se um total de 1.242 
vítimas fatais em Niterói, quatro mil no interior do estado e sete mil 
na cidade do Rio de Janeiro. Em todo o mundo, foram totalizadas 
seis milhões de mortes. 

Universidade Federal Fluminense - A História não deixa 
dúvidas quanto à excelência dos abnegados médicos que se 
empenharam pelo restabelecimento da saúde em Niterói até 

Militares da PM e do Batalhão de Caçadores do Exército 
baseados na orla de São Lourenço também foram infectados pela 
gripe. Bondes, trens da Leopoldina e barcas paralisaram seus 
serviços. A crise no abastecimento fez os preços subirem e agra-
var o surto. Doentes morriam aos montes.
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Para defender o equilíbrio social, produtivo e operacional do 
sistema privado da Saúde junto à sociedade e aos poderes públi-
cos, empresários e médicos criaram, em 1970, a Associação 
Profissional dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói, 
logo rebatizada de Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de 
Saúde de Niterói e São Gonçalo (SINDHLESTE). Em 1971, foram 
fundados o Sindicato dos Médicos de Niterói, São Gonçalo e 
Região (SINMED) e a cooperativa médica Unimed Leste Flumi-

complexidade e assistência a deficientes físicos, mentais e/ou 
cognitivos, sendo considerado um dos mais importantes centros 
de reabilitação do país.

Considerada uma das maiores instituições do Brasil no trata-
mento de pessoas com deficiência física, a Associação Niteroien-
se dos Deficientes Físicos (ANDEF) foi criada em 1981. A entida-
de também se destaca na descoberta e preparação de atletas 
brasileiros paralímpicos que disputam as diversas competições 
nacionais e internacionais que ocorrem durante o ano. 

Assim, Niterói se destaca também na área de reabilitação e 
de inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais 
através de várias associações assistenciais –com as histórias 
das principais delas narradas ao longo deste livro.

Entidades de classe e cooperativa médica - A partir da 
década de 70, na qualidade de então capital do estado, Niterói 
vivenciou um momento enriquecedor para a atividade médica: 
somando à representatividade da Associação Médica Fluminen-
se, a mais antiga de todas, o surgimento de várias entidades de 
classe buscou organizar, consolidar e respaldar a luta dos profis-
sionais e empresários da área da saúde, além de resguardar a 
memória histórica dos grandes baluartes da área. Foi uma fase 
que contribuiu para a união e o fortalecimento da categoria junto à 
sociedade e perante as esferas de governo.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) foi 
fundada em 1965, com o principal objetivo de prestar serviços nas 
áreas da educação, saúde e assistência social, promovendo o 
bem-estar, a igualdade e o desenvolvimento da pessoa com 
deficiência mental e intelectual. 

Uma nova entidade filantrópica surgiu em 1969 para reforçar 
a malha assistencial niteroiense: a Associação de Pais e Amigos 
dos Deficientes da Audição (APADA), uma das mais importantes 
instituições brasileiras a prestar atendimento especializado às 
pessoas com qualquer deficiência auditiva. A organização se 
destaca por oferecer serviços de qualidade, tornando-se referên-
cia na área para moradores de Niterói e de municípios vizinhos. 

Associações assistenciais - Nos anos 30, as sociedades 
médica e civil niteroienses voltaram o olhar para o cuidado aos 
portadores de necessidades visuais, auditivas, intelectuais e 
físicas, o que permitiu a criação de várias entidades filantrópicas, 
habilitadas pelo Ministério da Saúde, para atendimento clínico 
com foco na reabilitação, inclusão social e qualidade de vida, 
além de apoio aos familiares. 

A primeira delas foi a Associação Fluminense de Amparo aos 
Cegos (AFAC), em 1931, com foco inicial no acolhimento de 
deficientes visuais. Desde então, ampliou suas atividades e 
passou a oferecer consultas, exames e tratamentos oftalmológi-
cos, bem como habilitação, reabilitação – inclusive intelectual – e 
prevenção de deformidades, para pacientes não só de Niterói 
como de outros municípios fluminenses que necessitem de 
acompanhamento especializado.

Em 1948, foi criada a Associação Pestalozzi de Niterói, um 
amplo centro de atendimento a portadores de necessidades 
especiais, com atuação multiprofissional e de perfil interdiscipli-
nar, cujo modelo está presente em unidades de mesma filosofia 
em várias cidades brasileiras. Fundada em 1958, a Associação 
Fluminense de Reabilitação (AFR) é pioneira no Brasil na aplica-
ção de técnicas multi, inter e transdisciplinares de terapias de 
reabilitação motora e medicina física, com atendimentos de alta 

aquele momento, mediante condições adversas e precárias. 
Suas formações acadêmicas aconteciam no Rio ou em outras 
capitais brasileiras, se não fora do país, apesar dos vários 
grandes mestres com atuação inspiradora na terra de Arari-
bóia. A partir de 1925, a criação da Faculdade Fluminense de 
Medicina - renomeada Universidade Federal Fluminense em 
1965 - permitiu ampliar a possibilidade de formação de novos 
profissionais na área médica, não apenas em Niterói, mas em 
todo o estado. (VIDE pág. 38)

Passada a alta mortalidade ocasionada pelas pestes - que se 
estenderam até as três primeiras décadas do novo século - a 
população niteroiense começou a crescer não só devido ao con-
trole das doenças infecciosas e aos novos nascimentos, como 
também pelo início de um movimento migratório vindo de várias 
cidades do estado, atraídos pela capital e sua proximidade do 
Distrito Federal, na época Rio de Janeiro. Niterói passou de 
146.414 mil habitantes em 1940 para 245.467 em 1960 e 324.246 
em 1970. Tal movimento gerou o aumento gradativo da demanda 
por serviços médico-hospitalares e o surgimento de entidades 
filantrópicas e classistas.
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O SINMED veio reivindicar, junto ao poder público, com repre-
sentatividade oficial, os direitos trabalhistas da categoria, como 
vínculo empregatício, piso salarial, isonomia de vencimentos 
para médicos de mesma função atuando no mesmo local e o 
desenvolvimento de programas de capacitação pelas secretarias 
municipal e estadual de Saúde. 

Dessa forma, pela significação e representatividade junto à 
categoria médica, às diferentes áreas da saúde e à sociedade 
civil, também as entidades classistas e a cooperativa têm suas 
histórias retratadas nesta obra.

nense, e, em 1974, a Academia Fluminense de Medicina (AFM).

Hospitais e casas de saúde - Até o século XX, apesar do 
crescimento populacional, Niterói contava apenas com o Hospital 
São João Batista, datado de 1854, para o atendimento geral da 
população. Também existentes na época, tanto o Lazareto de 
Jurujuba (depois denominado Hospital Marítimo de Santa Isabel 
e em seguida Hospital Paula Cândido, extinto em 1935) quanto o 
Hospital de Isolamento do Barreto (fechado em 1927) eram exclu-
sivos para o tratamento de doentes acometidos por doenças 
contagiosas. A sociedade, portanto, ansiava por mais infraestru-
tura hospitalar. 

Em 1922, teve início a construção do primeiro hospital de 
Niterói no século XX: o Hospital Santa Cruz, inaugurado em 
1930. Moderno para a época, durante décadas foi referência 
em Medicina de qualidade para todo o estado do Rio, além de 
uma grande escola responsável pelo treinamento dos médicos 
recém-formados e aperfeiçoamento dos profissionais experi-
entes. Vanguardista no desenvolvimento de técnicas avança-

Primeira cooperativa de saúde do estado do Rio de Janeiro e 
17ª no Brasil, a Unimed São Gonçalo-Niterói – posteriormente 
chamada de Unimed Leste Fluminense – é criada por médicos 
unidos em busca de uma saída socioeconômica para a concor-
rência com os grandes grupos empresariais do setor da saúde. 
De propriedade coletiva e democraticamente gerida, conforme 
preconiza o cooperativismo, a organização se baseia na partici-
pação de todos em prol do bem comum. 

Já a AFM, depois denominada Academia de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro (ACAMERJ), surgiu do idealismo de 
conceituados médicos visando à troca de experiências e conheci-
mentos profissionais através de sessões regulares,  conferências 
e congressos que estimulem a pesquisa e o aprimoramento da 
prática médica, além de resguardar a memória dos baluartes da 
Medicina em território fluminense. 

Voltado exclusivamente para o atendimento de PMs e de 
seus familiares em todas as especialidades, em 1935 foi funda-
do o Hospital da Polícia Militar de Niterói. Cinco anos mais 
tarde, era inaugurado o Hospital Municipal Orêncio de Freitas, 
cujo nome homenageia a emocionante trajetória de vida de um 
operário naval negro, pobre e portador de tuberculose, que se 
empenhou – com êxito – pela construção de um hospital que 
atendesse os trabalhadores das indústrias do Barreto. Já o ano 
de 1942 marca a criação da primeira instituição psiquiátrica de 
Niterói, a Casa de Saúde Alfredo Neves, em Santa Rosa, que 
encerrou suas atividades em 2018.

O ano de 1953 marca a fundação do Hospital Getúlio Vargas 
Filho, mais conhecido como Getulinho, considerado modelo 
nacional de emergência pediátrica. De grande relevância não só 
para Niterói como para os municípios vizinhos, atende cerca de 
400 crianças e adolescentes por dia. No mesmo ano, fundou-se o 
Hospital Psiquiátrico de Jurujuba – em 2018 o único dessa espe-
cialidade ativo na cidade. A partir da década de 1960, deu início 
uma grande expansão da rede hospitalar privada da cidade: 

Inaugurado pelo ex-presidente da República Getúlio Var-
gas, em 1945, o Hospital Estadual Azevedo Lima era a única 
instituição pública de Niterói a contar com uma emergência 
traumato-ortopédica e neurológica, com uma maternidade de 
atendimento a casos de alto risco e com serviço de armazena-
mento de órgãos e tecidos para doação a transplantes – ativida-
de mantida até hoje.

das em várias especialidades, seu fechamento, em 2013, 
trouxe um enorme pesar à classe médica e à sociedade.

A partir de 1950, nasceram muitas outras importantes institui-
ções. Nesse mesmo ano, Niterói ganhou o Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo e o Hospital Santa Môni-
ca. O Hospital Antônio Pedro, em 1951, ponto alto da História da 
Medicina de Niterói, destacava-se pela grandiosa estrutura e 
pelos serviços de qualidade em todas as especialidades. Inicial-
mente municipal e renomeado na década de 60 como universitá-
rio quando federalizado e tornado hospital-escola, mantém-se 
como uma das instituições mais importantes da cidade, além de 
referência em residência médica, responsável pela formação de 
gerações de renomados médicos. 

Entre 1946 e 1947, o prédio onde antes funcionara o Hospi-
tal de Isolamento do Barreto - depois de vinte anos fechado - 
recebe profunda reforma, tornando-se o Hospital Ary Parreiras, 
atual Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras.
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A malha hospitalar local adentra o século XXI apresentando 
nova expansão: surgiram o Hospital São Sebastião (2001) - reno-
meado Hospital São Lucas em 2018; a Unidade de Urgência e 
Emergência Mário Monteiro e a Maternidade Municipal Alzira 
Reis, ambos em 2004; o Hospital Icaraí e a Maternidade São 
Francisco em 2011; e o Hospital Placi, em 2013.

Centro Hospitalar São Lucas (1962), Hospital de Clínicas Alame-
da (1964), Procordis (1965-2015), Hospital Santa Martha (1965), 
Hospital de Olhos Santa Beatriz (1966), Casa de Saúde Nossa 
Senhora Auxiliadora (1966), Maternidade Santa Rosa (1966-
2000), Hospital Geral do Ingá (1968), Hospital São Paulo (1969-
1999), Hospital Niterói D'Or / Hospital Fluminense (1972), Centro-
cardio (1977-2014). Hospital de Clínicas de Niterói (1985) – atual 
Complexo Hospitalar de Niterói (CHN); e Hospital de Olhos Icaraí 
(1992). A rede pública hospitalar também é ampliada, através da 
fundação do Hospital Municipal Carlos Tortelly, antigo Centro 
Previdenciário de Niterói/ CPN (1982).

A história dessas instituições hospitalares também faz parte 
desta publicação por representarem papel fundamental no trata-
mento da saúde da população não apenas de Niterói, mas de todo 
o estado do Rio de Janeiro.

Em 1983, secretarias de Saúde dos estados e municípios 
brasileiros iniciaram o processo de organização de seus sistemas 
através de ações integradas. Em 1987, a criação do Sistema 

Incêndio do Gran Circo-Norte Americano - Tanto os expe-
rientes quanto os novatos médicos de Niterói tiveram seus 
conhecimentos testados e suas vocações postas à prova em 
1961, quando a saúde da cidade sofreu um de seus mais duros 
golpes: o incêndio do Gran Circo. A tragédia de enormes propor-
ções e repercussão internacional matou 503 pessoas – a maio-
ria crianças – e feriu muito gravemente milhares de outras, 
mobilizando não só toda a categoria médica local, que se dedi-
cou integralmente por meses na recuperação dos feridos, como 
atraindo a atenção e a solidariedade de milhões de pessoas em 
todo o mundo. Um triste capítulo da História niteroiense e da 
própria Medicina brasileira. (VIDE pág. 40)

Niterói é um dos municípios brasileiros pioneiros na formula-
ção de propostas voltadas para a Atenção Primária de Saúde. A 
cidade se destaca no cenário nacional pela participação ativa nas 
discussões em torno das inovações institucionais e das mudan-
ças no modelo assistencial à saúde. Com os anos 80 veio um 
processo de conformação, estruturação e avanço dos serviços de 
saúde pública prestados à população brasileira. 

Unificado Descentralizado de Saúde (SUDS) permitiu a descen-
tralização e a unificação de serviços, com um empenho mais 
efetivo dos municípios. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a 
saúde foi reconhecida como direito de todos e dever do Estado. 
Os princípios básicos que nortearam tais transformações 
foram os da descentralização e da participação popular, repas-
sando, progressivamente para os municípios, a responsabili-
dade de organizar seus recursos e seus serviços através da 
uniformização de procedimentos, com ênfase à regionaliza-
ção, garantindo universalização e equidade no atendimento. A 
Constituição de 1988 e, posteriormente, as leis 8080/90 e 
8142/91, resultantes da mobilização em prol da reforma do 
sistema de saúde brasileiro, representam o arcabouço legal do 
Sistema Único de Saúde (SUS), implantado em Niterói a partir 
de 1989, pelo governo municipal e direcionado para os princípi-
os de universalidade, integração, acesso, equidade, hierarqui-
zação, intersetorialidade e controle social.

É iniciado o processo de municipalização progressiva dos 
serviços, redistribuindo as responsabilidades e recebendo as 
unidades de atendimento primário e secundário oriundas do 
Estado e União, que passaram a integrar a rede municipal de 
Saúde. Os municípios logo assumiram também os serviços de 
vigilância epidemiológica e sanitária, bem como a coordenação 
de recursos humanos, favorecendo a ampliação e a melhoria 
dos serviços oferecidos. 

A criação da Fundação Municipal de Saúde de Niterói 
aconteceu no final de 1990 para gerir esses serviços com 
integralidade e autonomia. Embora continue enfrentando 
problemas em decorrência dos critérios de financiamento 
estabelecidos pelo Governo Federal, os recursos do SUS - 
junto com o Orçamento Municipal, dos convênios com o Minis-
tério da Saúde e de receitas da própria Fundação Municipal, 
através da arrecadação de taxas de fiscalização sanitária e do 
Serviço Funerário Municipal - a Fundação ampliou a rede 
pública de saúde de Niterói, que passou a contar, além de seus 
postos, laboratórios, hospitais e seis policlínicas comunitárias, 
distribuídas pelos bairros do Largo da Batalha, Engenhoca, 
São Lourenço, Santa Rosa e Jurujuba, com quatro policlínicas 
de especialidades no Centro, reunindo diferentes clínicas e um 
novo conceito de rede no atendimento: pacientes cadastrados 
têm consulta com dia e hora marcados. 

A Fundação conta com uma Central de Marcação de Consul-
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tas e de Exames por telefone, funcionando na Avenida Ernani do 
Amaral Peixoto nº 169. Para utilizar o serviço, o cidadão se dirige 
ao posto de saúde mais próximo de casa, pois é o médico quem 
vai pedir um exame complementar ou uma consulta ao especia-
lista, dependendo do diagnóstico e das informações do paciente. 
Os usuários cadastrados receberão o Cartão de Saúde, o que irá 
agilizar os serviços disponíveis. Já a Central de Internações 
regula e controla os leitos à disposição do SUS, em consonância 
com as informações obtidas através da Supervisão Hospitalar.

Programa Médico de Família - Após duas epidemias de 
dengue, em 1989 e 1990, e outra de Meningite em 1991, o pre-
feito da época, Jorge Roberto Silveira, e seu então secretário 
de Saúde, Gilson Cantarino, foram a Cuba, acompanhados de 
uma equipe médica, conhecer de perto os benefícios do progra-
ma de atenção primária bem-sucedido daquele país. A visita 
resultou em um acordo de assessoria técnica para estudo de 
viabilidades de adaptação do plano cubano à realidade munici-
pal, culminando com a elaboração e instalação do Programa 
Médico de Família em setembro de 1992, com foco na preven-
ção e na qualidade de vida. 

Qualificada, a partir de dezembro de 1998, como Gestão 
Plena do SUS, a Fundação Municipal de Saúde detém a gerên-

Apesar das diferenças existentes entre os dois países, Niterói 
buscou na experiência cubana a viabilidade política de um plano 
municipal que respondesse aos princípios do SUS. Foram leva-
dos em conta, entre outros fatores, a humanização do atendimen-
to de forma a facilitar a construção da cidadania e a consciência 
dos determinantes acerca do processo saúde-doença. O projeto 
serviu de exemplo e inspiração para todos os outros que surgiram 
no país. O intercâmbio com Cuba para suporte técnico a Niterói 
mantém-se permanente. (VIDE pág. 44)

Niterói compreende, em 2018, uma organização hierarqui-
zada pela Secretaria Municipal de Saúde / Fundação Municipal 
de Saúde em cinco níveis de atenção: 1- portas de entrada do 
sistema (unidades básicas de saúde e módulos do Programa 
Médico de Família); 2 - policlínicas comunitárias; 3 - policlínicas 
especial izadas; 4 - central de internações, pronto-
atendimento, Centro de Controle de Zoonoses e laboratórios; 5 
- hospitais. O setor público com capacidade instalada acima da 
média nacional, a segunda maior do estado do Rio de Janeiro, 
gera uma enorme procura por moradores de outros municípios, 
exigindo esforços extras para organizar a entrada desse con-
tingente sem prejuízo ao sistema.

cia total do setor público na área. O modelo de gestão apresen-
ta uma rede assistencial do primeiro ao quarto nível hierárqui-
co, além do Programa Médico de Família, das policlínicas e dos 
laboratórios. A Fundação recebe todos os recursos públicos 
destinados ao município e é de sua responsabilidade contratar, 
fiscalizar, controlar, avaliar e efetuar o pagamento da rede 
conveniada e contratada, com a participação do Conselho 
Municipal de Saúde gerenciando o sistema. 

A ampliação da rede básica foi uma das estratégias aponta-
das para a renovação do modelo de assistência tradicional e a 
aproximação mais estreita com a população. O sistema de 
referência e contrarreferência viabiliza o acesso do cidadão 
através do Serviço de Atendimento ao Usuário, permitindo às 
unidades nível I garantirem o atendimento em qualquer outra 
unidade, independentemente de seu nível, segundo critérios 
de regionalização. 

Os polos articuladores das ações desenvolvidas pela rede 
básica são as policlínicas comunitárias, que atuam como refe-
rência em algumas especialidades médicas, os laboratórios de 
análises clínicas e o serviço de imagem. As policlínicas de 
especialidades respondem às demandas mais complexas, 
absorvendo a maior parte da procura não respondida pelas 
policlínicas comunitárias.

Transplante - Maior conglomerado hospitalar do estado do 
Rio de Janeiro em 2018, o Complexo Hospitalar de Niterói 
colocou Niterói na liderança do ranking estadual de transplan-
tes de medula óssea autólogo, sendo o hospital responsável 
por 60% desses procedimentos em território fluminense. Dessa 
forma, o CHN elevou a cidade a um patamar privilegiado em 
qualidade de atendimento e infraestrutura de ponta. Sua traje-
tória ascendente se consolida em 1998, quando conquista o 
primeiro credenciamento do Ministério da Saúde para a realiza-
ção de transplante - no caso, renal - e posteriormente para mais 
quatro especialidades cirúrgicas, tornando-se referência no 
serviço. (VIDE pág. 46)

E a terra de Araribóia se mantém em contínua evolução na 
Medicina, com estrutura cada vez mais moderna, preconizando 
uma visão humanizada sobre a relação médico-paciente, na 
filosofia de atendimento adotada pela rede tanto particular 
quanto pública, em prol de resultados mais eficazes. Assim, 
Niterói se destaca no cenário nacional como referência no 
estado do Rio de Janeiro em qualidade dos serviços médicos 
prestados à população.
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INSTITUTO VITAL BRAZIL:
CEM ANOS DE UMA HISTÓRIA GLORIOSA
1919

Em 1899, enquanto diretor do Instituto Butantã, colocou todo 
o seu conhecimento a favor do desenvolvimento da instituição, 
conferindo-lhe uma valiosa contribuição ao longo de 20 anos. 
Atento às epidemias do início do século XIX, liderou frentes de 
combate a diversas delas, como febre amarela, cólera, varíola e 
peste bubônica. Esta última, ele foi o primeiro a diagnosticar em 
Santos, quando a doença ainda era inédita no país. 
Posteriormente outros médicos a confirmariam, como Dr. Adolfo 
Lutz, Dr. Emílio Ribas e Dr. Osvaldo Cruz.

Considerado um dos grandes personagens da Ciência de 
todos os tempos, o médico e sanitarista Vital Brazil Mineiro da 
Campanha foi um dos primeiros pesquisadores de toxinologia 
nas Américas e de medicina experimental no Brasil, inicialmente 
estabelecido em São Paulo, onde atuou como inspetor de Saúde 
Pública no interior. Sempre voltado para atender pessoas 
picadas por cobras, ele acabou conseguindo, após muitas 
pesquisas, descobrir um soro contra os venenos de jararaca e 
cascavel, que mais matavam no país. Para isso, montou um 
serpentário em sua própria casa, em Botucatu-SP, para iniciar as 
pesquisas sobre ofidismo, em 1891, ano em que se formou em 
Medicina. Mais tarde, ao receber a patente do soro antiofídico, 
encarregou-se de doá-la ao governo brasileiro.

No auge de seu centenário, o Instituto Vital Brazil – um dos 
mais importantes da América Latina em seu setor – tem papel 
significativo como centro de pesquisa, estudo e produção de 
soros e medicamentos. Fundado em 03 de junho de 1919 sob o 
nome de Instituto de Higiene, Serunterapia e Veterinária, logo 
seus funcionários trataram de chamar o estabelecimento pelo 
nome do responsável por sua criação. Nada mais justo para o 
grande descobridor do soro antiofídico no Brasil.

Grande estudioso do assunto, seu pioneirismo em pesquisas 
lhe proporcionou a produção de soros que combatem de forma 
eficaz vários venenos de animais como serpentes, escorpiões e 

Sua perpetuação se deve em tese ao homem visionário que 
sabia da importância do centro de pesquisa para a descoberta de 
antídotos direcionados a diversos males. Por isso, em 1930, 
transformou o instituto em propriedade privada, protegendo-o das 
constantes mudanças políticas da época, mas sem perder o 

De espírito humanitário e vanguardista, o grande interesse do 
cientista era buscar a cura para os males que afetavam a 
população na época, principalmente as picadas de cobras. E foi 
com esse ideal que avançou em muitos aspectos na solução de 
vários problemas de saúde pública. Pessoa viajada e gozando de 
grande influência no exterior, sobretudo na Europa, conseguiu 
receber através do IVB, em 1925, os testes e ampolas da vacina 
BCG contra tuberculose descoberta por Albert Calmette e Camille 
Guérin no Instituto Pasteur, na França. 

Naquele mesmo ano, um dos membros da sua equipe, 
Otávio de Morais Veiga, que era primo do governador do estado 
do Rio de Janeiro, Raul Veiga, convidou-o a montar um centro 
de pesquisa em Niterói nos mesmos moldes da instituição 
paulista. Um decreto governamental doando ao sanitarista a 
antiga Fazenda da Olaria, na encosta do Morro do Cavalão, 
desenhava o que seria, em 1919, o Instituto Vital Brazil. 
Enquanto as obras não finalizavam, o médico alugou uma casa 
na Rua Gavião Peixoto, onde produzia vacinas, soros e 
medicamentos. Um ano depois, o estabelecimento iniciou 
oficialmente suas atividades, com a fabricação em maior 
escala de produtos veterinários, biológicos e farmacêuticos 
para distribuição estadual.

aranhas. Até hoje, nenhum método de neutralização da peçonha 
é tão eficaz quanto o criado por Vital Brazil. Além disso, suas 
pesquisas proporcionaram mudanças inovadoras em conceitos e 
práticas nas ciências médicas e biológicas. A despeito de toda a 
sua competência, problemas internos influenciaram na sua 
decisão de pedir demissão do Butantã, em 1918. 

36



vínculo com o Governo do Estado. Além disso, o IVB cumpria o 
papel de incentivador do aperfeiçoamento profissional, com 
doação de bolsas de pesquisa. Dr. Dorival de Camargo Penteado, 
Dr. Octavio de Morais Veiga e Dr. Arlindo de Assis passaram pelo 
local, que dispunha ainda de uma biblioteca especializada com 
vários títulos sobre o assunto. 

Na década de 40, o Instituto Vital Brazil se encontrava em 
uma fase próspera, fornecendo seus produtos para o mercado 
estadual, nacional e internacional. Embalado por esse momento 
positivo e pela política getulista que favorecia indústrias nacionais 
dirigidas por brasileiros, o cientista contraiu empréstimo junto ao 
banco para investir na modernização da instituição. Em setembro 
de 1943, o edifício-sede foi inaugurado sob a presença do 
presidente da República, Getúlio Vargas. Porém, com o fim da 
Segunda Guerra Mundial, em 1945, as multinacionais farmacêuti-
cas voltaram suas atenções para os países do Terceiro Mundo, 
entre eles, o Brasil. Os preços competitivos das multinacionais 
passaram a fazer frente à indústria nacional, impactando-a em 
suas atividades. 

O IVB também seria afetado nesse processo. Esse já era um 
prenúncio dos anos difíceis. Em maio de 1950 o cientista faleceu e 
sua esposa, Dinah Brazil, assumiu a responsabilidade do 
instituto, auxiliada pelo genro e advogado Álvaro Protássio. A 
dívida contraída no passado e os atrasos nos pagamentos dos 
seus clientes, em especial das empresas estatais, mergulharam a 
instituição em uma grave crise financeira. Isso acabou obrigando 
seus gestores a desmantelar o patrimônio, vendendo parte de 

Empresa de ciência e tecnologia atualmente vinculada à 
Secretaria de Estado de Saúde, o Instituto Vital Brazil figura entre 
os 21 laboratórios oficiais no país, responsáveis por produzir 
soros destinados unicamente aos laboratórios oficiais e rede de 
hospitais credenciados. Desse quantitativo, o IVB está incluído 
entre os quatro que fornece soros contra o veneno de animais 
peçonhentos e produz medicamentos estratégicos para o 
Ministério da Saúde. Além disso, é o único a produzir soro contra o 
veneno da aranha viúva-negra, entre outros antídotos contra 
raiva, tétano e antipeçonhentos, no caso cobras, aranhas e 
escorpiões. Desde 2010, possui uma filial em Cachoeiras de 
Macacu, batizada com o nome de Fazenda Vital Brazil, onde são 
criados cavalos destinados à produção de soro.

suas terras e, por fim, retornando o centro de pesquisa para o 
governo do Estado. A única condição expressa era que continu-
asse perpetuando o modelo idealizado pelo fundador, de fomento 
à pesquisa, formação e produção de soros, remédios e vacinas. E 
a promessa foi cumprida!

Um centro de exposição permanente, localizado na entrada 
do IVB, permite aos visitantes observar cobras, aranhas e 
escorpiões. Essa atração faz parte do roteiro turístico de Niterói. 
Isso sem falar nas visitas guiadas para escolas que devem ser 
previamente agendadas, com palestras e direito a visita ao 
aracnário. Através do projeto “Um Toque de Ciência”, é possível 
também conferir as extrações de venenos de cobras e escor-
piões, com o objetivo de educar e orientar os estudantes sobre 
animais peçonhentos.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE:
REFERÊNCIA NACIONAL EM ESCOLA MÉDICA
1925

No mesmo ano do início das aulas, uma lei estadual 
considerou a FFM de utilidade pública. Em 1927, recebeu da 
Prefeitura niteroiense um prédio que veio a se tornar sua 
primeira sede, localizado em uma região conhecida como Morro 
do Brum. A instituição também passou a receber anualmente 
um auxílio financeiro do governo municipal e foi autorizada a 
utilizar algumas instalações do Hospital São João Batista, como 
salas de aula, gabinetes, laboratórios e enfermarias. A 

O embrião da UFF é a Faculdade Fluminense de Medicina 
(FFM). Essa instituição privada foi criada em Niterói, ex-capital 
do estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de junho de 1925, pelos 
médicos Antônio Pedro Pimentel e Senna Campos, e com o 
apoio de Feliciano Pires de Abreu Sodré, então presidente da 
Província (antigo Governo do Estado) do Rio de Janeiro, e de 
mais um grupo de profissionais da área médica. Dr. Antônio 
Pedro foi seu primeiro diretor. Quase um ano depois, em 31 de 
maio de 1926, aconteceu a aula inaugural, ministrada pelo 
Prof. Dr. Tycho Otílio de Siqueira Machado, catedrático de 
Biologia e Parasitologia. 

A história da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) está recheada de fatos importantes 
que ocorreram ao longo de sua existência e que a transforma-
ram em uma das mais importantes instituições de ensino 
superior do país. Há quase um século, esse estabelecimento de 
educação pública vem mantendo o perfil de ser uma das 
grandes referências em sua área de conhecimento. As 
atividades e os projetos de estudos acadêmicos que nela são 
desenvolvidos motivam a descoberta da cura de inúmeras 
doenças e impulsionam os pilares que compõem a organiza-
ção: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

faculdade também utilizava as dependências do Instituto Vital 
Brazil, da Escola Superior de Agricultura e Veterinária, da 
Escola Normal de Niterói e o necrotério do Instituto de Polícia 
Técnica, este para as aulas de Anatomia.        

Em 1931, o Departamento Nacional de Ensino equiparou a 
FFM aos outros cursos médicos do país e reconheceu a 
oficialidade de seus diplomas. Em 1934, a faculdade inaugurou 
a Policlínica Barros Terra e transferiu para lá seus cinco 
ambulatórios e o setor radiológico, até então localizados na Rua 
Visconde de Moraes, em São Domingos. À inauguração, 
compareceram expressivos nomes da sociedade fluminense. O 
setor foi aberto com uma conferência proferida por Dr. Carlos 
Chagas, então diretor do Instituto Osvaldo Cruz. Nesse período, 
a FFM era dirigida pelo Prof. Dr. Antônio de Barros Terra, 
considerado seu grande consolidador.

As escolas de Odontologia e de Farmácia foram anexadas à 
Faculdade Fluminense de Medicina pelo almirante Ari Parreiras, 
interventor federal ni estado do Rio de Janeiro, no início da 
década de 1930. Mas, já no ano seguinte, o general Mena 
Barreto, interventor federal, reorganizou-a mantendo sua 
autonomia didática e financeira ao ofertar-lhe subsídios 
financeiros, oficializando-a como estabelecimento subvenciona-
do pelos cofres estaduais. Nesse momento, a administração 
conseguiu o apoio de governantes e de pessoas ilustres na 
sociedade, ligadas à indústria, ao comércio e às elites, o que 
facilitou seu crescimento.

O período de estadualização durou até 1938, quando a 
Faculdade Fluminense de Medicina separou-se das escolas de 
Farmácia e de Odontologia e voltou a ser privada. Nesse 
período, também, passou a se submeter às inspeções federais, 
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que ocorreram até a sua federalização em 1950. Na ocasião, 
inaugurou-se um gabinete dentário na policlínica, destinado ao 
atendimento dos doentes e das crianças em idade escolar. 
Cabe ressaltar que, entre 1938 e 1950, o estabelecimento já 
tinha técnicos qualificados, bons professores e um número 
considerável de estudantes.

Após sua federalização e com uma melhoria significativa 
das condições de trabalho e diminuição dos problemas 
financeiros existentes até então, a FFM funcionou como uma 
escola federal isolada durante dez anos. Ressalta-se que, já 
em 1950, apenas 25% de seus estudantes moravam no estado 
do Rio de Janeiro, denotando a repercussão de seu sucesso no 
restante do país. Em 1960, a faculdade foi agregada a outras da 
capital fluminense e deu origem à Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). 

Nesses primeiros tempos, a história da instituição foi 
marcada pela luta de professores e estudantes por um hospital 
de clínicas na cidade, uma vez fechado o Hospital São João 
Batista, obrigando a FFM a levar seus estudantes para terem 
as aulas práticas no IML niteroiense e na Santa Casa de 
Misericórdia carioca. A possibilidade de utilizar as dependênci-
as do Hospital Municipal Antônio Pedro para o ensino prático 
era o sonho de docentes e discentes, que se organizaram 
nessa defesa. Aos poucos, a faculdade ampliou seus convêni-
os com o Antônio Pedro, que enfrentava dificuldades de 
manutenção por parte da municipalidade. 

A conquista do Hospital Universitário Antônio Pedro 
(HUAP) ofereceu à comunidade acadêmica o local apropriado 

No início dos anos 1960, a instabilidade financeira vivida 
pelo hospital se agravou, culminando com sua paralisação. 
Mas, o incêndio do Gran Circo Norte-Americano, em 17 de 
dezembro de 1961, forçou sua reabertura imediata, transfor-
mando-se em um dos lugares centrais desse trágico episódio, 
para onde foram levados centenas de queimados, para serem 
atendidos por médicos, enfermeiros e outros profissionais, 
muitos deles pertencentes às faculdades de Medicina e de 
Enfermagem da UFERJ. Em 1964, após três anos de negocia-
ções, o prefeito e médico Sylvio Picanço autorizou a doação do 
hospital para a universidade que um ano depois foi rebatizada 
de Universidade Federal Fluminense. 

A Faculdade de Medicina da UFF também se destaca na área 
de pós-graduação Stricto Sensu, com cinco programas de pós-
graduação. A criação do curso de especialização em Neurologia, 
em 1982, foi um passo decisivo na constituição de um programa 
de mestrado, credenciado na CAPES, em 1989. O doutorado 
começou em 1994, sendo reformulado em 2006 devido ao 
aumento da demanda e ampliação da área de estudo. Essa 
escola, atualmente, reúne mais de 30 projetos de extensão 
cadastrados no Sistema de Informação e Gestão de Projetos, do 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), o que mostra a grande 
atuação desse setor da universidade e também comprova a 
tradição da instituição no cuidado e prestação de serviços à 
comunidade de Niterói e do seu entorno. 

para o desenvolvimento das aulas práticas dos estudantes e 
para o desenvolvimento de pesquisas de destaque em 
diversas áreas médicas. A criação da residência médica na 
década de 1970 é outro fato relevante: atualmente, a UFF 
oferece a graduação em Medicina com titulação de bacharel 
em Ciências Médicas e a pós-graduação Lato Sensu, que 
dispõe de diversos cursos para a formação de profissionais 
especializados para atuação de modo mais propositivo em 
suas áreas de conhecimento. 
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O INCÊNDIO DO
GRAN CIRCO NORTE-AMERICANO
1961

É até hoje o maior incêndio com vítimas ocorrido em nosso 
país e o maior acidente circense de que se tem notícia no mundo. 
O acontecimento causou comoção além das fronteiras, e 
mobilizou imprensa, artistas, políticos, populares e a classe 
médica brasileira, que uniu esforços imediatos, voluntários, e 
quase sobre humanos, para socorrer os queimados. E ficaria 
para sempre na memória dos niteroienses, sendo contado de 
uma geração para outra, através de papos informais, em 
reuniões familiares, matérias jornalísticas relembrando a triste 
data e um livro contundente do exímio jornalista Mauro Ventura.

Anunciado como o maior e mais completo da América Latina, 
o circo de Danilo Stevanovich foi instalado num terreno baldio da 
União próximo à Praça da Renascença, no Centro. Mais de três 
mil espectadores desesperaram-se com as labaredas e, 
literalmente, atropelaram-se para sair do recinto. A lona de 
algodão parafinada, altamente inflamável, caiu em chamas sobre 
o público e, em apenas dez minutos, transformou tudo em 
escombros e corpos carbonizados. 

Os bombeiros chegaram rápido, mas pouco puderam fazer. 
O reconhecimento dos corpos, enfileirados no estádio Caio 
Martins, durou dias. Lá mesmo no estádio, foi improvisada uma 
carpintaria para a construção de caixões extras. O Instituto 

A “cidade sorriso” chorou e fez chorar na década de 
sessenta, comovendo até hoje tanto as testemunhas oculares 
quanto os curiosos de sua mais terrível tragédia. Em 17 de 
dezembro de 1961, Niterói - então capital do Estado – foi cenário 
de um incêndio de enormes proporções e repercussão internaci-
onal, que  marcaria não só a História local como a própria 
Medicina no Brasil. Instalado na cidade, mais precisamente na 
Praça da Renascença, no Centro, o Gran Circo Norte-Americano 
pegou fogo no show de estreia, fazendo 503 mortos e milhares de 
feridos – a maioria crianças – em questão de minutos. 

O governo da Argentina enviou uma equipe de seis 
cirurgiões plásticos e oito enfermeiras, profissionais de seu 
Instituto Nacional de Queimados, liderados pelo abnegado 
Fortunato Benaim, e mais uma tonelada de medicamentos, 
soro, ataduras e gaze. Através da embaixada, os Estados 
Unidos também doaram antibióticos, materiais e plasma 
sanguíneo em parceria com a Cruz Vermelha. 

Médico Legal da Rua Coronel Gomes Machado não comportou 
tamanho volume. As vítimas foram levadas para os hospitais 
Antônio Pedro, Santa Cruz, Luiz Palmier, Marítimos, Getúlio 
Vargas Filho e para a Casa de Saúde São José, entre outras 
Unidades, inclusive em cidades vizinhas. 

Desfigurados e irreconhecíveis, queimados morriam em 
massa, com uma rapidez devastadora. Por outro lado, muitas 
pessoas com queimaduras leves não eram priorizadas como 
doentes graves e morriam minutos depois de chegarem aos 
hospitais por causa de inalação do ar envenenado pela fumaça 
que misturava queima da lona, fuligem, poeira e serragem. 

Por outro lado, algumas tecnologias – novidades na época 
– serviram de grande apoio aos trabalhos. A agulha Stryker 
possuía uma peça interna de aço chamada mandril, envolta 
por um tubo de polietileno, que, após ser aplicada na veia 

No Rio, mais de setecentos doadores de sangue correram 
para o Instituto de Hematologia. A Legião Brasileira de 
Assistência assumiu o controle dos donativos às vítimas. A Força 
Aérea, o Exército e a Rede Ferroviária Federal colocaram-se à 
disposição dos trabalhos de assistência. Os recursos disponíveis 
se tornaram parcos diante da magnitude da tragédia. Além disso, 
falhas infraestruturais também contribuíram para o agravamento 
da situação, como o desperdício de 400 frascos de sangue 
doados pelo governo italiano que não puderam ser aproveitados 
por falta de armazenamento adequado.
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Outros protagonistas da história foram o médico, e então 
prefeito, Dalmo Oberlaender; Edgard Stepha Venancio, chefe de 
cirurgia do Hospital Getulio Vargas Filho, Ronaldo Pontes e 
Edgard Alves Costa, cirurgiões do Getulinho; os cirurgiões gerais 

Simultaneamente a todas essas manifestações de extrema 
solidariedade e união, a atuação de médicos vindos de toda parte 
do Brasil e de outros países foi essencial e heroica. Os profissio-
nais da saúde, muitos da cidade de Niterói, mais tarde se 
tornariam parte da elite médica profissional do país. Mas ali, 
naquele momento, tinham que administrar parcos recursos 
disponíveis. No Hospital Antônio Pedro, destacaram-se o diretor 
geral Almir Guimarães, José Hermínio Guasti, chefe do setor 
médico, Herbert Praxedes, chefe do laboratório; Calixto Kalil, 
membro do conselho médico mais tarde, diretor da unidade), 
Molulo da Veiga, chefe da terceira Enfermaria e o cirurgião geral, 
Guilherme Eurico Bastos da Cunha. 

A ocasião fez o presidente da República, João Goulart, 
chorar à beira dos leitos do Hospital Antônio Pedro, reaberto às 
pressas após vinte dias fechado pela ocupação de residentes de 
Medicina em luta por melhores condições de ensino e trabalho; 
promoveu uma campanha nacional de doação de sangue, 
roupas, remédios e alimentos; levou à criação de um novo 
cemitério, anexo ao do Maruí; revelou o famoso Profeta 
Gentileza, até então o desconhecido José Datrino, que atraves-
sou a Baía de Guanabara após ter um sonho premonitório; foi 
parar em textos psicografados por Chico Xavier; despertou a 
atenção de personalidades estrangeiras, como a atriz italiana 
Gina Lollobrigida, que doou sangue, e o Papa João XXIII que 
enviou uma doação financeira em cheque do Vaticano.

femoral (localizada na junção da coxa com o abdômen), era 
retirada deixando somente o tubo, que, maleável, injetava 
plasma, sangue e soro sem sair do lugar, diferentemente das 
agulhas rígidas tradicionais. Um lote dessas agulhas  chegou 
ao Hospital Antônio Pedro – remetido pela ONU, porém sem 
identificação do doador - facilitando a transfusão e a 
hidratação de pacientes com queimadura em alto grau, pois a 
dificuldade de aplicação nesses casos é imensa. 

Outra aquisição importante foi a maca- balança, que permitia 
pesar o paciente acamado e calcular a quantidade de líquido que 
vazava pelos ferimentos empapando as ataduras, sinalizando a 
necessidade de nova hidratação.

José Benedito Neves e Carlos Augusto “Gugu” Bittencourt; o 
obstetra Messias de Souza Farias, que abriu gratuitamente seu 
pronto-socorro particular e terminou por extinguir seus recursos e 
falir seu negócio, os clínicos gerais Youssef Bedran, Geraldo 
Chini e Marcio Torres – os dois últimos oriundos do Hospital de 
Ipanema, na época Hospital dos Comerciários - Eduardo 
Imbassahy Filho, do Hospital Pedro Ernesto, os anestesistas 
Antonio Siqueira e Humberto Lauro Rodrigues - este, na época 
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Hoje renomados, premiados e, muitos, membros das 
academias de medicina Nacional ou Fluminense, à época, eram 
recém-formados ou com poucos anos de experiência na 
Medicina. Destacam-se Liacyr Ribeiro, Dacio Jaegger, Ewaldo 
Bolivar de Souza Pinto, Carlos Caldas, Pierre Lion, David Telles e 
o pediatra Alcir Chácar - um dos presidentes da ACAMERJ -, 
entre tantos outros que a História guardará com respeito.

um dos raros especialistas em anestesia pediátrica do país - o 
pediatra Israel Figueiredo, que cuja filha faleceu no incêndio, o 
clínico geral Waldenir de Bragança. O cirurgião Luiz Carlos 
Coelho Neto Jeolás; Eugenio Duarte, do SAMDU – Serviço de 
Atendimento Médico de Urgência, coordenador das ambulâncias 
da cidade; o proctologista Romeu Marra; o cirurgião plástico Jacy 
Conti Alvarenga; e os então estudantes (hoje da nata médica) 
Joaquim Pacheco Moreira e Luiz Augusto de Freitas Pinheiro.

Com curso de aperfeiçoamento de quatro anos nos EUA no 
currículo, o cirurgião plástico Ivo Pitanguy, na época, era 
professor na pós-graduação da PUC e comandava o serviço de 
Urgência da oitava (atual 38ª) Enfermaria da Santa Casa de 
Misericórdia. Por sua sugestão, o então governador Celso 
Peçanha pediu ao embaixador dos EUA no Brasil, Lincoln 
Gordon, que solicitasse ao governo americano uma remessa 
de pele desidratada para implante, que veio oito dias após a 
tragédia, doada pelo Hospital de Bethesda, da Marinha dos 
Estados Unidos e transportada, gratuitamente, pela empresa 
aérea Pan Am.

A tragédia projetou, ainda, o nome do Dr. Ivo Pitanguy – 
que atuou acompanhado de seus então assistentes Odyr 
Aldeia e Ramil Sinder, e do estagiário Ewaldo Bolivar de Souza 
Pinto. Permitiu divulgar os benefícios da cirurgia plástica e 
contribuiu para o desenvolvimento e o respeito desta 
especialidade, vista, até aquele momento,  como de finalidade 
estética e não reparadora. 

Sobre as causas do incêndio, uma linha de investigação 
da Polícia Civil buscou causas naturais, como combustão 

O incêndio do Gran Circo permitiu mostrar à opinião pública o 
importante papel social da Cirurgia Plástica no Brasil, hoje tão 
desenvolvida. Dois anos após o incêndio, Pitanguy abriu sua 
famosa clínica à Rua Dona Mariana, em Botafogo, e continuou a 
tratar, gratuitamente, por décadas seguintes, as sequelas das 
vítimas em sua própria clínica e na Santa Casa de misericórdia.

O dono do circo, inicialmente, acusou "favelados", segundo 
suas próprias palavras, expulsos da sessão de estreia por 
insistirem em entrar sem pagar. A prisão de Dequinha - um 
jovem portador de problemas mentais com histórico de falsas 
confissões de crimes não cometidos - ainda é polêmica: há 
quem o veja como um terrível genocida, enquanto outros 
acreditam que tenha sido o bode expiatório ideal para dar uma 
satisfação rápida à sociedade. 

De qualquer modo, a verdade permanecerá incógnita, 
sepultada com os mortos pela pá do tempo. O fato é que a 
periculosidade não havia sido informada ao Corpo de Bombeiros 
quando da instalação do circo: o dono anunciava uma cobertura 
de nylon em vez da que fora realmente usada: uma  inflamável 
lona de algodão parafinado. No local descampado onde ocorreu a 
tragédia, foram erguidos, anos mais tarde, um supermercado e  
uma unidade de saúde – a Policlínica do Exército. 

espontânea, descargas atmosféricas e decomposições 
químicas; uma outra considerava fatores acidentais, como 
defeitos da instalação e propagação por fósforo ou cigarro. 
Ainda, foram levantadas outras duas hipóteses: fagulhas 
resul tantes da incineração de l ixo pela Companhia 
Zimotérmica, instalada ali perto, que funcionava diuturnamen-
te, ou faíscas das locomotivas dos trens que passavam pela 
estação General Dutra, ali próximo. 
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“Foi uma grande comoção. Todos os médicos movidos pela 
vontade de ajudar, no que seria a maior desgraça da História da 
cidade. Um verdadeiro desespero ver todas aquelas pessoas 
agonizando. Diante da angustiante falta de recursos para tratar um 
número tão grande de doentes, o pouco que se podia fazer era 
aplicar morfina pra tentar diminuir a dor dessas pessoas. Era 
desesperador ver os feridos entrarem em insuficiência respiratória 
e não ter material para entubar todos. A sensação de impotência 
assolava os voluntários. Horrível querer fazer mais e não poder. 
Uma cena de guerra!” Dr. Guilherme Eurico Cunha Bastos

“Num acidente de massa, por mais paradoxal que seja, 
atende-se primeiro quem tem mais chances de se salvar. Mas, 
naquele momento, o lado emocional falava mais alto e o critério 
lógico não era obedecido. Que juízo você tem para condenar uma 
criança? É duro ver aquele corpo frágil e delicado agredido de 
forma tão brutal. E o tumulto era de tal ordem, que você ia 
atendendo o máximo de gente que podia” - Dr. Ronaldo Pontes

“Operava diariamente, em algumas ocasiões até quatro vezes 
por dia. Dediquei quatro meses de meus trabalhos ao Hospital 

Antônio Pedro, abrindo mão de várias propostas de emprego”       
- Dr. Carlos Caldas

“Em um ano eu vi de queimados o que não vi na minha vida 
inteira” – Dr. Liacyr Ribeiro

“Permaneci no hospital até a saída do último doente, 
empenhando-me ao limite de minha resistência. A Medicina 
precisava de mim. E, assim como centenas de pacientes que 
atendi, meu noivado – firmado na noite de minha formatura, um 
dia antes da tragédia - também não sobreviveu”

“Quando vi caminhões despejarem mortos e feridos no 
Antônio Pedro, lembrei logo das imagens dos campos de 
concentração nazistas. A Enfermaria, lotada, parecia um campo 
de batalha, com pacientes e parentes me segurando e imploran-
do por socorro” - Dr. Ramil Sinder

“Diante daquele cenário eu me perguntava: 'meu Deus, será 
que o que estou fazendo é certo? Será que está correto a gente 
fazer todo esse esforço? O que será da vida dessas pessoas se 
sobreviverem, com todas essas sequelas e perdas?' Mas, 
somente anos depois, quando uma senhora me abordou na rua e 
disse: 'Obrigada por ter salvo minha vida!' é que recebi a resposta 
às minhas indagações” -  Dr. Humberto Lauro Rodrigues

- Dr. Ewaldo Bolivar de Souza Pìnto
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PROGRAMA MÉDICO DE FAMÍLIA:
UM EXEMPLO PARA TODO O PAÍS
1992

Com foco na prevenção e na qualidade de vida, o programa 

foi adaptado à realidade municipal, respondendo inclusive aos 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Para 

isso, focou-se na humanização do atendimento para a constru-

ção da cidadania e a consciência do processo saúde-doença. 
Para a supervisão e implantação, foram selecionados onze 

especialistas, entre pediatras, gineco-obstetras, epidemiologistas, 

psiquiatras e assistentes sociais, que coletivamente elaboraram o 

programa e sua metodologia segundo a realidade niteroiense. 

Eles receberam treinamento na Policlínica Lawton e no Hospital 

Pediátrico Docente William Soler, ambos na capital cubana.

Após duas epidemias de dengue, em 1989 e 1990, e outra 

de Meningite, em 1991, o prefeito da época, Jorge Roberto 

Silveira, e seu então secretário de Saúde, Dr. Gilson Cantarino, 

foram até Cuba, acompanhados de uma equipe médica, 

conhecer de perto os benefícios do programa de atenção 

primária bem-sucedido daquele país. A visita resultou em um 

convênio internacional de cooperação entre ambos os 

governos, para assessoria técnica – com o diretor da Policlínica 

Lawton, de Havana, à frente – na elaboração de um sistema de 

Médico de Família baseado no modelo cubano. 

A comissão técnica fez pessoalmente um levantamento das 

características geográficas e epidemiológicas das áreas 

habitadas por população de baixa renda, elegendo a princípio 12 

áreas populacionais a serem contempladas. Paralelamente, 

trabalhou-se na elaboração coletiva do projeto. Os locais de 

implantação continuam sendo escolhidos de acordo com a 

vulnerabilidade e o risco socioambiental, levando-se em 

Em 26 anos de existência, o PMF chega a 41 módulos, que 

funcionam das 8h às 17h e totalizam 101 equipes básicas, 

compostas por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde – além das 26 equipes de 

atendimento odontológico, com cirurgião dentista e auxiliar de 

consultório dentário cada. Eles são terceirizados, contratados por 

meio de processo seletivo. Dados de 2018 mostram 200.403 

usuários cadastrados no sistema e 80,5% de cobertura da 

população mais vulnerável de Niterói. A supervisão do serviço 

Os médicos trabalham dentro das comunidades, conhecendo 

e compreendendo suas questões demográficas e seu processo 

de organização social, planejando-se melhor para atender 

necessidades de saúde específicas – o que, para os gestores, 

significa também uma utilização de recursos mais adequada. 

Neste modelo, a acessibilidade dos serviços a uma determinada 

comunidade, combinada com o diagnóstico local, oferece uma 

assistência centrada no perfil da população. 

Também conhecido como Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), o PMF proporciona assistência primária e integral à 

população que vive em áreas de risco ambiental e social. Os 

módulos (como são chamadas as unidades) se transformaram na 

principal porta de entrada dos usuários do sistema de saúde 

municipal. Cada um deles é composto por dois consultórios, sala 

multiuso, sala de vacinação e nebulização, farmácia, pequena 

copa, dois banheiros e área livre de recepção e circulação. 

consideração a renda familiar, as condições de subsistência, os 

problemas de saúde coletivos, a estrutura sanitária, a demografia 

e, consequentemente, o risco de adoecer. 
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reúne profissionais de Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e 

Obstetrícia, Saúde Coletiva, Serviço Social, Saúde Mental, 

Odontologia e Enfermagem. 

Locais contemplados com PMF: Alarico de Souza, Atalaia, 

Badu, Baldeador, Bernardino, Cafubá I, II e III, Cantagalo, 

Caramujo, Cavalão, Colônia dos Pescadores, Engenho do Mato, 

Grota do Surucucu I e II, Ilha da Conceição, Ititioca, Jonatas 

Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, 

Outro critério na escolha do local de implantação é a existência 

de uma associação de moradores, de forma a engajar a comunida-

de ao serviço oferecido. Nos primeiros anos do projeto, essa 

premissa era fundamental como suporte à contratação dos 

profissionais, cuja verba remuneratória municipal era intermediada 

pela associação, o que não mais acontece.

Por seu caráter pioneiro e os resultados obtidos desde os 

primeiros anos de sua implantação, o modelo do PMF de Niterói 

inspira outros programas semelhantes pelo estado do Rio de 

Janeiro e serviu de inspiração em 1994 para a criação do 

Programa Saúde da Família do Ministério da Saúde do Brasil, que 

se estendeu a todo o país. E o intercâmbio com Cuba para 

suporte técnico a Niterói mantém-se permanente.

Martins Torres, Maruí, Matacapa, Morro do Céu, Nova Brasília, 

Palácio, Ponta da Areia, Preventório I e II, Sapê, Souza Soares, 

Teixeira de Freitas, Várzea das Moças, Viçoso Jardim, Vila 

Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil, Boa Vista. Com a instalação dos 

módulos programados para Juca Branco, Serrão, Holofote, 

Coronel Leôncio, Coréia, Sabão e Jacaré, a cobertura passará a 

90% da população vulnerável do município.



TRANSPLANTES: NITERÓI NA LIDERANÇA
DO RANKING ESTADUAL

Credenciado pelo Sistema Nacional de Transplante (SNT) 

do Ministério da Saúde em várias especialidades cirúrgicas, o 

Complexo Hospitalar de Niterói (CHN) alçou a cidade a um 

patamar diferenciado, liderando o ranking estadual de 

transplantes de medula óssea. O hospital é responsável por 

60% desses procedimentos em território fluminense. O maior 

conglomerado de saúde do estado do Rio de Janeiro opera 

numa moderna infraestrutura com mais de 300 leitos distribuí-

dos em cinco unidades. 

Ano marcante para o HCN, em 2013 - quando se iniciou o 

processo de transformação e ampliação norteado pelo conceito 

de complexo hospitalar - conquistou o credenciamento para a 

realização de transplante de medula óssea alogênico (aparen-

tado e não aparentado) com a Dra. Maria Claudia Moreira como 

responsável técnica. Em 2015, credenciou-se para transplante 

musculoesquelético, com Rodrigo Góes como responsável 

técnico, e, em 2016, para medula óssea não aparentado, 

conquistando, no ano seguinte, a acreditação internacional do 

Programa QMENTUM Global canadense. 

O primeiro credenciamento do SNT veio em 1998 para a 

realização de transplantes renais, tendo como responsável 

técnico o Dr. Alan Castro, quando a Unidade ainda respondia 

pelo nome de Hospital de Clínicas de Niterói (HCN). Em 2007 

tornou-se referência em transplante de medula óssea autólogo 

na região leste fluminense, sendo atualmente o que mais realiza 

esse tipo de procedimento no estado do Rio de Janeiro. No 

mesmo ano, recebeu novo credenciamento para a realização 

de transplante de medula óssea autólogo, sob a responsabilida-

de técnica do Dr. Ricardo Bigni. 

Em 2018, o hospital conquistou o credenciamento para a 

realização de transplantes cardíacos pelo SNT, com Dr. Mário 

Amar como o responsável técnico, e inaugurou a nova Unidade 

de Transplante no sexto andar das Unidades IV e V, localizadas 

na Rua Eusébio de Queiroz nº 333 no centro de Niterói, saltando 

de oito leitos para 26 quartos privativos, sendo 11 suítes VIPs.
As novas unidades refletem um diferencial de saúde, com 

uma visão holística sobre o paciente e sua recuperação. Assim, 

o CHN se destaca por basear o tratamento não só no âmbito 

tecnológico e medicamentoso, mas também na atenção à parte 

psicológica dos internados, oferecendo uma ambiência mais 

acolhedora e um atendimento mais humanizado. 
As suítes VIPs têm varandas herméticas, revestidas de 

vidro para evitar o contato com a atmosfera externa, que previne 

a contaminação e diminui a sensação de claustrofobia dos 

pacientes. Além disso, os corredores dos setores terão as 

chamadas “janelas virtuais”: telões que simulam janelas com 

paisagens aleatórias que levam os pacientes à memória da vida 

fora do ambiente hospitalar, o que ameniza a rotina dos longos 

períodos de internação. 
A nova ala de transplantes conta com grandes sistemas 

tecnológicos que auxiliam os profissionais de saúde no 

monitoramento dos internados e oferecem mais qualidade no 

tratamento dos pacientes onco-hematológicos. Além dos 

quartos com filtro Hepa e pressão positiva, a Unidade conta 

também com um sistema importado de deionização de água – 

processo em que toda água é purificada imediatamente antes 

do consumo, inclusive a utilizada para higiene – reduzindo as 

chances de contaminação por microrganismos. 
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Os leitos ainda contam com o sistema de monitoramento 

online para controle da temperatura e umidade do ar e um 

medidor de pressão positiva, que podem ser checados por meio 

de displays touchscreen na porta dos quartos. Com esse 

sistema, o ajuste e a verificação da qualidade do ar e da 

temperatura são feitos sem a necessidade de o funcionário entrar 

no leito do paciente, o que reduz as janelas de contaminação. No 

Centro de Terapia Infusional - com 15 leitos individuais dedicados 

à medicação e dois consultórios para atendimento de pacientes 

no pré e pós transplante - o hospital oferece atenção integral aos 

transplantados através de médicos plantonistas 24 horas. 

Para facilitar a comunicação entre o paciente e a equipe de 

enfermagem, todos os quartos possuem um sistema sonoro na 

cabeceira da cama, conhecido como Voicera na área de 

Tecnologia da Informação, que assegura o reconhecimento da 

voz do internado. A chamada é transferida para um dispositivo 

móvel, mantido em posse dos enfermeiros, que poderão ser 

acionados em qualquer área do hospital.

Também como forma de humanização e interação, um telão 

Todos os credenciamentos e ações pontuais foram 

fundamentais para colocar o Complexo Hospitalar de Niterói na 

liderança do ranking estadual de transplantes e mantê-lo na 

dianteira do pioneirismo médico na região, escrevendo páginas 

importantes na História da Medicina. Mais um motivo de 

orgulho para os niteroienses. 

Esses investimentos em infraestrutura e tecnologia foram 

desenvolvidos e instalados com o cuidado de evitar qualquer 

tipo de contaminação - já que o transplantado apresenta baixa 

resistência imunológica - e possibilitar uma recuperação mais 

breve do paciente. 

no corredor do andar das suítes VIPs transmite imagens de 

diferentes lugares do mundo e em tempo real - tecnologia 

conhecida como “videowall”, interligada a sensores de 

movimento (kinects).  O setor possui, ainda, um consultório 

para fisioterapia motora, respiratória e cardíaca com 

equipamentos como bola de pilates, pesos e bicicleta ergomé-

trica, entre outras ferramentas que auxiliam na reabilitação dos 

pacientes antes e depois do transplante. 
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HOSPITAIS E CASAS DE
SA DE INATI OS 

CAP TULO 



HOSPITAL PAULA CÂNDIDO
(EX-LAZARETO DE JURUJUBA / EX-HOSPITAL MARÍTIMO SANTA ISABEL)  
FUNDAÇÃO: 1853
FIM DAS ATIVIDADES: 1935

Nos anos seguintes, o ciclo epidêmico obrigou-o a improvi-

sos, como o de instalar uma filial flutuante em um navio. A 

O local acabou recebendo os passageiros e a tripulação dos 

navios que aportavam na Baía de Guanabara e eram logo colo-

cados em quarentena. Nessas embarcações vinham ministros, 

parlamentares e barões do café, que reclamavam das condi-

ções do lazareto. O Imperador determinou, então, que fosse 

construído um Hospital de Isolamento junto ao Porto do Rio. 

Paula Cândido, porém, convenceu-o de que a zona portuária 

não seria um local adequado. 

O primeiro grande surto de febre amarela no Rio de Janeiro 

em 1850 resultou na construção de inúmeros lazaretos pela orla 

da Baía de Guanabara.  Coube ao médico Francisco de Paula 

Cândido improvisar a formação de vários destes lazaretos em 

Niterói, sendo um destes em uma chácara pertencente a Jacinto 

de Albuquerque, com instalações precárias e desconfortáveis.

A escolha recaiu no próprio lazareto de Jurujuba que, após 

algumas obras pontuais, foi reinaugurado, em 1853, com o nome 

de Hospital Marítimo, mais tarde acrescido de Santa Isabel para 

homenagear a princesa. No ano seguinte, Dr. Paula Cândido se 

desentendeu com as autoridades sanitárias e pediu licença do 

hospital. O sucessor, Dr. Bento Maria da Costa, concluiu o prédio 

em formato de U, ficando lado a lado as enfermarias masculinas e 

femininas e ao fundo da construção a farmácia. O antigo lazareto 

foi reformado e passou a abrigar a Administração, Secretaria, 

Almoxarifado e Capela.

Câmara de Niterói protestou por considerá-lo uma barca-esquife, 

que contaminaria o ar de Jurujuba. Em 1877 assumiu Dr. José 

Firmino Velez, responsável pela construção de um outro pavilhão 

anexo, o que permitiu desafogar o Lazareto da Ilha Grande. Com 

o objetivo de ampliar mais o hospital, seriam adquiridos terrenos 

ao redor da unidade. As obras foram iniciadas em 1889, mas 

paralisadas logo em seguida com a Proclamação da República.

Nesse momento, o primeiro governo pensou em desativar o 

Hospital Marítimo, chegando a transferir os pacientes para a 

Casa de Saúde São Sebastião, na cidade do Rio de Janeiro. O 

médico Francisco Portela, então governador, conseguiu impedir 

que o intento fosse levado à frente. Com a saída de Dr. Firmino, 

assumiu Dr. Luís Manuel Pinto Neto, de 1880 a 1889. Esse perío-

do foi marcado por poucas realizações devido aos sucessivos 

surtos de febre, varíola e cólera. 

Em 1895, o médico e deputado fluminense Érico Coelho 

propôs um novo nome para a unidade, que passou a se chamar 

Hospital Paula Cândido, em homenagem ao seu fundador. No 

entanto, o local foi perdendo relevância com a erradicação das 

doenças, a transformação do Hospital de Isolamento em sanató-

rio e a fundação do Hospital Azevedo Lima. Em 1938, o interven-

tor Amaral Peixoto conseguiu transferir a unidade para a esfera 

estadual, transformando as instalações em um educandário para 

crianças carentes, que em menos de dois anos, recebeu nove-

centos menores, oferecendo-os abrigo, alimentação, educação, 

assistência médica e odontológica.
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HOSPITAL DE ISOLAMENTO DO BARRETO
FUNDAÇÃO: 1891
FIM DAS ATIVIDADES: 1927

Em 1906, durante a gestão de Caetano Monteiro, a unidade 

passou por ampla reforma, tanto das instalações quanto dos 

serviços, ficando esta com sete enfermarias. Após nove anos e 

algumas gestões, o Hospital de Isolamento atingiu sua pior 

crise financeira, chegando a ser cogitado o seu fechamento 

Com a nomeação do médico Francisco Portela para o cargo 

de governador, a Enfermaria para tratamento de doenças conta-

giosas viraria um hospital. Um prédio de sobrado na Rua Galvão 

passou a abrigar a unidade a partir de 1891. Assim como o São 

João Batista, o Hospital de Isolamento também foi transferido do 

Governo do Estado para a Prefeitura de Niterói. 

Mais tarde, em 1882, o governo permitiu que os doentes 

fossem recolhidos em hospital localizado no bairro de Jurujuba. 

Entretanto, a viagem em um vapor de rodas era desconfortável e, 

muitas vezes, culminava na morte do paciente no meio do cami-

nho. Até que, em 1885, ficou decidido que Dr. Continentino 

procuraria um imóvel isolado do centro urbano. A escolha recaiu 

em uma casa na Ponta da Areia, junto ao Morro da Armação, mas 

a determinação não foi levada à frente. 

O Hospital de Isolamento do Barreto surgiu do desmembra-

mento da Enfermaria do Hospital São João Batista. Na época, 

essa era uma reivindicação do Dr.  Manoel Continentino, um 

dos diretores do próprio São João Batista, que considerava 

necessário isolar para tratar as vítimas de doenças contagio-

sas. Porém, a inauguração da unidade no local escolhido não 

contou com a adesão da classe médica por temer que se tor-

nasse um foco de epidemias. 

pelo então prefeito Otávio Carneiro. No entanto, após um surto 

devastador de gripe espanhola, mas de curta duração (apenas 

um mês), o prefeito Enéas de Castro decidiu investir na recupe-

ração do hospital, que também possuía sala de cirurgia e gabi-

nete radiológico. No entanto, a intenção era transformá-lo em 

sanatório de tuberculosos.  
Mediante as dificuldades financeiras e a redução dos surtos 

epidêmicos, o prefeito Bocaiúva Cunha autorizou a extinção do 

hospital, em 1922, mas o processo foi concretizado somente 

cinco anos mais tarde por Vilanova Machado. Com isso, operou-

se a transferência dos doentes para o Hospital Paula Cândido. O 

terreno e o prédio do Hospital de Isolamento foram incorporados 

ao Horto Municipal e seus equipamentos cirúrgicos doados ao 

Hospital São João Batista. 
O movimento para sua reativação aconteceu dezoito anos 

depois, na administração do almirante Ari Parreiras. Apesar da 

sua determinação em reabri-lo, ainda se passaram alguns anos 

até que, em 1947, já no governo de Edmundo Macedo Soares, o 

hospital finalmente voltou a funcionar, depois de ter sido pratica-

mente reconstruído. Dessa vez, a Unidade sofreu uma ampliação, 

passando a contar com mais 150 leitos em pavilhão anexo e fir-

mou um convênio com a Campanha Nacional Contra a Tuberculo-

se. No entanto, o nome já havia sido mudado desde 1946, quan-

do, mediante decreto do interventor Abel Magalhães, passou a se 

chamar Hospital Ary Parreiras (com a grafia do prenome diferente 

da do almirante que lhe é patrono), atualmente Instituto Estadual 

de Doenças do Tórax Ary Parreiras - IETAP.



SÃO JOÃO BATISTA
ANTIGA CASA DE SAÚDE NITEROIENSE

FUNDAÇÃO: 1859
FIM DAS ATIVIDADES: 1951

Um novo prédio, mais confortável e melhor equipado, tam-

bém foi construído no local. Ao logradouro antigo ficaria reserva-

do o cultivo de uma horta e pomar, com a colheita sendo destina-

da à cozinha e à despensa do hospital.

Como recompensa, os fundadores receberiam o produto 

arrecadado em três loterias anuais, perfazendo 36 contos de réis. 

No entanto, era difícil acompanhar o grande número de loterias. A 

solução foi priorizar aquelas que corriam após as que beneficia-

vam o Asilo Santa Leopoldina.

Primeiro hospital particular de Niterói, a Casa de Saúde Nite-

roiense também atendia um número estipulado de pacientes das 

camadas mais pobres. A iniciativa era parte do acordo firmado 

entre o conselheiro Silveira da Mota, presidente da Província, e 

os fundadores do hospital, Dr. José Martins Rocha e Dr. João 

José Pimentel, em 1859.

Porém, as irregularidades das loterias e os atendimentos 

além do limite estipulado agravavam a situação da Casa de 

Saúde Niteroiense. Mesmo com o contrato vencido, os atendi-

mentos permaneciam regulares. Até que uma nova lei orçamen-

tária, em 1868, autorizava a prorrogação por mais vinte anos e o 

Para isso, a Casa de Saúde Niteroiense, antes em funciona-

mento na Rua Diamantina, hoje Marquês do Paraná, precisou ser 

transferida para o Morro do Brum. Nesse local, os dois médicos 

cumpriram o compromisso com o governo e construíram uma 

Enfermaria própria voltada ao atendimento público.

O impasse foi resolvido pelo presidente da Província ,Josino 

Silva, mediante proposta de compra do hospital com todos seus 

bens móveis e imóveis pela fortuna de 250 contos de réis em 

apólices da dívida provincial. A Casa de Saúde Niteroiense foi 

rebatizada com o nome de Hospital São João Batista em 1872 e 

apresentou altos e baixos ao longo da história. Apresentava recei-

tas irrisórias o que possibilitava honrar com apenas um terço das 

hospital passaria a atender também os oficiais e praças da Polícia 

Militar e da Guarda Nacional.

Um levantamento constatou que, de julho de 1867 a junho de 

1868, foram 577 doentes da província, sendo 355 indigentes e 

131 escravos, contra 91 clientes particulares. E essa situação 

perdurou por mais dois anos até o falecimento de João José 

Pimentel, em 1870. Ao assumir o comando, José Martins Rocha, 

herdeiro do hospital, decidiu remover os pacientes conveniados 

para a chácara na Marques do Paraná e não receber mais 

nenhum doente da província.

Nova exigência baseada na loteria como moeda de troca foi a 

construção de uma enfermaria militar, que deveria retornar ao 

governo provincial ao final do acordo. Condições aceitas, as obras 

foram iniciadas, embora a assinatura do contrato demorasse 

ainda alguns meses. Para cobrir as despesas acumuladas com a 

construção do pavilhão militar, o governador Pindaíba de Matos 

sugeriu a criação de uma loteria extraordinária. E o atendimento 

público continuava sendo maior do que o particular. 
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Assim como a Casa de Saúde Niteroiense, o Hospital São 

João Batista também respondia pelo atendimento a doentes de 

outros municípios. A obrigação da Prefeitura em ceder 50 leitos 

do hospital para o estado acabava comprometendo um terço da 

sua capacidade de atendimento, cujo quantitativo sempre ficava 

acima da média, num patamar superior a 60% da ocupação. 

Na primeira reforma, ocorrida em 1876, a criação de uma 

enfermaria de contagiosos gerou controvérsias no meio médico 

por significar foco de doenças. Ela seria extinta somente em 

1891, com a inauguração do Hospital de Isolamento do Barreto.

A limitação financeira do São João Batista não impediu a 

realização de inúmeras obras de infraestrutura orquestradas em 

gestões como a de Dr. Luís Queiroz Matoso (1874 a 1876), Dr. 

José Vitorino Costa (1876 a 1878) e Dr. Manoel Continentino 

(1878 a 1903). O último deles é considerado o maior incentivador 

do hospital, com reformas, ampliações e readequação do hospi-

tal, através de novas enfermarias e serviços.

despesas. Do investimento de 3 contos de réis pela província, 

metade era destinada à folha de pessoal, cujo corpo clínico traba-

lhava sem vencimentos. 

A gestão de Continentino possibilitou a criação do Asilo 

Anexo de Alienados, em 1878, para receber doentes mentais, 

inválidos e decrépitos, antes encaminhados ao Hospício Nacio-

nal Dom Pedro II. Em 1910, com a transferência dos pacientes 

para a Colônia de Várzea Alegre, a estrutura passaria a abrigar a 

Maternidade Municipal. Ele também introduziu serviços de Oftal-

mologia, Clínica Odontológica e Pediatria e fez obras estruturais, 

como instalação sanitária e abastecimento de água.

Para compensar o município, foi decretado o recebimento de 

um monopólio funerário para o São João Batista, o que acabou 

não surtindo efeito, pois o contratante não honrou com a subven-

Com a Revolta da Armada (1893-1894), o São João Batista 

virou quartel general. Um tempo depois voltaria em situação 

lastimável para as mãos de Dr. Continentino, que tratou de recu-

perá-lo, a despeito da crise econômica do Estado. Instaurada a 

República, o hospital foi entregue à Prefeitura de Niterói.

Com a inauguração do Hospital das Clínicas, hoje Hospital 

Antonio Pedro, em 1951, o São João Batista finalizou suas 

atividades e os seus prédios e terrenos foram partilhados entre a 

Faculdade Fluminense de Medicina e o Centro Brasileiro de 

Pesquisas Físicas.

ção do hospital. Nem mesmo a negociação com a Confraria de 

Nossa Senhora da Conceição foi à frente. O governo estadual, 

logo que soube do trato, exigiu os 250 contos de réis pagos pela 

Casa de Saúde Niteroiense, em 1872. Face aos imbróglios, o 

hospital acabou retornando, mais tarde, para a administração do 

Governo do Estado.



HOSPITAL SANTA CRUZ
FUNDAÇÃO: 1930
FIM DAS ATIVIDADES: 2013

Tudo começou em 1904, a partir do sonho de um grupo que 

integrava o Centro da Colônia Portuguesa, uma sociedade bene-

ficente, assistencial e paternalista. A ideia era fundar em Niterói 

um hospital nos mesmos moldes de outro existente no Rio de 

Janeiro. Porém, a falta de recursos impedia a concretização 

desse ideal. Nos anos seguintes, seriam necessários alguns 

passos nesse sentido. Em agosto de 1920, o Centro da Colônia 

Portuguesa foi transformado em Sociedade Portuguesa de Bene-

ficência de Niterói, inspirado em outras sociedades espalhadas 

pelo país desde o século XIX. 

No entanto, acredita-se que o anseio de construir um hospital 

não se restringia a esse grupo seleto. Na época, Niterói possuía 

pouco mais de 100 mil habitantes e uma única unidade hospitalar, 

o São João Batista, o que explicava facilmente o desejo da Socie-

Fundado no dia 03 de maio de 1930 pela Sociedade Portu-

guesa de Beneficência, o Hospital Santa Cruz cumpriu um impor-

tante papel na História da Medicina em Niterói, permitindo o 

desenvolvimento de inúmeros médicos que hoje atuam na cida-

de. Logo que foi inaugurada, a unidade, batizada com o nome 

conferido por Pedro Álvares de Cabral à terra descoberta, passou 

a desfrutar de prestígio junto à opinião pública, principalmente 

devido à boa reputação de sua equipe médica e pela constante 

modernização de suas instalações. 

Depois da inauguração em 1930, o Santa Cruz passou por 

constantes reformas e ampliações que o transformaram em um 

hospital de ponta, dotado dos mais modernos recursos em equi-

pamentos e serviços.  E assim se manteve durante décadas, 

como centro de referência não só para Niterói como para todo o 

estado do Rio. Todas as novidades do setor médico passaram, 

primeiramente, pelo hospital, que era considerado uma verdadei-

ra escola, responsável por treinar os médicos recém-formados e 

aperfeiçoar profissionais experientes, através de intercâmbios e 

dade em erguer uma nova unidade. Além de manter um hospital, o 

grupo se comprometeria em socorrer e auxiliar enfermos impossi-

bilitados de trabalhar e conceder pensão por invalidez, entre 

outras resoluções. Para angariar fundos destinados à construção, 

fez-se desde sorteios de tômbolas a espetáculos e chás dançan-

tes. Àqueles que fizessem uma doação espontânea, ao final do 

pagamento poderiam solicitar a admissão no grupo. E a ação 

contou com a adesão da comunidade.

No dia 1º de julho de 1922 era lançada a pedra fundamental 

do Santa Cruz pelos aviadores portugueses Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral, em uma chácara na rua Dr. Celestino, adquirida 

de Antonio José Pereira de Barcellos. Em estilo manuelino, o 

hospital levou oito anos para ser erguido pelo construtor Manuel 

de Azevedo Falcão, um de seus fundadores e primeiro presidente. 
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Além da infraestrutura arrojada para a época, a unidade 

também foi celeiro de grandes baluartes da Medicina, tendo em 

seu staff médicos como Mário Monteiro, Alcides Pereira, Mário 

Pardal e Edgar Porto. Na parte cardiológica, o Dr. Washington 

Pinto, Dr. Eduardo Kraichete, Dr. Antonio Carlos Calvão e Dr. 

Herman Baron foram destaque. A ortopedia, até então inédita 

também em Niterói, começou no Santa Cruz. A neurocirurgia teve 

como líder Dr. Wanderley Valadares, pioneiro na especialidade, 

vindo depois Dr. Omed Seba. Entre os presidentes figuraram 

nomes ilustres da colonização portuguesa, como Manoel João 

Gonçalves, José Augusto de Carvalho, José Soares de Carvalho 

e Manuel Eduardo Vieira.

centros de estudos, além de ser um dos primeiros a desenvolver 

em  técnicas avançadas em Neurocirurgia, Cirurgia Cardiovascu-

lar, Obstetrícia, dentre outras.  

Em 1949, a inauguração do berçário e da maternidade abre 

uma nova frente de serviço no hospital. Em seguida, surgem 

também novos centros cirúrgicos, laboratórios de análise, equi-

pamentos de raio X e clínicas especializadas (Fisioterapia, Trata-

mento Intensivo, Medicina Nuclear e Radioterapia). Nesse pro-

cesso dois nomes merecem destaque, Dr. Hernani Mello e Dr. 

Filinto Coimbra. Dr. Hernani tornou-se o primeiro diretor médico 

da instituição e, juntamente com Dr. Filinto, foi responsável pelas 

instalação das modernas salas de cirurgia.

Outras melhorias passariam a ser adotadas paulatinamente à 

medida que o hospital ia evoluindo em suas atividades, tornando-

se o orgulho da colônia portuguesa. No entanto, até esse momen-

to a presença de sócios brasileiros era meramente figurativa, pois 

não podiam votar nem serem votados. Porém, uma carta enviada 

ao presidente Getúlio Vargas, em 1939, desfez essa regra e 

garantiu a igualdade de direitos, tornando o hospital um “patrimô-

nio sagrado de brasileiros e portugueses”.

Ao longo de seus 83 anos de funcionamento até o encerra-

mento das atividades em 2013, o Hospital Santa Cruz cumpriu 

brilhantemente o seu papel, dando aos jovens médicos a oportu-

nidade de fazerem escola em suas instalações, aperfeiçoando a 

técnica aprendida nos bancos das universidades. Essa excelên-

cia na infraestrutura, no corpo médico e nos serviços especializa-

dos deixou saudades entre os profissionais da Medicina e a 

população, que viu desaparecer do cenário niteroiense um dos 

hospitais mais relevantes no panorama da cidade. 



HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ALFREDO NEVES
FUNDAÇÃO: 1942
FIM DAS ATIVIDADES: 2018

Fundado em 1942 pelos psiquiatras Luís Manoel Teixei-

ra Brandão, Alcides Galhardo e também pelo comerciante 

Antonio Faria, o Hospital Psiquiátrico Alfredo Neves aten-

dia pacientes com problemas mentais e era conveniado 

com institutos de saúde da época. A unidade possuía 80 

leitos destinados ao sexo masculino. Mas, por não conse-

guir se adequar à nova política manicomial, a instituição 

encerrou suas atividades 2018. 
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HOSPITAL SANTA MÔNICA
FUNDAÇÃO: FIM DA DÉCADA DE 50
FIM DAS ATIVIDADES: 2012

A mudança na denominação da clínica ocorreu quando  

mudou de endereço e se fixou à Avenida Marques do Paraná, 

também no centro de Niterói. A unidade era formada por três 

blocos de seis andares cada, que pertenciam à família de Rapo-

so, muito tradicional na cidade. Considerado de grande porte, o 

hospital foi criado com uma estrutura que o possibilitava reali-

zar, de maneira eficiente, atendimentos ambulatoriais, serviços 

de laboratório e de hospitalização. Os 80 leitos existentes eram 

O Hospital Santa Mônica foi fundado pelo médico Carlos 

Raposo da Silva, no fim dos anos 50. Na época, a instituição 

recebeu o nome de Casa de Saúde Santa Branca e funcionava 

como maternidade. O estabelecimento era conhecido por contar 

com uma boa infraestrutura e excelente equipe médica, o que o 

transformou numa referência de saúde não só em Niterói, mas 

em todo o estado do Rio de Janeiro. A notoriedade conquistada 

pelo Hospital Santa Mônica, no decorrer de sua existência, foi 

drasticamente abalada, culminando com seu fechamento na 

década passada.

Após a unificação da Previdência Social, em 1967, a unida-

de fez um convênio com o extinto Instituto Nacional da Previ-

dência Social (INPS) e passou a realizar atendimentos públi-

cos, além dos privados. A decadência do hospital começou 

quando, em outubro de 2001, foi fechado e o contrato de loca-

ção cancelado por decisão da Justiça. Os pacientes que se 

encontravam internados tiveram de ser transferidos para 

outras unidades de saúde. Num momento seguinte, o local foi 

autorizado a voltar a funcionar.

destinados ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer-

ciários (IAPC). 

Apesar dos esforços de seus administradores, o estabeleci-

mento não suportou as consequências da crise por que passava 

e, em 2009, encerrou em definitivo suas atividades. Em 2 de 

novembro de 2012, o imóvel foi desapropriado pelo governo 

estadual e depois implodido. No local, o Governo do Estado che-

gou a anunciar a construção de um centro de diagnóstico por 

imagem, que não se concretizou.



PROCORDIS 
FUNDAÇÃO: 1965
FIM DAS ATIVIDADES: 2015

No dia 4 de dezembro de 1965, um grupo de 18 médicos 

idealistas de Niterói com interesse no aperfeiçoamento do 

tratamento de doenças do coração fundou o Pronto-Socorro 

Cardiológico (Procordis). Inicialmente, a clínica funcionava 

numa pequena casa situada na Praça Nilo Peçanha, no Ingá. 

Pouco tempo depois, começou a operar à Rua Mário Viana, no 

bairro de  Santa Rosa.  

Bem equipado, o hospital chegou a ser considerado o maior 

do estado do Rio de Janeiro no tratamento de doenças cardía-

cas. Possuía Centro de Tratamento Intensivo, laboratório de 

análises clínicas, serviços de hemodinâmica e de diagnóstico 

precoce. A Unidade tinha capacidade para atender 80 pacientes 

internados, a maior da cidade em seu ramo de atividade e a 

primeira a realizar exame de cateterismo. 

Na década de 70, o Procordis ampliou suas instalações e 

inaugurou o seu anfiteatro. A nova dependência era utilizada 

para congressos e estudos relacionados às doenças do cora-

ção. Nos anos 80, o hospital implantou a unidade móvel para o 

Em 2014, porém, os problemas financeiros começaram a ficar 

mais graves e a unidade chegou a ser fechada temporariamente 

pela Justiça. No mesmo ano, um comitê de gestores composto por 

médicos e empresários realizou uma campanha para atrair novos 

investidores. A população também foi convidada a participar de um 

abaixo-assinado, a fim de evitar o fechamento definitivo do 

hospital. Faixas foram estendidas na entrada principal para mos-

trar ao Poder Judiciário que o hospital era necessário à região. 

Em setembro de 2015, oficiais de Justiça, acompanhados de 

policiais militares do 12º BPM (Niterói), interditaram de vez o 

Procordis, após sentença de falência. No início de 2016, a 13ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(TJ-RJ) negou recurso do estabelecimento para reverter a  decre-

tação de falência e reabrir a unidade de saúde.  

socorro de pacientes com problemas cardíacos, criou o novo 

Centro de Tratamento Intensivo e importou,dos Estados Unidos, 

o método de Infusão Intracoronária de Estreptoquinase para 

tratamento do infarto do miocárdio. 
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MATERNIDADE E CASA DE SAÚDE
SANTA ROSA
FUNDAÇÃO: 1966
FIM DAS ATIVIDADES: 2000

A Maternidade e Casa de Saúde Santa Rosa foi fundada em 

1966 por um grupo de 52 médicos, entre eles o saudoso gineco-

logista Altamiro Viana. Durante sua existência, a instituição 

chegou a ser considerada uma referência no tratamento do 

aparelho reprodutor feminino, mamas e gestação.  

Dr. Altamiro Vianna (Cataguases, 21/08/1916 – Niterói, 

23/04/2004) foi professor de Ginecologia da Faculdade Flumi-

nense de Medicina, onde também se formou, e foi um dos funda-

dores da Academia Fluminense de Medicina (titular da Cadeira 

03), presidindo a entidade em 1977. Em sua carreira, fez nascer 

mais de 32 mil niteroienses, operou e fez curar outros milhares de 

pacientes, que vinham de todo o estado para se tratar com ele. 

As instalações do hospital ficavam em uma casa de fazen-

da, comprada por Altamiro Viana, à Rua Siqueira Campos, no 

bairro de Santa Rosa. Naquela época, ainda não existiam 

empresas de plano de saúde, e, por isso, a instituição prestava 

atendimento misto, privado e público, este último por intermé-

dio de convênio firmado com o extinto Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

Outros grandes nomes da Medicina na cidade, como Dr. 

Otto de Assis Vieira da Silva, Dr. Humberto Nilton Dantas e Dr. 

Domingos Araújo também fizeram parte da sociedade que 

criou a casa de saúde. De porte médio, o estabelecimento 

possuía 50 leitos e oferecia serviços de Ginecologia, Obstetrí-

cia e UTI pediátrica. Naquela ocasião, a maternidade chegou a 

ser considerada a melhor do estado do Rio de Janeiro e a pri-

meira, em Niterói, a realizar procedimentos de cintilografia, 

mamografia e ultrassonografia com a utilização de aparelhos 

recém- chegados ao mercado.

O hospital também foi pioneiro no uso de um aparelho que 

fazia eletrocardiograma e, ao mesmo tempo, era um desfibrila-

dor e monitor de pulso e pressão. Profissionais de saúde 

apelidaram o equipamento de ‘‘enfermeira eletrônica’’. Esse 

pioneirismo do Hospital e Maternidade Santa Rosa atraía 

pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo regis-

tros históricos, cerca de 30 mil bebês nasceram na maternida-

de, entre o início do seu funcionamento e o fechamento da 

instituição, em 2000. 



HOSPITAL SÃO PAULO 
FUNDAÇÃO: 1969
FIM DAS ATIVIDADES: 1999

O Hospital São Paulo surgiu no fim da década de 60, em 

Icaraí, numa época em que o número de leitos hospitalares era 

insuficiente para atender à demanda de Niterói e regiões 

adjacentes. Com localização privilegiada, no alto da Rua 

Fagundes Varela, os pacientes que se internavam na unidade 

ficavam livres da poluição do ar e sonora.

No início dos anos 80, percebendo a carência de tratamento 

para pessoas idosas que viviam no município, a Diretoria do 

hospital implantou o Centro de Tratamento Geriátrico. Além da 

Geriatria, a instituição possuía os setores de Obstetrícia e Clínica 

Médica. Havia mais de noventa leitos à disposição de dezenas 

de pessoas que procuravam a unidade diariamente.  

A construção do Hospital São Paulo contou com a ajuda da 

comunidade niteroiense, que se uniu em uma espécie de 

associação, que em troca desse apoio, essa tinha o direito de 

usar os serviços médicos da unidade. A maternidade, inaugurada 

na década de 70, era uma das mais procuradas pelas gestantes. 

Mas, no início da década seguinte, a credibilidade dos 

serviços oferecidos pelo Hospital São Paulo começou a ser 

Em 1995, o Conselho Municipal de Saúde suspendeu as 

internações no hospital que eram realizadas através do convênio 

com o Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude de problemas 

com a infraestrutura e com a falta de médicos. O atraso no 

pagamento dos salários dos mais de cem funcionários e o 

pagamento de uma indenização de R$ 200 mil a um expaciente 

que foi vítima de erro médico agravaram ainda mais a situação do 

hospital, que chegou a ser penhorado. Quatro anos depois, o 

Hospital São Paulo já não existia mais.

 Em 2013, as instalações da instituição de saúde, avaliadas 

em R$ 6,3 milhões, foram a leilão. Em julho de 2018, equipa-

mentos e mobílias da unidade também foram arrematados em 

uma venda pública.

questionada, com denúncias de mau atendimento e erros 

médicos. Paralelamente, uma crise financeira, proporcionada 

pelo atraso no repasse de verbas federais para atender os 

pacientes da Previdência, aliada à dívida com funcionários e 

fornecedores, fez com que surgissem os primeiros boatos sobre a 

venda do hospital.   
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A clínica cardiológica possuía um Centro de Tratamento 
Intensivo, um laboratório de análises clínicas que funcionava 
vinte e quatro horas por dia, além de uma unidade coronariana 
móvel. O auditório, inaugurado em 1991, era utilizado como 
centro de estudos relacionados à Cardiologia. 

Especializado no diagnóstico e tratamento de doenças car-
díacas, o Centro Cardiológico de Niterói - Centrocardio - surgiu no 
fim da década de 70, à Rua Domingos de Sá, em Icaraí, na cidade 
de Niterói. Durante muito tempo, foi considerado uma das mais 
importantes instituições de cardiologia de Niterói. 

Em 1993, o Centrocardio começou a utilizar o ecocardiogra-
ma – na época, um equipamento de última geração e que tinha a 

Além dos serviços voltados ao tratamento de doenças cardía-
cas, a Unidade oferecia as especialidades de Clínica Geral, Gas-
troenterologia, Endoscopia e Fisioterapia motora e respiratória. 

Em consequência de problemas na infraestrutura e no 
atendimento médico, o Centrocardio foi interditado pela Secre-
taria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, na década de 80. 
Mas, pouco tempo depois, o hospital foi reaberto e conseguiu 
manter-se ativo até 2014, quando encerrou suas atividades em 
definitivo.

finalidade de analisar, através da imagem, a estrutura e o funcio-
namento do coração – e se transformou na única clínica de Niterói 
a realizar esse tipo de exame. 

CENTROCARDIO 
FUNDAÇÃO: 1977
FIM DAS ATIVIDADES: 2014
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HOSPITAIS E CASAS DE
SA DE ATI OS 

CAP TULO 



Nessa época, a PM do estado era comandada pelo coronel 
Hindeburgo Coelho de Araújo e tinha como chefe do serviço de 
saúde o tenente-coronel médico João Antunes, que também 
exercia, cumulativamente, a função de diretor do HPM. Em 1975, 
com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, e 
visando diferenciá-lo do Hospital Central da Polícia Militar 
(HCPM), localizado na cidade do Rio de Janeiro, o estabeleci-
mento militar de Niterói passou a ser conhecido pela sigla HPM-

Voltado exclusivamente para o atendimento de policiais 
militares e seus familiares, o Hospital da Polícia Militar de Niterói 
(HPM-NIT) foi fundado há 83 anos. A unidade de saúde realiza 
cirurgias eletivas de pequeno e médio porte e oferece um 
atendimento ambulatorial em diversas especialidades médicas, 
além dos serviços de Odontologia, Laboratório e Farmácia. A 
unidade atua diuturnamente com a realidade da comunidade por 
ele assistida, humanizando os serviços de saúde oferecidos. 

O HPM foi criado pelo Decreto-Lei, n° 235, de 23 de abril de 
1935, sancionado pelo governo do antigo Estado do Rio de 
Janeiro. A sua sede está situada, na Rua Martins Torres 245, no 
bairro de Santa Rosa. O primeiro diretor e fundador do hospital foi 
o coronel médico Moacyr Martins Bogado.  Após o ano de 1964, 
houve um crescimento vertiginoso do contingente da Polícia 
Militar (PMRJ), verificando-se a necessidade de ampliar o 
serviço de saúde que era oferecido à corporação. Então, o antigo 
casarão foi reformado e, em 1970, uma nova instituição passou 
atender os policiais militares não só de Niterói, mas também dos 
municípios vizinhos, e suas famílias. 

Em janeiro de 1988, a Resolução n° 52 da Polícia Militar 
descentralizou administrativamente o HPM-NIT, ocasião em que 
foram criadas duas diretorias: uma Administrativa e a outra de 
Saúde. No período de julho de 2016 a novembro do mesmo ano, 
a instituição passou por um processo de realinhamento 
funcional, período em que o Serviço de Pronto Atendimento foi 
redimensionado para funcionar como ambulatório de livre 
demanda.  As enfermarias e quartos do Pavilhão A foram 
desativados e o Centro de Terapia Intensiva (CTI) teve seus 
leitos remanejados para o HCPM, mas sem haver perda de 
camas para acomodar os pacientes que se internavam no 
estabelecimento de Niterói. 

NIT, subordinada à Diretoria Geral de Saúde. 

Em sua nova configuração, o HPM-NIT passou a funcionar na 
qualidade de "hospital dia", com internações destinadas a 
pacientes em pós-operatório que realizaram cirurgias eletivas na 
casa de saúde militar. O centro cirúrgico, os atendimentos 
ambulatoriais, os serviços odontológicos, o laboratório, a 
farmácia, bem como os leitos de enfermaria do Pavilhão B foram 
mantidos. O preparo de colonoscopia e o leito equipado com 
recursos de terapia intensiva para atendimento a paciente que 
apresente intercorrência clínica também fazem parte da estrutura 
atual do hospital. 

A admiração conquistada pela unidade de Niterói deve-se, 
principalmente, ao trabalho dedicado e contínuo do seu corpo de 
profissionais que compõe áreas de Saúde e Administração. A atual 
diretora do HPM-NIT é a coronel PM Viviane Damásio Duarte. 

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE NITERÓI
FUNDAÇÃO: 1935
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HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS 
FUNDAÇÃO: 1940

Referência no atendimento aos males do aparelho digestivo, 
o Hospital Municipal Orêncio de Freitas é um dos mais procura-
dos da região para o tratamento de diversas enfermidades. A 
grande demanda pelos serviços oferecidos pela instituição, como 
por exemplo, as cirurgias eletivas e ainda a oferta de diversos 
exames laboratoriais e de imagens, fazem com que a unidade 
seja considerada um dos principais polos de saúde do Leste 
Fluminense, composto pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, 
Itaboraí, Rio Bonito, Silva Jardim, Maricá e Tanguá. 

A história do hospital está diretamente ligada à trajetória de 
vida de um operário da indústria naval que vivia no bairro do 
Barreto. Depois de ficar gravemente doente e não tendo onde se 
tratar, Orêncio iniciou uma luta pela construção de uma unidade 
médica que atendesse as pessoas mais pobres da região.

Na década de 30, Orêncio de Freitas, como muitos jovens da 
sua época que cresceram sem escola, sem padrinhos e sem 
oportunidades, começou a trabalhar como tipógrafo no Barreto, 
bairro operário de Niterói. Tornou-se depois operário naval, 



Com o apoio dos médicos Salomão Cruz e Alcides Pereira, 
que atendiam a população carente do Barreto, Orêncio fundou a 
Sociedade Mútua dos Operários da Manufatura Fluminense, 
com um propósito ainda mais ambicioso: construir uma casa de 
saúde que atendesse não só os trabalhadores, mas também os 
moradores do bairro. A sua ideia começou a se materializar 
pouco tempo depois, com a doação de um terreno no alto do 
morro pela Fábrica de Tecidos Manufatura Fluminense. 

Orêncio via o seu drama pessoal e olhava muitos compa-
nheiros, também operários e doentes, espalhados pelas 
fábricas e estaleiros. Foi quando aconteceu a Revolução de 30, 
trazendo as leis trabalhistas e favorecendo a criação de 
sindicatos. Em seguida, veio o período de democratização no 
país, que abriu condições para a criação de partidos políticos. 
Orêncio aproveitou esse momento e fundou o Partido 
Proletário do Estado do Rio de Janeiro, que disputaria as 
eleições federais de 1934.  

Após conseguir um trabalho mais leve, na Fábrica de 
Tecidos Manufatura Fluminense, Orêncio iniciou uma interminá-
vel peregrinação em busca da cura, ou pelo menos do tratamen-
to da doença. Em Niterói, apesar do crescimento contínuo da 
população, havia apenas um hospital, o São João Batista, onde 
os ricos tinham prioridade no atendimento porque podiam pagar. 
As vagas gratuitas eram poucas, além de serem distribuídas 
com o aval dos políticos. 

A construção do hospital teve início em 1937, como 
resultado da luta do movimento operário na região. A Prefeitura 
de Niterói doou parte dos materiais e a mão de obra. E o Estado 
também ajudou, doando anualmente 180 contos de réis ao 
projeto. Mas as verbas começaram a escassear e as obras 
paralisaram por um longo tempo. Sensibilizado com o projeto de 
Orêncio de Freitas, o interventor federal no Estado, Ernani do 
Amaral Peixoto, restabeleceu a subvenção ao estabelecimento. 

trabalhando num porão de navio, com água pelos joelhos. O 
resultado desse trabalho insalubre não demorou a aparecer. 
Orêncio foi diagnosticado com tuberculose.

Amaral Peixoto não só retomou os investimentos na 
instituição como também perdoou todas as dívidas da comissão 
construtora com o Estado e a Prefeitura de Niterói, o que 
permitiu a conclusão das obras e a aquisição dos equipamentos 
necessários. Em maio de 1940, Amaral Peixoto e convidados 
subiram ao outeiro para entregar finalmente à população o 
Hospital Orêncio de Freitas (HOF).

Orêncio de Freitas não foi à inauguração do hospital que lutou 
pela construção devido ao estágio avançado de tuberculose. 
Primeiro paciente da unidade batizada com seu nome, ele morreu 
em agosto de 1940, antes de completar 50 anos de vida. Em 1990, 
o Hospital Orêncio de Freitas, de gestão federal, foi cedido à 
Fundação Municipal de Saúde de Niterói. 

Após passar por algumas crises econômicas e de gestão 
que quase ocasionaram o seu fechamento, a unidade deu a 
volta por cima e atualmente possui o status de um hospital geral, 
com destaque para o atendimento de urgência, o ambulatorial e 
os procedimentos cirúrgicos eletivos. E ainda os exames de 
HIV, vídeolaparoscopia, endoscopia, patologia, ultrassonogra-
fia e raios-X.

O local funciona 24 horas por dia de segunda a sexta-feira. 
Aos sábados, domingos e feriados, atende em regime de plantão. 
Apesar de todas as dificuldades enfrentadas até os dias de hoje, o 
Orêncio de Freitas é bem avaliado pela população. Em pesquisa 
realizada pelo hospital em 2018, 94% das pessoas atendidas na 
unidade disseram que voltariam a se internar na unidade caso 
precisassem. O mesmo percentual foi demonstrado pelos que 
utilizaram da emergência. Já os pacientes que estiveram 
internados no Centro de Tratamento Intensivo deram 100% de 
aprovação ao atendimento prestado.
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HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA
FUNDAÇÃO: 1945

Fundado em 4 de agosto de 1945, o Hospital Estadual Aze-

vedo Lima (HEAL) é a única instituição pública de Niterói a 

contar com uma emergência traumato-ortopédica e neurológi-

ca. O estabelecimento possui também uma maternidade de alto 

risco que atende a toda a Região Metropolitana do estado, com 

mais de dois milhões de habitantes e integrada por outros seis 

municípios: São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Tanguá, Silva Jar-

dim e Rio Bonito.A doação de órgãos e de tecidos para trans-

plante é uma das atividades humanitárias desenvolvidas pelo 

Hospital Azevedo Lima.  

O HEAL foi inaugurado pelo ex-presidente da República 

Getúlio Vargas. Na época, a unidade recebeu o nome de Sanató-

rio Azevedo Lima, em homenagem ao médico tisiologista Jerôni-

mo de Azevedo Lima que doou as terras para a construção do 

hospital, destinado, inicialmente, ao tratamento de pacientes que 

sofriam de tuberculose. A inauguração foi comemorada com muita 

festa pela população local. Mas nem sempre a história da unidade 

foi marcada por alegrias. 

67



No início da década de 70, o Hospital Azevedo Lima perma-

neceu desativado por oito anos. Após ser reaberto, em 1978, foi 

transformado em hospital geral e maternidade. A emergência 

funcionava 24 horas por dia. Dois anos depois, a Instituição 

voltou a entrar em crise e manteve apenas a maternidade aberta. 

Os demais serviços médicos voltaram a ser oferecidos à popula-

ção apenas em 1991. A unidade quase encerrou suas atividades 

no ano seguinte, quando salva pela união e mobilização de 

centenas de pessoas que impediram  seu fechamento.

 Desde 2014, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de 

Órgãos e Tecidos para Transplante do Azevedo Lima vem 

intensificando as orientações aos profissionais de saúde com 

intuito de conscientizar familiares de pacientes em morte cere-

bral sobre a importância da doação de órgãos como forma de 

salvar vidas. A iniciativa foi desenvolvida a partir das diretrizes 

estabelecidas pelo Programa Estadual de Transplante.

O Hospital mantém também um ambulatório de DST/AIDS, 

destinado à assistência exclusivamente a pacientes soropositi-

vos, com consultas periódicas, orientações da equipe multipro-

fissional e distribuição de medicamentos e preservativos. A 

equipe de profissionais do HEAL é formada por fonoaudiólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e 

terapeutas ocupacionais. A Unidade de Internação atende aos 

pacientes que receberam os primeiros atendimentos na Emer-

gência ou aqueles provenientes das unidades intensivas com 

Com 242 leitos e uma equipe composta por 1,7 mil colabo-

radores, o Hospital Estadual Azevedo Lima realizou 472 mil 

exames, cerca de 70 mil atendimentos ambulatoriais, de urgên-

cia, emergência e obstétricos, em 2017. Mais de 2,6 mil cirurgi-

as e 3,5 mil procedimentos obstétricos foram realizados, além 

de 9,5 mil internações. O hospital dispõe de setores especiali-

zados em cuidados intensivos, semi-intensivos e pós-

operatório, além de um centro de tratamento para adultos. O 

Pronto Atendimento 24 horas oferece serviços nas áreas de 

trauma, ortopedia, neurocirurgia e cirurgia geral. 

necessidade de prosseguir o tratamento ainda internados. 

A maternidade funciona 24 horas por dia e realiza atendimen-

tos a gestante de médio e alto risco. Com projetos diferenciados 

como o "Mamãe Nota 10", de incentivo ao aleitamento e orienta-

ções básicas às parturientes, o setor dispõe de UTI neonatal que 

oferece terapias especializadas. No ambulatório geral, é feito o 

atendimento a pacientes com alta da internação, mas que ainda 

necessitam de procedimentos diversos como curativos, suturas, 

retirada de gesso e pontos cirúrgicos. Além de exames clínicos e 

de imagens variados, o HEAL dispõe de serviços de registro para 

recém-nascidos e identificação civil para pacientes internados.
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INSTITUTO ESTADUAL DE DOENÇAS
DO TÓRAX ARY PARREIRAS
FUNDAÇÃO: 1947

Referência no tratamento multiprofissional 

de pacientes portadores de tuberculose e co-

infecção (tuberculose/HIV), o Instituto Estadual 

de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP) 

ocupa uma área construída de mais de quatro 

mil metros quadrados na Rua Dr. Luiz Palmier nº 

762, no Barreto, no imóvel onde funcionou de 

1891 a 1927 o Hospital de Isolamento do Barre-

to. Recebe pacientes de todo o estado do Rio de 

Janeiro, principalmente da Região Metropolita-

na II, que engloba os municípios de Itaboraí, 

Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva 

Jardim e Tanguá.

A instituição passou a denominar-se Hospi-

tal Ary Parreiras, em 1946, através de um 

decreto assinado por Abel Magalhães, outro 

interventor no Estado. Em 20 de outubro de 

1956, um incêndio provocado pela explosão de uma caldeira 

quase destruiu a clínica, que foi reconstruída e reinaugurada 

pelo governador Miguel Couto em 23 de dezembro de 1957. 

Dessa época até o início dos anos 2000, a casa de saúde pas-

sou por inúmeras mudanças na sua estrutura física e em suas 

atividades médicas. 

Em 16 de novembro de 1990, o estabelecimento passou a 

ser denominado Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary 

Parreiras. O IETAP, além de oferecer internação e o tratamento 

ambulatorial, executa os seguintes procedimentos ambulatoria-

is: broncoscopia, escarro induzido, toracocentese, biopsia de 

pleura e biopsia de gânglio (linfonodo). 

Na sequência, foram inaugurados em 1993 o Serviço de 

Broncoscopia, em 1999 a Enfermaria para doentes com vírus da 

AIDS, em 2004 o Ambulatório Dra. Margareth Maria Pretti Dalcol-

mo para portadores de tuberculose multirresistente, tuberculose 

extensivamente resistente e micobacteriose não tuberculosa e 

em 2013 três enfermarias individuais com banheiros privativos 

para internação os pacientes tuberculosos.

Além de oferecer internação e o tratamento ambulatorial, 

o IETAP oferece procedimentos ambulatoriais: Broncoscopia 

e Escarro Induzido pelo Serviço de Endoscopia Respiratória, 

Toracocentese e Biopsia de Pleura pelo Serviço de Cirurgia 

de Tórax, Biopsia de Gânglio (Linfonodo) pelo Serviço de 

Cirurgia Geral. 



HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO HENRIQUE ROXO 
FUNDAÇÃO: 1950

No fim dos anos 50, o hospital já não possuía espaço para 

abrigar tantos internos. Então, foi elaborado um projeto para 

construção de um novo estabelecimento judiciário, em terreno de 

propriedade do Governo do Estado, no aterro de São Lourenço. 

Assim, em 1967, foi inaugurado o novo sanatório penal em Nite-

rói, na Rua Heitor Carrilho, que manteve o nome de batismo. Em 

1975, com a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanaba-

ra, a capital passou a ser a cidade do Rio de Janeiro, onde já 

existia um manicômio com a mesma denominação. A penitenciá-

A trajetória de constituição do HCTP Henrique Roxo 

teve início quando o Prof. Dr. Luiz Manoel Teixeira Bran-

dão, chefe da Divisão de Doença Mental, elaborou minucioso 

relatório para criação de uma instituição psiquiátrica, com a 

finalidade de separar os doentes mentais comuns daqueles que 

cometeram atos contra a sociedade, em virtude do seu estado 

mental. O antigo Hospital Psiquiátrico que funcionava na Rua 

São João, em Niterói, passou por algumas remodelações e ali 

foi instalado o primeiro manicômio judiciário, que recebeu o 

nome de Hospital Heitor Carrilho, em homenagem ao psiquiatra 

forense e professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal Fluminense (UFF).

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 

Henrique Roxo, localizado no centro de Niterói, surgiu 

na década de 50 como um manicômio judiciário. A insti-

tuição tem como atribuição receber pacientes em cum-

primento de medida de segurança e, ao mesmo tempo, 

atender as ocorrências psiquiátricas das unidades prisi-

onais da cidade e municípios vizinhos. O sanatório penal 

está subordinado à Secretaria de Administração Peni-

tenciária do Rio de Janeiro, responsável por gerir todo o 

sistema prisional do Governo do Estado.

ria, então, passou a se chamar Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Henrique Roxo, em homenagem a um psiquiatra e 

professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil.  

A população carcerária do HCTP Henrique Roxo conta, em 

média, com 130 internos com idade variada e do sexo masculi-

no, sendo que a maioria dos detentos é de origem pobre, negra 

e que vivia nas ruas. Os crimes que os levaram até a internação 

são diversificados. Os casos mais graves são estupro e homi-

cídio. O quadro de funcionários do manicômio é composto de 

psiquiatras, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, 

psicólogos e enfermeiros.

Em 2016, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

pediu à Organização das Nações Unidas (ONU) providências 

contra o Brasil, por ainda manter pessoas internadas em manicô-

mios judiciais. De acordo com o órgão, há casos de pessoas que 

estão mais tempo enclausuradas nesses sanatórios do que ficari-

am em prisões comuns, se fossem penalmente imputáveis. Ainda 

segundo a Defensoria Pública, por lei, os hospícios penais no país 

já deveriam ter sido substituídos pela assistência integral na rede 

de atenção psicossocial há quase duas décadas.  
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTONIO PEDRO 
FUNDAÇÃO: 1951

A imponente construção na Avenida Marquês do Paraná nº 

303 - com sua popular imagem de Jesus na posição de Cristo 

Redentor ao topo da fachada - tem mesmo muita história para 

contar, principalmente pelo importante papel na saúde de toda a 

região. O projeto do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) A então capital fluminense passava a receber um fluxo maior 

surgiu na década de 1940, durante o processo de urbanização e 

modernização implementado pelo interventor federal no estado 

do Rio de Janeiro Ernani do Amaral Peixoto, visando a atender o 

grande crescimento populacional de Niterói na época. 
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O Hospital Municipal Antônio Pedro (HMAP) – nome 

sugerido pela Câmara de Vereadores para homenagear o clínico 

geral e fundador da Faculdade Fluminense de Medicina que se 

destacou no estudo de doenças infecciosas – foi inaugurado em 

15/01/1951, com 350 leitos e autonomia administrativa, que, de 

forma legal, permitia a cobrança dos serviços  aos pacientes que 

pudessem pagar. Em 1960, a lei foi revisada e o hospital passou 

para administração direta da Prefeitura. Após oito meses, foi 

fechado por falta de recursos suficientes. 

Tal proposta foi encaminhada aos vereadores por Amaral 

Peixoto e pelo prefeito Brandão Júnior em 1944, porém os 

recursos para o planejamento, a execução e manutenção da 

nova unidade não eram suficientes. Dessa forma, decidiu-se que 

os impostos cobrados ao antigo Cassino Icarahy, que funcionava 

legalmente, seriam destinados à obra. A equipe inicial para 

efetivar o projeto e a construção – incluindo a escolha do terreno 

– foi coordenada pelo Dr. Alberto Borgeth, idealizador do Hospital 

Jesus no Rio de Janeiro, pelo engenheiro Sabino Mangeon e 

pelo médico Mário Monteiro. 

de migrantes do interior do estado, mas contava apenas com o 

Hospital São João Batista com 120 leitos, a Maternidade do 

Barreto com 40 leitos e mais um Serviço de Emergência próximo 

ao Jardim São João, além dos postos de saúde. A transformação 

desse quadro exigia a criação de um hospital de maior porte, 

iniciativa que não ocorria desde as melhorias implantadas pelo 

prefeito Villanova Machado na década de 1920.

Com a proibição dos jogos de azar em 1946, as obras 

atrasaram e a Prefeitura se viu sem recursos. A construtora 

Dourado S.A. paralisou o serviço e Dr. Borgeth demitiu-se do 

cargo, sendo substituído por Dr. Mário Monteiro. A intervenção 

do governo Eurico Gaspar Dutra foi fundamental para que o 

projeto fosse retomado e concretizado após quatro anos, assim 

como os apoios do interventor estadual Edmundo Macedo 

Soares e do prefeito Rocha Werneck, para que fossem 

adquiridos os equipamentos necessários, que eram importados 

dos Estados Unidos.

Ao longo das quatro décadas e meia que se seguiram à sua 

incorporação pela universidade, a missão do HUAP continuou 

Após três anos de abandono, intervenções federais e 

mobilizações estudantis, o HMAP foi doado para a UFERJ  pelo 

prefeito e médico Sylvio Picanço em 1964. O hospital ganhou 

destaque dentro da universidade, sendo sede da Reitoria até 

1968, quando a administração central foi transferida para o 

prédio do antigo Cassino Icarahy, na Rua Miguel de Frias. Em 

1966, foi iniciada a residência médica da UFF no Hospital 

Antônio Pedro, que, além da prestação de serviços à comunida-

de, passou a ser um referencial de estudos e pesquisas da 

Universidade Federal Fluminense na área da Saúde, nos anos 

finais da década de 1960.

Nos anos 1950, A Faculdade Fluminense de Medicina, a de 

Enfermagem e a de Serviço Social já tinham convênios com esse 

hospital, visando à execução de suas aulas práticas, uma vez 

que não possuíam uma unidade hospitalar-escolar. Do ponto de 

vista do município, era impossível manter o hospital sem ajuda 

financeira estadual ou federal. Assim, os convênios com as 

faculdades serviram ao município de Niterói para uma importan-

te redução dos gastos com o HMAP, e ofereceu-lhes um campo 

de treinamento e estudo. Assim, a unidade conseguiu sobreviver 

por algum tempo, adquirindo, inclusive, novas tecnologias e 

criando serviços. 

Em 17/12/1961, o Hospital Antônio Pedro - interditado por 

médicos grevistas - reabriu às pressas para atender os feridos do 

incêndio do Gran Circo Norte Americano. Concentraram-se, ali, os 

esforços dos que foram voluntariamente doar sangue, alimentos, 

medicamentos e tratar os sobreviventes. Mas, em seguida, o 

hospital voltou a fechar as portas por falta de fundos, equipamen-

tos e materiais de consumo. Depois desse trágico episódio, 

estudantes e professores da Faculdade de Medicina, com o apoio 

da Escola de Enfermagem, desencadearam intensa campanha 

com passeatas no sentido da doação do hospital pela Prefeitura 

de Niterói para a recém-criada Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro (UFERJ). 
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pautada no objetivo de gerar, transformar e difundir o conheci-

mento, prestando serviços de saúde com excelência, fazendo 

com que alcançasse o reconhecimento como centro de 

excelência nacional e internacional, pela capacidade técnica e de 

gestão administrativa transparente. Seus dirigentes e professo-

res seguiram formando e capacitando profissionais para um 

atendimento à população com qualidade, além de efetuar 

esforços para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão.

O HUAP se tornou um grande referencial do setor de 

saúde, sobretudo para os moradores de menor poder 

aquisitivo, agora não só de Niterói, mas também de toda a 

Região Metropolitana II, que abrange Niterói, Itaboraí, Maricá, 

Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. É a maior e 

mais complexa unidade de saúde pública de Niterói, sendo 

considerado pelo SUS um hospital de nível terciário e 

quaternário (alta complexidade).

Em 1966, foi implantado o Programa de Residência Médica 

do hospital, incialmente nas áreas de Cirurgia Geral, 

Oftalmologia, Pediatria e Anatomia Patológica. Hoje o PRM 

conta com 40 especialidades e funciona como uma excelente 

forma de integração do ensino, pesquisa e extensão para a 

comunidade universitária.

Durante décadas, sua Emergência atendeu demandas 

espontâneas da região, que ainda não dispõe de um sistema de 

saúde público que absorva os casos com alguma complexidade. 

Atualmente, a unidade oferece vários serviços à população 

fluminense e desenvolve projetos que proporcionam a pesquisa 

e extensão em diversas áreas da Medicina, chamados 

Acompanhamento de Gestantes, Banco de Leite e Aleitamento 

Materno, SAE (atendimentos aos portadores de HIV), Grupo de 

Diabéticos, Planejamento Familiar, SOS Mulher, Saúde do Idoso, 

Tabagismo, Psicologia, Tuberculose Hospitalar e Violência 

Infantil - atuando tanto na prevenção quanto no tratamento de 

doenças relacionadas as essas áreas – que se destacam ao lado 

de setores essenciais como a Maternidade, o Setor de 

Cardiologia, a Oncologia e a Farmácia. 

Desde abril de 2016, o HUAP é filiado à Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares, estatal vinculada ao Ministério da 

Educação, que administra atualmente 40 hospitais universitários 

federais. A Unidade disponibiliza as seguintes especialidades 

médicas: Alergia e Imunologia, Anestesiologia, Assistência 

Social, Bucomaxilofacial, Cardiologia, Cirurgias Geral, 

Pediátrica, Plástica, Torácica e Vascular, Clínica Médica, 

Dermatologia, Endocrinologia, Endoscopia, Enfermagem, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Infectologia, Mastologia, 

Nefrologia, Neurocirurgia, Nutrição, Odontologia, Oftalmologia, 

Oncologia, Ortopedia/Traumatologia, Otorrinolaringologia, 

Patologia Bucal, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psicologia, 

Psiquiatria, Reumatologia, Terapia Ocupacional e Urologia. 

Esse serviço era uma das contrapartidas necessárias, definidas 

quando o hospital passou à administração universitária. No 

entanto, com as mudanças no sistema de saúde da região, em 

2007 a Emergência foi fechada ao público, passando apenas a 

receber pacientes de forma referenciada, em comunicação com 

as secretarias de Saúde dos municípios, bombeiros e SAMU, que 

realizam a triagem e transferência apenas dos casos de alta 

complexidade para o Antônio Pedro. 

Desde 2013. a reabertura da Emergência do HUAP tem 

sido debatida na Câmara Municipal de Niterói, com a realiza-

ção de audiências públicas e negociações com a UFF. O fato 

tem gerado polêmicas entre a comunidade acadêmica e o 

município. O hospital, por ser universitário, tem como missão 

direcionar suas atividades para pesquisa, ensino e extensão, 

mas durante anos vinha suprindo as demandas emergenciais 

do município e vizinhos. A Região Metropolitana II, atendida 

pelo Hospital Antônio Pedro, congrega Niterói, Itaboraí, 

Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, 

totalizando, atualmente, mais de dois milhões de habitantes - 

sem contar com pacientes vindos da própria capital fluminense 

- e carecendo de um pronto-socorro com suporte adequado. A 

luta, portanto, continua.
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HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS FILHO
FUNDAÇÃO: 1953

Inaugurado em 23 de setembro de 1953, no bairro do Fonse-

ca, o Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, mais conhecido 

como Getulinho, é um dos mais antigos de Niterói e é considera-

do um modelo em assistência pediátrica. O estabelecimento 

atende a cerca de 400 crianças e adolescentes por dia. Aproxi-

madamente 65% desses pacientes vivem em Niterói, 30% deles 

residem no município de São Gonçalo e os demais são de outras 

regiões do estado do Rio de Janeiro. Nos últimos dois anos, a 

unidade realizou mais de 500 mil procedimentos médicos. 

Além da Emergência Pediátrica, o hospital tem Ambulatório 

Médico nas especialidades de Ortopedia, Cardiologia, Odontolo-

gia, Hematologia, Nefrologia, Pneumologia, Otorrinolaringologia, 

Alergologia, Cirurgia Plástica, Neurologia e Endocrinologia. Com  

Centro de Terapia Intensiva (CTI) e Centro Cirúrgico, realiza 19 

tipos diferentes de cirurgias eletivas, além de exames laboratoria-

is, ecocardiograma, transfusão de sangue, ultrassonografia e 
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eletrocardiograma. A instituição possui também o serviço de 

Pedagogia Hospitalar, um projeto que desenvolve ações educa-

cionais com crianças e adolescentes internados. 

A equipe do Getulinho é multiprofissional, composta por 

médicos pediatras, socorristas, intensivistas, enfermeiros, técni-

cos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólo-

gos, nutricionistas, técnicos de aparelho gessado e de radiologia, 

lactaristas, além das equipes do Administrativo, Ouvidoria, Enge-

nharia Clínica, Manutenção Predial e Serviços Gerais. Além dos 

grupos de voluntários e de contadores de histórias, a unidade 

conta também com o programa de residência médica para alunos 

de Medicina, Assistência Social e Enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense (UFF).

O Getúlio Vargas passou por uma fase difícil. Em 2011, a 

Emergência Pediátrica foi fechada e só reaberta dois anos 

depois. Em um primeiro momento, a assistência médica acon-

teceu em um hospital de campanha, onde foram realizados 25 

mil procedimentos médicos em quase cinco meses de funcio-

namento. Depois, o atendimento passou a ser feito provisoria-

mente em outro local, até a conclusão das obras da nova Emer-

gência. Desde a sua reinaugura-

ção, em julho de 2016, o número 

de pacientes atendidos no novo 

setor infantil cresceu de 3,5 mil 

para 7 mil ao mês.

A Prefeitura de Niterói investiu 

mais de R$ 20 milhões na reforma, 

ampliação e compra de mobiliário e 

equipamentos para a nova Emer-

gência Pediátrica do Hospital. O 

setor ocupa uma área construída 

de 2.500 metros quadrados e 

possui 12 leitos, divididos de acor-

do com a classificação de risco. O 

serviço possui ainda seis consultó-

rios e sete salas destinadas à 

medicação, inalação, curativo, 

Desde 2017, o Hospital Getúlio Vargas Filho, em parceria com 

a UFF, está realizando cirurgias em otorrinolaringologia. A Direto-

ria considera o projeto inovador porque os médicos residentes do 

Hospital Universitário Antônio Pedro se unem às equipes de enfer-

magem e aos anestesistas do Getulinho para ampliar o acesso da 

população ao serviço. A maioria das cirurgias realizadas é eletiva, 

ou seja, de baixa e média complexidade, e não possuem o caráter 

de urgência ou emergência. Só naquele ano, foram feitos 296 

procedimentos cirúrgicos. 

O Getulinho implantou, recentemente, um projeto pioneiro: 

“Meu Primeiro Amigo Polvo”, que prevê a distribuição de polvos de 

crochê, costurados pelas próprias mães para bebês prematuros. 

Os principais objetivos do programa são reduzir o estresse e melho-

rar as condições de atendimento dos bebês de zero a seis meses 

de vida que estão internados no CTI e das crianças com até dois 

anos que estão hospitalizadas na Enfermaria da Clínica Médica.

raios-x, atendimento familiar e ao apoio técnico e administrativo. 

O espaço foi planejado seguindo as normas de acessibilidade, 

com banheiros adaptados para portadores de necessidades 

especiais e elevador.
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE JURUJUBA 
FUNDAÇÃO: 1953

A construção do HPJ teve início em 1940, como parte de 

um projeto nacional dirigido pelo psiquiatra Adauto Botelho, 

então chefe do Serviço Nacional de Doenças Mentais, ligado 

ao Ministério da Saúde e Educação. O antigo estado do Rio de 

Janeiro contava, então, apenas com a Colônia de Vargem 

Alegre, destinada aos chamados “insanos crônicos”, e com o 

Considerado uma referência municipal na assistência de 

pessoas com transtornos mentais, o Hospital Psiquiátrico de 

Jurujuba (HPJ) foi inaugurado em 1953. Integrado à Rede de 

Saúde Mental de Niterói desde 1991, o sanatório é responsável 

pelo atendimento de pacientes oriundos da Emergência Psiquiá-

trica dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e dos ambula-

tórios da cidade. O estabelecimento, através de convênios com a 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e outras instituições de 

ensino, responsabiliza-se também pela gestão da residência 

médica em Psiquiatria, por cursos de especialização e por está-

gios curriculares e extracurriculares multiprofissionais.  

pequeno Hospital Psiquiátrico de Niterói, construído em 1938, 

que recebia os pacientes desta região.

Na segunda metade da década de 1960, estabeleceu-se no 

HPJ a Cátedra de Psiquiatria da UFF, que passou a se respon-

sabilizar pelo atendimento de cerca de 700 pacientes. No fim 

dos anos 70, o surgimento das Comunidades Terapêuticas, que 

propunham uma nova leitura sobre a loucura, foi fundamental 

na formação de profissionais que, posteriormente, atuaram na 

reforma psiquiátrica durante os anos 90 e 2000. Entre esses 

especialistas, podemos citar os psiquiatras Raldo Costa Filho, 

atual diretor do Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, Eduardo 

Rocha e José Jacinto dos Santos.

A instituição elaborada pelo Dr. Adauto Botelho deveria ser 

uma referência estadual no tratamento das doenças mentais 

em fase aguda. O manicômio surgiu com grandes pátios, mui-

tas árvores e com capacidade para receber centenas de pesso-

as. A internação era a forma de tratamento adotada. 
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CENTRO HOSPITALAR SÃO LUCAS 
FUNDAÇÃO: 1962

No início da década de 1960, cinco ortopedistas recém-
formados observaram que a região, principalmente a cidade de 
Niterói, não possuía um serviço privado de Ortopedia, o que 
acarretava um transtorno para as pessoas necessitadas de trata-
mento especializado, que contavam apenas com o setor público, 
este normalmente assoberbado pela demanda existente.

O estabelecimento, inicialmente, situou-se em um prédio à 
Rua Presidente Pedreira, no Ingá. E por lá permaneceu durante 
cinco anos, quando seus sócios decidiram vender o imóvel para 
um grupo de Urologistas que desejava implantar o serviço de 
urologia no bairro. A intenção dos administradores do Centro 
Ortopédico era ampliar as instalações da unidade e melhorar a 
qualidade do atendimento oferecido. Foi então que, em 1969, 

Pioneiro no tratamento de doenças e deformidades relaciona-
das aos elementos do aparelho locomotor, como ossos, músculos, 
ligamentos e articulações, o Centro Ortopédico São Lucas foi 
criado há 58 anos por um grupo de jovens médicos que, ao longo 
dos tempos, transformou a instituição num centro de referência 
ortopédica não só em Niterói como também em toda a Região 
Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. No começo do ano 
2000, o Centro Ortopedico passaria por uma expansão estrutural, 
passando a atender também outras especialidades e sendo reno-
meado estrategicamente para Centro Hospitalar São Lucas. 

Foi então que Dr. Fábio Mathias, Dr. César Tinoco Mathias, 
Dr. Lédio Luiz Maia, Dr. Florentino Adolfo de Barros e Dr. Paulo 
Maria da Silveira, os dois últimos já falecidos, fundaram, em 20 de 
fevereiro de 1962, o Centro Ortopédico São Lucas. Mais tarde, o 
Dr. Carlos Augusto Bittencourt Silva, conhecido como Gugu, 
também se uniu ao grupo, onde permaneceu até o seu falecimen-
to. Em virtude da dedicação dos seus fundadores e os serviços de 
qualidade prestados, o hospital conquistou a confiança e a 
admiração dos seus usuários, profissionais de saúde e empresá-
rios que atuam no mesmo ramo de atividade. 

adquiriram o edifício onde funcionava a Maternidade Imaculada 
Nossa Senhora da Conceição, em Icaraí, e lá reinauguraram a 
nova clínica em funcionamento até hoje.

Os obstetras que trabalhavam na maternidade foram recontra-
tados pelo Centro Hospitalar São Lucas, que manteve o serviço de 
Obstetrícia funcionando por algum tempo para não deixar de pres-
tar o atendimento aos antigos pacientes daquela casa de saúde. O 
objetivo dos fundadores, porém, era transformar a sua empresa de 
saúde em uma referência em Ortopedia na região. Assim, os obs-
tetras foram desligados do hospital e o setor, desativado.

O hospital atende pacientes oriundos de várias cidades do 
estado e oferece todas as especialidades ortopédicas. Conside-
rado de porte médio, possui 40 leitos. Além do setor ambulatorial, 
a instituição possui atendimento de urgência, com um ortopedista 
de plantão 24 horas por dia e CTI com dez leitos. A unidade aten-
de, aproximadamente, 5 mil pessoas mensalmente e realiza 
cerca de 150 cirurgias por mês.

Sob o comando do Dr. Lédio Luiz Maia, a residência médica 
do Centro Hospital São Lucas é responsável pela formação de 
gerações de grandes profissionais em Ortopedia.
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HOSPITAL DE CLÍNICAS ALAMEDA 
FUNDAÇÃO: 1964

Fundado em 1964 com o nome de Casa de Saúde Santa Rita 

de Cássia, o atual Hospital de Clínicas Alameda faz constantes 

investimentos com o objetivo de oferecer um atendimento médi-

co de qualidade e humanizado. A instituição possui apartamentos 

individuais, enfermarias e suítes equipadas com serviço de hote-

laria, onde os pacientes recebem todos os cuidados necessários 

para uma melhor recuperação. 

Há 54 anos, os médicos Waldenir de Bragança, Washing-

ton Pinto, Omed Seba e Lizardo Lima criaram a Casa de Saúde 

Santa Rita de Cássia, com perfil misto de atendimento, público 

e privado. Até 1988, o estabelecimento funcionou como pron-

to-socorro e emergência. Neste ano, porém, em virtude das 

dificuldades financeiras pelas quais o hospital passava, devido 

à demora de repasse da verba federal, do extinto Instituto Naci-

onal de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), 

os proprietários venderam a empresa.

A unidade foi reaberta em 1997, a partir de uma nova composi-

ção societária, composta por Oswaldo de Melo e os médicos 

Anderson Pedrosa e Leandro Fernandes, que atuam como gesto-

res. A razão social foi mantida. No entanto, uma mudança estraté-

gica de marketing mudou o nome do estabelecimento para Hospi-

tal de Clínicas Alameda, por ser localizado na Alameda São Boa-

ventura, no bairro do Fonseca. Considerada de médio porte, a 

clínica conta atualmente com 118 leitos, além de quartos, Centro 

Cirúrgico, UTI e Emergência funcionando 24 horas.
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HOSPITAL SANTA MARTHA 
FUNDAÇÃO: 1965

Em 1984, o grupo materializou o projeto de um nova sede, 

localizada na Travessa Elzir de Almeida Brandão, também em 

Santa Rosa, planejada dentro dos padrões técnicos exigidos 

para época. De forma sistemática e contínua, realizou uma série 

de melhorias agregando serviços e tecnologias especializadas. 

Mesmo após as mortes de Dr. Hector Recabarren e Dr. José Luiz 

Guarino, os demais fundadores do Hospital Santa Martha perma-

neceram unidos e, por meio de suas famílias, continuaram à 

Fruto da união de cinco jovens 

médicos, a Casa de Saúde e 

Maternidade Santa Martha foi 

inaugurada em 1965 em um antigo 

casarão adaptado na Rua Mario 

Viana, no bairro de Santa Rosa. 

Atendia a pacientes cl ínico-

cirúrgicos, gestantes e recém-

nascidos. Posteriormente, reno-

meado Hospital Santa Martha, 

modernizou-se, passando a ofere-

cer uma infraestrutura bem monta-

da, profissionais especializados e 

uma oferta de serviços médicos 

variados, com destaque para as 

cirurgias cardíacas e as unidades 

de terapia intensiva para adultos e neonatos.

O núcleo fundador da Instituição era formado por profissio-

nais recém-egressos da Faculdade Fluminense de Medicina: 

os médicos Aloysio Decnop Martins, Djalma Machado da Silva, 

João Francisco de Mattos Pitombo, José Luiz Guarino e Hector 

José Concha Recabarren, que atuavam nas redes de saúde 

pública e privada de Niterói. 

frente da administração da Unidade, trabalhando para manter a 

confiança dos seus usuários e a qualidade dos serviços prestados 

à população em mais de meio século de funcionamento. 

O Hospital Santa Martha possui 201 leitos, incluindo os da 

Emergência. O Centro Cardiovascular conta com um setor de 

hemodinâmica, uma unidade cardiointensiva, funcionando 24h, e 

com um corpo clínico formado por profissionais preparados para o 

atendimento integral de doenças cardiológicas e vasculares. A 

Unidade de Dor Torácica tem o objetivo de diminuir o tempo de 

diagnóstico e tratamento. O hospital oferece, ainda, consulta nas 

áreas de Cirurgia Plástica, Oncologia, Ginecologia, Obstetrícia e 

Ootorrinolaringologia. A equipe multidisciplinar do hospital é for-

mada por profissionais especializados, que trabalham para dar 

aos pacientes e seus familiares toda a atenção e conforto.
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Fundado em 1966, o Hospital Oftalmológico Santa Beatriz 

(HOSB) é fruto de uma sociedade entre renomados médicos oftal-

mologistas da década de 60. O estabelecimento foi pioneiro em 

Oftalmologia na cidade de Niterói, dedicando-se a prestar atendi-

mento completo de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilita-

ção da saúde ocular com os recursos mais modernos da época.

Com o passar dos anos, devido aos avanços tecnológicos e 

a crescente demanda de pacientes de diferentes regiões, a 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA BEATRIZ
FUNDAÇÃO: 1966

Diretoria sentiu necessidade de expandir a estrutura de atendi-

mento da unidade. Atualmente, o hospital conta com quatro unida-

des fixas (Centro, Fonseca e Icaraí, em Niterói, e São Gonçalo) e 

uma unidade móvel. 

Toda a sua estrutura e o constante aprimoramento dos servi-

ços prestados tornaram o HOSB um dos mais modernos do seg-

mento, além de ser um centro de referência oftalmológico em todo 

o estado do Rio de Janeiro.
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HOSPITAL GERAL DO INGÁ
FUNDAÇÃO: 1968

O Hospital Geral do Ingá foi inaugurado em 1968 por um 

grupo de jovens urologistas. Na época, a unidade era denomina-

da apenas de Instituto de Urologia e Nefrologia. A mudança de 

perfil ocorreu em 1997, quando a Diretoria, em busca de um 

público mais amplo, criou o Pronto-Atendimento 24 horas. Com a 

implantação desse setor, o estabelecimento passou a oferecer 

novos procedimentos médicos, com o objetivo de sistematizar e 

garantir atendimento prioritário aos casos mais graves, como os 

de procedimentos cirúrgicos e de dor aguda.

Entre os tratamentos oferecidos no Pronto-Atendimento 

estão os da septicemia, pneumonia comunitária, dor torácica, 

hemorragia digestiva e cólica renal. O setor atende cerca de 3 mil 

pessoas por mês e possui sete leitos que são permanentemente 

monitorados por uma equipe de plantão especializada. O moder-

no centro cirúrgico do hospital, composto de seis salas operatóri-

as, realiza cirurgias de pequeno, médio e alto risco.  

O local conta ainda com 26 leitos de Enfermaria e 27 aparta-

mentos destinados a pacientes e familiares. Todos os quartos são 

equipados com frigobar, TV a cabo, telefone e aparelho de ar-

condicionado. O Hospital Geral do Ingá / Instituto de Urologia e 

Nefrologia encontra-se num processo de renovação de seu corpo 

clínico. A terceira geração de médicos já começou a trabalhar e 

está dando continuidade ao trabalho desenvolvido pelo hospital 

nesses 50 anos de existência.

 

O Hospital Geral do Ingá / Instituto de Urologia e Nefrologia 

possui 13 leitos de UTI e uma equipe multidisciplinar, formada por 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e técnicos de 

Enfermagem. Todos os profissionais têm a missão principal de 

humanizar o atendimento e oferecer um serviço de qualidade aos 

pacientes. Ao todo, a instituição oferece 14 especialidades médi-

cas e exames de alta e média complexidade, além de um laborató-

rio para análises clínicas.  
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CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
FUNDAÇÃO: 1970

Fundada em 10 de janeiro de 1970 por um grupo de médi-

cos, a Casa de Saúde Nossa Senhora Auxiliadora é considera-

da uma referência nos serviços de Proctologia e Gastroentero-

logia. Além da sua importância para a formação acadêmica de 

futuros profissionais, a instituição oferece outras especialida-

des médicas, como Clínica Médica, Cirurgia Geral, procedimen-

to cirúrgico do aparelho digestivo, Urologia, Ginecologia, Medi-

cina Intensiva com suporte em Pneumologia, Neurologia, Cardi-

ologia e Terapia Nutricional.

Desde a sua inauguração até os dias atuais, passou por 

diversas reformas e ampliação das suas instalações. A casa de 

saúde possui 45 leitos, Emergência, Centro Cirúrgico composto 

O hospital foi fundado pelos médicos Elcio Pereira da Costa, 

Fernando Luiz Laranja de Oliveira, José Augusto Pires Martins, 

José Cerbino Filho, José Maria Mendes, Mário Luiz Macedo 

Xavier e Romeu Marra da Silva. De todos esses fundadores, 

apenas Dr. Mário Luiz está vivo. Em 1988, a instituição abriu as 

portas para outros sócios, entre eles Alkamir Issa, Dr. Glauco 

Barbieri e Dr. José Carlos Barroso. Inicialmente, o estabeleci-

mento trabalhava apenas com proctologia. Hoje, atua fortemente 

com um atendimento voltado para a prevenção do câncer.

Preocupada com a qualidade do atendimento prestado e com 

a segurança dos pacientes e familiares, a clínica implantou um 

serviço de Ouvidoria para registro e análise de todos os eventos 

adversos ocorridos. Além disso, possui um plano de treinamentos 

para toda a equipe de colaboradores que simula situações emer-

genciais, processo de comunicação efetiva, estabelecimento e 

cobrança de metas. 

Na visão da instituição, a assistência plena ao paciente só é 

obtida quando se atende e respeita as preferências, necessida-

des e valores dos seres humanos. A clínica também desenvolve 

programas de relacionamentos, em que pacientes, parentes e 

colaboradores desenvolvem o respeito à igualdade de direitos 

de cada um. Os médicos, enfermeiros e o pessoal de apoio 

estão constantemente realizando cursos de gerenciamento, 

capacitação de recursos humanos, infecção hospitalar, óbitos, 

prontuário e ética médica.

de três salas, setor de Recuperação Anestésica, Laboratório de 

Análises Clínicas com atendimento interno e externo, raios-x, 

nutrição e vídeodiagnóstico, além de Unidade de Terapia Intensi-

va para adultos. O corpo clínico é composto por médicos, enfer-

meiros e técnicos de enfermagem.
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HOSPITAL NITERÓI D`OR
 (ANTIGO HOSPITAL FLUMINENSE)

FUNDAÇÃO: 1972

A história da unidade teve início no ano de 1972, quando 
ainda era uma pequena clínica especializada em intervenções 
estéticas e reparadoras. No fim dos anos 60, um grupo formado 
por cirurgiões plásticos brilhantes, anestesistas e profissionais 
de outros ramos de atividade idealizou e financiou a construção 
do Centro Brasileiro de Cirurgia Plástica, que mais tarde viria a 
se chamar Hospital Fluminense. A unidade atuou de forma 
destacada e durante muito tempo no atendimento específico de 
pessoas vítimas de queimaduras ou que buscavam uma corre-
ção cirúrgica no corpo. 

A Rede D'Or São Luiz assumiu a gestão do antigo Hospital 
Fluminense de forma integral em 2011, quando nasceu o Hospital 
Niterói D'Or. Localizada no bairro de Santa Rosa, a instituição 
oferece à Região Metropolitana do Rio de Janeiro várias especia-
lidades médicas. Considerado uma referência no atendimento de 
Ortopedia, Clínica Geral e Cardiologia, o estabelecimento foi 
reconhecido com o título de excelência em gestão assistencial 
pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), o que reforça a 
qualidade e segurança no atendimento aos clientes e pacientes.  

Ao assumir a administração do Hospital Fluminense, a Rede 
D'Or São Luiz não só modificou o nome da entidade para Hospital 
Niterói D'Or como ampliou a estrutura do prédio, investiu em 
tecnologia, na aquisição de equipamentos de segurança e ampli-
ou a oferta de serviços oferecidos à população, criando um con-
ceito de hospital geral, o que até então não era considerado. 

Dr. Ronaldo Pontes era um dos cirurgiões que faziam parte 
desse grupo de idealizadores e entusiastas das atividades 
desenvolvidas pelo Hospital Fluminense. Ele diz que, com o 
passar dos anos, os colegas de profissão - por diversos motivos - 
foram desistindo do projeto que juntos haviam materializado. Ele, 
então, foi adquirindo as cotas dos demais sócios até que um dia 
se tornou o único proprietário do hospital. Mas, relembrou o famo-
so cirurgião, era muito difícil e oneroso gerir um hospital de porte 
médio. Foi quando o médico decidiu alugar o imóvel e suas insta-
lações para a Rede D'Or São Luiz.

Hoje, além do atendimento emergencial em Ortopedia, Clínica 
Geral e Cardilogia, oferece outras 20 especialidades médicas e 
uma gama de exames laboratoriais.  

Com as mudanças que foram efetuadas, o Niterói D'Or pas-
sou a contar com 60 leitos de internação, centro cirúrgico com 
cinco salas, hemodinâmica com equipamentos de alta tecnologia, 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com 16 leitos, Unidade Cardi-
ointensiva e Pós-Operatório com dez leitos e emergência para 
adultos funcionando 24 horas por dia. Em 2017, tiveram início as 
obras de ampliação do hospital. O projeto prevê a construção de 
um novo prédio de 17 andares, em terreno anexo à atual sede. 
Quando a obra for concluída, provavelmente em 2019, o número 
de leitos disponíveis chegará a 270.

A unidade atende, hoje, uma média de 2.500 pacientes por 
mês na Emergência. Após a ampliação do hospital, a previsão é 
de que esse número suba para 12 mil pessoas assistidas no 
mesmo período. Segundo a Administração do Niterói D'Or, o 
ambiente hospitalar será moderno, ainda mais humanizado e 
com estrutura física, parque tecnológico aptos para atender 
pacientes de alta complexidade. A ideia é que o hospital se asse-
melhe a um hotel, projetado para proporcionar conforto e segu-
rança aos clientes e familiares. 
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HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY
FUNDAÇÃO: 1982

A história do Hospital Municipal Carlos Tortelly, no bairro de 

Fátima, começa em 1982, quando foi criado o Posto de Assistên-

cia Médica do Centro Previdenciário de Niterói (PAM-CPN). Esse 

estabelecimento seguia a lógica assistencialista do antigo Insti-

tuto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS) e atendia apenas os trabalhadores com cobertura 

previdenciária. Em Niterói, os que não possuíam a carteira do 

INAMPS eram atendidos nos postos de saúde municipais e 

estaduais ou nos hospitais Azevedo Lima e Antônio Pedro. 

O PAM-CPN atendia a demanda espontânea e era consti-

tuído de Ambulatório e Posto de Urgência. A equipe médica do 

posto era composta por médicos das áreas: Clínica Geral, 

Pediatria, Ginecologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Cardio-

logia, Pneumologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, 

Nefrologia, Neurologia, Reumatologia, Psiquiatria, Urologia, 

Angiologia, Cirurgia Plástica e Infantil, Ortopedia, Psicologia, 

além de profissionais de Nutrição, Assistência Social e Enfer-

magem. O estabelecimento oferecia também tratamento de 

odontologia, básica e especializada, e cirurgia odontológica 

para pacientes especiais. 

Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

1991, o PAM-CPN foi municipalizado. A municipalização trouxe 

à unidade problemas relacionados ao atendimento dos mora-

Cinco anos depois, o posto passou a ser chamado de Policlíni-

ca de Especialidades do Centro Previdenciário de Niterói (PE-

CPN). Os clínicos, pediatras e ginecologistas foram transferidos 

para a rede básica. A realidade do atendimento da PE-CPN – com 

a internação dos pacientes com AIDS, o aumento da demanda de 

pacientes para o serviço de urgência e a consequente criação da 

Unidade de Pacientes Graves (UPG) – fez com que, em 2001, a 

policlínica se transformasse em hospital. Essa mudança, associa-

da à redução do número de médicos, determinou uma mudança 

no perfil do atendimento ambulatorial. 

A partir de 22 de setembro de 2005, a casa de saúde passou a 

se chamar Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT). Em 2006, as 

especialidades de Dermatologia, Pneumologia, Angiologia, Reu-

matologia e Neurologia foram transferidas para as policlínicas. No 

hospital, permaneceram os serviços de Clínica Geral, Cardiologia, 

Endocrinologia, Nefrologia, Gastroenterologia, Psiquiatria, Cirurgi-

as (Geral, Vascular e Plástica), Urologia e Ortopedia.

dores das cidades vizinhas, tendo em vista que a verba para a 

assistência à saúde era municipal e o atendimento era regionali-

zado, o que acarretou a necessidade de encaminhar os pacien-

tes aos seus municípios de origem. A unidade gradativamente 

passou a ter o perfil de uma policlínica e a atender os pacientes 

referenciados pela rede básica de saúde. 
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COMPLEXO HOSPITALAR DE NITERÓI - CHN
FUNDAÇÃO: 1985

No ano de 1953, um grupo de médicos iniciou, no centro de 

Niterói, a construção de um prédio para abrigar a Liga Fluminense 

Contra o Câncer, com o Dr. Humberto Dantas na Presidência. 

Nessa época, a Instituição prestava atendimento ambulatorial, 

com foco exclusivo em Oncologia, para a população carente. 

Quando as atividades da Liga foram encerradas, em 1985, o 

prédio foi arrendado pela Empresa de Serviços Hospitalares 

(ESHO), que ali colocou em funcionamento um hospital geral 

com perfil misto de clientela, entre público e particular, porém 

voltado, predominantemente, ao atendimento através do antigo 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

Da idealização do que seria o HCN até a finalização de sua 

construção, foi percorrido um longo caminho, com sua reinaugura-

(INAMPS). Havia serviço de Pediatria e de Clínica Médica, ambos 

com terapia intensiva.

Em 1990, o grupo promoveu uma mudança interna estratégi-

ca, reformulando seu modelo de negócio e reposicionando a 

vocação do hospital. Vários setores foram fechados para obras de 

modernização de sua infraestrutura, reabrindo um ano depois. 

Passou a atender, exclusivamente, os pacientes da rede de saúde 

suplementar – convênios, operadoras e planos de saúde – além 

de particulares.
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ção acontecendo somente em 1991. De lá para cá, apoiado no 

binômio segurança e excelência, o hospital cresceu e se 

modernizou, ocupando hoje um espaço de 34 mil metros 

quadrados de área construída no mesmo bairro. 

Até a conquista em 1998 do primeiro credenciamento no 

Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, para 

a realização de transplantes renais, o Hospital de Clínicas, sob o 

comando do Dr. Eduardo Fajardo, passou por novas melhorias. 

Em 1994, o número de leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) 

foi ampliado, saltando de cinco para doze, e, em 1998, o local 

ganhou um heliponto, tornando-se  o primeiro hospital privado do 

estado do Rio de Janeiro

Mais tarde, com o diretor  Dr. Marcos Pedreira, a expansão 

aconteceu em outra vertente - dessa vez na  estrutura física, com 

a inauguração de novos andares e uma ampla reforma dos 

setores de  emergência do Hospital. Esse seria o primeiro passo 

do HCN para atender pacientes acometidos por derrame cerebral.

Em 2001, com Dr. Charles Souleyman na direção, o hospital 

ganhou uma nova unidade focada em atendimento neurológico. 

A meta era promover mudanças no fluxo de atendimento nas 

emergências e investir em gestão e melhoria de processos, 

assim como qualificar o corpo de Enfermagem. Seis anos depois, 

o hospital conquistou o título de Referência em Transplante de 

Medula Óssea na Região Leste Fluminense, passando também 

a realizar transplante de medula óssea autólogo. 

Com a gestão da Dra. Ilza Fellows, a partir de 2008, o 

hospital iniciou um processo de transformações decisivas na sua 

operação, que incluíram em 2010 a abertura de uma segunda 

unidade e a aquisição de nível I em acreditação pela 

Organização Nacional de Acreditação (ONA). O segundo 

reconhecimento veio dois anos depois, em 2012, quando a 

mesma entidade conferiu-lhe o nível III, considerado o máximo 

da Acreditação em Excelência em Gestão.

Em 2013, mais um credenciamento habilitou o hospital para 

a realização de transplante de medula óssea alogênico, e outro, 

em 2015, para transplante musculoesquelético. Nesta mesma 

época, iniciou-se uma fase relevante na trajetória do hospital, já 

pensando no conceito de complexo hospitalar. Para isso, foram 

efetuadas várias obras de ampliação, assim como a introdução 

de ferramentas de gestão hospitalar, com investimento e melhoria 

da infraestrutura e aquisição de equipamentos de ponta. 

Além de ser referência estadual em transplante, o complexo 

hospitalar detém outras especialidades também reconhecidas, 

como a de Medicina Cardiovascular, Oncologia, Neurologia e 

Cuidado Materno-Infantil. Recentemente, tornou-se um hospital 

acreditado pela Accreditation Canada International (ACI), no 

Programa QMENTUM Global.

Membro da Associação Nacional dos Hospitais Privados 

(ANAHP), o Complexo Hospitalar de Niterói tem, em sua equipe 

médicos experientes e investe constantemente no aprimora-

mento dos processos internos, com o objetivo de garantir mais 

qualidade e segurança assistencial. Todo esse investimento, 

adquirido na gestão da Dra. Ilza Fellows, proporcionou a 

conquista do prêmio “100 Mais Influentes da Saúde”, na 

modalidade Qualidade e Segurança, em 2018. O título, 

conferido por um conglomerado de comunicação, reconhece 

iniciativas bem sucedidas nos segmentos econômico e social 

mais relevantes do mercado.

A mudança do nome para Complexo Hospitalar de Niterói 

foi o marco histórico que chancelou a transformação e refletiu 

a nova missão em se tornar ainda mais completo. A inaugura-

ção da terceira unidade, em maio de 2014, também endossou 

esse processo.

Nos anos seguintes, o agora CHN conquistou novas 

certificações, não somente de nível nacional como também 

internacional, e seguiu firme no propósito de ampliar suas 

estruturas físicas. Atualmente com cinco unidades e um quantitati-

vo que já ultrapassa os 300 leitos, o hospital é considerado o maior 

conglomerado de saúde do estado do Rio de Janeiro. 

Ao longo desse percurso, o hospital retomou os ideais de 

comprometimento no tratamento contra o câncer, aqueles da 

década de 1950, época da então Liga Fluminense contra o 

Câncer. Hoje, o CHN Oncologia possui os recursos tecnológicos 

necessários para o diagnóstico e tratamento de variados tipos de 
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câncer. O Serviço de Cirurgia 

Oncológica Integrativa oferece 

aos pacientes técnicas eficientes 

de abordagens cirúrgicas. Além 

disso, ainda desenvolve ações 

filantrópicas, sociais e educativas 

na área da Oncologia.

E m  2 0 1 7 ,  o  C o m p l e x o 

Hospitalar de Niterói se tornou 

responsáve l  po r  60% dos 

transplantes de medula óssea no 

estado do Rio de Janeiro (VIDE cap. 4 pág. 46). Este levantamen-

to colocou-o como único hospital privado a liderar esse ranking 

dos que mais realizam tal procedimento. Já em 2018, o 

Complexo de Emergências do CHN conquistou o título de 

primeiro hospital da América Latina com a Certificação de 

Distinção de Serviços de Emergência, na categoria Diamante, 

concedida pelo Instituto IQG-Health Services Accreditation, que 

atestou a excelência do atendimento de urgência, além de uma 

ala materno-infantil. 

Em outra linha de atendimen-

to, o local também está habilitado 

para fazer o diagnóstico precoce 

e tratar pacientes portadores de 

doenças cardiovasculares, com 

médicos cardiologistas 24h de 

plantão, salas de hemodinâmica, 

Centro de Imagem e Diagnóstico 

e Terapia Intensiva Cardiológica.

Nesse mesmo ano, a Unidade também passou a responder 

pelo transplante cardíaco, adicionado aos outros cinco tipos a 

que também está credenciada. Em abril de 2018, o hospital 

inaugurou sua nova Unidade de Transplantes, ampliando a oferta 

de leitos, de oito para 26, sendo 11 suítes VIPs. A construção 

desse referencial em transplante é fruto de um longo caminho 

percorrido durante vinte anos de funcionamento da unidade.

Além da excelência em tecnologia de ponta e múltiplos 

Numa retrospectiva da trajetória do CNH, nomes importantes 

agregaram valor ao percurso. Além do fundador da Liga 

Fluminense contra o Câncer, Dr. Humberto Dantas,  profissionais 

como  Dr. Luiz Alves Filho, Dr. Marco Antônio dos Santos, Dr. 

Marco Aurélio Lacerda, Dr. Eduardo Fajardo, Dr. Marcos 

Pedreira, Dr. Charles Souleyman e, por fim, na gestão atual, a 

Dra. Ilza Boeira Fellows, , elevaram o CNH à categoria de um dos 

mais completos no segmento hospitalar.

especialistas reconhecidos no mercado, outro diferencial do 

CHN está no atendimento humanizado. Todos os seus 

profissionais são capacitados para dar foco ao paciente e não 

à doença. O acolhimento e bem-estar da pessoa internada e 

de seus familiares são um cuidado especial do hospital, dentro 

de uma visão holística da saúde e do processo de cura do 

doente. O foco, segundo reforça a diretora geral, é conseguir 

trazer ao paciente a melhor experiência possível dentro de um 

momento de angústia. 
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HOSPITAL DE OLHOS NITERÓI
FUNDAÇÃO: 1992

Ao longo do tempo, o estabelecimento foi expandindo o 

seu atendimento na região e, hoje, a instituição possui quatro 

unidades em Niterói e uma no município de São Gonçalo. Em 

2017, foi o primeiro hospital oftalmológico do estado do Rio de 

Janeiro a conquistar o certificado de excelência no tratamento 

de doenças dos olhos, concedido pela Organização Nacional 

de Acreditação (ONA).

Além de consultas ambulatoriais, o Hospital de Olhos realiza 

O Hospital de Olhos Niterói (HON) foi inaugurado em 1992. 

Na época, a ideia de seus fundadores era criar uma clínica oftal-

mológica que, além de consultas e exames, pudesse oferecer 

aos pacientes um centro cirúrgico próprio. Com uma estrutura 

diferenciada e um corpo clínico formado por especialistas em 

todas as áreas da Oftalmologia, a história do HON é marcada por 

avanços tecnológicos e um atendimento humanizado.

diversos tipos de cirurgias oftalmológicas. O seu centro cirúrgico é 

composto de cinco salas de cirurgia e de um setor para recupera-

ção pós-anestésica dos recém-operados. O estabelecimento 

também conta com uma central de material e esterilização de 

instrumentos e com suítes para os internados e acompanhantes. 

A equipe do HON é formada por profissionais multidisciplinares, 

como médicos, anestesistas e enfermeiros.   

A casa de saúde também realiza um trabalho de assistenci-

alismo na região, com a realização de projetos sociais. Os 

residentes do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, são aten-

didos gratuitamente, assim como as crianças que participam 

de uma escolinha de futebol de Niterói. O HON também promo-

ve palestras e debates com pacientes da terceira idade, visan-

do orientá-los sobre o glaucoma, doença que atinge um grande 

número de idosos.    
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HOSPITAL SÃO LUCAS
(ANTIGO SÃO SEBASTIÃO)
FUNDAÇÃO: 2001

Considerado um moderno centro para tratamento de alta 

complexidade, o Hospital São Sebastião foi fundado em 2001 

no bairro do Barreto. Com foco no atendimento aos morado-

res de Niterói e São Gonçalo, a instituição tem como meta 

aprimorar os conhecimentos de seus profissionais, dentro e 

fora da clínica, oferecendo serviços médicos de qualidade 

aos seus pacientes.

O hospital conta com uma estrutura avançada de centro 

cirúrgico, centro de terapia intensiva (CTI), unidade coronaria-

na, apartamentos para internação de pacientes e um serviço de 

pronto-atendimento com hemodinâmica funcionando 24 horas 

por dia. O Centro de Diagnóstico da casa de saúde é um dos 

mais bem equipados de Niterói e conta com um parque tecnoló-

gico completo, capaz de oferecer resultados de alta precisão ao 

paciente. O setor é conduzido por médicos experientes e está 

O setor de Cardiologia do Hospital São Sebastião foi criado 

em 1993, no Serviço Integrado do Coração (SINCOR/Rio). No 

espaço, foram realizadas mais de mil cirurgias cardíacas e cerca 

de dez mil procedimentos hemodinâmicos. Incorporado ao 

hospital, o SINCOR está preparado para o diagnóstico e trata-

mento dos pacientes com problemas cardíacos. O Hospital, em 

18 de outubro de 2018, realizou uma mudança estratégica em 

seu nome, passando a ser chamar Hospital São Lucas.

O CTI e a Unidade Coronariana possuem, no total, 28 leitos. O 

CTI, com quatro salas cirúrgicas e recuperação pós-anestésica, 

possui mesas elétricas, microscópio cirúrgico de fibra óptica e 

intensificador de imagem. As dependências contam, ainda, com 

um leito VIP para o paciente que deseja maior privacidade.

preparado para atender quadros de alta complexidade num 

curto espaço de tempo. 
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MATERNIDADE MUNICIPAL ALZIRA REIS 
FUNDAÇÃO: 2004

A médica dizia que a principal missão da maternidade é a de 

atender com ética, qualidade técnica e respeito às políticas de 

humanização aos nascimentos de gestações de baixo risco, 

deixando assim mais desafogados os serviços de outras unida-

A Maternidade Municipal Alzira Reis, no bairro de Charitas, foi 

inaugurada em 24 de maio de 2004, após três conferências muni-

cipais que reivindicavam uma maternidade própria, já que em 

Niterói existiam apenas leitos contratados. O nome da casa de 

saúde é uma homenagem à Dra. Alzira Reis Vieira Ferreira, a 

primeira mulher a se formar médica pela Universidade de Minas 

Gerais. Alzira Reis era uma grande ativista pelo voto feminino e 

exerceu a Medicina até a sua morte em Niterói e São Gonçalo.

des que oferecem a atenção às gestantes de maior complexidade. 

Alzira Reis iniciou suas atividades nas instalações do hospital da 

Associação dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro 

(ASPERJ), que cedeu 22 leitos obstétricos à maternidade, um 

serviço que atendia à demanda existente no município. 

Ao longo desses 14 anos e meio, para dar maior integralidade à 

assistência, algumas ofertas de serviços foram criadas pela mater-

nidade, como cartório para registro civil, sala de apoio ao aleita-

mento materno, exames de cardiotocografia e ultrassonografia, 

rastreamento da mãe e do bebê em HIV, sífilis, testes da orelhinha, 

oftalmológico, da linguinha e do pezinho. Nesse período, foram 

registrados mais de 22 mil nascimentos no estabelecimento. 
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UNIDADE MUNICIPAL DE URGÊNCIA
MARIO MONTEIRO 
FUNDAÇÃO: 2004

Um levantamento da Secretaria de Saúde de Niterói aponta 
que 63% dos pacientes da Unidade Municipal Mário Monteiro são 
da Região Oceânica, 30% de outros bairros e 7% de outros muni-
cípios. Acredita-se que esse modelo de atendimento possa ter 
servido de inspiração para a criação das Unidades de Pronto-
Atendimento (UPAs), implantadas pela Secretaria de Saúde do 
Estado três anos depois, em 2007. Além do serviço pré-
hospitalar, a unidade funciona com atendimento da policlínica e 
dispõe, também, de cobertura pelo Programa Médico de Família. 

Em 2014, passados quase 10 anos de funcionamento, identi-
ficou-se a necessidade de uma ampla reforma em suas instala-
ções, com obras de modernização da infraestrutura e aquisição 
de novos aparelhos e mobiliários. Durante o tempo em que o 
prédio esteve fechado para a reforma, a Prefeitura alugou uma 
sede provisória para os atendimentos de urgência, que atingiu 
cerca de sete mil atendimentos mensais. Dois anos depois, em 
abril de 2016, a unidade voltou a funcionar, com as instalações 
reformadas e ampliadas, além de ganhar Emergência Pediátrica 

Inaugurada em 2004, a Unidade Municipal de Urgência Mário 
Monteiro, em Piratininga, cumpre um papel estratégico: oferecer, 
para a Região Oceânica de Niterói, atenção básica e atendimen-
to público de urgência e emergência de média complexidade. 
Tem a missão especial de funcionar como pronto-socorro, porém 
com características voltadas para um atendimento pré-
hospitalar, sendo o primeiro no Brasil nesses moldes. Com isso, 
são suas funções acolher o paciente, estabilizar seu estado 
clínico e, se necessário, criar as condições ideais destinadas à 
sua transferência para unidades de alta complexidade. 

e sala de espera infantil com fraldário e classificação de risco, com 
serviço de urgência 24 horas.

Com a soma de investimento da Prefeitura no valor de R$ 5 
milhões e do Ministério da Saúde inicialmente em R$ 552,2 mil, 
com o repasse posterior de mais R$ 321,7 mil, foi possível ampliar a 
unidade em mais 365 metros quadrados, que passou a ter 2.050 
metros quadrados de área construída, com consultório de classifi-
cação de risco (que agiliza o atendimento); sala de medicação com 
16 lugares; posto de emergência; sala de raios-X; laboratório, e oito 
consultórios. A ampliação proporcionou ainda a oferta de 21 leitos.

Essa iniciativa possibilitou adequar a unidade às diretrizes 
do Ministério da Saúde, deixando de ser apenas um Pronto-
Atendimento e se adequando às recomendações sobre a Política 
de Humanização do Sistema Único de Saúde. Uma mudança 
pontual foi a que se refere ao atendimento. No modelo anterior, 
os pacientes eram atendidos por ordem de chegada: agora exis-
te uma classificação de risco, que varia do mais grave ao menos 
urgente. Os pacientes são identificados por meio de pulseiras 
com cores diferentes, que variam conforme a gravidade do caso 
médico que apresentam.

Inspirada no conceito de atendimento humanizado e cumprin-
do todos os preceitos da política nacional de urgência e emergên-
cia, a unidade conta com uma equipe multidisciplinar composta 
por clínicos gerais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pedia-
tras e um ortopedista a cada plantão de 12 horas. A Unidade Muni-
cipal de Urgência Mário Monteiro leva o nome de um importante 
baluarte da Medicina, em uma homenagem do então secretário 
municipal de Saúde, Dr. Chico D`Angelo. 
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HOSPITAL ICARAÍ
FUNDAÇÃO: 2011

O  Hospital Icaraí foi inaugurado em 2011. Localizado no 

centro de Niterói, é o resultado de uma trajetória de empreen-

dedorismo, inspirada na experiência dos profissionais de 

outra instituição do grupo:  o Hospital e Clínica de São Gonça-

lo, em atividade há 24 anos.

O estabelecimento surgiu com uma proposta de ser uma 

unidade médica de grande porte e de referência no município 

e também no Estado do Rio de Janeiro, A clínica tem como 

objetivo oferecer aos usuários de seus serviços, uma saúde 

de excelência, com atendimento humanizado e uma atuação 

 O Hospital Icaraí tem como principal missão cuidar de 

vidas de forma ética e personalizada, com qualidade e segu-

rança operacional e tecnológica. Hoje, a instituição conta com 

um Pronto-Atendimento 24h, nas especialidades de Clínica 

Médica, Ortopedia/Traumatologia, Pediatria, Ginecolo-

gia/Obstetrícia e Cardiologia, além de um serviço de imagem 

que funciona 24h por dia e um parque tecnológico moderniza-

do. A maioria dos pacientes do hospital reside nos municípios 

de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí.

 

com sustentabilidade.
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SÃO FRANCISCO HOSPITAL E MATERNIDADE 
FUNDAÇÃO: 2011

O atendimento no SFHM é 24 horas. Para casos espe-

ciais, relacionados a questões reprodutivas, como dificul-

dade para engravidar e abortos de repetição, o hospital 

dispõe do Serviço de Reprodução Humana. A unidade 

possui tratamento de gestantes de alto risco e é um dos 

primeiros hospitais de Niterói a ter um posto de coleta de leite 

humano. As puérperas podem doar o leite humano. Isso significa 

que elas podem fazer a retirada do seu próprio leite diretamente 

para o seu bebê internado no hospital ou doar o excesso para o 

Banco de Leite do Hospital Universitário Antônio Pedro.

A responsabilidade ambiental também é uma das preocupa-

ções do SFHM. A utilização de tecnologias sustentáveis contribui 

para a redução do consumo de água e energia elétrica.

Além dos serviços médicos, o hospital tem o Progesta, que é 

um curso voltado para o casal gestante, com o objetivo de orientar 

os pais a vivenciarem a gestação de maneira tranquila e os cuida-

dos com o recém-nascido. O curso - que tem formato de work-

shop, com aulas expositivas, práticas e participativas com apoio 

de vídeos e dinâmicas em grupo – é realizado no próprio hospital.

Especializado em Perinatologia e Neonatologia, o 

São Francisco Hospital e Maternidade (SFHM) foi inau-

gurado em agosto de 2011, tendo como diretor presi-

dente em 2018 o Dr. Jair Albuquerque. Oriundo do 

Grupo de UTI Neonatal Neotin, o SFHM ocupa uma área 

física de quatro mil metros quadrados no bairro de São 

Francisco. A unidade possui 43 leitos de UTI neonatal, 

UTI adulto, Pronto-Atendimento Obstétrico 24h, Labo-

ratório, Banco de Sangue e Centro Cirúrgico, composto 

por cinco salas completas e equipadas com aparelhos 

de última geração. A instituição conta ainda com quarto 

de parto natural e suítes, com serviço de hotelaria.

A segurança operacional do SFHM é garantida com o sistema 

de isolamento de correntes elétricas indesejáveis, emitidas por 

equipamentos no Centro Cirúrgico e UTI Neonatal, além da cen-

tral de baterias (no-break), assegurando a energia elétrica antes 

da entrada dos geradores.

A Maternidade oferece ainda serviço gratuito de cartório, 

visita guiada e a transmissão ao vivo do parto. No Cineparto, a 

família assiste ao nascimento do bebê em tempo real. Além disso, 

através da TV na sala de parto e da câmera instalada no auditório, 

a gestante pode visualizar seus parentes, proporcionando uma 

interatividade visual emocionante e tranquilizadora no momento 

do nascimento do bebê. Com equipe treinada e experiente, a 

empresa promove um trabalho personalizado, com imagens 

únicas, que poderão ser compartilhadas com amigos, família e 

com a própria criança no futuro.



HOSPITAL PLACI 
FUNDAÇÃO: 2013

Inaugurado em 2013, o Hospital Placi oferece um serviço 
ainda pouco conhecido da maioria dos brasileiros: cuidados de 
transição ou extensivos. Ou seja, a unidade promove um atendi-
mento interdisciplinar especializado aos pacientes dependentes 
de tratamentos médicos complexos. Além disso, ela dá apoio e 
suporte para enfermos fragilizados em um ambiente diferente do 
hospital tradicional, com o objetivo de completar o período de 
convalescença e recuperação, aperfeiçoar a capacidade funcio-
nal e preparar o assistido na atenção de longo prazo.  

A primeira unidade do Placi foi inaugurada no bairro de Santa 
Rosa. Hoje, o hospital também atua em Botafogo, na cidade do 
Rio de Janeiro. A reabilitação das funções motoras, a retomada 
da qualidade de vida e a redução do sofrimento social, físico e 
emocional são alguns dos benefícios oferecidos pela clínica. A 
instituição atende pacientes em fase de recuperação de acidente 
vascular cerebral (AVC), nas sequelas decorrentes ao trauma, no 

Esse novo conceito de tratamento é considerado por profissi-
onais do Placi como a melhor opção na assistência a pacientes 
que necessitam de reabilitação e readequação de cuidados 
críticos, crônicos e paliativos. A equipe multidisciplinar da institui-
ção trabalha visando à melhoria da qualidade de vida e à redução 
do sofrimento, tanto para pacientes quanto para seus familiares. 
A instituição é uma das pioneiras na região a tratar pessoas porta-
doras de doenças de grande durabilidade.

O fator demográfico está fazendo com que o modelo desen-
volvido pelo Placi se expanda pelo Brasil. O país tem hoje a quin-
ta maior população idosa do mundo, com cerca de 28 milhões de 
pessoas a partir dos 60 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o 
grupo com crescimento mais expressivo é o de pessoas que 
vivem 80 anos ou mais. Em 2030, conforme projeções governa-
mentais, a quantidade de brasileiros idosos será maior do que a 
de crianças com idade entre zero e 14 anos. 

pós-operatório de cirurgias ortopédicas, nas doenças neurológi-
cas crônicas e nas doenças respiratórias com ou sem dependên-
cia de prótese.

Segundo o médico Carlos Alberto Chiesa, diretor-presidente 
do Placi, o envelhecimento populacional, juntamente com a evo-
lução de novas técnicas de diagnóstico e de tratamento, acaba 
por demandar novas estruturas assistenciais que preservam a 
racionalidade do sistema de saúde. Para Dra. Chiesa, pacientes 
com doenças agudas e graves estão sendo tratados em hospitais 
de alta complexidade e as instituições de atendimentos subagu-
dos dá sequência ao processo de cuidado do enfermo.

A equipe médica do Placi — que reúne médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoau-
diólogos, psicólogos e assistentes sociais — está preparada para 
lidar com a reabilitação e com o restabelecimento da saúde dos 
seus pacientes, e não somente com o tratamento das doenças 
agudas e de curta duração, tão típicas dos hospitais tradicionais e 
de suas emergências. 
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA FLUMINENSE - AMF
 FUNDAÇÃO: 1897

Fundada em 04 de julho de 1897 como Sociedade de 

Medicina e Cirurgia de Niterói pelas mãos de médicos 

aguerridos do cenário niteroiense, a Associação Médica 

Fluminense ganhou esta denominação no dia 14 de agosto de 

1929, quando um grupo de idealistas autobatizado de 

“Comissão dos Novos” repaginou a missão da entidade. Sua 

transformação em organização de âmbito estadual ganhou 

apoio imediato das sociedades médicas de Teresópolis, 

Petrópolis e Campos dos Goytacazes. Norteado pelo espírito 

de luta em prol da classe médica,Dr. Alarico Damásio foi o 

primeiro presidente, seguido de José Martins de Araújo Júnior. 

Foi o terceiro presidente, Dr. Eduardo Imbassahy, o autor do 

lemaque até hoje permeia a filosofia da AMF: “sejamos 

amigos, sejamos unidos, sejamos irmãos”.
Ainda enquanto Sociedade, situava-se na Rua São João. 

Esta primeira versão da entidade era uma iniciativa de Dr. 

Augusto Ferreira e Silva (depois membro da Academia 

Nacional de Medicina) e de Francisco Portela, o primeiro 

governador do estado do Rio de Janeiro após a República. Os 

demais fundadores foram os médicos Lourival Souto, Antonio 

Francisco dos Santos Abreu, Manuel Afonso Viana, Manuel 

Correa Leal Junior, Antonio de Melo Muniz maia, Bento Maria 

da Costa, Antonio José da Silva Sardinha, Luiz Tavares de 

Macedo Junior, Torquato Sá Pinto Magalhães, Nereu Macúrio 

de Morais Guerra (falecido no mesmo ano) e Antônio Afonso 

Nessa época, a Presidência era ocupada por Dr. Waldenir 

de Bragança que, juntamente com outros médicos, entre eles 

Dr. Alcir Vicente Visela Chácar, empenharam-se para que a 

edificação fosse construída dentro do prazo. Assim, no dia 12 de 

outubro de 1970, foi inaugurada a Casa do Médico Fluminense.
Desde então, a AMF tem atuado como polo irradiador de 

conhecimento e de união da classe, promovendo atividades de 

cunho social, científico e esportivo. Revelando um espírito de 

vanguarda, a associação médica tem se consolidado ao longo 

do tempo como participativa na sociedade niteroiense. 
Baseada nesse princípio, sempre esteve inserida nos 

principais acontecimentos que permeiam a História da cidade, 

apoiando e auxiliando na resolução de problemas, como foi o 

caso da poliomielite no Brasil: a entidade ofereceu apoio 

irrestrito ao cientista Albert Sabin quando de sua vinda a Niterói, 

colaborando para que ele contribuísse decisivamente na 

erradicação da doença no país. 

Faustino - o qual voltaria a figurar em 1929 entre os fundadores 

da atual associação.
Mais tarde, em 1969, a partir de um terreno doado pelo então 

governador do estado do Rio de Janeiro, Geremias de Mattos 

Fontes, a associação ganharia o espaço para uma ampla sede 

na antiga Avenida Estácio de Sá, hoje Avenida Roberto Silveira, 

nº 123. Para esta doação ser validada, a construção deveria 

ocorrer no período de um ano, sob pena de a propriedade 

retornar às mãos do governo.
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A AMF possui departamentos científicos que atendem aos 

médicos na troca de conhecimentos e experiências, sendo 

extensivos à consulta pública em vários momentos. Sua 

infraestrutura de qualidade sedia importantes eventos, como, 

por exemplo, palestras científicas e o tradicional café da manhã 

Sua Diretoria Executiva é composta por oito membros além 

do presidente – função exercida por Dra. Zelina Maria da Rocha 

Caldeira em 2018, ano de edição deste livro – que trabalham 

pela entidade de forma colaborativa, sem nenhum tipo de 

remuneração. São cargos eletivos com gestão atualmente de 

três anos, sendo permitida pelo estatuto apenas uma reeleição 

presidencial. Todos imbuídos do único propósito de lutar pela 

classe médica, para que ela ocupe o devido valor na sociedade, 

com respeito e dignidade. 

do Dia do Médico, comemorado no dia 18 de outubro. Os 

associados à entidade dispõem de benefícios como descontos 

ou mesmo gratuidade em serviços de prestadores externos 

diversos, além de acesso a palestras, cursos e audiências 

promovidos pela própria associação em sua sede.
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SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E
CASAS DE SAÚDE DE NITERÓI E SÃO GONÇALO -
SINDHLESTE
FUNDAÇÃO: 1970

Foi na intenção de ganhar voz junto à sociedade e aos pode-

res públicos que empresários e médicos de unidades particulares 

se uniram para fundar, em 26 de novembro de 1970, o Sindicato 

dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde de Niterói e São Gon-

çalo – inicialmente sob o nome de Associação Profissional dos 

Hospitais, Clinicas e Casas de Saúde de Niterói, com Dr. Arany de 

Lima Martins como seu primeiro presidente. A sede ficava na Rua 

Siqueira Campos nº 145, no Centro de Niterói. 

Filiado à Federação dos Hospitais e Estabelecimento de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro (FEHERJ) e em parceria com 

a Associação dos Hospitais do Estado do Rio de Janeiro 

(AHERJ), o SINDHLESTE consolidou uma agenda estratégica de 

maior defesa dos interesses desta categoria responsável por 

gerar empregos, oferecer assistência de ponta, patrocinar pes-

quisas pioneiras e desafogar o SUS ao absorver a demanda 

contratante de planos de saúde. 
O sindicato possui, em sua Diretoria, uma comissão perma-

nente para discutir a crise na área e negociar com as operadoras 

Desde a oficialização de uma legítima representatividade, a 

entidade patronal se mobiliza para manter o equilíbrio sócio-

produtivo-operacional do sistema privado de saúde. Em 24 de 

janeiro de 1972, o sindicato foi reconhecido pelo Departamento 

Nacional de Trabalho por seu nome atual, instalando-se na Aveni-

do Amaral Ernani Peixoto nº 71 sala 814, também no Centro a 

partir de dia 8 de junho de 2016 passou a funciona na Rua Viscon-

de de Sepetiba nº 935 sala 621.

de convênios médicos, buscando soluções que, ao final, valori-

zem os profissionais e beneficiem os pacientes. Além da luta por 

direitos, a entidade também cumpre o papel de realizar eventos e 

parcerias com universidades que contribuam para o aprimora-

mento de seus associados, além de oferecer assessoria contábil, 

sobre impostos e encargos, e jurídica - tais como procedimentos 

trabalhistas, intermediação de acordos coletivos de trabalho e 

acompanhando de negociações individuais junto ao Sindicato 

dos Empregados. 
É o SINDHLESTE que atua em negociações coletivas de 

trabalho com os doze sindicatos de profissionais do segmento: o 

de Médicos de Niterói e Região (SINDMED), o de Farmacêuticos 

do Estado do Rio de Janeiro (SINFAERJ), o de Empregados em 

Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Niterói (SESNIT), o de 

Técnicos e Auxiliares de Radiologia (STARERJ), o de Fonoaudió-

logos do Estado do Rio de Janeiro (SINFERJ), o de Fisioterapeu-

tas (SINFITO), o de Assistentes Sociais (SASERJ), o de Nutricio-

nistas (SINERJ), o de Psicólogos do Estado do Rio (SINDPSI), o 

de Cirurgiões Dentistas do Estado do Rio (SCDRJ), o de Podólo-

gos do Estado do Rio (SINPOERJ) e o de Enfermeiros do Estado 

do Rio (SINDENFRJ).
A presidência, trienal, conta hoje com dezesseis componentes: 

Presidente, vice, os diretores administrativo e financeiro, quatro 

suplentes, um conselho fiscal com três efetivos e três suplentes, 

além de dois secretários. No mandato 2018-2020, período de 

realização deste livro, preside a chapa Dr. Vinícius Queiroz. 
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SINDICATO DOS MÉDICOS DE NITERÓI,
SÃO GONÇALO E REGIÃO - SINMED
FUNDAÇÃO: 1971

Porém, o idealismo já vinha de longa data. O primeiro Sindi-
cato Médico no Brasil teve origem no Rio de Janeiro, capital fede-
ral, em 1927. O presidente Getúlio Vargas, a partir de 1930, insti-
tuiu o Ministério do Trabalho, criando a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT) e as bases do sindicalismo oficial no Brasil. O 
decreto nº 19.770/1931 regulamentou a sindicalização das clas-
ses, tornando obrigatória a aprovação dos estatutos dos sindica-
tos trabalhistas e patronais pelo governo federal. 

Inspirado nesse movimento, foi criado, em 1930, em Niterói, o 
Sindicato dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro, com Dr. Aure-
liano Barcellos como presidente. Em 12/09/1931, foi realizado o 1º 
Congresso Médico Sindicalista, no Rio, impulsionando o movimen-
to, mas depois disso a entidade ficou sem funcionar por dois anos.  
Em 1933, Dr. Octavio Lemgruber articulou sua reativação em 
Niterói, então capital do estado. Porém, o golpe de Estado que 
colocou Getúlio Vargas no poder em 1937 promoveu mudanças 
em vários setores, interrompendo de novo seu funcionamento.

Apesar desse recesso forçado, os médicos promoviam 
reuniões esporádicas para debater temas pertinentes à profis-
são, como vínculo empregatício, piso salarial e Plano de Cargos 
e Salários. A falta de uma entidade sindical representativa obri-
gava os médicos a levarem suas deliberações diretamente à 
Assembleia Legislativa. Em paralelo, a criação dos institutos de 
assistência e da Previdência Social foi retirando a procura direta 
dos pacientes aos consultórios. 

Fundado em 1971, o Sindicato dos Médicos de Niterói, São 
Gonçalo e Região surgiu em um cenário sociopolítico desfavorá-
vel e perigoso. O país vivia as consequências da Revolução de 
1964, que representou a mais dura repressão aos trabalhadores. 
As intervenções atingiram sindicatos, principalmente com a “lei 
antigreve” - decreto nº 4.330. Sindicatos se subordinavam ao 
sistema vigente ou, então, eram sumariamente interditados, e 
seus dirigentes presos. 

O profissional médico tinha uma carga horária sobre-humana, 
ausente das garantias previstas pela CLT, pressionado pelo arro-
cho patronal e sem uma entidade que lhe desse voz junto ao Minis-

Primeiramente, foi criada a Associação Profissional dos Médicos 
de Niterói (APMN), com Dr. Lourival Ferreira Braz como presidente 
em exercício, para reuniões e tratativas que visavam à criação do 
sindicato, enfim fundado em uma histórica Assembleia Geral Extra-
ordinária em 22/03/1971 na Rua Maestro Felício Toledo 495 – com 
participação dos médicos Carlos Antônio da Silva, Lourival Ferreira 
Braz, Gil Alves Lima, Amaury Machado, Guilherme Ravizini e mais 
134 não citados em ata. Em dezembro do mesmo ano, o Ministro 
dos Negócios do Trabalho e Previdência Social, Júlio de Carvalho 
Barata, assinou a Carta Sindical (ato de concessão) à APMN apro-
vando o estatuto e reconhecendo-a como sindicato médico.

Em 1988, o SINMED se instalou no Edifício Palácio dos Jorna-
listas, na Avenida Amaral Peixoto. Tempos depois, uma Assemble-
ia Geral Extraordinária deu forma definitiva à base territorial da 
entidade, ampliando-a aos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, 
Rio Bonito, Silva Jardim, Maricá, Magé, Tanguá e Guapimirim. 

 Na década seguinte, o SINMED, já instalado na Casa do 
Médico – Av. Roberto Silveira 123 – e apoiado por uma Diretoria 
mais proativa, passou a promover visitas a todas as clínicas, 
postos e hospitais, sob o lema: “o sindicato vai ao médico”. Dessa 
forma, manteve a luta que, até hoje, inclui carteira assinada, piso 
salarial, planos de cargos e salários, defesa das cooperativas 
médicas, isonomia salarial para médicos de mesma função no 
mesmo local, desenvolvimento junto às secretarias de Saúde de 
programas de capacitação, entre outras pautas. 

tério e à Justiça do Trabalho. Assim, os debates na sede da AMF, 
na Rua Manoel de Abreu nº 9, foram trocados por ações. 

 Dois anos após sua fundação, o SINMED participou da criação 
da Federação Nacional dos Médicos (FENAM), cuja bandeira era 
unificar as lutas da categoria médica, dando maior representativi-
dade aos pleitos regionais. Mas o momento ainda era de turbulên-
cia político-econômica, com o Ato Institucional nº 5 tolhendo liber-
dades democráticas. Os anos 1980 foram marcados pela redemo-
cratização, a aprovação da nova Constituição Federal e as crises 
econômicas, com mudança constante da moeda, alta inflação, 
desempregos e baixo poder aquisitivo da população. 
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COOPERATIVA MÉDICA -
UNIMED LESTE FLUMINENSE
FUNDAÇÃO: 1971

Os cooperados contribuem, equitativamente, para o capital 
da empresa e controlam-no democraticamente, tornando-o 

A primeira notícia de cooperativismo na História da humanida-
de data de 1844, no município de Rochdale, Inglaterra, quando 26 
operários liderados por Charles Howarth montaram um negócio 
com base na participação de todos e para o bem comum. Era uma 
saída socioeconômica diante do surgimento das primeiras 
empresas pela Revolução Industrial. Esse movimento associativo 
diferenciado envolve hoje, no mundo, 800 milhões de pessoas 
organizadas em, aproximadamente 100 mil negócios de diversos 
segmentos em mais de 100 países. No Brasil, são cerca de seis 
mil delas, sendo mais de 740 de saúde, totalizando quase cinco 
milhões de cooperados. 

A cooperativa – onde cada membro, chamado de coopera-
do, é proprietário de sua força produtiva e empresário de sua 
própria mão de obra – fundamenta-se na economia solidária e 
se propõe a obter um desempenho econômico eficiente, 
através da qualidade e a confiabilidade dos serviços que presta 
aos usuários e aos próprios cooperados. O grupo deseja, antes 
de tudo, exercer a profissão de forma produtiva e humanizada, 
e, para isso, promove também as necessárias capacitações de 
seus membros, de modo que colaborem, eficazmente, com o 
desenvolvimento do negócio.

Trata-se de organizações autônomas de pessoas que se 
unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades 
econômicas e sociais comuns a todos os participantes, por uma 
empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida. 
São regidas, no Brasil, pelo Decreto nº 5764 de 16/12/1971, e 
com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) como 
órgão máximo de representação. O órgão de cúpula é a Aliança 
Cooperativista Internacional (ACI), sediada em Londres. 

propriedade comum do grupo. Os membros recebem, 
habitualmente, uma remuneração limitada ao capital integrali-
zado, como condição de sua adesão, e destinam os exceden-
tes ao desenvolvimento da própria cooperativa (através da 
criação de reservas) e ao benefício dos membros na proporção 
das suas transações com a cooperativa, além de apoio a outras 
atividades pré-aprovadas.

Primeira cooperativa de saúde do estado do Rio de Janeiro e 
17ª no Brasil, a Unimed São Gonçalo-Niterói – posteriormente 
chamada de Unimed Leste Fluminense – foi criada no dia 3 de 
junho de 1971, com atuação em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, 
Rio Bonito e Maricá. A primeira sede ficava na Praça Estefânia de 
Carvalho nº 75, no bairro do Zé Garoto em São Gonçalo, 
transferida em outubro de 1973 para Niterói, então capital do 
estado. Funcionou na Rua 5 de Julho nº 205 e, posteriormente, na 
Rua Barão de Amazonas nº 572 sala 701. Em 1984, mudou-se 
para sua atual sede, localizada na Rua Dr. Borman nº 51. Em 
pouco tempo, a cooperativa começou a se destacar e a disputar 
espaço com as outras operadoras de saúde.

Sua história confunde-se com a da Clínica São Gonçalo. 
Àquela época, dentro da clínica funcionava o Centro de Estudos 

O cooperativismo médico, por sua vez, estabeleceu-se 
oficialmente em âmbito mundial no ano de 1967. Neste mesmo 
ano no Brasil, foi fundada em Santos-SP a Unimed. Até o final dos 
anos 70, já seriam 60 “singulares” (nome dado às unidades 
independentes de cada cidade) em todo o país. E vira o século 
XIX contabilizando mais de 360 cooperativas que atendem, 
aproximadamente, a onze milhões de clientes em território 
nacional, com 91 mil médicos cooperados, mais de 50 hospitais 
próprios e 16 mil recursos credenciados, entre hospitais, 
laboratórios e clínicas.
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onde os doutores d iscut iam casos 
médicos, assuntos científicos e temas de 
curiosidade da classe. Paralelamente já 
funcionava um ensaio de cooperativismo: a 
participação daqueles que trabalham, 
dentro de um mesmo espaço, em lucros e 
na administração. Não existia sequer lei ou 
referência que abordasse o tema coopera-
tivismo.

Participaram de sua fundação: Geraldo 
Rocha Motta (representante dos donos da 
clínica e primeiro presidente da nova 
Unimed), Luiz Carlos Duarte Monteiro 
(representante dos médicos), Lauir Correa 
de Andrade (presidente do Centro de 
Estudos), Adelmo Borges Brandão, Adiel 
Pereira Pinto, Alfredo Hércules, Amilse 
Ismael Branco, Antonio da Costa Maia, 
Armando do Couto Lontra, Carlos Roberto Ferreira Jardim, Celso 
Cerqueira Dias, Celso Pimentel, Dácio Muniz Jaegger, Écio 
Pereira da Costa, Edson Gualberto Pereira, Eugênio Anderson 
Vieira da Silva, Fausto José dos Santos Soares, Fernando Alves 
de Azevedo, Geraldo Rocha Motta, Guilherme Fernandes 
Ravizzini, Guilherme Eurico Bastos da Cunha, Humberto Mauro 
Mendes, Irídio Silva, Jacintho Francisco Angelo Junior, João 
Francisco de Mattos Pitombo, Joaquim Pacheco Moreira, Jorge 
Teixeira de Lima, José Luiz Guarino, Laury Cunha dos Santos, 
Levy Campello da Fonseca, Mario Maia, Melchiades Gonçalves 
da Silva, Romeu Marra da Silva e Wilson Ayrola Barcellos. 

Maior representante do cooperativismo de saúde em Niterói 

Neste primeiro momento, era necessário arrebanhar 
médicos, e, para isso, foi indicada uma representante para se 
instalar na Casa do Médico (AMF) e facilitar a inscrição de novos 
profissionais da região, além do constante trabalho em 
credenciar serviços. Com número de médicos e serviços 
suficientes, era chegado o momento de buscar os clientes. Os 
vendedores seriam os próprios médicos, sem remuneração. Dr. 
Melchiades e Dr. Ravizzini foram os primeiros coordenadores 
desta tarefa. De modo geral, o mercado era a própria clientela 
particular, pessoas de fácil acesso ou aqueles que eram 
atendidos com cobertura pelo INAMPS/SUS.

Em 2018, a Unimed completou 51 anos de existência no 
Brasil; e a Unimed Leste Fluminense, presidida por Dr. Benito 
Petraglia, 47 anos. As cooperativas da marca seguem os 
seguintes princípios cooperativistas: o primeiro, no campo da 
ética médica, prescreve a relação direta médico-paciente, a 
independência do médico como juiz único de sua consciência e 
dos atos que deva praticar; no campo do compromisso 
comunitário, prevê a colocação da Medicina de qualidade 
acessível ao maior número de pessoas; e o terceiro, no campo 
do compromisso público, dita a integração com os serviços 
públicos de assistência e prevenção, como alternativa 
suplementar e complementar. 

e região, a Unimed Leste Fluminense, atualmente, é composta 
por cerca de 1.260 médicos cooperados e mais 700 colaborado-
res, que atendem aproximadamente 160 mil clientes. Possui, 
atualmente, seis unidades de atendimento nos municípios onde 
atua – Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Em 2018, a empresa 
totalizava quatro unidades próprias: em São Gonçalo o Serviço 
de Pronto-Atendimento e o Hospital Leste Fluminense, e, em 
Niterói, o Espaço Unimed – voltado para pediatria, exames de 
imagem e prevenção à saúde localizado em Icaraí – e o Centro 
de Imagem, referência em exames cardiológicos e de imagem 
situado em Itaipu. 
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ACADEMIA DE MEDICINA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - ACAMERJ
FUNDAÇÃO: 1974

Um projeto de estatuto elaborado pelo saudoso Prof. Dr. 
Francisco Pimentel deu início, em 1971, ao planejamento da 
entidade. Somente três anos depois, numa reunião na Associação 
Médica Fluminense (AMF), é que foi efetivada sua fundação.

Em 2010, o presidente da época, Acad. Alcir Vicente Visela 
Chácar, ouvindo a Diretoria, promoveu uma alteração na 
denominação da instituição, que passou a se chamar 
Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - sigla 
ACAMERJ. Tal alteração deveu-se à necessidade de se 
preservar o caráter estadual da Academia, evitando confusões 
ou situações ambíguas, pois teve sede na cidade de Niterói, 
que era capital do estado do Rio, na época da fundação – 

Do idealismo de conceituados médicos nasceu a Academia 
Fluminense de Medicina (AFM), hoje denominada Academia de 
Medicina do Estado do Rio de Janeiro (ACAMERJ). Uma 
sociedade civil e científica, sem fins lucrativos, com o objetivo de 
debater assuntos relativos sobre saúde em sessões regulares, 
realizar conferências e congressos que estimulem a pesquisa e o 
aprimoramento da prática médica, divulgar os trabalhos de seus 
membros para a troca de experiências e conhecimentos 
profissionais, além de opinar, junto à sociedade e aos poderes 
públicos, sobre questões relacionadas ao exercício da Medicina.

Dessa primeira sessão da Academia, dia 08 de dezembro de 
1974, saiu a primeira Diretoria: Dr. Carlos Tortelly, o presidente; 
Dr. José Hermínio Guasti, o vice-presidente (e na época 
presidente da AMF); Dr. Waldenir de Bragança, o secretário 
geral; Dr. Edson Gualberto Pereira, o secretário adjunto; Dr. 
Eduardo Kraichete, o primeiro tesoureiro; Dr. Antônio Jorge 
Abunahman, o segundo tesoureiro; Dr. Mário Monteiro, o orador; 
e Dr. Nelson de Sá Earp, o diretor de patrimônio - empossados 
dia 04 de julho de 1975. Todos ficaram incumbidos da redação do 
estatuto, dando início à elaboração do instrumento básico para a 
fundação, e pela escolha dos patronos, titulares e demais 
componentes. A instituição escolheu para suas 60 cadeiras as 
figuras ilustres que nasceram em solo fluminense e/ou que muito 
fizeram pela Medicina no estado do Rio de Janeiro.

No dia 11 de dezembro de 2013, a ACAMERJ promoveu 
nova alteração estatutária na curta Presidência do Acad. 
Renato Nahoum Curi (gestão 2013-2014-2015), que faleceu em 
12 de janeiro de 2014. A comissão organizada para analisar e 
propor as reformas do estatuto incluía os acadêmicos Luiz 
Augusto de Freitas Pinheiro, Omar da Rosa Santos e Cláudio 
Tadeu Daniel-Ribeiro. As mais importantes modificações foram: 
acrescentar quinze novas cadeiras de acadêmicos titulares, 
passando para um total de setenta e cinco; ampliar o número de 
conselheiros científicos de cinco para sete; aumentar a duração 
do mandato da Diretoria de dois para três anos, porém proibindo 
a reeleição para o mesmo cargo em dois mandatos consecuti-
vos; passar a eleição da Diretoria para voto direto, secreto, 
presencial, perante uma comissão eleitoral e não mais em 
assembleia geral, que admitia voto por correio ou procuração.

Quando um acadêmico titular assume uma vaga na 
Academia, ele presta homenagem em seu discurso de posse ao 
patrono de sua Cadeira, à sua vida e às suas realizações. É a 
perpetuidade dos tempos, dos homens e de seus feitos - um dever 
primordial de "não deixar morrer os que já morreram", imortalizan-
do-os através da conservação de suas biografias e currículos. 
Acervo de grandes homens e de seus feitos, a ACAMERJ se 
mantém – ontem, hoje e sempre – como um patrimônio de Niterói, 
preservando a honra dos mais ilustres médicos do estado do Rio 
de Janeiro, através dos quais foram escritas muitas das ricas 
páginas da História da Medicina de nosso país.

deixando de sê-lo na fusão dos antigos Estado do Rio de 
Janeiro e Estado da Guanabara em 1975. A ACAMERJ mantém 
a primazia de ser estadual, não se confundindo com a mais 
recentemente criada Academia de Medicina do Rio de Janeiro 
(AMRJ), de caráter municipal carioca.

O Acad. Luiz Augusto de Freitas Pinheiro encerra, em 2018, o 
mandato presidencial iniciado em 2016, tendo a seu lado o seu 
vice, Acad. Ciro Denevitz Herdy; o segundo vice-presidente, Acad. 
Hiram Silveira Lucas; o secretário geral, Acad. Elimar Antonio 
Bittar; e mais sete componentes na Diretoria.
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ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA DE NITERÓI - AME
FUNDAÇÃO: 2009

Embora a Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitue 
saúde como "um estado de bem-estar físico, mental e social", a 
Medicina moderna ainda caminha na direção de vivenciar essa 
visão holística do ser, já que seus princípios são pautados no 
grau de especialização e na prática baseada em evidências. 
Agregando Medicina à espiritualidade, a Associação Médica 
Espírita (AME) surgiu das considerações do Espiritismo, que 
compreende o homem como um ser constituído de corpo, 
perispírito e alma, com processos mórbidos essencialmente 
mentais, cujas moléstias representam o descaso do homem 
em relação ao próximo e ao planeta.

Afiliada à AME-Brasil, que congrega 70 AMEs regionais, a 
Associação Médica Espírita de Niterói teve origem em abril de 
2009, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes (IEBM), por 
estímulo da Dra. Marlene Nobre, presidente da associação 
nacional, quando veio palestrar no primeiro Encontro de Médi-
cos e Profissionais de Saúde Espíritas de Niterói. Fundada 
efetivamente dois meses depois, a AME-Niterói funcionou 
inicialmente na Casa Maria de Magdala, no bairro do Sapê, 
entidade que se dedica ao acolhimento e tratamento de porta-
dores do vírus da AIDS.

Os médicos espíritas enxergam o paciente além de seu 
envoltório e enfatizam o valor da fé, independentemente da 
religião. A doutrina espírita vê o ser humano como um ser biop-
sicossocioespiritual, e apresenta um modelo abrangente de 
abordagem que pode contribuir de forma efetiva para a amplia-
ção do campo de ação do médico e da própria Medicina. Para o 

Composta por médicos professantes da religião espírita, a 
AME tem como principais propósitos: o estudo da Doutrina 
Espírita codificada por Allan Kardec e de sua fenomenologia, 
suas relações com a Filosofia, a Religião, a Ciência e, em parti-
cular, com a Medicina através de estudos e investigações; a 
atuação na difusão do movimento médico-espírita através de 
encontros e cursos; a colaboração educacional com instituições 
hospitalares, educacionais e assistenciais; e a promoção de 
atendimento médico gratuito a pessoas necessitadas.

Espiritismo, as atitudes mentais e as técnicas de psicoterapia 
são importantes não somente no tratamento de transtornos 
psicológicos, mas na prevenção e cura de enfermidades somá-
ticas e psicossomáticas. A AME propõe a mediunidade como 
terapêutica, com a aplicação da fluidoterapia e da ectoplasmia, 
abrindo um campo novo no estudo da Medicina e da Psicologia, 
de modo a favorecer a reeducação moral e a responsabilização 
individual em relação à sua própria saúde e ao tratamento de 
suas enfermidades.

Os Diretórios Acadêmicos das AMEs são formados por 
universitários da área de saúde, espíritas ou aspirantes ao 
Espiritismo, através de grupos de estudos, prática clínica, 
pesquisas científicas e organização de congressos e simpósios 
dentro das universidades relacionados à saúde e espiritualida-
de. Cada diretório tem por fim fornecer subsídios aos acadêmi-
cos para que, dentro do paradigma espiritualista, ampliem seus 
conhecimentos científicos, filosóficos, morais e humanos, 
promovendo a saúde sob a visão holística do Ser. Na AME-
Niterói, outras equipes, como a de acolhimento e tratamento de 
dependentes químicos, em parceria com Instituto Espírita 
Bezerra de Menezes (IEBM), estão em permanente organiza-
ção e capacitação de voluntários.

Uma das conquistas das AMEs no Brasil na área da Educa-
ção é a criação dadisciplina de Saúde e Espiritualidade em 
diversas universidades brasileiras.Em Niterói,na Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal Fluminense, a matéria é 
ministrada pelo prof. José Genilson Alves Ribeiro no Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP).

Desde sua inauguração, tem, na Presidência, o dedicado 
Dr. Carmelindo Maliska, e, a partir de julho de 2012, a AME-
Niterói tem sua base no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, 
localizado na Rua Coronel Gomes Machado nº 140, no Centro, 
onde promove reuniões mensais abertas ao público, com 
palestras sobre temas concernentes à saúde e à espiritualida-
de, sempre na última quinta-feira do mês às 19horas, no auditó-
rio do 5º andar do prédio.
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ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE
AMPARO AOS CEGOS - AFAC
FUNDAÇÃO: 1931

O objetivo inicial da AFAC quando fundada era asilar a 

pessoa com deficiência visual e, ao mesmo tempo, dar a ela uma 

função social. Não por acaso, a primeira sede da corporação foi 

num galpão, localizado no bairro de Boa Viagem, onde também 

funcionava uma fábrica de vassouras. Ou seja, além de moradia, 

o espaço oferecia uma atividade laboral para o cego. Após sete 

anos de funcionamento, a entidade foi transferida para uma casa 

na Rua Santa Rosa, no bairro de mesmo nome. 

Primeira instituição filantrópica de Niterói, a Associação 

Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC) foi fundada em 1º de 

maio de 1931 por um grupo de pessoas da sociedade que 

compreendia a importância da inclusão social.

Além de atender os deficientes visuais, a entidade também 

oferece o serviço de reabilitação intelectual, que é destinado às 

pessoas que apresentam dificuldades para aprender, entender 

e a realizar atividades cotidianas. Hoje, a organização recebe 

pacientes de todo o estado que necessitam de acompanha-

mento especializado, como a prevenção de deformidades e o 

uso de órteses e próteses. 

Ao longo desses anos, a Instituição, sempre procurando se 

adaptar aos novos tempos, implementou inúmeras políticas de 

assistência à pessoa com problemas de visão. Por isso que, em 

1994, em conformidade com as regras nacionais e internacio-

nais de atendimento ao deficiente, redirecionou suas ações 

para uma perspectiva totalmente inclusiva e transformou-se em 

Centro de Habilitação e Reabilitação (CHR), deixando, assim, 

de funcionar como abrigo.

Foi uma grande guinada. Como CHR, a AFAC permitiu ao 

Um ano após a inauguração da nova sede, em 2006, teve 

início um projeto pioneiro em todo o estado do Rio: o treina-

mento de cão guia para cegos. A ideia era capacitar adestra-

dores para o treinamento dos animais. A responsável técnica 

era Sandra Buncana de Camis, cuja experiência no treina-

mento de cães guias deu ao projeto sinônimo de excelência. 

Em 2007, a cadela Raissa foi o primeiro cão guia entregue 

pela instituição e, posteriormente, a cadela Zuca. A iniciativa 

foi um esforço do órgão que, sem conseguir um patrocínio, 

pôs fim ao trabalho em 2008.

Com o crescimento institucional, o grupo se viu obrigado a 

procurar um novo espaço para ampliar e melhorar o atendimen-

to oferecido. Em abril de 2005, adquiriu sua atual sede, no Ponto 

Cem Réis, no Fonseca, sendo inaugurada em 26 de agosto 

daquele mesmo ano. A mudança deu condições à AFAC de se 

colocar entre as maiores instituições nacionais voltadas para o 

deficiente. A mudança física e de posicionamento sobre o trato 

com a pessoa com deficiência marca o contexto histórico e o 

acúmulo de conhecimento conquistado pela corporação desde 

a sua fundação.

cego o acesso aos estudos, à preparação para o trabalho e à vida 

social, sem que, com isso, fosse necessário se separar da família. 

Ou seja, tornava-o capaz de exercer sua cidadania. E mais: era a 

forma de abandonar a segregação que imperava na concepção 

de atendimento ao deficiente. Uma vez afinada com as políticas 

atuais, o órgão criou, em 1995, o programa de desenvolvimento 

infantil, cujo convênio com a Prefeitura de Niterói tornou possível 

atender bebês e crianças com deficiência visual.
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Também em 2006, a AFAC e a Fundação Municipal de 

Saúde de Niterói iniciaram uma parceria através da formalização 

do contrato de prestação de serviço para Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esse trabalho culminou, quatro anos depois, no 

credenciamento da organização como uma das primeiras no 

país a ser habilitada como Unidade de Reabilitação Visual, 

decretado pela Portaria nº 27, de 19 de janeiro de 2010. Todo 

esse trabalho é realizado por uma equipe multiprofissional.

Em 2012, a associação passou a ser incluída na Rede 

Estadual de Oftalmologia, sendo seu atendimento regulado 

pelo Sistema Estadual de Regulação (SER), como referência 

para a Reabilitação Visual e a distribuição de óculos. Dois 

anos depois, a entidade fluminense foi credenciada para o 

Serviço de Reabilitação Intelectual, tornando-se, assim, um 

Centro Especializado de Reabilitação II, o chamado CER-II, 

 

Como o deficiente intelectual apresenta alterações no 

processo de desenvolvimento, no comportamento e na 

comunicação, foi necessário aumentar o corpo médico. Foram 

contratados um psiquiatra, mais um psicólogo, um fisioterapeuta 

e três fonoaudiólogos.

por promover atendimento ao deficiente visual e intelectual. 

Esse serviço é destinado ao paciente com alterações no 

processo de desenvolvimento, interação social, comporta-

mento e comunicação, que necessitam de adaptações a fim de 

garantir o aprendizado. 

 Os atendimentos na AFAC são realizados através do 

SUS. O paciente deve solicitar encaminhamento médico na 

unidade básica de saúde mais próxima. Dessa forma, seu 

nome passa a ser inserido no Sistema Estadual de Regulação 

para o serviço necessário.
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ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NITERÓI
FUNDAÇÃO: 1948

A partir de 1970, com a criação da Federação Nacional das 

Pestalozzi - em campanha liderada pela unidade de Niterói - o 

movimento pestalozziano viu-se ampliado para mais de uma 

centena de instituições coirmãs, independentes estatutariamen-

te, mas ligadas sempre aos princípios filosóficos da didática 

pedagógica do Método Pestalozzi, eternizado no livro “Como 

Gertrudes ensina suas crianças”, de autoria do mestre europeu 

que dá nome à instituição. 
Entidade civil sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade 

pública nos três níveis de governo, com atuação multiprofissional 

e perfil interdisciplinar, a Associação Pestalozzi de Niterói 

começou como uma simples escola para crianças com alguma 

deficiência e tornou-se um grande centro de atendimento a 

pessoas portadoras de necessidades especiais, oferecendo 

reabilitação, assistência social e educação à população, incluindo 

ainda ações de fortalecimento dos princípios da cidadania. 
São oferecidos pela entidade os seguintes serviços: 

Fundada em 3 de dezembro de 1948, sob a liderança da 

educadora Helena Antipoff (1892-1974), a inspiração do 

pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) e a ativa 

participação de ilustres mestres como Rubens Falcão, Violeta 

Campofiorito Saldanha da Gama e Marcos Almir Madeira, a 

Associação Pestalozzi de Niterói foi a terceira criada no país, sob 

o nome de Associação Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro – 

remontando à época de Niterói ainda capital. A primeira entidade 

da rede foi em Minas Gerais, na Fazenda do Rosário, local onde 

Helena Antipoff viveu até a sua morte; a segunda, no Rio de 

Janeiro, então capital federal, denominada Pestalozzi do Brasil. 

Estimulação Precoce, Reabilitação Geral (de amputados, 

reumato-traumato-ortopédica, correção postural, pneumofuncio-

na l ,  neuro func iona l ) ,  ambu la tó r ios  de  Ps ico log ia , 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Massoterapia, 

Acupuntura e Serviço Social, oficina de órteses, próteses e meios 

auxiliares de locomoção, programas educacionais (educação 

básica; atendimento para autistas e psicóticos; atendimento para 

crianças e adolescentes com distúrbio de aprendizagem e 

comportamento), profissionalização, campo de estágio e 

assistência às famílias.
Desde o ano de 1961, esteve à frente da Instituição a Dra. 

Lizair de Moraes Guarino, somente interrompendo sua adminis-

tração no ano de 2014, no avançar da idade, quando entregou a 

Direção ao então vice-presidente e atual presidente eleito, 

Professor José Raymundo Martins Romeo. Daquele ano para cá, 

Dra. Lizair ocupa o cargo de Presidente Emérita.
Dentre suas significativas realizações destaca-se a criação, 

na década de 1980, da Escola Superior de Ensino Helena Antipoff 

(ESEHA), hoje uma das principais instituições acadêmicas no 

campo da reabilitação, notabilizando-se não só no Brasil como 

fora do país. Seu modelo educativo inspirou outras organizações e 

propicia uma sólida formação àqueles que ingressam em seus 

cursos, tanto graduação quanto pós-graduação.
O Estatuto da Pestalozzi de Niterói prevê que a sua finalidade 

– além da confecção, adequação e fornecimento de órteses, 

próteses e outros meios de locomoção – também é a de defender 

e a de garantir a dignidade e os direitos do ser humano, além da 

promoção de valores sociais, éticos e morais, tais como justiça, 
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O público atendido inclui crianças, adolescentes e idosos 

deficientes ou não, moradores da comunidade local ou de 

municípios das regiões Metropolitana II, Serrana, Baía da Ilha 

Grande, Centro Sul e Baixada Litorânea, na sua maioria 

participante de programas assistenciais (Benefício da Prestação 

Continuada – BPC / Programa Bolsa Família – PBC).

igualdade e liberdade das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e suas famílias, 

atuando por meio das políticas setoriais nas áreas de assistência 

social, educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e lazer, entre 

outros, visando a sua inclusão, à autonomia e à melhoria na 

qualidade de vida.

A Pestalozzi possui recursos próprios provenientes de 

doações espontâneas de pessoas físicas ou jurídicas; rendas de 

aplicações de bens e valores; atividades remuneradas e rendas 

eventuais, como também recursos provenientes de parcerias 

A Associação Pestalozzi de Niterói desfruta, portanto, de 

privilegiada posição de organização civil que influenciou, 

decisivamente, na definição das políticas de reabilitação e apoio 

às pessoas com deficiências no Brasil.

Diversas foram as homenagens recebidas pela Pestalozzi de 

Niterói, não só pela qualidade de sua atuação, mas também pelo 

valor filosófico, ético e profissional de muitos de seus 

fcolaboradores, o que lhe conferiu a outorga de prêmios, como o 

Prêmio Direitos Humanos, pela Presidência da República, e 

reconhecimentos da UNESCO, da Rehabilitation International, 

da Asociación Internacional del Niño, quanto à contribuição 

técnico-científica de alguns de seus funcionários.

com vários órgãos públicos e privados, através da prestação de 

serviços por subvenções, convênios e emendas parlamentares, 

nas áreas da assistência social, saúde e educação, que lhes dão 

a devida sustentabilidade financeira.
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ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO
AFR
FUNDAÇÃO: 1958

A ideia de criar a Associação Fluminense de Reabilitação 

surgiu de Martha Rique Reis, primeira presidente da entidade, e do 

seu marido Geraldo Reis, após o filho do casal ter ficado com 

sequelas, de um acidente equestre. Em 26 de junho de 1958, a 

Assembleia Legislativa do antigo estado do Rio de Janeiro 

aprovou a lei que criou a organização, de autoria do então 

deputado Geraldo Reis. Caberia ao governo estadual a tarefa de 

construir em seis meses o Centro de Recuperação. Pela Lei 3.678, 

a instituição ficaria subordinada ao Departamento Estadual de 

Educação Física. A construção de um pavilhão, junto ao Estádio 

Caio Martins, em Icaraí, deveria ser iniciada no prazo de 60 dias. 

O governo do Estado não cumpriu com o compromisso 

assumido e uma nova lei estadual determinou a doação de um 

terreno que pertencia ao Caio Martins para a construção do 

Centro de Recuperação. O projeto do prédio foi elaborado pelo 

arquiteto Fernando Lemos, o mesmo que desenhou as 

instalações da Associação Brasileira Beneficente de 

Referência estadual no tratamento de pessoas portadoras de 

problemas neurológicos congênitos e paralisia cerebral, a 

Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) foi criada em 

1958, no auge do surto brasileiro de poliomielite infantil. Pioneira 

no Brasil na aplicação de técnicas multidisciplinares de terapias 

de reabilitação, a AFR é uma entidade filantrópica, privada, sem 

fins lucrativos e reconhecida legalmente como sendo de utilidade 

pública desde a sua inauguração. Habilitada pelo Ministério da 

Saúde para atendimentos de pacientes com alta complexidade, a 

instituição cuida de centenas de crianças, jovens e adultos com 

algum tipo de deficiência física ou intelectual.  

As pessoas envolvidas na criação da associação realiza-

ram atividades para arrecadar fundos visando à execução do 

projeto de construção da AFR. Com a ajuda da sociedade 

niteroiense e de instituições públicas e privadas, a obra foi 

iniciada em maio de 1959 e, dez meses após, inaugurou-se o 

pavilhão do Centro de Recuperação. A instituição possuía 

aproximadamente 40 funcionários e 30 estagiários que 

atendiam cerca de 500 pacientes. No primeiro ano de atuação, 

a corporação aplicou 532 vacinas Salk contra a paralisia 

infantil. É necessário destacar que, em 1958, a entidade 

prestou elevada colaboração a Niterói, então capital do estado 

do Rio de Janeiro, no combate à poliomielite. 

A organização atuou no atendimento às vítimas do incêndio 

do Gran Circo Norte-Americano, em 1960. O trabalho foi 

considerado árduo para a equipe de uma instituição que tinha 

apenas dois anos de existência. Nesse período, também, a ABBR 

auxiliou nas ações a serem realizadas pela Associação 

Fluminense de Reabilitação. Essa colaboração proporcionou um 

significativo resultado, que contou, inclusive, com a participação 

de profissionais daquela entidade pelo período de seis meses. Foi 

nessa época também que teve início uma ação conjunta com o 

Hospital Universitário Antônio Pedro. Depois da alta hospitalar, os 

pacientes realizavam tratamento reabilitador na AFR.

Reabilitação (ABBR). Porém a AFR não dispunha de recursos 

financeiros para tal empreendimento. Sem o dinheiro, optou-se 

por erguer provisoriamente um pavilhão de madeira em terreno 

cedido por empréstimo pelo governo estadual, nos limites do 

estádio de futebol.
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Em 1962, a associação, com apoio da iniciativa privada, 

instalou a Sala de Gesso, a fim de atender casos ortopédicos 

mais urgentes na própria unidade. Com donativos recebidos do 

comércio local, em especial das lojas de brinquedos, o órgão 

reconstruiu a Sala de Terapia Ocupacional. A AFR transformou-se 

num Centro de Referência de Medicina Física e de Reabilitação. 

Hoje, ela atende 1.700 pacientes provenientes de várias partes 

do estado, dos quais 700 são crianças carentes e jovens que 

foram vítimas da violência urbana, principalmente de assaltos e 

de acidentes de trânsito que os tornaram incapacitantes. 

Sempre à frente na linha de formação científica, a 

associação participa ativamente do processo de formação de 

mão de obra especializada, treinando e atualizando profissionais 

que se dedicam à reabilitação. Além disso, realiza cursos, 

palestras, seminários, jornadas e encontros de caráter técnico, 

profissional e científico. A AFR conta desde 2001 com uma 

moderna Oficina Ortopédica vinculada ao Centro de 

Reabilitação. As filas de espera por aparelhos ortopédicos, 

órteses, próteses e o tratamento de reabilitação foram reduzidas. 

Em 2002, o setor foi de fundamental importância na Campanha 

Nacional de Protetização, que foi direcionada às pessoas 

portadoras de deficiência física. 

A organização possui hoje as especialidades médicas de: 

Fisiatria, Geriatria, Neurologia Infantil, Reumatologia e 

Ortopedia. E oferece os seguintes serviços de reabilitação: 

eletrotermoterapia, fisioterapia geral, respiratória e pediátrica, 

fonoaudiologia geral e pediátrica, massoterapia, nutrição, 

ortopedia técnica, psicologia geral e pediátrica, psicopedago-

gia e terapia ocupacional, além da baropodometria computa-

dorizada, drenagem linfática, fisioterapia uroginecológica, 

pilates, psicomotricidade e RPG, que passaram a ser 

oferecidos recentemente.   
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE
FUNDAÇÃO: 1965

A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) foi fundada em 2 de agosto 

de 1965, mas só começou a funcionar efetivamen-

te três anos depois. A instituição tem como 

principal objetivo a prestação de serviços, 

principalmente nas áreas da educação, saúde e 

assistência social, com o intuito de promover o 

bem-estar, a igualdade e o desenvolvimento da 

pessoa com deficiência mental e intelectual. 

Demorou um pouco para que a nova associação iniciasse o 

atendimento público. No dia 16 de dezembro de 1968, com 

auxílio da família Scisínio Dias, que emprestou uma loja e doou 

as mesas para a realização da fisioterapia de três crianças em 

tratamento de reabilitação motora e que, em virtude da falta 

desse serviço em Niterói, frequentavam a APAE da cidade do Rio 

de Janeiro. Contudo, o desenvolvimento da instituição foi rápido 

e, em seis meses, a APAE, que necessitava de mais espaço para 

melhorar e ampliar suas atividades, transferiu-se para a Rua 

Alexandre Mourão, no bairro de São Domingos.

A APAE de Niterói foi criada por um grupo de 

pais e pela professora Rosa Abi Ramia Addock 

Lobo, então chefe da Educação Especial do 

antigo Estado do Rio de Janeiro. Abi Ramia foi a primeira 

presidente da associação, que é considerada uma entidade civil, 

filantrópica, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, 

educacional, cultural, desportivo, de saúde, estudo e pesquisa. 

Sua sede se encontra localizada na Rua Professor Ismael 

Coutinho, no centro da cidade. 

Cumprindo mandato de dois anos, a entidade já teve 15 

presidentes, contando com sua atual gestora, com tempos de 

permanência diferentes, sendo a mais longa gestão realizada 

pela abnegada Maria Martha Boeira Fellows, que permaneceu no 

cargo de 1969 a 1990, sendo lembrada até hoje por sua dedica-

ção e legado. Hoje, o estabelecimento atende diariamente a 

cerca de 230 pacientes com deficiência mental e intelectual, 

desde os primeiros dias de vida até a idade adulta. 

Um convênio firmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) e 

o recebimento de doações voluntárias permitem que a associa-

ção ofereça uma gama de serviços aos seus pacientes, como: 

estimulação precoce, atendimento à pessoa autista, comunica-

ção alternativa e ampliada, ambulatório e núcleo profissionalizan-

te, além dos atendimentos nas especialidades de Serviço Social, 

Fisioterapia Motora, Fisioterapia Respiratória, Fonoaudiologia, 

Terapia Ocupacional, Psicologia, Pedagogia, Educação Física, 

Nutrição, Odontologia, Psiquiatria e Clínica Médica.
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
DEFICIENTES DA AUDIÇÃO - APADA
FUNDAÇÃO: 1969

A associação é pioneira na educação dos portadores de 

deficiência auditiva e dos seus familiares e possui uma creche 

A Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição 

(APADA) é uma das mais importantes instituições brasileiras a 

prestar atendimento especializado às pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva e a seus familiares. Sediada no bairro de São 

Domingos, a entidade foi criada em 20 de novembro de 1969 por 

cidadãos que buscavam tratamento para seus parentes 

deficientes. Hoje, a organização se destaca por oferecer serviços 

de qualidade e que se tornaram uma referência para os 

moradores de Niterói e municípios vizinhos.
A APADA atende ao deficiente auditivo sem limite de idade, 

disponibilizando aos assistidos um tratamento clínico nas áreas: 

Clínica Médica, Serviço Social, Psicologia, Fonoaudiologia, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Além disso, possui um centro 

audiológico que realiza exames audiométricos específicos, na 

área da surdez. Somente em 2017, cerca de 9 mil pessoas 

deficientes realizaram algum tipo de procedimento nas 

instalações deste órgão.    
Dentre os muitos serviços oferecidos pela corporação, a 

Central de Intérpretes é considerada um dos mais importantes. 

É, através desse setor, que o deficiente estabelece uma 

integração com a sociedade, vencendo os limites e a barreira na 

comunicação. Profissionais especializados permanecem de 

plantão 12 horas por dia para atender os deficiente sem 

delegacias, hospitais, assuntos jurídicos ou empresariais, 

ambulatórios, seminários, palestras dentre outros eventos de 

que os cidadãos necessitem.

bilíngue inclusiva para crianças com idade entre 11 meses e cinco 

anos. O espaço também é utilizado para atender aos parentes 

dos assistidos que não possuem deficiência auditiva, mas que 

necessitam de se comunicar e interagir socialmente com seus 

entes queridos. 
A APADA tem trabalhado muito para continuar oferecendo 

todos os serviços que a tornaram uma referência na região. A 

entidade possui convênios com a Fundação Municipal de Saúde 

de Niterói e com o Sistema Único de Saúde (SUS). Em parceria 

com a Fundação Municipal de Educação niteroiense, ela 

desenvolve o Programa Criança na Creche. O órgão promove 

ainda encontros, feiras, exposições, jantares e desfiles com o 

objetivo de angariar fundos que ajudam a manter a instituição.
Apesar de todos os esforços e do apoio que a associação tem 

recebido, os recursos ainda são insuficientes para que esta 

continue prestando um serviço de qualidade a todos as pessoas 

que a procuram diariamente. A APADA precisa cada vez mais de 

parceiros, da sociedade, das empresas e da administração 

pública, para oferecer aos cidadãos saúde, bem-estar e a 

verdadeira inclusão social a que todos têm direito.
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ASSOCIAÇÃO NITEROIENSE DOS
DEFICIENTES FÍSICOS - ANDEF
FUNDAÇÃO: 1981

No dia 31 de agosto de 1981, sob a influência e motivação do 
Ano Internacional das Pessoas Deficientes, instituído pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), e sob a liderança da 
médica neurologista Tânia Rodrigues, um grupo de pessoas com 
deficiência criou a ANDEF, com o objetivo de unir esforços na 
busca da inclusão social da pessoa com deficiência. Um 
minúsculo porão, emprestado pela Cruzada de Recuperação dos 
Cegos Fluminenses, foi a primeira sede da associação. 

Criada há 37 anos, a Associação Niteroiense dos 
Deficientes Físicos (ANDEF) é considerada uma das maiores 
instituições do país no tratamento de pessoas com deficiência 
física. Além dos programas de reabilitação, a entidade oferece 
uma série de serviços especializados que visam a melhorar a 
qualidade de vida dos seus assistidos. A entidade também se 
destaca na descoberta e preparação de atletas brasileiros 
paralímpicos que disputam as diversas competições nacionais e 
internacionais realizadas durante o ano. 

Logo após sua fundação, a ANDEF participou do 1º Encontro 
de Deficientes Físicos, em Recife,que visava ao fortalecimento do 
movimento nacional em defesa das pessoas com deficiência. No 
encontro para a criação da Organização Nacional de Entidades 
de Deficientes Físicos (ONEDEF), realizado em Brasília, em 
1984, Tânia Rodrigues foi eleita secretária do órgão. Dois anos 
depois, a associação criou o futebol para amputados. A nova 
modalidade cresceu no Brasil e ganhou o mundo, sendo hoje 
praticada em mais de 20 países. A sua nova sede foi instalada no 
estádio Caio Martins, em 1987. 

No ano seguinte, a associação participou ativamente da 
mobilização nacional, coletando assinaturas que garantiram os 
direitos das pessoas com deficiência na Constituição Federal que 
fora aprovada, o mesmo ocorrendo na promulgação da nova Lei 
Orgânica de Niterói, em 1990, cujo texto prevê a inserção social e 
a reabilitação dos deficientes físicos. Logo em seguida, foi 

A partir do fim dos anos 80, a instituição foi ampliando as 
suas atividades no tratamento e na inclusão social das pessoas 
com deficiência. Vários acordos de empregabilidade dos seus 
assistidos foram firmados. Hoje, a associação emprega mais de 
800 pessoas com deficiências em empresas públicas e privadas. 
Além disso, a organização desenvolve projetos em comunida-
des que, anualmente, beneficiam mais de sete mil pessoas. Em 
1989, a ANDEF fez um trabalho decisivo que culminou com a 
inclusão de um capítulo específico sobre os direitos das pessoas 
com deficiência na nova Constituição.   

Em 1998, a associação criou o “Grupo sobre Rodas - Corpo 
em Movimento”, então composto por oito bailarinos, sendo quatro 

Vereadora em 1992, a então presidente e fundadora da 
ANDEF Tânia Rodrigues, foi a primeira pessoa com deficiência 
eleita para a Câmara Municipal de Niterói, que passou por 
inúmeras obras de acessibilidade para receber a nova parla-
mentar. Em 1995, o Comitê Paralímpico Brasileiro instalou a sua 
primeira sede nas dependências da instituição. No ano 
seguinte, aconteceram os Jogos Paralímpicos de Atlanta, nos 
Estados Unidos, e todo o planejamento para a participação 
brasileira foi feito na ANDEF.  

aprovada a Lei de Uso e Ocupação do Solo em Niterói, base para 
todas as adaptações que foram feitas na cidade e que levaram o 
município à condição de referência para o Brasil.

A delegação brasileira que foi aos Jogos contava com 58 
atletas dos quais seis eram da ANDEF. Ainda em 1996, a 
instituição comemorou 15 anos de existência com a realização de 
grande festa no Clube Canto do Rio. No ano seguinte, participou 
do Fórum Internacional de Lideranças para Mulheres com 
Deficiência, realizado em Washington, nos EUA. Nessa 
oportunidade, as três delegadas que representavam a instituição 
apresentaram uma pesquisa sobre o acesso das mulheres com 
deficiência ao mercado de trabalho.
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No ano dos Jogos Paralímpicos de Sidney, na Austrália, em 
2000, a delegação brasileira foi representada por 64 atletas, 
seis deles da equipe paralímpica da ANDEF. Em 2002, após 
dois anos de obras e investimento de R$ 4,8 milhões, a 
instituição inaugurou o Centro Social e Esportivo, a nova sede 
da associação. Nesse mesmo ano, a entidade sediou o 
Campeonato Mundial de Futebol de Cinco, para cegos e o 
Campeonato Mundial de Futebol para amputados, que contava 
com oito jogadores da associação, conquistando o quarto título 
mundial da categoria.

cadeirantes e quatro andantes. O trabalho era liderado pelo 
coreógrafo Carlinhos de Jesus. Naquele ano, também, a ANDEF 
fez uma parceria com a ONG Viva Rio, que oferecia oportunida-
de para seus associados voltarem aos estudos, além de 
prestarem serviços comunitários. No mesmo período, Tânia 
Rodrigues se reelegeu deputada estadual para um novo 
mandato na Assembléia Legislativa. 

Na comemoração do seu aniversário de 25 anos, em 2006, a 
ANDEF inaugurou a sua escola Teatral de Inclusão Social para 
pessoas com deficiência, tendo como padrinho do projeto o ator 
Luiz Fernando Guimarães. A instituição fechou o ano de 2008 
com 713 pessoas alocadas em 17 diferentes contratos de 

trabalho e qualificou 3.599 associados com e sem deficiência. 
Nesse mesmo ano, as delegações brasileiras de basquetebol em 
cadeira de rodas e voleibol sentado fazem suas preparações nas 
instalações da associação.

Entre os anos de 2009 e 2016, vários acontecimentos 
importantes marcaram a história da ANDEF, entre os quais se 
destacam: a participação de 30 cadeirantes acidentados pelo 
trânsito na Operação Lei Seca, o recebimento do Prêmio de 
Reabilitação Profissional conferido pelo Centro Brasileiro de 
Segurança e Saúde Industrial, o 30º aniversário da entidade, em 
2011, comemorado com um grande show da Banda “Paralamas 
do Sucesso”, e a participação de atletas da organização nos 
Jogos Paralímpicos, realizados na cidade do Rio de Janeiro. 

Em 2017, após três anos realizando ajustes para enfrentar a 
crise econômica que se abateu sobre o estado do Rio de Janeiro, 
a organização alcançou novamente a estabilidade financeira. 
Neste ano, a ANDEF criou um campo de articulação de recursos 
múltiplos, compartilhado com uma rede de 22 parceiros que 
acreditou e construiu uma proposta de desenvolvimento 
territorial sustentável e inclusivo, concebido como o projeto 
Caminho das Águas Aruanã, e submetido à seleção pública 
Petrobras Socioambiental 2018. 
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EXECUTI OS M DICOS

NOMES DA MEDICINA UE
ASSUMIRAM A GEST O MUNICIPAL 

CAP TULO 



DR. BENITO GONÇALVES
PEREIRA NUNES
PREFEITO EM1904

Eleito deputado estadual em 1904, renunciou ao mandato para 

assumir a Prefeitura de Niterói, cargo que ocupou de 9 de novem-

bro do mesmo ano a 28 de outubro de 1905. Em sua gestão, iniciou 

a substituição da iluminação pública a gás pela elétrica; urbanizou 

e inaugurou a Praça Nilo Peçanha, do Ingá; remodelou o Jardim de 

Icaraí (atual Praça Getúlio Vargas) e o Jardim de São João; proje-

tou e deu começo à ampliação do Largo de São Domingos (atual 

Praça Leoni Ramos); iniciou o recalçamento das ruas centrais; e 

abriu concorrência para a construção da rede de esgotos, anulada 

pelo governador Nilo Peçanha e entregou a construção por decreto 

Benedito Gonçalves Pereira Nunes nasceu em Macaé a 6 

de dezembro de 1854, mas foi criado em Campos, cidade onde 

também faleceu a 15 de dezembro de 1934, após retornar de 

passagens por Niterói e pelo Rio de Janeiro. Sua carreira foi 

voltada para a política, tendo ocupado diferentes cargos eleti-

vos entre os poderes Legislativo e Executivo. 

Ao lado de Nilo Peçanha, lecionou Física e Química no 

Liceu de Humanidades de Campos a partir de 1895. Eleito 

vereador daquela cidade de 1897 a 1900, Pereira Nunes presi-

diu a Câmara Municipal daquele município, tendo remodelado, 

urbanizado e saneado o município. Construiu o Mercado Muni-

cipal campista, a Praça São Salvador e a Policlínica Maternida-

de – hoje sede da Faculdade de Medicina de Campos e integra-

da à Fundação Pereira Nunes. 

Filho único do primeiro casamento do professor Manoel 

Gonçalves Pereira Nunes com Carlota Matilde Pereira Nunes, 

ele foi preparado pelo pai para o curso de Humanidades do 

Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que concluiu em 1881. 

Após se formar em 1887 pela antiga Faculdade Nacional de 

Medicina, retornou a Campos – seu berço familiar – onde 

exerceu o magistério e abraçou a política e as campanhas 

abolicionista e republicana. 
Já na vida privada, foi casado com Maria Francisca de Matos 

Pereira Nunes e com Elisa Delgado da Costa Pereira Nunes, 

tendo deixado cinco filhos do primeiro casamento.

Exonerou-se da Prefeitura de Niterói para se eleger deputado 

federal e vice-governador em 1906. Voltou à Assembleia Legislati-

va do Rio de Janeiro em 1909 até 1912. Em 1914, apoiou a candi-

datura de Feliciano Sodré ao governo fluminense, rompendo com 

Nilo Peçanha – seu parceiro de magistério e movimentos sociais 

em Campos. Em consequência disso, enfrentou o ostracismo e 

deixou de ser reconhecido em várias eleições para a Câmara 

Federal. Porém, retornando a Campos mais de dez anos depois, 

elegeu-se prefeito de 1928 a 1930.

à Companhia Cantareira.

Como médico, sua atuação foi pontual, porém significativa: 

integrou a comissão organizadora do quarto Congresso Médico 

Latino-Americano realizado na cidade do  Rio de Janeiro duran-

te a Exposição Nacional de Higiene de 1908 e auxiliou Dr. Almir 

Madeira na criação do Instituto de Proteção e Assistência à 

Infância de Niterói em 1914. É nome de logradouro no bairro do 

Ingá , antes denominada Rua Formosa. Também em sua home-

nagem, a instituição mantenedora da Faculdade de Medicina de 

Campos leva seu nome. 

DR. JOSÉ DE MOURA
E SILVA
PREFEITO EM1946

Fez os estudos secundários no Seminário do Caraça, em 

Minas, formou-se médico pela Faculdade Nacional de Medicina e 

Nascido mineiro na cidade do Serro a 11 de maio de 1896 e 

falecido em Niterói a 29 de junho de 1961, o filho de Generoso de 

Almeida e Silva e Ana Flora de Moura e Silva cumpriu curtíssimo, 

porém significativo, mandato no governo municipal niteroiense. 

Médico com carreira voltada à gestão pública, seus feitos são 

principalmente na área de obras, infraestrutura e urbanismo. 
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Fez o internato acadêmico na Santa Casa de Misericórdia do 

Rio, no Pronto-Socorro de São Gonçalo e nos hospitais Antônio 

Pedro e Santa Cruz, em Niterói. Lecionou Desenho nos colégios 

Brasil, Nilo Peçanha, Figueiredo Costa e na Academia Fluminen-

se de Comércio, além de participar da fundação do Sindicato 

Estadual dos Profissionais da Educação, atual SEPE. 

Nascido em Fortaleza, capital do Ceará, a 6 de novembro de 

1921, veio para Niterói aos seis anos de idade com os pais, o 

capitão José Evangelista de Oliveira e Carmosinda Pereira de 

Oliveira. Aqui cursou o Liceu Nilo Peçanha e o extinto Colégio 

Carvalho – estudando inclusive com Roberto Silveira, que viria a 

ser governador do estado. E após tentar e abandonar os cursos 

de Direito e Arquitetura, formou-se em 1952 pela Faculdade 

Fluminense de Medicina.

a data desta publicação (2018), Wilson Pereira de Oliveira foi um 

dos seis médicos a exercer mandato público executivo e o único 

na história da cidade a sofrer um processo de impeachment. O 

cargo, que assumiu em 1958 com apenas 30 anos de idade e 

deixou em 1961, foi sua primeira e única experiência em cargo 

eletivo – exceto por ter sido vice do prefeito Alberto Rodrigues 

Fortes quatro anos antes de se eleger encabeçando chapa.

Governou em meio a crises políticas e econômicas incon-

tornáveis que resultaram em seu impedimento pela Câmara 

Municipal em 13 de setembro de 1961, sendo sucedido por seu 

vice, Dalmo Américo Oberlaender, que ficou no cargo até a 

eleição seguinte, em 1963, vencida pelo também médico Silvio 

Picanço. Um grande movimento de boicote aos impostos resul-

tou no atraso do pagamento aos funcionários públicos de várias 

esferas, que fizeram longas greves e praticamente paralisaram 

os serviços da cidade, havendo até registro de saques a comér-

Ingressou na política na fase da redemocratização, acompa-

nhando Roberto Silveira e Palmir Silva na fundação do Partido 

Trabalhista Brasileiro. Pouco depois filiou-se ao Partido Demo-

crata Cristão, pelo qual lançou-se candidato a vereador em 1947. 

Mas, desistiu de concorrer em função do adoecimento e da morte 

de sua mãe. Filiado ao Partido Trabalhista Nacional, foi vice-

prefeito em 1954 e prefeito em 1958. 

em seguida radicou-se em Niterói, em 1931, nomeado médico 

legista do Instituto de Polícia Técnica.

Dr. José de Moura e Silva foi vice-provedor do Asilo Santa 

Leopoldina e presidente da Ação Católica Diocesana. Foi casado 

com Lygia Pinheiro de Moura e Silva, com quem teve três filhos. 

Seu neto e homônimo é ginecologista médico do trabalho, com 

consultório no Centro.

No governo de Edmundo de Macedo Soares e Silva, presidiu 

em 1947 a seccional fluminense da Legião Brasileira de Assistên-

cia. De 1951 a 1953, foi secretário de Educação no governo consti-

tucional de Ernani do Amaral Peixoto, que, ao término de seu man-

dato, destinou-lhe uma vaga de ministro do Tribunal de Contas.

Passou mais tarde a catedrático de Medicina Legal da Facul-

dade Fluminense de Medicina de 1941 a 1945. Na sequência, 

dirigiu a Casa de Detenção de Niterói nomeado pelo interventor 

Amaral Peixoto, com quem participou da fundação do Partido 

Social Democrático. Em 1945 associou-se a Nelson de Oliveira e 

Silva e a outros empresários na Companhia Crédito Consultor, 

responsável pelo loteamento e urbanização de Pendotiba.

Administrou Niterói de 21 de fevereiro a 25 de setembro de 

1946, na gestão do almirante Lúcio Meira, interventor federal no 

estado do Rio. Em seus sete meses de mandato, iniciou a pavi-

mentação da Avenida Amaral Peixoto e a da pista direita da Aveni-

da Feliciano Sodré; prosseguiu no calçamento do lado par da 

Alameda São Boaventura; deu andamento à construção do Hospi-

tal (hoje universitário) Antonio Pedro e reformou o Código Tributário 

municipal. Entretanto, somente a vizinha cidade de São Gonçalo 

lhe rende homenagens, possuindo um logradouro e um colégio 

estadual com seu nome.

DR. WILSON PEREIRA
DE OLIVEIRA
PREFEITO EM1958

Quadragésimo primeiro dos 57 prefeitos de nossa cidade até 

155



Deixando a Prefeitura, retornou às atividades médicas no 

INAMPS e em hospitais particulares. Em 1982 concorreu nova-

mente a prefeito, porém sem êxito. Indicado novamente em 

1988, declinou da disputa para apoiar Jorge Roberto Silveira, 

que saiu vitorioso daquele pleito. No âmbito familiar, casou-se 

com Laurita Barbosa de Oliveira e dela teve três filhos. Batiza 

um módulo do Programa Médico de Família, no bairro de Ititioca, 

inaugurado em 2006 pelo prefeito Godofredo Pinto.

cios. O prefeito chegou a pedir tropas aos ministros da Guerra e 

da Justiça para manter a ordem na cidade. Diante da recusa da 

Assembleia Legislativa em intervir na situação, os vereadores 

Nilo Neves, Onacir Pereira da Silva e Jorge Curi lançaram mão 

do impeachment. 

Sua deposição do cargo foi altamente polêmica, já que Wil-

son Pereira de Oliveira teve uma gestão extremamente produtiva: 

obteve do governador Roberto Silveira a iluminação elétrica e a 

pavimentação das vias de acesso a Pendotiba e Região Oceâni-

ca; construiu as primeiras escolas municipais, inclusive nos mor-

ros do Estado e do Castro; criou a Comissão de Turismo e o Con-

selho Municipal de Desportos; estruturou o Centro Social da 

Prefeitura; adquiriu na Suíça nova usina de asfalto; iniciou o 

alargamento da Praia de Icaraí e da Visconde do Rio Branco; 

ampliou o Cemitério do Maruí; instalou oficinas industriais no 

Corpo de Bombeiros; restabeleceu as feiras livres; e projetou o 

prolongamento da Rua Prof. João Brasil até a Venda da Cruz – 

realizada somente em 1977 – e a ligação Jurujuba-Piratininga 

através dos fortes Rio Branco e Imbuhy. 

Médico, jornalista e poeta, Silvio Lemos Picanço nasceu no Rio 

de Janeiro a 27 de março de 1913 e faleceu em Niterói em 28 de 

junho de 1992, filho do jurista Melquíades Picanço e de Luzia de 

Lemos Picanço e irmão de Macário Picanço, deputado estadual 

pela União Democrática Nacional (UDN) na década de 50. 

Após completar os estudos no Colégio Bittencourt Silva em 

Niterói, formou-se em Medicina, em 1938, pela Faculdade 

Fluminense de Medicina – onde mais tarde tornou-se professor 

assistente. Fez residência no Hospital São João Batista e no 

Pronto-Socorro Municipal de Niterói. Depois da formatura, 

ingressou no quadro médico do Instituto dos Bancários e dirigiu a 

Policlínica de Niterói. 

Na Prefeitura, destacou-se pelo prolongamento da Rua São 

Sebastião até o Valonguinho – Avenida Badger da Silveira – 

projetado desde 1924; pela reforma no sistema de iluminação 

pública com introdução da luz a vapor de mercúrio na maioria das 

praças e nos bairros do Vital Brazil e São Francisco; pela conclusão 

do canal da Avenida Ari Parreiras e pelo prosseguimento dos 

trabalhos de urbanização e saneamento com auxílio do Governo 

do Estado. Retornou mais tarde à política, elegendo-se vereador 

para a legislatura de 1977 a 1983 pelo Movimento Democrático 

Brasileiro. 

Sua atividade política começou em 1935, aliado à União 

Progressista Fluminense. Na fase de reconstitucionalização do 

país, filiou-se à UDN e elegeu-se vereador em 1947, 1950 e 1954. 

Em 1958 concorreu à Prefeitura, perdendo para o colega médico 

Wilson de Oliveira, alvo de impeachment em 1961. Eleito na 

segunda tentativa, em 3 de outubro de 1962, empossou em 31 de 

janeiro do ano seguinte, mas foi forçado a renunciar em 26 de 

outubro de 1964 pelo Regime Militar. 

Em paralelo a tudo isso, exerceu a Medicina até o fim da vida 

e colaborou na imprensa através da publicação de artigos sobre 

Medicina e saúde nos periódicos O Jornal e Correio da Manhã, 

além de lançar livros de poesia. Era casado com Edite dos Santos 

Picanço, com quem teve cinco filhos.
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DR. SILVIO PICANÇO
PREFEITO EM1962



DR. WALDENIR DE BRAGANÇA
PREFEITO EM 1983

Seria preciso um livro inteiro para contar tanta história. Médi-
co, advogado, jornalista, professor, escritor, poeta e uma forte 
liderança em todas essas áreas, o clínico geral e ex-prefeito 
Waldenir de Bragança nasceu em Araruama no dia 17 de julho de 
1931. Único homem da prole de cinco filhos de uma professora 
alfabetizadora e de um comerciante com ensino fundamental 
incompleto, os pais lhe deram apoio irrestrito para empreender o 
curso superior. 

O início de sua longa caminhada foi aos 12 anos, quando veio 
fazer o antigo curso ginasial em Niterói, onde as irmãs mais 
velhas já estudavam, já que em sua cidade natal só havia o ensino 
primário. No extinto Colégio Brasil, o jovem já despontava sua 
inteligência nas boas notas e o seu carisma como orador de turma 
e presidente do Diretório Estudantil. “Papai tinha muito orgulho de 
mim, pois a principal exigência dele eu sempre segui: ser, acima 
de tudo, um homem de bem”, recorda-se com carinho. 

O incansável Dr. Waldenir foi clínico geral do Ipase e do 
Inamps de 1957 a 1991 e professor titular da UFF na Faculdade 
de Medicina e na Escola de Serviço Social de 1959 a 1996. For-
mado sanitarista pelo curso de Saúde Pública da Escola Nacional 
de Saúde Pública (ENSP), serviu nesta especialidade ao Ministé-
rio da Saúde de 1957 a 1975, sendo responsável em 1961 pelo 
primeiro levantamento das condições sanitárias da então nova 
capital federal, Brasília. 

Homem de múltiplas vocações, abraçou primeiro a Medicina. 
Passou no vestibular da UFF em 1951. “Gostava de desenho, 
pintura, caricatura, por isso cheguei a pensar em seguir a Arquite-
tura, mas me encantava profundamente pela missão do médico 
em salvar vidas”, conta ele, cujo cunhado Antonio Guimarães 
Mary era médico e frequentemente o levava para presenciar 
atendimentos e até partos. Graduou-se em 1956, ano em que se 
casou com Maria Eliza Ranzeiro, mãe de seus cinco filhos – três 
deles seus colegas de profissão: Dr. Fernando César, Dra. Célia 
Regina e Dr. Luiz Antonio Bragança.

Em 1974, recebeu uma ligação inusitada com um convite que 

Dr. Waldenir presidiu inúmeras entidades, entre elas o 
CREMERJ (1965-1967), a AMF (1968-1971), a AFR (1972-
1974), a Associação Brasileira de Municípios do Rio de Janeiro 
(1984-1994), a ACAMERJ (1986-1988), da qual é benemérito e 
fundador, o 7º Distrito Escoteiro (1989-1990), a Sociedade Brasi-
leira de Higiene e Saúde Pública (2002-2014) e a Federação 
Brasileira de Academias de Medicina (1998-2000). Além disso, 
foi vice-presidente da Associação Médica Brasileira (1971-1981).

o surpreendeu: o prefeito Ronaldo Fabrício o chamava para 
comandar a recém-criada Secretaria de Saúde e Assistência de 
Niterói, pasta antes denominada Diretoria Municipal de Saúde. 
“Ele havia chamado Dr. Mario Monteiro, meu amigo, que recusou 
e me indicou. Consultei minha esposa e colegas antes de aceitar, 
porque teria que abdicar tempo de trabalho como médico para 
me dedicar à atividade de gestão”, relembra ele, que ficou quase 
dois anos na função, atraindo uma nova proposta: candidatar-se 
a prefeito. “Eu não era ligado à política, nem filiado a partido 
nenhum. E tive uma votação bonita”. Perdeu aquele pleito, mas 
tomou gosto pela ideia de decidir em prol da sociedade. 

Ao longo da trajetória, desenvolvendo outros de seus talen-
tos, também se formou nutrólogo pelo Instituto de Nutrição da 
UFRJ e habilitou-se jornalista com registro pelo Ministério do 

Elegeu-se deputado estadual (1978-1982) e em seguida 
ganhou a Prefeitura (1983-1988), segundo ele com mais votos do 
que seus concorrentes juntos. “Entrei ingênuo no Executivo, sem 
conhecer o funcionamento da máquina administrativa, e tendo que 
enfrentar propostas indecentes e recusar esquemas ilícitos. Mas, 
valeu a pena manter a conduta preconizada por meu pai: desde 
aquela época até hoje eu posso sair na rua de cabeça erguida, 
sendo ainda cumprimentado carinhosamente por todas as pesso-
as”, exclama. “Valorizei os servidores e o magistério. Os professo-
res da rede pública de Niterói ganhavam mais do que os do Rio. 
Tripliquei o número de matrículas nas escolas. Criei pronto-
socorro 24 horas no Largo da Batalha, na Engenhoca e em Pirati-
ninga. E inseri Homeopatia nos postos e hospitais”, descreve.
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Recordando os principais fatos ocorridos na área médica de 
Niterói, faz-se inevitável para ele citar a tragédia do incêndio do 
Gran Circo Norte-Americano em Niterói no ano de 1961, da qual foi 

Dr. Waldenir integra ainda o Rotary Club de Niterói-Norte 
desde 1971, do qual foi presidente entre 1974 e 1975, sendo 
ainda fundador do Rotaract, do Interact, do Probus Club de Niterói 
e da Academia Brasileira Rotária de Letras, além de governador 
rotariano do Distrito 4750 (2001-2002) através o qual foi relator do 
Memorial para Oficialização do Idioma Português na ONU, levado 
à sede da organização, em Nova Iorque, dia 27 de maio de 2011. 

Ele publicou os livros "Terceiridade", "Marketing Social - 
Relevância e Resultados", "A Origem do Ensino Médico no Brasil" 
e "O Brasil na OMS Através de Marcolino Candau", além da coau-
toria em "Aborto e o Direito à Vida", vencedor do Prêmio Genival 
Londres pela Academia Nacional de Medicina. É ainda autor de 
dezenas de artigos, versando sobre ética médica, auditoria hospi-
talar, saúde pública, dependência química, poluição, gerontolo-
gia e sobre a necessidade do Direito Médico. 

O icônico clínico geral é membro do Cenáculo Fluminense 
de História e Letras, da Academia Nacional de Medicina do 
Trabalho, do Instituto Brasileiro de História da Medicina, da 
Academia Brasileira de Trovas, da Academia Nacional de Medi-
cina e de outras nove estaduais, da Academia Brasileira de 
Administração Hospitalar, da Academia de Medicina Veterinária 
no Estado do Rio de Janeiro, da Federação de Bandas de Músi-
ca Civis do Rio de Janeiro, do Instituto Hahnemanniano do 
Brasil, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do 
Estado do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Engenha-
ria Sanitária e de diversas associações médicas do país. 

Entre os grandes nomes que destaca em sua memorável 
trajetória, entre mestres e amigos, estão Dr. Carlos Tortelly, Dr. 
Mario Monteiro, Dr. Altamiro Vianna, Dr. Clarimesso Machado, 
Dr. Roched Seba e Dr. Eduardo Imbassahy. “Tortelly assistiu 
mais de 50 mil gestantes sem registrar nenhuma morte”, exalta. 
“Imbassahy deu o último suspiro na minha frente. O ateu mais 
humano e sensível que já conheci”. Sobre as perdas, aliás, o 
célebre médico garante não ter mais a mesma resistência de 
antes em ver os colegas partirem para sempre: “absorvo mais as 
angústias dos outros atualmente do que há 20 anos”, observa 
ele, que confessa resistir em visitar pessoas queridas que este-
jam hospitalizadas, apesar de seu acesso fácil a UTIs. “Ninguém 
gosta de perder, muito menos os amigos”.

“Atribuo minha vitalidade ao grande número de atividades 
que acumulo, pois são milhões de neurônios precisando de 
exercício, e também à minha fé. Agradeço minha saúde a Deus 
todos os dias em orações matinais”, fala o católico e longevo 
clínico geral. “Fui professor catedrático aos 29 anos e presi-
dente do Conselho Regional aos 33... não há uma mão superior 
nisso tudo? Um plano divino que não entendemos, mas que 
existe com toda certeza”, acredita ele, que também foi um dos 
votantes do primeiro reitor da UFF. “Há momentos da vida 
médica que extrapolam o entendimento da razão. A Medicina é 
feita de iluminação divina. A mão do médico não atua sozinha. 
Nossa satisfação pessoal e a gratidão dos pacientes são a 
verdadeira recompensa”, resume.

Patrono do Pavilhão do Saber da Escola Municipal de Ararua-
ma que leva seu nome, o sempre simpático Dr. Waldenir já rece-
beu inúmeras homenagens, medalhas de honra e comendas da 
Prefeitura e Câmara de Niterói, da ALERJ, da Marinha, do Exérci-
to, do Lions Club e de academias médicas Brasil afora, além do 
título de Cidadão Honorário de Niterói, São Gonçalo, Maricá, 
Vassouras, Nilópolis, Santo Antônio de Pádua, Rio Claro, Magé, 
Itaperuna e outros municípios. 

Trabalho e Emprego. Outros de seus cursos de especialização 
são: Estudos de Política e Estratégia pela Escola Superior de 
Guerra, Marketing pela Universidade Cândido Mendes, Saúde do 
Idoso e Administração Hospitalar, ambos pela ENSP. 

Com uma inesgotável sede de saber, Dr. Waldenir encarou 
seu maior desafio aos 65 anos de idade: iniciar mais uma faculda-
de. Graduou-se em Direito pela Universidade Salgado de Oliveira 
aos 70. “Estudar é ótimo, horrível é o exame da OAB”, brinca ele, 
sempre muito bem humorado. “Quando me aposentei, pregava a 
todos que aposentadoria não podia ser exoneração da vida, e que 
é preciso estar em atividade ou então se morre logo”.

Atualmente presidente da Academia Fluminense de Letras 
(AFL) e da Federação das Academias de Letras e Artes do Esta-
do do Rio de Janeiro (FALARJ), além de presidente da Associa-
ção dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina da UFF, o ilustre 
médico é fundador e presidente desde 1993 da Universidade 
Aberta da Terceira Idade (UNIVERTI). A instituição, voltada para 
a saúde mental e autoestima dos idosos, funciona nas depen-
dências da Faculdade de Direito da UFF, no Ingá, oferecendo 
aulas gratuitas diversas, como dança, música e arte, além de 
palestras informativas de interesse comum. 
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O ex-prefeito ainda destaca a visita de Albert Sabin à cidade - 
trazido pela Associação Médica Fluminense, presidida na época 
pelo Dr. Alcir Chácar - para pessoalmente comandar a vacinação 
em massa contra a poliomielite (paralisia infantil), depois dissemina-
da para todo o país. Com nove colegas, o médico abriu a Casa de 
Saúde Santa Rita, na Alameda São Boaventura, que funcionou com 
perfil misto (atendimentos públicos e privados) de 1964 até 1988, 
quando fechou as portas por atrasos no repasse de verba pelo 
Inamps. Hoje no local funciona o Hospital de Clínicas Alameda.

Outro marco histórico na cidade que protagonizou foi a 
transformação em 1965 do Hospital Antônio Pedro, de municipal 
para federal e universitário. “A unidade não tinha mais condi-
ções de ser mantida pela Prefeitura, então, como membro do 
Conselho Universitário da UFF, propôs a transferência do hospi-
tal para a responsabilidade da União, mas o reitor Dioclécio 
Dantas recusou e então colhi a assinatura da maioria dos conse-
lheiros e reapresentei à Reitoria, que votou assertivamente”, 
reconta ele, mencionando a parceria da Prof.ª Violeta Saldanha 
da Gama, assistente social e diretora da Faculdade de Serviço 
Social da UFF, com a qual comprou o imóvel em que funcionava 
uma quitanda defronte ao Antônio Pedro para a instalação da 
Farmácia Popular da UFF. 

Quanto aos momentos mais marcantes de sua vida profissi-
onal, o clínico rememora, com a descontração de sempre, situa-
ções em que trouxe duas mulheres de volta à vida. “Uma era 
parturiente, cheia de filhos que dela dependiam, e eu não podia 
deixá-la morrer; a outra foi minha mãe, na cama de casa, sobre a 
qual pulei pressionando-lhe o peito. Ressuscitei ambas de 
paradas cardíacas”, diz, emocionado. 

testemunha ocular e personagem atuante no socorro às vítimas. 
“Uma coisa horrorosa, queimados irreconhecíveis clamando por 
socorro... algo que me emocionará até o fim da vida”, lamenta. 

Outro acontecimento importante que ressalta é o papel de 
destaque de Niterói em cirurgias cardíacas. "Foi em uma visita à 
cidade que Dr. Euryclides Zerbini - primeiro médico no Brasil e 
quinto no mundo a realizar um transplante de coração - afirmou a 
mim que tudo teve início aqui, através de operações experimenta-
is realizadas em cães em um laboratório anexo ao Hospital Getú-
lio Vargas Filho. Ele retornou a Niterói em 1968 para realizar 
quatro cirurgias cardíacas, três no Getulinho e uma no Hospital 
Santa Cruz, ao lado do Dr. Washington Pinto e Dr. Geraldo Rama-
lho", relata Dr. Waldenir. 

Já as novas gerações de médicos o preocupam bastante. Dr. 
Waldenir critica o excesso de faculdades de Medicina no Brasil, o 
que facilitaria o acesso e a diplomação de profissionais com 
esforço mínimo. “A qualidade da formação fica prejudicada, 
assim como a dedicação tanto do aluno quanto do professor 
acabam aquém da esperada. Precisamos zelar pela nossa pro-
fissão”, analisa ele, para quem é importante que o médico atue 
numa região da qual ele seja oriundo, de modo a conhecer as 
necessidades e a vivência das dificuldades. 

O eminente clínico deixa como mensagem aos formandos 
vocacionados a sua própria definição da atividade médica, para 
que reflitam e sigam como missão: “Tenho a convicção de que a 
Medicina é a confiança do paciente depositada na consciência do 
médico. O paciente transfere suas necessidades e expectativas, 
e o profissional deve corresponder”, conclui. 
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HONORIS CAUSA

UMA HOMENAGEM AOS RENOMADOS
M DICOS UE HO E ESCRE EM A

HIST RIA DA MEDICINA EM NITER I 

CAP TULO 



DR. ALAIR AUGUSTO SARMET MOREIRA
DOS SANTOS
RADIOLOGISTA

Uma trajetória escolar irretocável que culminou no título de 

melhor aluno do colégio, com direito a medalha e ao prêmio de 

“diretor por um dia”: assim foram os primeiros passos de Dr. Alair 

Santos quando estudante. Nascido em Campos dos Goytacazes 

no dia 13 de janeiro de 1962, sua mãe - formada pela Faculdade 

Nacional de Medicina em 1953 - foi a primeira pediatra e a segun-

da mulher médica daquela cidade. Na família, além da matriarca, 

dois tios também seguiram a profissão. Com tantos referenciais, 

seria natural a inclinação para o exercício da Medicina. 

Entretanto, sua juventude foi pontuada por outro grande 

talento. Por iniciativa do pai, que deu educação musical a todos 

os filhos, Dr. Alair iniciou, aos seis anos de idade, o estudo do 

piano, cujo curso técnico realizou entre os 11 e 17 anos na Esco-

la Nacional de Música (atual Escola de Música da UFRJ). Ele 

também toca acordeão. Seu sonho era ser maestro regente. A 

mãe, ponderada, decidiu submeter o filho a um teste vocacio-

nal, que também mostrou sua inclinação para Medicina e Direi-

to. “Na hora da escolha, pesou a reflexão: música clássica não é 

valorizada no Brasil, e terei que sair do país para seguir carreira. 

Já um médico pode ir a qualquer lugar, ou seja, não vou morrer 

de fome”, relembra. 

Quando passou no vestibular para Medicina na UFF em 

1980, a dúvida tornou-se qual especialidade seguir: Gastroente-

rologia ou Cirurgia. Então, no quarto ano de curso, veio o primeiro 

estágio, em uma clínica em Itaboraí. “Lá ganhei experiência no 

atendimento clínico e cirúrgico. Aprendi a fazer cesárea e outras 

cirurgias”, recorda-se com gratidão. Na faculdade, foi monitor da 

disciplina de Radiologia da UFF, sob a orientação do Prof. José 

Manoel Gabetto, primeiro como voluntário (1983) e depois como 

No mesmo ano, prestou prova e passou para residência em 

Radiologia para a UFF, o Hospital da Polícia Militar no Rio de 

Janeiro, a Santa Casa de Misericórdia e o SUS. Optou, meio a 

contragosto, pela primeira opção - o que seria o grande divisor de 

águas da sua vida. No primeiro ano, orientado por Dr. Célio Edu-

ardo Henrice, passou a frequentar o Hospital Santa Cruz, conhe-

cendo Dr. Pedro Ângelo Andreiuolo e outros médicos importantes 

do local. “Aprendi muita Medicina lá”, conta com orgulho.

bolsista (1984). “Sempre gostei de ensinar, pois acho que, quan-

do se ensina, também se aprende”, acredita. Anos depois, já 

residente, a iniciativa de uma turma em homenageá-lo na forma-

tura o motivou a seguir a docência.

Em 1984, ingressou no programa de estágio do Hospital 

Central do Exército, na Unidade Intermediária de Clínica Médica, 

onde se encantou pela Endoscopia, pois tinha equipamentos 

ultramodernos para a época, incluindo um colonoscópio. Isso o 

motivou a fazer prova em 1985 para residência médica em Gas-

troenterologia. A UFF não abriu vaga para o período letivo de 

1986, apenas a UFRJ e a UERJ, mas ele não foi aprovado. “Foi a 

primeira vez na vida que perdi num teste”, observa.

Terminada a residência em 1988, decidiu investir no Mestrado 

e, em seguida, no Doutorado, ambos pela UFRJ, com o objetivo de 

exercer a Docência. “Naquele tempo não era comum o interesse 

dos residentes em seguir o magistério, contudo me senti motivado 

pelo Prof. Dr. Edson Marchiori, meu mestre na residência em Radi-

ologia do Antônio Pedro”, destaca Dr. Alair, aprovado em concurso 

em 1993, assumindo o cargo de professor de Radiologia da UFF. 

Três anos depois, tornou-se chefe do serviço de Radiologia do 

HUAP. Ambos os cargos ele ocupa até os dias atuais. 
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Entretanto, independentemente dos avanços tecnológi-

cos, o médico acredita que o legado para as futuras gerações 

deve ser outro: “prestem sempre atenção no ser humano. O 

foco é o paciente”.

Antônio Pedro, mas também faz questão de ressaltar o fecha-

mento do Hospital Santa Cruz como outro fato desolador. Por 

outro lado, a inauguração de mais duas unidades do CHN, em 

2017, tornando-o o maior complexo hospitalar do estado, é um 

fator altamente positivo para Niterói. “A aquisição pelo hospital de 

um tomógrafo de 160 canais e de um equipamento de Ressonân-

cia Magnética de três teslas, o mais completo de todo o Leste 

Fluminense e um dos melhores do Brasil, em 2016, é algo de 

extrema importância para a cidade”, diz.

Em relação aos avanços na sua área, relata: “A Radiologia 

experimentou uma evolução acelerada nos últimos anos, sendo 

que a ressonância magnética foi um marco histórico nessa espe-

cialidade. Quando comecei a residência médica na década de 80 

nem se falava nisso, e cinco anos depois já havia o equipamento”.

O Prof. Dr. Andreiuolo, aliás, é citado novamente por Dr. Alair 

quando indagado sobre seus ídolos. “Ele foi crucial em sua trajetó-

ria, transmitindo toda a sua filosofia de trabalho. Dizia que por 

sermos todos diferentes, tais quais nossos próprios dedos o são, é 

fundamental o trabalho em equipe”, descreve ele sobre o primeiro 

radiologista do estado do Rio a trabalhar com um tomógrafo. E 

ainda reverenciou outros profissionais que julga essenciais em 

sua vida: “Com Pedro Ângelo, aprendi a ser médico; com Riddel 

Matthew Milar Neto, a ser um médico prático; com José Manuel 

Gabetto, a ser professor; e com Edson Marchiori, a ser um acadê-

mico que gosta de publicar trabalhos”, elogia com gratidão.

O maior desafio para esse renomado médico foi ter optado 

pela residência em Radiologia depois da reprovação na prova 

para Gastroenterologia. “Essa é uma demonstração clara de 

que Deus escreve certo por linhas tortas”, reflete. O convite 

para assumir a Coordenação da Radiologia do CHN foi mais 

uma prova de superação. 

A consagração do seu trabalho nesta especialidade veio em 

dois momentos. O primeiro, com o convite para atuar como coor-

denador no Serviço de Imagem do Complexo Hospitalar de Nite-

rói em 2001, após a aquisição de um equipamento de ressonân-

cia magnética. O segundo foi a conquista do cargo de presidente 

do Colégio Brasileiro de Radiologia. Depois disso, ainda foi presi-

dente da Sociedade Brasileira de Radiologia por dois mandatos 

(2003-2007). Estes fatos - assim como o trabalho desenvolvido 

com Dr. Pedro Ângelo Andreiuolo no Hospital Santa Cruz, o convi-

te para assumir a Radiologia do CHN e do HUAP e o ingresso na 

Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - são, para 

ele, os fatos mais marcantes de sua carreira.

Embora não seja niteroiense de nascimento, Dr. Alair não se 

esquece de citar a tragédia do circo na cidade em 1961 como um 

momento marcante, sobretudo porque forçou a reabertura do 
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DR. ALAN CASTRO AZEVEDO E SILVA
NEFROLOGISTA

O clima de efervescência e questionamentos suscitados pela 

ditadura envolvia o universitário na defesa da democracia. No 

quinto ano da Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), decidiu levar mais a sério os estudos. Encantou-se 

pela terapia intensiva ao estagiar no CTI Pós-Operatório do Hos-

pital Gaffrée Guinle. Depois, passou por concurso para o interna-

to no Hospital Naval Marcílio Dias: “lá aprendi a importância de se 

trabalhar com disciplina e respeito à hierarquia”, conta. 

De um jovem idealista do movimento estudantil a um reco-

nhecido nefrologista, Dr. Alan Castro desde cedo já sonhava em 

ser médico, embora na terna infância tenha pensado em seguir a 

carreira militar. Nascido em 7 de fevereiro de 1958 no Rio de 

Janeiro, filho de um advogado e uma professora, hoje se consi-

dera “um profissional aplicado e totalmente realizado”, em suas 

próprias e assertivas palavras. 

Após a graduação em 1982, fez residência em Clínica 

Médica no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, 

iniciando o rodízio no serviço de Nefrologia do hospital. Entre 

seus preceptores, destaca a Dra. Ida Sidi Algamis - a quem 

chama de “madrinha”, pois o obrigava a estudar toda tarde. 

Dois anos depois, passou em novo concurso para residência 

médica no mesmo hospital, agora em Nefrologia, permanecen-

do até 1987. Lá conheceu sua esposa e fizeram planos de 

morar em Niterói, lugar onde costumava passar férias no apar-

tamento do pai em São Francisco. 

Com o fim do internato e com o casamento em 1985, o 

médico estabeleceu como meta trabalhar na melhor empresa de 

Nefrologia, a Clínica de Doenças Renais – onde está até hoje. 

Começou no Hospital Santa Cruz, onde a CDR assumiu o servi-

“Antes que o concurso caducasse, ofereceram vagas na 

Secretaria de Segurança Pública a mim e aos outros concursa-

dos para trabalhar no Hospital da Polícia Militar do Rio. Em 

função dos baixos vencimentos, somente eu aceitei a proposta, 

mas condicionei minha ida a ser lotado na unidade de Niterói”, 

explica o médico. 

No HCN desenvolveu o serviço de Nefrologia e Transplantes 

Renais, além de participar da fundação do Centro de Estudos. Dr. 

Alan fala com satisfação do caminho que trilhou, aplicando os 

conhecimentos adquiridos, da prevenção ao transplante, e atuan-

do também no âmbito da pesquisa. “A Medicina é uma profissão 

maravilhosa. Você aprende todo dia. Mas é preciso ter humildade 

no trato com os outros médicos, discutindo com eles a melhor 

terapêutica para cada doente”, afirma. 

ço de Hemodiálise. Apesar de trabalhar e aprender com os 

melhores clínicos e cirurgiões niteroienses, Dr. Alan não estava 

satisfeito com a estrutura daquela unidade de saúde. “Nesse 

ínterim, percebi que o Hospital de Clínicas de Niterói passava 

por uma ampla reforma. E, antevendo o grande potencial que o 

local alçaria, procurei seus diretores para uma parceria, que já 

dura 27 anos”, recorda-se.  

Além de se dedicar aos casos intrincados de Nefrologia e 

Transplante Renal no Complexo Hospitalar de Niterói e de exer-

cer a função de gestor da CDR Serviços Hospitalares, Dr. Alan é 

também médico civil concursado do Hospital da Polícia Militar de 

Niterói em Santa Rosa desde 1993. Ele prestou processo seletivo 

público para o setor de Nefrologia que seria criado pela Secretaria 

Estadual de Saúde no Hospital de Infectologia do Caju, porém o 

hospital foi desativado.  
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Sobre o futuro da Medicina, o nefrologista ainda espera ver a 

evolução dos estudos das células troncos na diferenciação celu-

lar, pois isso possibilitará a regeneração do rim, que tem 25 tipos 

de células. Como médico, considera uma premissa irrevogável o 

bem-estar do paciente vir sempre em primeiro lugar. “O foco é o 

paciente, e isso envolve segurança e comprometimento”, excla-

ma. Sendo assim, deixa como legado àqueles que ainda estão 

nas universidades: “para ser médico, é preciso gostar de gente e 

aprender com os melhores”.  

alta complexidade. Nesse aspecto, chama atenção para um 

médico em especial. “Dr. Paulo Cesar Pereira de Souza mudou a 

terapia intensiva na região quando assumiu a chefia do CTI do 

CHN. Realmente, um nome que faz a diferença”, vaticinou.  

Dr. Alan ama o que faz. “Tenho paixão pelos casos complexos 

e difíceis, em que para obter o diagnóstico sou obrigado a discutir 

com outros médicos e estudar”, garante. Procurando aprender 

todo dia, ele tem prazer em receber lições de vida de seus pacien-

tes e compartilhar alegria quando o tratamento é bem-sucedido. 

“Já tive pastor que, após receber um enxerto renal, me disse: 

doutor, o senhor me ressuscitou!”, lembra. 

Para se aprimorar na atividade de gerenciamento da CDR, 

fez MBA em Gestão pela Qualidade Total em 2002, pós-

graduação em Direito Médico em 2011 e mestrado em Ciências 

Médicas em 2015, todos pela UFF – universidade sobre a qual 

fala com carinho e gratidão. “É preciso uma política de investi-

mento que preserve sempre a liderança e o padrão de ensino da 

instituição na região”, alerta. Embora não tenha se dedicado à 

livre docência, de vez em quando ele é convidado a proferir 

palestras e cursos: “adoro ensinar porque, ao ensinar, você 

também aprende”. 

Paciência, humildade e empatia são pré-requisitos que Dr. 

Alan acredita serem fundamentais em um médico: “é preciso 

escutar, observar e atentar-se para a fragilidade do paciente, a 

fim de confortá-lo no momento exato. Para isso, procuro estabe-

lecer uma relação olho no olho”, diz ele, reforçando a importân-

cia de se praticar a resiliência e pedir desculpas quando neces-

sário. “O transplante, por ser de alta complexidade, não permite 

falhas. Então, é preciso que o médico seja meticuloso. Um desa-

fio para mim é conseguir equacionar as limitações da saúde 

pública em prol do paciente”.  

Para Dr. Alan, um dos destaques na Medicina de Niterói foi o 

investimento da Direção do Complexo Hospitalar de Niterói em 

Quando o assunto é inspiração, o nefrologista cita a enfermeira 

inglesa Florence Nightingale, pioneira na gestão do cuidado com 

qualidade, além de inúmeros tutores que teve – como o radiologista 

Dr. Pedro Angelo Andreiuolo, com quem trabalhou no Hospital 

Santa Cruz. “Foi ele quem me mostrou a importância de contarmos 

com profissionais de Radiologia interagindo com outros especialis-

tas nos hospitais”, comenta, mencionando ainda outros nomes de 

peso, entre eles Dr. Manoel de Almeida, Dr. Luiz Felippe Judice, Dr. 

Célio Ribeiro e Dra. Ilza Fellows.  
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DR. ALCIR VICENTE VISELA CHÁCAR
PEDIATRA

Com apenas 12 anos de idade, aceitou o convite de seu tio, Dr. 
João da Silva Vizela, médico em Niterói, para morar com ele e 
aperfeiçoar os estudos. “Tinha um pensamento firme: sair da 
pobreza e cuidar da minha mãe, que sofria crises constantes de 
asma agravadas pela fumaça diária do cigarro do meu pai”, relem-
bra Dr. Alcir, que na época só podia rezar pela saúde da matriarca.

Nascido em Campos dos Goytacazes no dia 12 de outubro de 
1933, Dr. Alcir Chácar, terceiro de uma família de seis filhos 
homens de Amadeu e Orminda Vizela Chácar, teve uma infância 
marcada por dificuldades financeiras. Mas, desde aquela época, 
já possuía um desejo latente de redirecionamento do próprio 
destino. Atrasos na mensalidade escolar, por vezes, impediam-no 
de frequentar as aulas, porém o menino driblava a decisão da 
Diretoria: “eu me utilizava de todas as artimanhas possíveis para 
furar esse bloqueio”, revela o médico, que nunca se curvou aos 
obstáculos em toda a sua trajetória. 

“Virar médico me permitiu perenizar o nome da minha família 
e, em especial, do meu tio, que já gozava de grande prestígio em 

Estabelecendo-se numa pensão no Ingá de propriedade de 
sua tia, o determinado estudante prestou vestibular e passou para 
a Faculdade Fluminense de Medicina, agora UFF. “Custeei os 
estudos trabalhando como fiscal de obras no Instituto de Previ-
dência e Assistência aos Servidores do Estado, o Ipase”, conta. A 
concretização do sonho aconteceu na formatura no Hotel Quitan-
dinha de Petrópolis em 1961. 

Entretanto, por um revés da vida, o tio e tutor não conseguiu 
vencer um acidente vascular cerebral e faleceu bem antes de ver o 
sobrinho seguir seus passos na Medicina. Assim, precisou regres-
sar à sua cidade natal. Mas, estimulado por uma carta do amigo 
Carlos Caldas, colega de turma no Colégio Bittencourt Silva e 
futuro cirurgião plástico de renome, o jovem Alcir voltou à Niterói.

De espírito vanguardista, Dr. Alcir Chácar, quando presi-
dente da AMF, trouxe o cientista Albert Sabin ao Brasil, e, com 
ele, a erradicação da poliomielite. Na Presidência da ACAMERj 
organizou e presidiu congressos médicos municipais, estadua-
is e internacionais, conclaves médicos e o primeiro Congresso 
Sul-Americano de Academias de Medicina, com o apoio da 
Academia Nacional de Medicina. 

Niterói e no estado do Rio. O nome João Vizela está em hospital, 
ambulatório, centro de estudo e até rua”, exclama o pediatra, 
orgulhoso. “Naturalmente, era maravilhoso para um homem que 
só teve filhas perpetuar seu nome através do sobrinho, já que 
naquele tempo não era comum mulher estudar Medicina”. 

Com talento também para atividades administrativas, em 
1964 tornou-se médico do Ipase e, um ano depois, diretor médi-
co, expandindo a instituição. Também foi presidente do Instituto 
de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro 
(IASERJ). De 1977 a 1981, presidiu a Associação Médica Flumi-
nense e, mais tarde, criou e presidiu a Sociedade Fluminense de 
Pediatria, atual SOPERJ. Foi vice-presidente por 15 anos da 
Academia Fluminense de Medicina e, ao ocupá-la como presi-
dente durante seis anos, transformou-a em Academia de Medici-
na do Estado do Rio de Janeiro (ACAMERJ). Atualmente, exerce 
a presidência do Conselho Científico da entidade.

No dia seguinte à festa de graduação, uma notícia ouvida na 
Rádio Nacional sobre o incêndio do Gran Circo Norte-Americano 
mudaria para sempre a trajetória profissional de Dr. Alcir. “Houve 
uma convocação geral para que todos os médicos se apresentas-
sem para ajudar em mutirão. Quando cheguei ao Hospital Getúi-
lio Vargas Filho, as mães tiravam as crianças coladas ao corpo 
pela queimadura”, relata com tristeza. Foi nesse momento que 
ele passou a se interessar pela Pediatria.  
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pai. Até 1976, em um período de 15 anos, manteve gratuitamente 
o Circo Beneficente São José Operário, com o apoio de colegas e 
odontólogos no Largo da Batalha. 

Dr. Alcir acredita na evolução da Medicina através da dedica-
ção e do olhar acurado para o próximo. “Meu desejo é atender 
aqueles que precisam de mim, independentemente da condição 
financeira”, diz. Baseado em suas experiências humanitárias, 
acredita que a Medicina deve ser assistencialista e não apenas 
destinada a cuidar do doente. 

Aos jovens que vão seguir a carreira médica, ele orienta que 
se inspirem em grandes exemplos, como Oswaldo Cruz, Albert 
Sabin, Carlos Chagas, entre outros. “São homens como esses 
que merecem ser relembrados por demonstrarem que a Medicina 
é sacerdócio e não apenas um negócio”, afirma. 

Quando esteve no exterior para o Conclave Brasil-Argentina, 
que idealizou e organizou, soube da falta de reconhecimento das 
autoridades brasileiras àquele que ofereceu apoio irrestrito aos 
feridos no incêndio do circo em Niterói, o Dr. Fortunato Benain. Na 
época, o médico era diretor do Hospital dos Niños de Queimados 
na Argentina, único na América Latina. De volta ao Brasil, a fim de 
reparar o erro, promoveu uma belíssima homenagem da 
ACAMERJ ao médico argentino e, também, ao Dr. Ivo Pitanguy, 
outro personagem importante na história da tragédia de 1961. 

De suas memórias queridas, o conceituado médico destaca 
uma cena marcante para a História da Medicina na cidade: os 
niteroienses à janela de suas casas rendendo homenagens a 
Albert Sabin quando visitou Niterói a convite da AMF. “O cientista 
participou do ato de desagravo da associação médica contra o 
governo brasileiro, que tentou mascarar o surto de poliomielite 
provocado por uma política errônea de vacinação, que desqualifi-
cava, inclusive, as orientações dadas por Sabin”, explica.

O pediatra tem ainda outras duas paixões: a família e a arte. 
Membro da Academia Fluminense de Letras, tem como hobbies a 
poesia e a literatura, com vários textos publicados em jornais 
locais e revistas médicas. Há 34 anos está casado com Regina 
Berriel Chácar, com quem teve Hugo. Seus outros dois filhos são 
Alcir Vicente e Paulo Roberto, este último, colega de profissão do 

Além do Dr. João Vizela, algumas pessoas especiais são 
citadas pelo Dr. Alcir como fundamentais ao seu crescimento 
profissional, quando ainda não era médico. São nomes como o do 
Dr. Carlos Augusto Bittencourt Silva, o Gugu, e o Dr. Eduardo 
Imbassahy. Outros profissionais fundamentais nesse processo 
foram o Dr. Sílvio Lago e o Prof. Dr. César Pernetta, com quem 
adquiriu uma vasta experiência, além do Dr. Edgar Venâncio, na 
Cirurgia Pediátrica. 

Acreditando que Deus lhe deu mais do que o merecido, segun-
do suas próprias palavras, Dr. Alcir resume com humildade a sua 
rica trajetória: “vejo minhas conquistas como missões. Meu princi-
pal desafio foi me adaptar aos costumes da cidade grande e supe-
rar os obstáculos financeiros para me tornar um médico”, revela.

“No Hospital Getúlio Vargas Filho, onde ingressei por meio de 
concurso público, pude conviver com ilustres médicos, como 
Geraldo Ramalho, Washington Pinto, Ronaldo Pontes, Herbert 
Praxedes e tantos outros”, felicita-se. 
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DR. ALOYSIO DECNOP MARTINS
GINECOLOGISTA

Mudou-se, ainda criança, de Cordeiro, região serrana flumi-
nense, para Niterói. Nascido em 24 de maio de 1936, caçula de 
oito filhos, seu despertar para a área médica ocorreu aos 17 anos, 
na inscrição para o vestibular. “Eu me interessava por Direito, 
porém a Medicina me soava uma linda profissão”, conta. 

Tão logo entrou na Faculdade Fluminense de Medicina, em 
1954, partiu para a aula prática no Hospital Municipal Antônio 
Pedro, onde, na época, não havia residência. “Não sabíamos 
nada sobre a área médica e já frequentávamos o ambulatório 
para fazer curativos nos pacientes e outros procedimentos sob 
a supervisão do professor”, rememora ele, que se destacou no 
movimento estudantil como participante da União Fluminense 
dos Estudantes que lutava pela criação da UFF. Desse tempo, 
menciona mestres especiais, como Dr. Alcides Pereira da 
Silva, um dos gênios da Medicina de Niterói, e seu assistente, 
Dr. Félix de Oliveira. 

Dono de uma rica vivência como médico, Dr. Aloysio Decnop 
Martins aprecia ser chamado pelo nome completo, valorizando 
tanto o sobrenome belga da mãe quanto o do pai, de origem 
portuguesa. Já tinha médicos na família, como seu padrinho Rui 
Decnop e o tio Alcides Lopes Martins. “Mas, se dependesse do 
meu pai, uma guarda-livros que virou banqueiro, eu seria econo-
mista”, revela ele, herdeiro do empreendedorismo paterno. 

A experiência seguinte foi como interno acadêmico de Medici-
na no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) 
e no Hospital Santa Cruz da Beneficência Portuguesa, chefiado 
por Dr. Sebastião Lizardo de Lima, em 1956. “Ele foi para mim um 
grande exemplo de trabalho, capacidade e honradez. Marcou 
minha vida profissional, sendo motivo de inspiração, gratidão e 
respeito”, enfatiza ele, que era chefe dos internos acadêmicos por 
três anos no Santa Cruz, hospital onde trabalhou por vinte anos.

Acompanhando o crescimento populacional de Niterói, vários 
grupos de médicos se uniam para abrir suas próprias clínicas na 
cidade. Em 1965, surgia a Casa de Saúde e Maternidade Santa 
Martha, instalada em um velho casarão na Rua Mário Viana. Além 
do Dr. Aloysio Decnop Martins, foram fundadores de lá: Dr. Djal-
ma Machado da Silva, Dr. João Francisco de Mattos Pitombo, Dr. 
José Luiz Guarino e Dr. Hector José Concha Recabarren. Desde 
então, incontáveis gestantes e bebês tornaram o hospital um dos 
mais importantes do município. “Essas mãos já trouxeram muitas 
crianças ao mundo”, exclama. 

Formado em 1960 e então médico estatutário do Instituto 
Previdenciário, Dr. Aloysio passou a trabalhar em vários hospi-
tais da cidade, entre eles os extintos Santa Mônica,  Santa 
Cruz e a Maternidade Santa Rosa. Nesse tempo, ele já havia 
escolhido a Ginecologia e Obstetrícia, fazendo a especializa-
ção no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, em 1962. Concursado pelo Minis-
tério da Saúde, também atuou com médico do trabalho da 
Companhia de Segurança Industrial desde sua formatura até a 
extinção da empresa.

Além de sua exímia gestão hospitalar, ele também teve 
importante atuação classista enquanto presidente da Associação 
Médica Fluminense em dois mandatos, de 1995 a 1999, além de 
conselheiro suplente do Conselho Regional de Medicina do anti-

Mais tarde, Dr. Aloysio se casou com a filha do Dr. Sebastião, 
Ismênia de Lima, hoje conceituada professora doutora em Histó-
ria. Concomitantemente, conseguiu vaga na Divisão de Doentes 
Mentais da Secretaria de Saúde do antigo estado do Rio de Janei-
ro, ainda acadêmico, tutoriado pelo Prof. Borges Fortes, ficando 
lá três anos. “Naquele tempo os grandes baluartes lideravam os 
jovens estudantes”, recorda-se com afeto.
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Martha foi um dos precursores em Niterói, através dos médicos 
José Luiz Guarino e Delta Madureira.

Dr. Aloysio Decnop alerta às futuras gerações que é preciso 
cobrar respeito à atividade. “Assim como outras profissões, o 
médico vivencia um processo de desvalorização”, lamenta. Como 
legado para os novos médicos, o ginecologista e obstetra deixa 
uma mensagem carregada de paixão: “que tenham amor pelo 
que fazem e amor ao próximo, acima de tudo”. 

Sobre o fato mais marcante para a Medicina de Niterói, o Dr. 
Aloysio relembra os serviços médicos dos antigos Institutos de 
Assistência Previdenciária, considerados centros de formação de 
excelentes profissionais, e a Sociedade Portuguesa de Benefi-
cência de Niterói através do Hospital Santa Cruz, também já 
desativado.  

Quando comenta a dificuldades enfrentadas, demonstra 
consternação pelos anos subtraídos do convívio familiar. “Meu 
maior desafio foi conciliar trabalho e família, que acredito ser uma 
das grandes prejudicadas na vida de todo médico”, confessa. 
“Mas, foi por uma boa causa, e me sinto confortado pelo trabalho 
que desempenhei ao longo desses anos”. 

Entre os avanços da Medicina, ressalta o advento da videola-
paroscopia, que permite, por exemplo, a extração de uma vesícu-
la doente pelo umbigo, sem a necessidade de grandes incisões. 
“Sem dúvida, a maior evolução foi a tecnológica. Muitas vezes 
participei de cirurgias penosas que hoje são resolvidas através 
desse procedimento”, resume, destacando ainda a endoscopia e 
a cineangiocoronariografia – procedimento no qual o Santa 

go estado do Rio de Janeiro e participante da Seccional Niterói 
por vários anos do novo CREMERJ.

Foram vários momentos marcantes na carreira, segundo o 
renomado Dr. Aloysio, mas alguns ele guarda frescos na 
memória. É o caso da paciente com fibrinólise em estado 
grave que o médico não abandonou enquanto o quadro não se 
reverteu. “Fiquei três dias no Hospital Santa Cruz, sem voltar 
para casa, acompanhando-a. E consegui salvá-la”, lembra 
emocionado. Houve ainda outra paciente, com ruptura silenci-
osa de útero após quatro filhos, que chegou às suas mãos no 
Hospital Geral de Bonsucesso. “Reverti as condições precári-
as de saúde dela para poder operá-la e salvá-la. Uma expe-
riência enriquecedora”, afirma.  

Além do sogro, outra inspiração em especial norteou seus 
passos na Medicina: Prof. Nadir Coelho, marido de sua tia e con-
siderado um segundo pai. Filho de ferroviários em São Paulo, 
veio para Niterói estudar e constituir família, mas nenhum dos 
filhos seguiu sua profissão. “Ele chegou a diretor da Faculdade de 
Medicina da UFF, mas era de uma simplicidade comovente, 
tratando todos da mesma forma. 

Com 58 anos de uma rica trajetória, falar sobre si mesmo 
propõe a Dr. Aloysio uma profunda reflexão. Ao fim de alguns 
minutos de silêncio, ele destaca seu mantra de sempre: “dar de 
mim tudo o que puder, sem limite”. No meio médico, ele é reco-
nhecido pela sensibilidade e atenção com o próximo, além da 
preocupação constante com questões sociais, como a necessi-
dade do controle da natalidade na população carente. 
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DR. ANTONIO CLÁUDIO LUCAS DA NÓBREGA
FISIOLOGISTA DO EXERCÍCIO

Antes de terminar a graduação, Dr. Antonio já havia passado 
na seleção para o mestrado em Ciências Biológicas do Instituto 
de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1989, 
instituição onde em 1990 foi aprovado em primeiro lugar no con-
curso público para professor do Instituto Biomédico. Fez doutora-

Outro detalhe significativo é seu enorme interesse desde 
criança pelo impacto dos exercícios físicos no corpo humano. 
Amante de esportes, ele praticou inúmeros, como judô, natação e 
triathlon. “Jamais poderia pensar que um hábito saudável do 
passado seria fonte de estudo e material de trabalho”, diz ele. Por 
isso, no início do curso superior em 1983, quando o Prof. Claudio 
Gil Araújo, de Fisiologia, contou em sala de aula sobre seu traba-
lho como médico do esporte, a vocação do então dedicado estu-
dante despertou. “Eu me encantei de imediato. Não sabia que 
existia essa especialidade e pedi a ele um estágio”, conta ele, que 
a partir daí se tornou monitor de Fisiologia durante o período de 
graduação e bolsista de iniciação científica. 

O momento da inscrição no vestibular para Medicina selou 
um destino que já se desenhava há muito tempo. Nascido em 
Niterói no dia 16 de abril de 1965, Dr. Antonio Nóbrega herda 
referências importantes na área médica: um deles, seu avô 
materno, Dr. Waldemar Gomes Lucas, formou-se na primeira 
turma da Faculdade Fluminense de Medicina (UFF) em 1931, 
instituição onde o neto também se graduaria no final dos anos 80 
e se elegeria reitor em 2018. “A figura do meu avô é preponderan-
te em doces lembranças como o bucólico pagamento das consul-
tas com ovos e galinhas pelos pacientes de uma cidade do interi-
or”, narra com carinho. 

Passou também a frequentar, nos anos seguintes, o Hospital 
Clementino Fraga Filho, da UFRJ, onde seu mestre coordenava a 
reabilitação cardíaca. A ideia era se enveredar cada vez mais no 
caminho da iniciação científica e da pesquisa ligada à atividade 
física e à reabilitação cardíaca. “Norteado por aquilo que um dia 
era apenas um interesse juvenil, segui estudando o exercício 
físico como instrumento no diagnóstico e tratamento de cardiopa-
tias”, relembra este apaixonado pela profissão. 

Dr. Antonio Claudio quase teve a carreira interrompida ao 
sofrer um assalto no Rio de Janeiro, em 1999. Os assaltantes 
deram 11 tiros no carro do médico, e um projétil lhe atingiu a medu-
la espinhal, deixando-o tetraplégico. Mas, o triste episódio de 
violência, em vez de retrair seus projetos de vida, foi superado 
com apoio de profissionais competentes e a solidariedade da 
família, dos amigos e da comunidade universitária. “Mais do que 
isso, o fato se tornou um estímulo extra para eu continuar na área 
do esporte, tendo um olhar diferenciado e inclusivo”, garante. 

De volta ao Brasil, a convite dos professores José Martins 
Romeo e Evandro Tinoco Mesquita, o fisiologista assumiu a 
Coordenação do Mestrado de Cardiologia da UFF, ajudando 
também a estruturar o Doutorado. Mais tarde, coordenou o 
projeto de implantação da Unidade de Pesquisa Clínica do 
HUAP. Ligado ao Departamento de Fisiologia e Farmacologia 
daquela universidade, ministrou aulas de graduação e pós-
graduação. Em paralelo, integrava equipes técnicas em campe-
onatos brasileiros e mundiais, incluindo jogos pan-americanos e 
a Olimpíada de Atlanta (1996).

do em Ciências também pela UFRJ e em Cardiologia pelo Centro 
Médico da Universidade do Texas, em Dallas, nos Estados Uni-
dos (1994). Quando retornou, continuou a trabalhar no Instituto 
Biomédico e no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 
Sua formação ainda inclui especialização em Medicina do Espor-
te pela Escola Médica de Pós-Graduação da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (PUC) e aperfeiçoamento em 
Cineantropometria pela Simon Fraser University em Burnaby, 
British Columbia (Canadá).

Em função do trabalho profícuo na UFF, veio o convite para ser 
pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, permanecen-
do no cargo de 2009 até 2014. Durante sua gestão, promoveu 
mudanças e implementou programas, entre eles a criação de uma 
incubadora de empresas e uma agência para transformar o conhe-
cimento em produtos e serviços para a sociedade. Em 2014, o 
fisiologista tornou-se vice-reitor geral da universidade, ficando até 
maio de 2018, quando concorreu ao cargo de reitor, sendo eleito e 

170



estudo desenvolvido na década de 60 em Dallas sobre a eficácia 
do exercício físico e o prejuízo provocado pelo prolongamento no 
leito. “Isso mudou completamente a abordagem sobre os pacien-
tes, sobretudo com infarto do miocárdio, cuja recomendação 
inicial era que ficassem em repouso para cicatrizar o coração”, 
analisa ele, alertando para a falta de mecanismos de incentivo à 
atividade física: “se todo mundo sabe que exercício físico faz 
bem, por que não fazem?”, questiona.

O fisiologista está sempre em busca de novos aprendizados. 
“Diante das dificuldades da vida, entusiasmo e otimismo agregam 
pessoas em torno de objetivos comuns”, afirma o médico, elen-
cando também a ética nas relações e o respeito ao próximo como 
prioridades profissionais, porém sem diminuir ninguém nem lhe 
subtrair nada. “Não vou dizer que é uma fórmula, mas certamente 
faz diferença no mundo atual”, acredita. 

Dr. Antonio Nóbrega foi membro do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói e ainda atua do Conselho 
Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ). Em 2017, assumiu a Cadeira 34 da Academia 
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (ACAMERJ). É ainda o 
fundador do Laboratório de Ciências do Exercício (LACE).

empossado em novembro do mesmo ano. Entre suas metas no 
cargo estão a ampliação qualificada do corpo docente, o fortaleci-
mento da infraestrutura de pesquisa e a inclusão social.

Perguntado sobre seus momentos mais especiais, ele res-
ponde: “todas as coisas que tem celebrado ao longo da vida”. 
Quanto às personalidades médicas que admira, destaca Dr. 
Carlos Chagas: “Não conheço ninguém na área médica capaz de 
descrever o quadro clínico, o ciclo e o agente causador de uma 
doença como ele. Uma grande inspiração, digna do Prêmio 
Nobel”, assegura, citando ainda o exemplo e o legado do Dr. 
Oswaldo Cruz. Ele não poupa elogios à qualidade da categoria na 
cidade, em todas as especialidades, mas destaca Dr. Ricardo 
Carneiro, clínico geral, descrito como um verdadeiro ídolo nos 
âmbitos técnico e humano. 

Desafios motivam esse pesquisador nato. Um deles diz 
respeito à coordenação do Instituto Nacional de Ciência e Tecno-
logia (INCT), com uma rede de colaboradores nacionais e interna-
cionais com proposta de produzir conhecimento, formar recursos 
humanos, disseminar a cultura do exercício físico para garantir 
saúde e longevidade e diminuir os impactos negativos na saúde 
pública. Outro plano, com prazo de quatro anos, é o de promover, 
à frente da Reitoria da UFF, ações inovadoras na criação de agen-
tes influenciadores de inclusão social na sociedade. 

“Vislumbro uma universidade com métodos de gestão trans-
formadores, que façam florescer cada vez mais a produção de 
conhecimento de ponta e a responsabilidade social”, resume este 
engajado autor de cinco livros e mais de 180 artigos publicados 
em revistas nacionais e internacionais, além de 21 capítulos de 
livros e outros seis como organizador. Seu foco profissional, entre 
outros objetivos, tornou-se ultrapassar a fronteira do conheci-
mento na busca por soluções para problemas coletivos, entre 
eles a descoberta das verdadeiras causas das síncopes. 

Dois fatos históricos que sensibilizam Dr. Antonio Nóbrega 
são a mobilização médica diante do incêndio do circo em Niterói 
em 1961 e a visita de Albert Sabin à cidade durante campanha de 
erradicação da poliomielite. No aspecto da inovação na área a 
que se dedica, o médico e reitor ressalta o papel histórico do 
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DR. BENITO PETRAGLIA
GINECOLOGISTA / OBSTETRA

Natural da província italiana de Sacco, nascido em 11 de 

novembro de 1954, desde muito cedo o conceituado Dr. Benito 

Petraglia já era apaixonado por Medicina. Talvez um caminho 

presumível para uma criança que, aos sete anos de idade, já 

brincava de médico, treinando, inclusive, no cuidado com os 

animais. Mais tarde, adolescente, visto que já gozava de certa 

maturidade, foi eleito pela família para cuidar da avó, aplicando as 

injeções necessárias à saúde da matriarca. 

Com o fim da Segunda Guerra e em meio a uma Itália destru-

ída, a família Petraglia, juntamente com outras, seguiu o êxodo e 

veio para o Brasil, mais precisamente, Niterói. Seu sonho, 

porém, não se perdeu no caminho. Como ele mesmo falou: 

“sempre quis ser médico, só queria cuidar das pessoas”. No ano 

de 1973, diante de um Maracanã lotado, disputou vestibular aos 

17 anos para um dos cursos mais concorridos: Medicina. E, 

mesmo passando para uma instituição particular e cara, perse-

verou no seu desejo.

Filho de engraxate, ele sabia a dificuldade financeira que 

seria avançar nos estudos, mas não sucumbiu: realizou sua 

matrícula na Universidade Gama Filho, obstinado para conse-

guir uma bolsa de estudos. E o universo conspirou a seu favor. 

Por uma virada do destino, ele não só conseguiu isenção no 

pagamento da faculdade - benesse concedida pelos reitores da 

universidade, Djalma Murta Ribeiro e Luiz Gama Filho - como 

também angariou a simpatia e respeito do próprio Prof. Gama 

Filho em pessoa. 

E foi impulsionado por essa paixão que se tornou médico, 

graduando-se em 1978. Vencida essa primeira etapa, Dr. Benito 

aperfeiçoou seus conhecimentos nas residências em Cirurgia 

pelo Hospital Orêncio de Freitas e em Ginecologia e Obstetrícia 

pelo Hospital Pedro Ernesto, da UERJ. Em seguida, os plantões 

em hospitais de São Gonçalo e Alcântara também lhe proporcio-

naram uma boa experiência. 

Sua trajetória profissional inclui uma pós-graduação em 

Ginecologia pela UFF e o mestrado em Obstetrícia pela UFRJ. 

Além disso, foi aprovado no concurso para professor em 

Obstetrícia pela UNIRIO e concluiu o MBA em Saúde e o MBA 

Executivo pela COPPEAD. Na área executiva, foi presidente 

da Associação Médica Fluminense por dois mandatos, de 

2011 a 2017, e atualmente ocupa a Presidência da Unimed 

Leste Fluminense, já tendo presidido a cooperativa em man-

datos anteriores, de 2002 a 2010.

No auge de seus 40 anos de atuação profissional, tanto na 

Saúde pública quanto na suplementar, Dr. Benito reflete sobre 

suas experiências. “Um desses momentos marcantes foi no Hos-

pital Gaffrée Guinle, quando atendia gestantes soropositivas”, 

menciona com preocupação. As residências na maternidade-

escola da UFRJ, assim como no Hospital Pedro Ernesto, também 

contribuíram de forma decisiva para a sua formação como obste-

tra. “Já tive cachos de bananas como pagamento de minhas con-

sultas”, lembra o dedicado médico, com nostalgia e irreverência.

No mesmo ano em que se formou, teve seu “batismo de fogo” 

em um plantão no Pronto-Socorro do Hospital Santa Isabel, em 

Cabo Frio, quando salvou a vida de um jovem ferido por arma de 

fogo. Único médico plantonista, foi nesse dia que ele teve certeza 

de que já era um profissional capacitado. Ao se lembrar desse 

episódio, ele relata que repetiu na época para si mesmo a seguin-

te frase: “agora você é um médico!”. 
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Aos futuros médicos, Dr. Benito orienta para que encarem a 

Medicina como uma missão, na qual impera o espírito da soli-

dariedade e tenham em mente a importância da humanização 

da relação médico-paciente. “A remuneração, o prestígio e o 

reconhecimento são consequência de um trabalho bem execu-

tado. E o pensamento principal para nortear tudo isso é: trate os 

outros como gostaria de ser tratado”, resume com convicção.

niteroiense de coração, é preciso sempre reciclar os conhecimen-

tos, pois as descobertas acontecem a qualquer momento e de 

uma forma cada vez mais acelerada. “O médico deve ser um 

eterno estudante. O que hoje é verdade, amanhã pode não ser. A 

profissão mais nobre é a médica, mas para isso é preciso ter 

muito discernimento”, enfatiza. 

Dr. Benito Petraglia já responde pelo fantástico número de 

aproximadamente 10 mil partos, quantitativo do qual fala com 

naturalidade. “É um volume normal para quem trabalha há mais 

de 35 anos em hospitais públicos”, garante. “O mais comovente 

na atuação como ginecologista obstetra é possibilitar que o dom 

da vida se manifeste”.

Quando o assunto são personalidades médicas inspirado-

ras, seu destaque vai para Albert Schweitzer, que saiu da Ale-

manha para exercer a Medicina na África. “De família abasta-

da, ele abandonou tudo, dedicando-se à tarefa de cuidar dos 

menos favorecidos em solo africano”, explica Dr. Benito, justifi-

cando a sua admiração.  

Ao longo desse tempo, Dr. Benito relata que a maior dificulda-

de no exercício da profissão diz respeito às condições inadequa-

das no atendimento ao paciente na rede pública de Saúde. “Nes-

se caso, a culpa não é do médico ou do paciente, e sim da má 

gestão dos governos”, dispara ele, sensível e solidário.

Já entre os momentos marcantes da Medicina em Niterói, o 

médico relembra a tragédia do Gran Circo Norte Americano e o 

fechamento do Hospital Santa Cruz, polo tecnológico da cida-

de, como acontecimentos que provocou grande comoção 

entre a população e a classe médica. “Por outro lado, a criação 

da Unimed Leste Fluminense foi um divisor de águas no exer-

cício da medicina suplementar, proporcionando, através do 

cooperativismo, uma carteira de clientes para médicos e hos-

pitais, gerando empregos e fortalecendo o segmento da saúde 

em Niterói”, comenta ele. 

Para o ginecologista e obstetra, italiano de nascimento e 

Entre os avanços que presenciou na sua área, ele cita a 

criação da ultrassonografia e da videolaparoscopia, sendo esta 

última de grande relevância no procedimento cirúrgico. “A fertili-

zação in vitro e o congelamento de óvulos, por sua vez, revoluci-

onaram a gestação, proporcionando a escolha do melhor 

momento para dar à luz”, complementa, ressaltando ainda o que 

classifica de “supremacia” do Brasil no segmento de vacinas, 

assim como a proficiência de instituições como a Fundação 

Oswaldo Cruz, em Manguinhos.
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DR. FRANCISCO JOSÉ D´ANGELO PINTO
CLÍNICO GERAL

Conhecido por Dr. Francisco entre os pacientes e por Chico 

D´Angelo na vida pública, este médico e deputado federal 

nascido em Campos dos Goytacazes em 11 de fevereiro de 1953 

aliou, desde cedo, sua atuação como clínico geral e professor ao 

ativismo político. A defesa da saúde pública, do atendimento de 

qualidade à população e de condições adequadas de trabalho 

para os profissionais da área sempre foram sua luta.

Aprovado no vestibular, matriculou-se na Faculdade de 

Medicina de Campos em 1972. No sexto ano, mudou-se para 

Niterói para fazer o internato na Santa Casa de Misericórdia, 

onde também fez residência em Clínica Médica de 1978 a 

1979. Sua primeira atuação política seria à frente da 

Associação dos Médicos Residentes. Casado e prestes a ser 

pai, ele concluiu a especialização e continuou a trabalhar na 

Santa Casa - onde ficaria até1992.

Filho do pediatra Francisco José Pinto Filho, que morreu 

quando o menino Chico tinha apenas oito anos, e primo de outro 

médico de prestígio na região, Dr. Cláudio D´Angelo, ele acredita 

que sua inclinação para a Medicina seja herança familiar. 

Entretanto, na época do pré-vestibular, fez um teste vocacional 

para se certificar da escolha. Além de médico, outras inclinações 

apontadas foram Jornalismo e Direito.

Em 1980, a fim de aprimorar seus conhecimentos e melhorar 

seus rendimentos, foi em busca de uma colocação no Hospital 

Santa Cruz, na época um dos mais modernos de Niterói. “O então 

diretor da unidade, Dr. Lizardo Lima, arranjou para mim um 

plantão de clínico aos sábados, e resolvi me mudar de 

Copacabana para Niterói, onde moro até hoje”, relembra ele, um 

apaixonado pela cidade-sorriso.

Quando assumiu o cargo pela primeira vez, interrompeu os 

atendimentos em seu consultório e se desligou do Hospital Santa 

Cruz, ficando apenas como médico do Ministério da Saúde e do 

“O modelo de emergência da Região Oceânica que leva o 

nome do icônico Mario Monteiro, com triagem por gravidade, foi o 

primeiro atendimento pré-hospitalar do Brasil, inspirando a ideia 

da UPA”, assegura. “Já o Getulinho, eu me empenhei muito por, 

especialmente, reconhecer sua importância não só para Niterói 

como para os municípios vizinhos”, fala com orgulho.

Em 1982, Dr. Francisco passou no concurso do Ministério da 

Saúde e trabalhou como clínico nos hospitais cariocas do Andaraí 

e de Ipanema. De 1983 a 1985, também foi professor de Clínica 

Médica na Faculdade Souza Marques e atendia em seu consultó-

rio particular. Desde já sedimentava sua trajetória política, atuan-

do em entidades de classe de Niterói e do Rio. Ele exerceu três 

mandatos na década de 1980 à frente da Diretoria do Sindicato 

dos Médicos do Rio de Janeiro, e dirigiu a sucursal de Niterói do 

CREMERJ de 1993 a 1996. “Sempre tive um pé na Medicina e 

outro na representação médica”, diz.

O engajado médico foi secretário de Saúde de Niterói nas 

gestões dos prefeitos Godofredo Pinto (2002-2006) e Rodrigo 

Neves (2012-2014), sendo responsável por projetos até hoje 

reconhecidos na cidade: inaugurou o Hospital Mario Monteiro, 

reabriu a emergência infantil do Hospital Getúlio Vargas Filho, 

expandiu o Programa Médico de Família, fortaleceu a política de 

saúde mental do município com a criação dos CAPS para depen-

dentes de álcool e drogas, implementou o primeiro SAMU regio-

nal do Brasil e fundou a Maternidade Alzira Reis, a primeira muni-

cipal de Niterói, entre outras ações.
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A evolução dos equipamentos utilizados na conclusão de um 

diagnóstico na clínica médica é uma característica que merece 

ser ressaltada. “Esse foi um momento muito positivo para a huma-

nidade, para a Medicina e particularmente para a minha especiali-

dade”, atesta. Entretanto, acredita que a tecnologia não pode 

substituir a relação médico-paciente. “É essencial que a forma-

ção de um médico englobe ética, humanidade e compreensão 

filosófica da vida para que ele seja um profissional completo”, 

reflete ele, deixando a dica para os futuros profissionais.

Dos acontecimentos que permeiam a Medicina em Niterói, o 

fechamento do Hospital Santa Cruz foi um momento triste da 

História. “Um hospital muito qualificado, com um staff de profissio-

nais extremamente competentes. Uma lástima”, complementa.

Governo do Estado, trabalhando no Hospital da PM no bairro 

carioca do Estácio. Para atuar com eficácia, fez um curso de 

gestor na Fiocruz durante um ano, o que lhe proporcionou um 

conhecimento abrangente em gestão pública.

Sobre personalidades médicas nas quais se espelha, a 

figura do Dr. Mario Monteiro foi mencionada como exemplo de 

competência, ética e integridade. “Em um dos meus primeiros 

plantões em Niterói, ainda muito novo, tive a oportunidade de 

examinar um paciente junto com ele e fiquei admirado pela 

forma respeitosa como conduziu”, relata. Quanto aos valores 

que desenvolveu ao longo da caminhada, o traço humanista é 

visível. “Ter essa dimensão de enxergar o ser humano na sua 

integralidade é um fator importante na condição de médico e que 

trouxe também para a minha vida”, conclui.

Entre as dificuldades enfrentadas, lembrou-se de um 

momento crucial, em 1990, quando ele e centenas de médicos 

do Ministério da Saúde tiveram suas atividades suspensas por 

determinação da Presidência da República e podiam perder o 

cargo conquistado por concurso. “Esse foi um fato difícil que 

requereu tranquilidade e persistência”, conta.

Entre um e outro governo municipal, o conceituado Dr. Chico 

D'Angelo foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2006. 

Integrou a Comissão de Seguridade Social e Família, presidiu a 

Frente Parlamentar HIV-AIDS, representou o Congresso Nacio-

nal por duas vezes nos fóruns mundiais de debate da AIDS nos 

Estados Unidos e na ONU, criou o Dia Nacional de Enfrentamento 

à Sífilis e Sífilis Congênita, graças a um Projeto de Lei apresenta-

do em 2007 e aprovado dez anos depois, foi o único representan-

te do parlamento brasileiro a participar da reunião da ONU em 

2018, que discutiu ações globais de enfrentamento à tuberculose. 

Ele cumpre o quarto mandato em 2019.

Diante do extenso currículo, da trajetória multifacetada e das 

incontáveis lembranças, o experiente clínico e parlamentar res-

salta as passagens que mais lhe marcaram: “Como médico, 

destaco minhas experiências em traçar um diagnóstico eficaz aos 

meus pacientes, algo que não tem preço. No papel de gestor, 

reabrir hospitais e implantar projetos de benefício à população me 

proporcionaram uma enorme satisfação”, cita ele.
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DR. FABIO TINOCO MATHIAS
ORTOPEDISTA

Empreendedorismo e determinação descrevem bem a per-
sonalidade forte do Dr. Fábio Mathias. Nasceu em Bom Jesus do 
Itabapoana no dia 20 de outubro de 1934, mas veio, aos cinco 
anos, morar em Niterói, quando sua mãe abriu um negócio na 
cidade para manter os quatro filhos e o marido doente. Instalada 
na Rua Álvares de Azevedo, em Icaraí, a pensão de Carlota 
Mathias era habitada por muitos estudantes da Faculdade Flumi-
nense de Medicina, vindos de vários municípios fluminenses. “O 
movimento dos jovens de jaleco branco me encantou, e maturei a 
ideia de abraçar a profissão”, relembra. 

Anos depois, na época do pré-vestibular, ainda trazia laten-
te aquela admiração do passado e não teve dúvidas em se 
inscrever para Medicina, sendo aprovado em 1952. No quarto 
ano do curso, já auxiliar acadêmico concursado do serviço de 
Cirurgia do Hospital Antônio Pedro e desejoso pela Ortopedia, 
atuou como auxiliar acadêmico no Hospital Escola Anchieta, no 
bairro carioca do Caju, sob a orientação do célebre Dr. Dagmar 
Chaves, professor titular da UFF e da UFRJ. Ele retornaria para 
aquele hospital um ano depois de formado, para fazer dois 
anos de residência.

Com a conquista do diploma em 1958, prestou concurso para 
a Secretaria de Saúde estadual, trabalhando no IAPI e no Hospi-
tal Getúlio Vargas Filho. No ano seguinte, assumiu o cargo de 
médico perito na Clínica Ortopédica do INPS, permanecendo até 
1965. Dr. Fábio Mathias atuou ainda na Emergência do HUAP e 
no Hospital Santa Cruz. 

Um dos pioneiros na Ortopedia enquanto especialidade, ele 
fundou, em 1962, o Centro Ortopédico São Lucas, ao lado de seu 
irmão, Dr. César Tinoco Mathias, e mais os médicos Lédio Luiz 
Maia, Florentino Adolfo de Barros e Paulo Maria da Silveira, os 
dois últimos já falecidos. Todos eram de origem humilde e, a 

No Hospital Getulinho, Dr. Fábio teve a oportunidade de 
desenvolver carreira, atuando como vice-diretor de 1972 a 1975, 
chefe de Cirurgia de 1975 até 1977 e chefe de Ortopedia de 1977 
até 1989. Ao longo desse tempo, participou de vários cursos e 
congressos no Brasil e no exterior, buscando sempre atualização 
constante. Ele também é membro de entidades representativas, 

 “Naquela época, existia uma preocupação em consolidar a 
Ortopedia como especialidade. Para isso, eu participava do 
movimento como membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia, e fui um dos fundadores da Regional de Ortope-
dia do Estado do Rio de Janeiro”, conta Dr. Fábio.

despeito das dificuldades financeiras, decidiram investir em um 
hospital. Cinco anos depois, a entrada do também saudoso médi-
co Carlos Augusto Bittencourt Silva reforçou a equipe diretora. 

O Hospital São Lucas foi o primeiro hospital ortopédico não 
só de Niterói, mas do estado do Rio de Janeiro. “Nós nos empe-
nhamos muito para que o local prosperasse. No entanto, a 
receptividade dos pacientes também foi decisiva. Niterói nos 
acolheu e fomos crescendo gradativamente, granjeando um 
imenso prestígio na cidade”, relata. 

Sob o comando do icônico Dr. Lédio Luiz Maia, a residência 
médica no hospital foi responsável pela formação de gerações de 
grandes profissionais, especializando mais de cem ortopedistas, 
distribuídos por todo o Brasil. 

Com a inauguração da Ponte Rio-Niterói em 1974, o Hospital 
São Lucas experimentou um crescimento preponderante de suas 
atividades. “Nessa época, nós trabalhávamos também com o 
antigo Inamps, e o Ministério da Saúde pagava ao hospital para 
realizar os atendimentos”, comenta. No entanto, com o advento 
do SUS em 1988, o centro ortopédico passou a atender apenas 
pessoas credenciadas a planos de saúde e convênios.
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casa. Além disso, a unidade representou uma nova Medicina 
para a cidade, onde, inspirados no conceito americano, os 
médicos passaram a se reunir em serviços”, explica. 

De acordo com o ortopedista, há algumas décadas, formar 
conhecimento exigia um enorme empenho, mas, por outro lado, 
os profissionais também eram mais dinâmicos. “Saíamos atrás 
de um cirurgião para que ele nos ensinasse e até pagávamos 
para ajudar na cirurgia. Hoje tudo mudou. Ninguém faz nada de 
graça, nem transmitir conhecimento”, desabafa. Médico abne-
gado que já tratou doentes em troca de uma dúzia de ovos e 
uma galinha como pagamento, Dr. Fábio Mathias deixa a 
seguinte sugestão aos jovens médicos: “acredite mais na Medi-
cina e menos no dinheiro”, aconselha ele, referindo-se aos 
benefícios da realização pessoal que traz a profissão.

Com um percurso profissional marcado pela ética e pela 
humanização, o ortopedista acredita que a experiência de 35 
anos no Hospital Getulinho foi crucial nesse processo. Desse 
tempo, conserva um documento do tipo moção que reconhece os 
serviços prestados por ele. “Se hoje estou doutorado, com uma 
vida totalmente dedicada à profissão, é porque venci o maior dos 
desafios: a conquista do diploma. Não foi nada fácil, nem para 
mim e nem para meu irmão César nos formarmos em Medicina e 
conseguirmos exercê-la até hoje, tamanhas as dificuldades 
financeiras que suplantamos”, assegura ele, destacando, mais 
uma vez, a luta da matriarca da família. 

Em 60 anos de atuação profissional e com inúmeros 
momentos marcantes em sua trajetória, o fato mais especial de 
todos para o médico, no entanto, é ter seu sobrenome perpetu-
ado através do filho Marcelo e de seu neto Guilherme, ambos 
ortopedista. “Através deles, tenho a oportunidade de continuar 
o trabalho que comecei e dar continuidade à saga Mathias”, 
exclama orgulhoso. 

Sobre inspirações, uma personalidade que o norteou foi o 
Prof. Dr. Dagmar Chaves, seu orientador no início da carreira. 
“Naquela época existiam grandes médicos em Niterói, como 
Francisco Pimentel, mas que não tinham influência na nossa 
especialidade. Dr. Dagmar foi pioneiro juntamente com Dr. 
Ernani Silva e Dr. Manoel Knust”, ressalta. 

Atualmente, Dr. Marcelo Mathias é professor de Ortopedia do 
Hospital Universitário Antônio Pedro, com mestrado e doutorado. 
“Trabalhei duro na Medicina, mas não pude me desenvolver na 
docência pela falta de condições financeiras”, desabafa ele, que 
se realiza também através do herdeiro. A família, aliás, é sua 
grande paixão, incluindo, ainda, as filhas Denise e Simone e sua 
esposa Selma, com quem é casado há 58 anos. 

De acordo com este grande médico, o ápice da evolução da 
Ortopedia, na segunda metade do século XX, foi o lançamento 
da prótese e do material de síntese. “Com esses recursos, hoje 
conseguimos resolver de forma bastante eficaz qualquer 
problema”, afirma. Já o momento mais marcante da Medicina 
em Niterói, para Dr. Mathias, foi a construção do Antônio Pedro. 
“Todos nós aperfeiçoamos a nossa formação lá. Era a nossa 

tais como a Sociedade Latino-americana de Ortopedia e a Socie-
dade Brasileira do Quadril. 
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DR. GERALDO MARTINS RAMALHO
CIRURGIÃO CARDÍACO

O jovem Geraldo acompanhou de longe os movimentos do 

homem com o rosto coberto de suor, e só conseguia pensar: “que 

profissão extraordinária!”. Oriundo de uma família sem nenhum 

médico até então, decidiu que sua opção no vestibular seria para 

Medicina. A escolha, previamente aprovada pelos pais, agradou 

em especial a mãe, satisfeita com a desistência do filho em ser 

piloto de avião, algo que classificava como sendo de grande risco. 

Dono de uma sabedoria ímpar, o hoje renomado cirurgião cardía-

co, nascido no dia 06 de maio de 1933 em Niterói-RJ, doutorou-se 

pela Universidade Federal Fluminense em 1957.

Desde então, desempenhou um valioso trabalho em sua área 

de atuação, fundando os serviços de Cirurgia Experimental do 

Instituto Vital Brazil e do Hospital Universitário Antônio Pedro. Atuou 

como cirurgião cardíaco dos hospitais Getúlio Vargas Filho, Santa 

Cruz, Centrocardio e HCN/CHN, em Niterói; Samcordis, em São 

Gonçalo; Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro, Pró-Cardíaco e 

Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, fundando o serviço 

de Cirurgia Cardíaca no Santa Cruz e no Procordis, além do Hospi-

tal São José do Avaí em Itaperuna. E ainda acumula experiências 

em centros de treinamento da França e dos Estados Unidos.

A inclinação do Dr. Geraldo Ramalho para a Medicina foi 

burilada desde cedo, após uma situação de emergência. Seu 

irmão mais velho teve uma crise de apendicite aguda e seria 

operado no Hospital Santa Cruz pelo Dr. Mário Monteiro. Naque-

la época esse tipo de operação era passível de complicações, 

podendo levar o paciente à morte. E ele, então com 14 anos, fez 

um pedido insólito àquele médico que já era considerado um 

baluarte: “posso assistir à operação?”, ao que o cirurgião con-

cordou prontamente. 

Aliás, mais uma vez foi a estupefação que definiu os rumos de 

sua carreira: no anfiteatro do HUAP, depois de assistir a uma 

operação de coração com Dr. Washington, Dr. Geraldo teve 

certeza da opção por Cirurgia Cardíaca. Ofereceu-se para carre-

gar a mala do mestre, com intenção de sugar mais conhecimento 

dele, e recebeu o convite para participar como assistente das 

cirurgias experimentais em cães que aquele experiente médico 

realizava nos finais de semana no laboratório que montou nas 

dependências da fábrica em que era médico do trabalho. Por fim, 

acabou sendo anexado em definitivo à equipe. 

Assim aconteceu sua primeira experiência na cirurgia car-

díaca, de forma amadora e ainda graduando de Medicina. Como 

esse tipo de procedimento, ainda engatinhava, sem grandes 

oportunidades; durante a vida acadêmica dedicou-se às aulas 

de Cirurgia Geral ministradas no Antônio Pedro. No ano seguin-

te à formatura, após concurso, entrou para o Instituto de Apo-

sentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) em 1958. Antes 

da fundação do SUS, cada setor da economia possuía seu 

próprio instituto. 

Médicos como Domingos Junqueira, Adib Jatene e Eurycli-

des Zerbini – este último, o primeiro no Brasil e o quinto no mundo 

a realizar transplante cardíaco – foram a sua fonte de aprimora-

mento, além do cirurgião geral Fernando Paulino. Além desses 

ícones, outro em especial proporcionou a ele definir a especiali-

dade que seguiria: Dr. Washington Pinto, com quem aprendeu 

sobre cirurgias cardíacas ainda no quarto período da faculdade. 

E é o mesmo Dr. Washington Pinto que Dr. Geraldo, revisi-

tando o passado, cita novamente como responsável pelo 

momento mais marcante de sua carreira: também a convite do 
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cando para sempre minha conduta profissional”, comenta, 

lembrando uma fala do Dr. Adib Jatene, que dizia exatamente 

assim: “a função do médico é curar; quando não pode curar, 

precisa aliviar; quando não pode curar nem aliviar, precisa confor-

tar. O médico precisa ser especialista em gente”.

No exercício da Medicina, Dr. Geraldo adiciona outro ingredien-

te relevante, que é a humanização. “Entre a competência e o 

conhecimento, é preciso que o médico seja também generoso”, 

afirma. Para os futuros médicos, deixa a sugestão do cultivo do 

diálogo e da transparência na relação médico-paciente. “Todo 

médico deve seguir a seguinte linha de conduta: estudo permanen-

te, dedicação integral, caridade e compaixão. É fundamental que o 

médico mantenha relação definitiva e integral com cada paciente”. 

Os desafios que encontrou no caminho o motivaram a buscar 

superação com resiliência - por isso, aceitou trabalhar em hospitais 

sem infraestrutura. “Não existem problemas impossíveis de se 

transpor”, garante. E foi isso que o impulsionou a implantar o setor 

de Cirurgia Cardíaca, em 1991, no Hospital São José do Avaí, em 

Itaperuna, que, mais tarde, tornou-se referência no estado do Rio 

de Janeiro. Algo que julga gratificante em sua trajetória é nunca ter 

baseado sua atuação ao desejo de enriquecimento: “o dinheiro 

sempre foi consequência de um trabalho bem feito”.

mestre, a realização de sua primeira cirurgia cardíaca com 

circulação extracorpórea no Instituto de Cardiologia Aloysio de 

Castro. “O método de desviar a circulação sanguínea do pacien-

te para um coração artificial era pouco utilizado naquela época, 

e por isso foi tão significativo para mim, e, certamente, para a 

Medicina local”, explica ele. 

Ciente da humildade que todo profissional deve ter, e da 

certeza de que não existe verdade absoluta, Dr. Geraldo Rama-

lho sempre se concedeu o benefício da dúvida. “É praxe discutir 

com a equipe a melhor conduta médica, como, por exemplo, a 

necessidade de operar, tratar clinicamente ou observar. Isso se 

chama compaixão, pois o doente está totalmente alheio ao 

estado de saúde dele, colocando sua própria vida nas mãos 

daquele profissional”, assegura. 

No ano de 2012, após exercer profissionalmente a Medicina 

por 55 anos, Dr. Geraldo decidiu encerrar espontaneamente sua 

atividade como cirurgião, dedicando-se aos estudos sobre o 

assunto. Essa decisão partiu do que chama de clarividência. “Não 

que me julgasse inapto para o ofício, estando em plena capacida-

de física e mental, mas por entender que todo profissional deve 

reconhecer o momento certo de parar”, afirma ele, que, em 

contrapartida, mantém-se em atividade como consultor na área, 

definindo a melhor estratégia a ser adotada para cada paciente 

com problemas cardíacos. 

Entre os fatos marcantes que pontuam a história da Medicina 

em Niterói, o cirurgião cardíaco ressalta o incêndio do Gran Circo 

em 1961 por um motivo especial: a solidariedade da população 

em atender às carências dos hospitais em qualquer item neces-

sário. “O fato se tornou um divisor de águas na minha vida, modifi-
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DRA. GESMAR VOLGA HADDAD HERDY
CARDIOPEDIATRA

Dra. Gesmar completou o segundo grau científico na capital 

paulista e prestou vestibular para Medicina, sendo aprovada 

para a Universidade Federal Fluminense. Graduou-se em 1967, 

mas nunca parou de estudar. “Com quatro filhos, muito esforço e 

dedicação, consegui conciliar a maternidade e o exercício pro-

fissional”, exulta.

Em 1970, o casal de médicos, já com o primogênito de quatro 

meses nos braços, rumou para Nova Iorque, nos Estados Unidos, 

onde Dra. Gesmar fez nova residência em Pediatria pela St. 

Vincent´s Medical Center, concluída em 1972. O aumento da 

Rompendo as rígidas barreiras das convenções sociais e do 

machismo de uma época, a admirável Dra. Gesmar Haddad 

Herdy tem uma vida pontuada por desafios e vitórias. Nascida em 

Tietê, São Paulo, no dia 04 de janeiro de 1943, sua inspiração 

para a Medicina foi um tio médico que diagnosticou e tratou uma 

criança acometida por meningite purulenta em Palmital-SP, cida-

de onde morava a menina Gesmar, então com oito anos. “Meu 

entusiasmo com a repercussão do caso foi tanto que, a partir 

daquele momento, selei meu destino: seguiria a mesma carreira 

do irmão de minha mãe”, recorda-se.

Após a graduação, e sempre em busca de aprimoramento, 

a médica fez duas residências ao mesmo tempo: uma sobre 

doenças infecciosas e parasitárias pelo Hospital Universitário 

Antônio Pedro e a outra em Pediatria pelo Instituto Fernandes 

Figueira, no Rio de Janeiro, ambas entre 1968 e 1970. Nesse 

tempo, tanto ela quanto o marido, Dr. Ciro Denevitz Herdy, 

foram aprovados em concurso público para a rede estadual de 

Saúde, e foram atuar no leprosário Hospital Colônia, em Venda 

das Pedras, Itaboraí.

família - com o nascimento do segundo filho, em solo americano, 

e o terceiro a caminho - motivou-os a regressar ao Brasil. De volta 

ao país, ela retomou o cargo de professora auxiliar na UFF. 

Com a aprovação do marido para o mestrado em São Paulo, 

a médica pediu licença sem vencimentos a fim de acompanhá-

lo. Lá, aprovada em concurso público, trabalhou no Hospital do 

Servidor. Nesse ínterim, nasceu o quarto e último filho. “Com o 

retorno a Niterói em 1976, fui progredindo na carreira com muito 

trabalho e estudo”, lembra. No mestrado em Pediatria pela Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro em 1978, ela discorreu 

sobre a fibroelastose endocárdica. De 1976 a 2013, foi chefe da 

Cardiopediatria do HUAP.

No entanto, o maior desafio da Dra. Gesmar foi concluir o 

Doutorado em Cardiologia na UFRJ, em 1982, já com quatro 

filhos. Na época, ela era bolsista da Coordenação de Aperfeiço-

amento de Pessoal de Nível Superior da Fundação Capes. “Foi 

uma batalha bem árdua cuidar da família morando em Pendoti-

ba e ir diariamente para a UFRJ na Ilha do Governador. Houve 

muito choro, mas, no final, veio a vitória”, exclama orgulhosa.

Em 1986, passou para o cargo de professora titular em Pedia-

tria da UFF. “Um dos concursos mais difíceis que fiz. Além da 

apresentação de títulos, era preciso saber tudo a respeito de 

Pediatria e escrever durante seis horas sobre um assunto sortea-

do naquele momento. Foram seis meses de muito preparo”, 

rememora. E o tema foi justamente aquele que a impulsionou a 

seguir a carreira: meningite. Aliás, ela curou muitos desses casos 

encaminhados por outros serviços: “bastava olhar a criança para 

suspeitar da doença em seguida confirmada com a punção 

lombar”, relata a hábil médica.
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Voltada para o atendimento às crianças com distrofia muscu-

lar, Dra. Gesmar Herdy fala com sensibilidade da esperança em 

presenciar a cura dessa doença. Ela reforça o sentimento de 

humildade que todo médico deve cultivar em seu ofício, enten-

dendo que não é onisciente. “Cada vez mais é preciso adotar uma 

visão multidisciplinar no tratamento das doenças, e também olhar 

o paciente com inteira consideração, dando-lhe alento necessá-

rio ao longo do tratamento”, vaticina.

prática do curso no Rio de Janeiro”, comenta. Embora não 

morasse em Niterói naquela ocasião, ela também se sensibili-

zou com o trágico incêndio do Gran Circo Norte-Americano e a 

atitude dos estudantes em reabrir o HUAP, em greve, ara aten-

der os feridos.

Entre seus ídolos na Medicina, Dra. Gesmar relembra a rica 

convivência com Dr. César Pernetta, professor de Pediatria a 

quem atribui predicativos como inteligência, sabedoria e simplici-

dade. “Ele não tinha nenhuma vaidade. Era uma pessoa humilde, 

o que considero fundamental em um pesquisador”, reflete. Ela 

também exalta outro orientador, Dr. Munir Ebaid, do Hospital de 

Clínicas de São Paulo, pela bondade. A esses dois mestres, a 

médica dedicou sua tese.

Dra. Gesmar se considera uma professora bem quista pelos 

alunos. “Atribuo esse carinho ao fato de procurar sempre moti-

var os futuros médicos durante as aulas”, diz ela com emoção. O 

ideal de contribuir para o desenvolvimento da Medicina em 

Niterói também se concretizou com a criação do Ambulatório de 

Cardiologia Pediátrica no HUAP, tendo por base a experiência 

adquirida no Incor-SP.

Uma guerreira incansável em busca do saber, dois anos 

depois a Dra. Gesmar embarcava sozinha para Londres, na 

Inglaterra, onde conquistaria o seu pós-doutorado em Cardiolo-

gia pela St. Georges Medical School, mais uma vez como bolsis-

ta da Capes-UFRJ. A distância e a preocupação com a família, 

contudo, não a impediram de seguir em frente e, em 1988, tor-

nar-se uma PhD. “Eu ligava todos os dias para saber como eles 

estavam, mas graças a Deus meus meninos sempre tiveram 

boa saúde”, conta a doutora.

A conquista do Hospital Universitário Antônio Pedro como 

hospital-escola foi considerada pela médica o momento mais 

marcante da história da Medicina em Niterói. “Eu era estudan-

te do quarto período na época e minha turma liderou o movi-

mento junto à Prefeitura. Antes, tínhamos que fazer a parte 

Retornando novamente ao Brasil, ela atuou como profes-

sora titular, tanto da graduação como da pós. “Eu trabalhava 

muito, das 7h às 15h direto, mas com enorme prazer”, relata. 

Especialista em miocardite viral e infecciosa e difteria infeccio-

sa, Dra. Gesmar também trabalhou com febre reumática e 

cardiomiopatia. A última pesquisa foi sobre a distrofia muscular 

progressiva, doença adquirida em criança e que permite ao 

paciente uma sobrevida de apenas 20 anos – assunto que ela 

relembra com emoção.
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DR. GUILHERME EURICO BASTOS DA CUNHA 
CIRURGIÃO GERAL

Como tinha sede de saber, passava a manhã no hospital e a 
tarde na faculdade. “Eu era um 'rato de hospital', e minha mora-
da era no Antônio Pedro”, rememora ele, que também foi auxiliar 
técnico concursado do Laboratório de Análises Clínicas da 
mesma unidade de 1953 a 1957 – ano em que foi aprovado em 
novo concurso público para auxiliar acadêmico na Prefeitura do 
Rio de Janeiro, designado para o Hospital Municipal Pedro II, em 
Santa Cruz, onde ficou até 1959, quando foi nomeado cirurgião 
substituto do Pronto-Socorro do Hospital Universitário Antônio 
Pedro. Formou-se em 1958.

No dia seguinte ao primeiro trote da faculdade, o calouro foi 
logo estagiar no Hospital Antônio Pedro, iniciando na Enfermaria 
de Clínica Cirúrgica do Prof. Dr. Almir Guimarães, amigo da famí-
lia. “Fui direto ao ponto: doutor, passei no vestibular e quero traba-
lhar na sua Enfermaria, porque meu objetivo é cirurgia. Ele acei-
tou de pronto”, conta. Lá conheceu cirurgiões importantes, como 
Otto de Assis Vieira da Silva, Paulo César Filgueira Rodrigues, 
Carlos Raposo da Silva e Francisco Pimentel.

Aos 19 anos, ingressou na Faculdade Fluminense de Medici-
na. Seu tio, Dr. Romero Cunha, bacteriologista de renome inter-
nacional por seus trabalhos sobre Haemophilus Ducreyi, quis 
influenciá-lo na escolha da especialidade, porém em vão: “ele 
insistia para eu acompanhá-lo até o laboratório do IVB, mas eu 
queria era operar doentes”.

Cirurgião altamente respeitado por seu extenso currículo e 
pelo brilhantismo de sua atuação, Dr. Guilherme Eurico nasceu em 
Niterói no dia 03 de outubro de 1934, neto e sobrinho de médicos. 
Quis um dia ser aviador, mas a vocação familiar prevaleceu. “Vovô 
Eurico, além de grande clínico geral, era um homem muito inteli-
gente, de vasta cultura, que conversava comigo sobre tudo: Filoso-
fia, religião, Medicina”, lembra com carinho. E foi inebriado por essa 
admiração que ele esqueceu a aviação.

Dr. Guilherme relembra uma passagem ocorrida neste último, 
em que examinou uma grávida em difícil trabalho de parto e indi-
cou uma cesariana usando anestesia rack; ela teve uma parada 
cardíaca e o médico abriu-lhe o tórax para reanimação; no dia 
seguinte, o bebê nasceu perfeito. “Fui um mau obstetra e um bom 
cirurgião”, desabafa com bom humor. “Nunca gostei de Obstetrí-
cia, mas lá tinha que fazer de tudo”.

Após a federalização do Hospital Antônio Pedro em 1964, o 
cirurgião realizou outro desejo antigo: “lecionar era um compromis-
so de vida”, exclama. Passou em primeiro lugar no concurso para 
professor assistente de Cirurgia Geral da Faculdade de Medicina 
da UFF. Com a criação da Faculdade de Medicina de Campos em 
1968, foi convidado pelos Profs. Geraldo Venâncio e Luiz Carlos 
Silva para ser professor titular e chefe do Depto. de Cirurgia de 
1970 a 1990, com a missão de introduzir a cirurgia experimental, a 
exemplo do feito do Dr. José Hilário de Oliveira e Silva quando 
transferido para Niterói. Ele cita esses momentos como sendo os 
mais marcantes de sua rica trajetória.

Em 1962, com a aprovação no concurso para cirurgião do 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), 
exerceu o cargo no Hospital de Ipanema. Transferido para o IAPC 
de Niterói, pôde atuar na Casa de Saúde São José, em São Gon-
çalo. Com a aposentadoria do Prof. Dr. Paulo Márcio Garcia, 
assumiu a chefia do Serviço de Cirurgia no IAPC de Niterói em 
1964. Lá criou o internato médico, por onde passaram nomes 
como Dr. Luiz Felippe Judice, Dr. José Antônio Vebicário Carim e 
Dr. Lutegarde Vieira de Freitas. “Isso me honrou muito, pois, aos 
32 anos de idade e sete de formado, assumi um cargo dessa 
importância”, orgulha-se. 

Tanto dinamismo rendeu-lhe o convite do Dr. Clécio Tavares 
para integrar, em 1975, a chefia da Cirurgia do Hospital Orêncio 
de Freitas – unidade modesta do INPS com 90 leitos - onde criou 
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cirurgião destaca o avô, Dr. Eurico Bastos, seguido de outros 

importantes médicos como Altamiro Viana, Eduardo Imbassahy 

Filho, Márcio José de Araújo Torres, Geraldo Chini, Edgar Alves 

Costa, Edgard Venâncio, Mário Negreiros Pardal e Luiz Guilher-

me da Cunha, além de todos os já citados por ele anteriormente.
Dr. Guilherme enfatiza as qualidades fundamentais em um 

médico, respeitando os limites de cada profissional: “sou um 

'escravo' da técnica operatória, ou seja, sempre levei à risca os 

protocolos de excelência da profissão. A habilidade manual é 

fundamental em um cirurgião, que, independentemente da des-

treza, deve cumprir todos os padrões, desde a lavagem das mãos 

até a assepsia do local da operação. Tento colocar isso na cabeça 

dos residentes: barriga de paciente não é pista de corrida”, diz.

Em sua vida associativa e cultural, Dr. Guilherme Eurico foi 
presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia e do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, vice-presidente da Federação 
Interamericana de Gastroenterologia, e membro da International 
College of Surgeons. Durante 25 anos, foi conselheiro cinco 
vezes reeleito do CREMERJ e membro da ACAMERJ, tendo sido 
presidente da Associação Médica Fluminense.

Outro fato que considera inesquecível, em contrapartida, 
marcou de forma negativa a memória de Niterói: o incêndio do 
Gran Circo Norte-Americano. Recém-formado, ele atendeu de 
imediato aos primeiros feridos. “A sensação de impotência por não 
poder ajudar mais, pela falta de recursos e pela gravidade dos 
ferimentos, causou-me enorme tristeza”, recorda-se com pesar.

Sempre em busca de aperfeiçoamento, no tempo da cirurgia 
experimental o cirurgião desenvolveu, junto com alunos e resi-
dentes, programas inéditos em Cirurgia que precisavam de recur-
sos em Histologia e Radiologia. Entre eles está sua tese de livre 
docência intitulada “Anastomoses Intestinais usando adesivo 
isobutil-cianoacrilato” (técnica com cola e sem pontos), mais 
tarde substituído pela cola-tudo biobond. Enquanto o primeiro 
custava mil reais a ampola de 1ml, o segundo custava um real”, 
atesta ele, que também desenvolveu a solução de heparina, que 
testada em cães atuava na formação do coágulo e diminuía as 
aderências pós-operatórias. 

Sobre as personalidades da Medicina que o nortearam, o 

o internato e a residência médica em Cirurgia Geral. Desta 
unidade vem a maioria dos 600 pós-graduados em Clínica 
Cirúrgica de sua carreira docente. “Os recém-formados, hoje, 
têm que transpor muitas barreiras devido às crises da socieda-
de moderna, por isso aconselho que mantenham um caráter 
ilibado como obrigação e que queiram sempre aprender o máxi-
mo possível, dando o melhor de si e jamais parando de se apri-
morar”, deixa a dica. 

Dr. Guilherme menciona a vinda do ilustre cirurgião José 
Hilário para Niterói em 1963 como sendo, além de importante em 
sua carreira, também um marco para a Medicina do país por seu 
pioneirismo em cirurgia cardíaca na América do Sul. O convite ao 
mestre para sua transferência do Rio Grande do Sul para a UFF 
partiu do notável Prof. Dr. Francisco Pimentel, um dos fundadores 
da Faculdade Fluminense de Medicina. 
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DR. HERBERT PRAXEDES
HEMATOLOGISTA

“O encantamento pelas aulas de laboratório veio ao longo do 
curso, principalmente quando o assunto era sangue”, comenta. 
Formado em 1955, o médico foi nomeado para a Secretaria de 
Estado de Saúde, atuando como chefe do Laboratório do Hospital 
Getúlio Vargas Filho e, mais tarde, como diretor geral do local. 

Primeiro médico da família, Dr. Herbert Praxedes nasceu em 
Ponte Nova, interior de Minas Gerais, no dia 24 de dezembro de 
1931, e conquistou fama internacional como hematologista após 
uma fantástica descoberta. À frente do seu tempo, encontrou a 
primeira variante instável de hemoglobina humana na América do 
Sul, mediante estudos em 1972, e que - conforme normas interna-
cionais - foi batizada de Hemoglobina Niterói. “Essa conquista é 
fruto de muito trabalho e dedicação à pesquisa”, garante o médi-
co, altamente reverenciado pelos demais especialistas da área. 

Com a federalização do HUAP e, depois, a abertura de con-
cursos públicos para a carreira docente em 1969, Dr. Praxedes 
prestou concurso e foi aprovado para o cargo de professor assis-
tente em dois departamentos: Patologia e Medicina Clínica. 
“Após um ano de atuação, optei pelo segundo, onde fiquei até me 

Além disso, trabalhou como hematologista do então IAPI: 
“atendia no ambulatório e passava a visita em várias unida-
des, acompanhando os internados”, lembra. Em 1966, ingres-
sou na UFF como auxiliar de ensino, primeiro da Faculdade de 
Farmácia e um ano depois da Faculdade de Medicina, ocupan-
do, ao mesmo tempo, a chefia do Laboratório do Hospital 
Municipal Antônio Pedro.

Dr. Praxedes veio para Niterói aos 13 anos com a transferên-
cia do pai, funcionário do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas 
Gerais. A inclinação para a Medicina se manifestou no curso 
científico. Com a aprovação no vestibular, ingressou, em 1950, na 
Faculdade Fluminense de Medicina. “Desde o momento em que 
comecei a graduação, minha vida passou a ser totalmente dedi-
cada à profissão”, revela. Ainda, estagiou por dois anos e meio no 
Banco de Sangue do Hospital dos Servidores do Estado.  

E foi com esse empenho e essa paixão que ele dedicou 
cinco décadas de trabalho à Hematologia, inicialmente laborato-
rial e, posteriormente, clínica, tornando-se referência para os 
demais médicos de sua especialidade. Com profícua carreira 
acadêmica e reconhecida pela Associação Médica Brasileira, o 

Em 1971, dois importantes acontecimentos marcaram a 
carreira do hematologista: concluiu doutorado na UFRJ e fundou, 
junto a outros colegas igualmente engajados, a Academia Flumi-
nense de Medicina (AFM) – hoje Academia de Medicina do Esta-
do do Rio de Janeiro (ACAMERJ). 

aposentar. Com foco no magistério, me demiti dos cargos de 
médico do INSS e da Vigilância Sanitária. E, em paralelo, também 
clinicava no meu próprio consultório”, reconta.

Em 1972, prestou concurso para professor livre docente da 
UFRJ – título que lhe permitiu que obtivesse o cargo de profes-
sor titular da UFF, exercendo-o até sua aposentadoria compul-
sória em 2001, quando completou 70 anos como professor 
emérito. Fundador do Laboratório Praxedes em 1983, o médico 
fazia toda a parte de Patologia Clínica e Anatomia Patológica. 
“Com o tempo, entraram laboratórios de grande porte no país, e 
a concorrência aumentou, forçando-nos a suspender o atendi-
mento à patologia clínica”, relata. 

Sua histórica descoberta no início dos anos 1970 aconteceu 
após cinco anos estudando um doente com anemia hemolítica. 
“Colhi uma amostra de sangue do paciente e enviei para o Servi-
ço de Hematologia do Prof. Harry Lehmann na Inglaterra. Lá foi 
constatado, em definitivo, que se tratava, realmente, de uma 
variante até então nunca descrita”, descreve. Como de praxe, 
essa hemoglobina levou o nome da cidade onde ela foi identifica-
da – no caso Niterói. A novidade foi apresentada em congresso e 
comemorada pela comunidade médica. “O fato saiu em todos os 
jornais e deu visibilidade mundial à Niterói na área da Medicina”, 
exclama, observando que, alguns anos mais tarde, a mesma 
hemoglobina foi diagnosticada em um paciente na Finlândia. 
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Para o médico, um fato que marcou a História de Niterói foi o 
incêndio do Gran Circo, pela comoção causada entre a popula-
ção e entre os médicos, inclusive ele. “No Hospital Antônio 
Pedro, eu pegava a veia femoral dos pacientes, porque eles 
não tinham veias periféricas, e poucos profissionais da área 
sabiam acessá-la. Fiz isso por muito tempo, até a recuperação 
dos feridos”, relembra com pesar. 

Ídolos à parte, o hematologista tece um agradecimento 
especial: “Sacrifiquei muito a minha família em prol da Medici-
na. Serei eternamente grato por todo o apoio e compreensão”. 
Ciente da sua contribuição na Hematologia, Dr. Praxedes deixa 
como mensagem às futuras gerações apenas o pedido para 
que sejam bons médicos. “Medicina é doação. Você se doa 
para uma carreira”, resume. 

hematologista responde pela produção de quase 100 artigos e 
participou de mais de 100 congressos de sua especialidade. 
Com reputação ilibada, coordenou o Comitê de Ética da Facul-
dade de Medicina da UFF e foi convidado a relatar sua posição 
contrária ao uso de células-tronco embrionárias no Supremo 
Tribunal Federal no ano de 2007. Também coordenou, durante 
três anos, o Comitê de Ética do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro

Tanto empenho se perpetuou em mais uma geração: suas 
duas filhas seguiram a profissão do pai. Mônica Kopschitz 
Praxedes Lusis, além de professora titular de Hematologia Clíni-
ca da UFF, coordena o Núcleo de Atenção Oncológi-
ca/Ambulatório de Quimioterapia e chefia o Serviço de Hematolo-
gia do Hospital Universitário Antônio Pedro, enquanto Inês Praxe-
des dirige o laboratório que leva o sobrenome da família – empre-
sa fundada por Dr. Herbert – onde é responsável pela Citopatolo-
gia e pela Anatomia Patológica. Fala também com muito carinho 
dos filhos Fernando e Bruno, da esposa amada Maria das Dores 
Kopschitz  Praxedes, com quem é casado há 62 anos, além dos 
onze netos e dois bisnetos.

Dr. Praxedes também ganhou notoriedade por ter sido o 
primeiro a realizar, em Niterói, a exsanguineotransfusão, procedi-
mento para tratar os efeitos da icterícia em recém-nascidos. “A 
criança quando nasce com incompatibilidade sanguínea mater-
no-fetal de Rh tem seu sangue destruído, e, como consequência, 
a hemoglobina transforma-se em bilirrubina, um subproduto 
tóxico para o sistema nervoso do bebê. O tratamento consiste em 
fazer uma troca total de seu sangue. Caso contrário, a bilirrubina 
impregna o cérebro e a criança ou morre ou fica deficiente”, 
explica ele, que contribuiu para salvar muitas crianças. 

Mesmo com tantas conquistas no currículo, Dr. Herbert não 
hesita em apontar o momento mais glorioso de toda a sua carrei-
ra: o dia da graduação em Medicina. “Foi uma grande realização, 
incluindo a felicidade de meus pais formando o filho médico”, 
emociona-se. Outro fato inesquecível para ele foi a titulação como 
professor emérito recebido das mãos do então reitor da UFF, 
Antônio José Peçanha. “Esse é o maior título da universidade e 
coroou minha carreira docente”, diz. Dr. Herbert faz questão de 
destacar que, entre tantos mestres, o Prof. Antônio José foi 
essencial em sua formação universitária, principalmente pela 
honestidade profissional. “Considero essa característica um 
norteador de toda a minha trajetória”, assegura. 
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DR. JOÃO MARCIO DE MORAES GARCIA
NEUROCIRURGIÃO

Seguro de si e acreditando que o bom profissional não depen-

de de vocação, e sim da crença no próprio talento, Dr. João Mar-

cio Garcia nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de março de 1956. 

Amante de fotografia e filosofia, aos 18 anos talhou sua formação 

nas teorias de grandes pensadores como Sócrates, Platão e 

Nietzsche, daí se autodenominar um “homem da leitura” pelo 

hábito e prazer que mantém até hoje. 

Morando na região serrana com o pai, o universitário o acom-

panhava nas cirurgias e nos plantões no Hospital Universitário 

Antônio Pedro já no primeiro período da graduação, recebendo 

dele orientações preciosas de bons livros e viagens. “Quando me 

formei em 1982, optei pela residência médica em Neurocirurgia 

no HUAP, na qual fiquei em primeiro lugar, não por influência do 

meu pai, que era fechado e rígido, mas por afinidade mesmo à 

especialidade”, garante. 

A residência naquela época tinha a duração de quatro anos e, 

no primeiro ano, era obrigatório o estudo da Neurologia. “De início 

fiquei um pouco contrariado porque queria já começar operando”, 

revela. “Porém, logo veio o encantamento, graças aos professo-

res Dr. Marcus Freitas, Dr. Pedro Moreira e Dra. Ernestina Quagli-

no”. “Descobri a riqueza da matéria e me apaixonei”, confessa 

ele, que tem os ensinamentos dos três até hoje como inspiração 

em sua jornada profissional. 

Filho do cirurgião geral Paulo Marcio Garcia, professor de 

Anatomia da UFRJ e de Cirurgia Geral da UFF, foi na verdade um 

amor não correspondido que lhe conduziu à mesma profissão. 

“Na época, o pai da moça não aprovou nosso relacionamento, e 

eu, muito triste, concentrei-me nos estudos e entrei, em 1977, 

para a Faculdade de Medicina de Teresópolis”, conta.

Nesse tempo, conheceu o Dr. Aloisio Tortelly, que o colocou 

como seu braço direito. Ao se tornar vice-reitor da UFF, o célebre 

mestre o convidou para chefiar o Serviço de Neurocirurgia do 

Hospital Antônio Pedro em seu lugar, cargo que ocupou durante 

seis anos. “Operava muitas pessoas com nível de complexidade 

elevado, o que me fez adquirir uma bagagem cirúrgica diferencia-

da dos demais colegas”, descreve. 

Este momento é eleito pelo determinado Dr. João Marcio 

como um dos mais marcantes de sua trajetória. “Antes da divul-

gação do resultado, com todo aquele suspense no ar, meu pai 

estava certo de que eu não seria aprovado, e chegou a bater no 

meu ombro tentando me consolar, dizendo: 'fica para a próxima'. 

E eu respondi: 'acho que o senhor está enganado'. E estava 

mesmo”, narra o médico. 

Nos anos seguintes, o então universitário mergulharia na 

Neurocirurgia, visto que já tinha uma vasta experiência em cirur-

gia geral pelo tempo em que frequentava o HUAP com o pai. No 

terceiro ano da residência, em 1985, concorreu a professor auxili-

ar da UFF e ficou em segundo lugar, porém sua aprovação provo-

cou polêmica sobre a retidão do concurso: como a instituição 

poderia ter um professor que também era residente lá? O caso 

chegou ao Ministério da Educação que, baseado no edital, deu-

lhe ganho de causa. Afinal, não havia cláusula que impedisse 

residentes de se candidatarem à vaga. 

O experiente médico recorda que, como o HUAP era o único 

hospital público em Niterói que atendia emergências naquele 

tempo, o fluxo de trabalho era muito acentuado. E, com o fim do 

mandato do Dr. Tortelly na Reitoria, Dr. João Marcio ainda alter-

nou com ele o comando da Cirurgia do hospital nos anos seguin-
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avanços da Neurocirurgia. “A Medicina que pratico hoje não é 

a mesma do passado”, conclui. Dr. João Marcio deixa como 

sugestão aos novos médicos: que procurem fazer o melhor 

para o paciente. “Na minha vida profissional sempre dei o meu 

melhor”, assegura. 

E finaliza a narrativa de sua vida deixando algumas frases 

que norteiam sua linha de pensamento e conduta, como a de 

Antoine de Saint-Exupéry, que diz: “o essencial é invisível aos 

olhos”. O neurocirurgião acredita que sua busca pelo aprimora-

mento não se dá por vaidade, mas para superar as negativas da 

vida – como aquele amor não correspondido do passado. “Por 

isso não acredito que a pessoa nasça para ser médico: nasce-

mos, sim, para sermos bons”, finaliza.

Ele ainda, contextualiza seus valores usando como exemplo 

uma situação em que um de seus alunos se abateu pelo fracasso 

numa cirurgia: “disse a ele que meu sucesso está todo baseado 

nos meus fracassos”, comenta o médico, para quem aprender a 

enxergar os fracassos é um passo decisivo para o crescimento 

profissional e pessoal.

Para ele, tudo em sua vida foi desafiador: “não tive nada 

de graça e sim fruto de muita dedicação”. Seguindo os passos 

do pai, cada viagem que faz é um salto quântico sobre os 

Entre suas referências profissionais, o neurocirurgião menci-

ona com deferência a integridade do pai e, principalmente, sua 

concepção da Medicina a serviço e benefício de todos, indepen-

dentemente do poder aquisitivo. “Ele dizia: 'meu filho, como você 

vai cobrar de uma pessoa doente?', e me sensibilizava”, relem-

bra. “Isso não é uma qualidade e sim uma obrigação, na minha 

visão”. Com ternura, ele ainda elenca os filhos João, Miguel e 

Bárbara e a esposa Maria Ribas entre suas inspirações: “eles 

iluminam a minha vida”.

De voluntário do Projeto Rondon, nos primórdios da faculda-

de, à docente militante, o notável médico atende hoje em seu 

consultório particular, no Hospital Icaraí e no Complexo Hospita-

lar de Niterói. Sobre este último, fala da relação que chama de 

umbilical: “após a ampla reforma do CHN, fui convidado para 

integrar o 'staff' como neurocirurgião, e não saí mais do hospi-

tal”. O crescimento do CHN, aliás, figura entre os fatos históricos 

mais expressivos de Niterói – além, é claro, da criação da UFF – 

na opinião dele.

Quando indagado sobre seus próprios adjetivos, o médico 

deixa a critério das pessoas de seu convívio, que, segundo ele, 

devem ser os verdadeiros avaliadores. “Procuro não deixar que 

meus conhecimentos façam eu me sentir excessivamente confi-

ante, pois a Medicina sempre me põe no lugar onde mereço 

estar”, ressalta o cônscio Dr. João Marcio. 

tes até o falecimento daquele renomado médico. “Essa perda me 

causaria uma tristeza profunda e prometi, com isso, que não 

exerceria mais nenhum cargo de chefia na universidade”, diz. Dr. 

Aloisio foi seu orientador no mestrado e Dr. Pedro Moreira, no 

doutorado, ambos na UFF. 
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DR. LEANDRO PATARO CALVÃO
HEMATOLOGISTA

Niteroiense, nascido no dia 07 de setembro de 1977, Dr. 
Leandro Pataro Calvão conta que o interesse pela área da saúde, 
sobretudo pela Biologia, vem desde cedo. No entanto, aos 14 
anos, face a um grave câncer de pulmão no pai, acredita que o 
momento traumático possa ter sido decisivo no momento da 
escolha. Filho único de uma descendente de imigrantes italianos 
e de um interiorano de Bom Jardim, ele é o médico da família e, 
naturalmente, o orgulho dos pais. 

Durante a graduação, Dr. Leandro trabalhou por cerca de cinco 
anos na Santa Casa de Misericórdia, hospital responsável pela 
formação prática de grandes médicos. Sua residência na UFRJ - 
uma das melhores em Hematologia - durou três anos, e o médico 
fez o quarto ano em transplante de medula óssea até 2004.

Já formado, iniciou as atividades médicas em Niterói com 
seu preceptor, Dr. Ivo Monteiro de Barros, e outros hematologis-
tas como a Dra. Maria das Graças Cordeiro e o Dr. Mário Sérgio. 
Sobre a rotina na área hematológica, ele faz questão de acom-
panhar cada um dos internados em tratamento, tirando dúvidas 
e orientando o paciente e seus familiares – tarefa que realiza 
com esmero desde o ano 2000. 

Em 1995 entrou para a Faculdade Souza Marques e, no sexto 
ano, decidiu-se pela Hematologia – que, diferentemente da Gas-
troenterologia e da Cardiologia, é pouco abordada durante o 
curso. O responsável pela escolha tem nome: Dr. Ivo Monteiro de 
Barros, um dos mais antigos hematologistas da cidade. 

“Por sorte eu o conheci em uma reunião social em 1997, e 
imediatamente ganhei a simpatia dele, que me levou para passar 
visita nos hospitais e conhecer mais sobre as doenças relaciona-
das ao sangue”, conta o médico, cuja única certeza era de que 
seguiria na Clínica Médica, não na parte cirúrgica – que envolve 
apenas a biópsia de medula óssea para diagnóstico da doença. 

Ele conta que as etapas a serem cumpridas para transfor-
mar o CHN em hospital de referência na área de transplante 
foram longas e árduas. “São muitas as exigências, sendo a 
primeira delas de ordem física, com mudanças na infraestrutu-
ra do hospital devido ao alto grau de complexidade”, explica. 
Uma estrutura física montada no sexto andar do prédio do CHN 
permitiu realizar, primeiramente, o transplante autólogo, apro-
vado por ser mais simples do que os outros. Mas, essa transfor-
mação não foi somente estrutural, mas também dos funcionári-
os do hospital, que passaram por um amplo treinamento para 
assumir as novas funções.

Dr. Leandro reflete sobre a grande curva de crescimento do 
CHN desde 2007. Mas, seria necessário ainda cumprir uma série 
de exigências até o hospital conseguir a autorização para trans-
plante alogênico, em 2013. Apesar do alto grau de investimento, o 
médico afirma que a Diretoria do hospital sempre esteve recepti-
va à nova especialidade. 

“Para nós, médicos, essa aceitação de adequar o hospital 
para fazer transplante foi muito positivo, pois não existiam tantas 
unidades aptas a realizar esse tipo de procedimento e as pessoas 
morriam nas filas de espera”, argumenta o hematologista, orgu-
lhoso de integrar a equipe que responde pelo maior número de 
transplantes no estado do Rio de Janeiro. 

No então Hospital de Clínicas de Niterói em 1997, Dr. Leandro 
Pataro trabalhou como médico no CTI e depois como hematologis-
ta. Em 2007, a ideia de viabilizar o transplante de medula óssea no 
setor privado o uniu a mais três médicos - Dr. Roberto Magalhães, 
Dr. Ricardo Bigni e Dra. Maria Cláudia Moreira. “Até então o proce-
dimento era realizado somente no serviço público, pois não era 
liberado pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA) e não existia 
ainda a obrigação de cobertura dos planos de saúde”, explicou. 
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ira, Dr. Leandro é categórico ao afirmar que Hematologia 
evoluiu muito na última década. No entanto, ainda espera ver 
avanços positivos no tratamento da leucemia. Sobre os novos 
médicos, ele é bem direto na mensagem: “se você não batalhar 
pelo que quer, não vai conseguir; e não adiantará reclamar, pois 
a culpa será somente sua”. 

Citado por Dr. Leandro Pataro como um grande feito na Histó-
ria da Medicina em Niterói, o pioneirismo do CHN em realizar o 
primeiro transplante em hospital privado do nosso estado hoje 
atinge um índice-recorde. Perguntado sobre como se sente tendo 
contribuído para isso, ele garante com humildade: “não faço nada 
em minha profissão esperando algo em troca”. Modéstia à parte, o 
Complexo Hospitalar de Niterói hoje responde por 60% de todos 
os procedimentos em território fluminense, salvando muitas vidas.

De 2008 a 2013, período em que trabalhou no Hospital Uni-
versitário Antônio Pedro, ele teve a oportunidade de conhecer Dr. 
Herbert Praxedes, pioneiro da Hematologia em Niterói e respon-
sável pela formação de profissionais como Dr. Ivo, Dra. Graça e a 
própria filha, Dra. Mônica Praxedes. Foi no HUAP que Dr. Leandro 
também pôde auxiliar inúmeros alunos nas aulas de lâmina e o fez 
durante algum tempo, mesmo depois de desligado do hospital.

Atualmente, o CHN não é o único privilegiado a receber os 
serviços deste importante especialista. Ele também trabalha na 
Clínica Oncológica de Niterói em Icaraí, onde há 10 anos atende 
no setor de Hemato-Oncologia coordenando seis hematologistas 
que dão suporte a hospitais, e é responsável pela parte hematoló-
gica de uma clínica em São Gonçalo. Para dar conta dessa deman-
da, o médico sai de casa às 5h30, quando passa a visita nos hospi-
tais para acompanhar seus internados. Além da clínica e do con-
sultório no eixo Niterói-São Gonçalo, Dr. Leandro atua, também, há 
10 anos, na Clínica Santa Úrsula, em Cabo Frio – sendo o único 
hematologista de toda a Região dos Lagos. E ainda é médico 
socorrista do Corpo de Bombeiros do Estado desde 2002. 

Ao longo da sua trajetória profissional, mesmo com um 
volume de pacientes rotineiramente grande, testemunhar a cura é 
sempre algo maravilhoso: “cada vitória não tem igual”, resume. 
“Por outro lado, é tão inesquecível e difícil quanto a perda para a 
doença”. E uma pessoa que norteia a sua trajetória é, sem dúvida, 
o Dr. Ivo, citado novamente como uma referência inspiradora. 
“Um médico humano e dotado de grande profissionalismo, com 
todas as qualidade que considero essenciais à excelência de um 
médico: comprometimento, ética e humanismo. Características, 
aliás, que procuro conservar em minha atuação, desde o início da 
carreira, responsáveis por criar uma relação de amizade e confi-
ança entre mim e o paciente”, explica.

Sobre os avanços que gostaria de presenciar em sua carre-

Aos 40 anos de idade, mesmo lidando de perto com situa-
ções que envolvem a vida e a morte, o hematologista conserva 
uma serenidade no olhar que desperta a atenção dos que o 
rodeiam. “É uma responsabilidade danada, mas amo muito o 
que faço”, exclama com emoção. “Minhas palavras para o paci-
ente e a família, mesmo diante de um diagnóstico de doença 
hematológica, são sempre de que vai dar tudo certo. Meu pen-
samento é sempre positivo”. 
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DR. LUIZ CARLOS DA SILVA PEGADO
OFTALMOLOGISTA

Carioca da gema e morador de Copacabana, Dr. Luiz Carlos 

Pegado já sabia desde criança que queria ser médico oftalmolo-

gista. Suas brincadeiras giravam ao som da sirene da ambulância 

e em torno do socorro aos doentes. E cresceu assim, decidido: 

“nunca quis fazer outra coisa senão Medicina, e sempre Oftalmo-

logia”, responde ele, enfático e sempre simpático.

Baseado em ordem presidencial publicada no Diário Oficial 

da União, o estudante podia escolher o hospital-escola onde 

faria sua especialidade. “A vantagem é que os excedentes 

tinham carta branca para circular em qualquer campus e hospi-

tal, e nós absorvemos o conhecimento dos melhores serviços 

de cada lugar”, descreve. “Vários estudantes daquela época 

Dizia o edital que todo candidato com nota superior a cinco 

estaria aprovado. Na época, a oferta era de apenas 40 vagas. O 

erro crasso garantiu a aprovação de exatamente 480 novos uni-

versitários, que ficaram, é claro, excedentes. Ele, então com 19 

anos, obteve média 7,1. Em plena ditatura militar, a forma de 

corrigir a “gafe” foi abrir faculdades necessárias para abrigar 

todos os concursados. Dessa forma, cidades fluminenses como 

Valença, Volta Redonda, Vassouras e até o estado do Espírito 

Santo ganharam escolas de Medicina. 

Nascido em 21 de abril de 1947, cursou toda a formação 

básica com essa ideia fixa da profissão a seguir. Tão logo 

chegou a época de prestar vestibular, optou pela Escola Nacio-

nal de Medicina do Rio de Janeiro. “Naquele ano de 1966, uma 

mudança no edital atraiu uma enxurrada de futuros estudantes 

de Medicina à capital fluminense. E o que poderia parecer uma 

desvantagem, rapidamente se mostrou uma oportunidade de 

aprimoramento”, relembra Dr. Pegado. 

se tornaram profissionais de excelência, com grande destaque 

no meio médico”. 

Ao se formar em 1973 pela Faculdade de Medicina de Valen-

ça, Dr. Pegado teve seu diploma chancelado pela Escola Nacio-

nal de Medicina e pela Universidade Federal Fluminense. Logo 

em seguida, ele trocou a “princesinha do mar” pela “cidade sorri-

so”, que, na época, só possuía uma clínica oftalmológica. “Houve 

o convite para integrar a equipe, mas decidi seguir em voo solo, 

certo das dificuldades, mas disposto a empregar aquilo que tinha 

de mais valioso: a vontade de vencer. Minha sociedade era eu 

com Deus”, conta. 

Desde  sempre um altruísta, a atuação com cunho social 

veio do desejo de ajudar o próximo desde os tempos de faculda-

de, quando frequentava o Instituto Benjamin Constant - institui-

Destemido, no mesmo ano fundou sozinho a Clínica de 

Olhos Pegado, a CLINOP, na Avenida Amaral Peixoto nº 36, 

endereço em que se mantém ativa até hoje. Tão logo iniciou as 

atividades, o oftalmologista carioca encontrou um terreno fértil 

na cidade para expandir seus conhecimentos e sua técnica. “Ou 

seja, sou niteroiense sem ser, mas o fato é que amo essa cida-

de”, exclama com gratidão. 

No ano seguinte, em 1974, acumulou a gestão da clínica com 

o curso de pós-graduação em Oto-neuro-oftalmologia pela Ponti-

fícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Sempre disposto a 

expandir fronteiras, tornou-se professor titular das cadeiras de 

Patologia Ocular e Morfofisiologia da Visão pelo Instituto Brasilei-

ro de Medicina e Reabilitação do Estado do Rio de Janeiro, em 

1976, ano em que também passou no concurso para médico 

oftalmologista do INPS.
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Dr. Pegado fala com orgulho da CLINOP e do IBAP. “A atua-

ção da clínica em prol da Oftalmologia, com sua tecnologia 

pioneira, é um patrimônio de grande valor para a cidade. 

Enquanto o instituto, por sua vez, fica de legado para as próxi-

mas gerações médicas por sua filosofia a serviço do auxílio ao 

próximo, incluindo o investimento no aperfeiçoamento profissio-

nal de seus colaboradores”, acredita.

em busca do melhor, embora alcançar tudo o que se quer seja 

humanamente impossível. “A vida é isso: precisamos ter o 

objetivo da melhoria contínua, o que, na Oftalmologia, passa 

pela constante atualização das técnicas”, resume ele, citando 

como uma dessas tecnologias a implantação do microchip em 

retina, que tem possibilitado muitos cegos voltarem a enxergar. 

ção dotada de centro cirúrgico e de voluntários dispostos a 

aprender. “Lá pude desenvolver meu lado assistencial, assim 

como na Santa Casa de Misericórdia, servindo de inspiração 

para fundar o IBAP”, explica o médico, referindo-se ao Instituto 

Brasileiro de Assistência e Pesquisa, que ao longo de 35 anos 

tem respondido por uma média mensal de dois mil atendimen-

tos e cerca de 600 operações de catarata gratuitos através do 

SUS, além de também promover ações inteiramente filantrópi-

cas, como a distribuição de óculos para alunos de escolas 

públicas, por exemplo.

Com foco em acertar mais e errar menos, Dr. Luiz Carlos 

acredita que é preciso adotar protocolos adequados e um 

trabalho rigoroso. “A nossa propaganda é o nosso trabalho”, 

afirma. E, nessa caminhada, ele aponta alguns nomes impor-

tantes na profissão, como os médicos Luís Eurico Ferreira e 

Raimundo Ribeiro Fontes Lima, que lhe influenciaram direta-

mente com suas experiências profissionais, parcerias e 

exemplos de vida. 

Com tanta virtuosidade, quis a vida que Dr. Luiz Carlos Pega-

do tivesse dois filhos vocacionados à mesma profissão: Dr. 

Daniel e Dr. Rodrigo, que hoje seguem firmes no propósito do pai 

de levar excelência aos serviços combinada à tecnologia de 

última geração, tanto no CLINOP quanto no IBAP. Dr. Rodrigo 

Pegado, inclusive, é considerado hoje um dos melhores retinólo-

gos do mundo, intercambiado inclusive com instituições alemãs. 

Em 2017, a família expandiu sua área de atuação para Icaraí, 

com uma clínica moderna de Oftalmologia por imagem.

“Na Medicina eu sempre preconizei qualidade, seriedade e 

honestidade”, reflete o médico sobre sua postura profissional 

no auge dos 71 anos de idade. Para ele, o importante é estar 

Nesse aspecto, Dr. Luiz Carlos acredita que um marco histó-

rico de sua especialidade foi a introdução dos computadores, 

diferenciando inclusive o vanguardismo da CLINOP. “Marcante é 

você resolver os problemas do seu cliente. É estar vivo e ser útil 

ao próximo”, garante. “O mais importante de tudo é fazer um 

trabalho correto, pois a vitória é certa, e é essa conduta que pro-

curo transmitir aos meus filhos”. 
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DR. LUIZ FELIPPE JUDICE
CIRURGIÃO CARDIOTORÁCICO E ENDOSCOPISTA RESPIRATÓRIO

Assim, no quarto período, foi estagiar no Conjunto Sanatorial 
Rafael de Paula Souza, no bairro carioca de Curicica, dando 
plantão duas vezes por semana. Cinco anos depois de formado, 
ele seria nomeado instrutor do Departamento de Ensino de Cirur-
gia Geral do mesmo hospital. 

Em 1957, ele e mais dois colegas do internato – Nilton Espi-
noso e Luiz Resende – instalaram-se em uma pensão no bairro 
niteroiense do Ingá, e o jovem Luiz Felippe fez o pré-vestibular do 
Instituto Pasteur e ingressou na UFF. “A opção por Cirurgia Toráci-
ca veio a reboque da necessidade de ser 'novidadeiro', termo 
utilizado pela minha mãe. O fato é que esse tipo de procedimento 
era algo pouco praticado pelos profissionais naquela época e isso 
me empolgava bastante”, recorda-se. 

Num pequeno distrito de Cachoeiro de Itapemirim-ES chama-
do Marapé -atual município de Atílio Vivacqua- nascia, em 12 de 
março de 1939, o Dr. Luiz Felippe Judice. Com pouco mais de três 
mil habitantes e sem hospital, um único médico – Dr. Argeu 
Camargo – atendia a todos os casos, de fratura a parto. Fora de 
casa desde os 11 anos, quando foi para um colégio interno, antes 
de traçar seu destino fez uma tentativa frustrada de se tornar 
piloto. Prestou concurso para a Escola Preparatória de Cadetes 
do Ar, porém sem êxito. Enquanto isso, admirava os passos de 
seu irmão mais velho, que já cursava Medicina na Universidade 
Federal Fluminense. 

Doutorado na turma de 1963, começou a trabalhar com Dr. 
Guilherme Eurico Cunha, cirurgião que lhe foi de grande 
influência. Este, por sua vez, trabalhava no Hospital de Ipane-
ma com Dr. José Hilário de Oliveira e Silva, professor renomado 
de Cirurgia na universidade em que estudava. “Ele mudou a 
cirurgia em Niterói, introduzindo um moderno sistema com 

Em 1968, começou a fazer cirurgia cardíaca com Dr. Geraldo 
Martins Ramalho na Beneficência Portuguesa de Niterói (Hospi-
tal Santa Cruz). Até que, em 1970, abriu o concurso para profes-
sor assistente de cirurgia torácica da UFF, para o qual foi aprova-
do. Promovido a professor adjunto em 1976, permaneceu no 
cargo até 1983, quando conquistou o primeiro lugar no concurso 
para professor titular. Aposentou-se em março de 2009. 

reuniões semanais para discussão dos casos e formação de 
médicos”, ressalta com admiração.

Ainda na vida acadêmica, finalizou o mestrado pela UFF 
em 1982, com a tese “Tratamento das estenoses cricotraquea-
is iatrogênicas”, e o doutorado em Cirurgia Geral pela UFRJ em 
1985, com a tese “Mediastinoscopia posterior: estudo experi-
mental”. Em 2015, foi agraciado com o título de professor emé-
rito da UFF. Sobre a formação médica, ele é taxativo: “o ensino 
médico não pode ser dissociado da assistência. Não se ensina 
Medicina com cuspe e giz”, reforça ele, defendendo que a 
teoria venha sempre acompanhada de exemplos e experimen-
tações práticas. 

Para Dr. Judice, é preciso conversar com o paciente para 
entender do que necessita: “você não está tratando da doença, e 
sim do doente”, vaticina. Imbuído de uma serenidade ímpar, sua 
vida profissional sempre ficou dividida entre a vida acadêmica na 
UFF pela manhã e a atuação no Hospital Santa Cruz à tarde. 
Sobre este último, faz elogios saudosistas: “Fazíamos lá uma 
Medicina de alta qualidade”, comenta ele, lamentando que o fim 
da cirurgia torácica daquela unidade obrigou muitos médicos a se 
deslocarem para outras unidades. O médico também atuou na 
Casa de Saúde São José como concursado pelo IAPI.

Entre os cirurgiões de tórax, um nome que desponta como 
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Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro – alerta 
para que os avanços não distanciem o contato direto e humani-
zado entre médico e paciente.

A chegada a Niterói de médicos de altíssimo nível técnico - 
como Dr. José Hilário, Dr. Eduardo Imbassay, Dr. Márcio Torres, 
Dr. Geraldo Chini e Dr. Guilherme Eurico, por exemplo - contribuiu 
na formação de outros profissionais, como Dr. Célio Eduardo, Dr. 
Lutegarde Vieira de Freitas e o próprio Dr. Judice. A introdução de 
novos nomes, tanto na cirurgia quanto na parte clínica, coincide 
com a criação da UFF, que atua como catalisadora de grandes 
talentos. Para estes, deixa um precioso conselho: “chegar ao topo 
é sempre resultado de um trabalho em equipe”, conclui ele, que se 
descreve um eterno empolgado pela profissão. 

Com um olhar sempre humanizado, Dr. Judice afirma que 
o gratificante na Medicina é a oportunidade de colaborar com a 
solução para os problemas de saúde das pessoas. E isso só é 
possível ouvindo-as com empatia. “Às vezes, um pequeno 
gesto seu para com o doente tem uma resposta fantástica, 
pois pessoas nessa situação precisam de acolhimento”, refle-
te. Para ele, a atenção do médico para detalhes que possam 
passar despercebidos aos olhos de outros profissionais é o 
que faz a diferença.

baluarte entre os profissionais é o Dr. Jesse Teixeira, falecido em 
1993. Embora não tenha trabalhado com ele, o cirurgião e endos-
copista conta que não perdia suas palestras inspiradoras na 
Beneficência Portuguesa do Rio de Janeiro. Em Niterói, destaca 
a atuação do Dr. Carlos Antônio da Silva - cirurgião torácico volta-
do para a área da tuberculose nos sanatórios niteroienses, o Ary 
Parreiras e Azevedo Lima - que dá nome a uma unidade de saúde 
na Av. Marques do Paraná. 

Quando o assunto é saúde pública, o médico lamenta nem 
sempre poder aplicar o conhecimento adquirido. E o desafio é 
fazer com que as inovações tecnológicas cheguem a todos os 
doentes que precisam. “Dói quando aplico uma técnica no meu 
consultório que não consigo fazer no Hospital Antônio Pedro”, 
lastima ele. Em contrapartida, foi no HUAP que ele desenvolveu 
expertise na área da cirurgia das vias aéreas, e, contraditoria-
mente, para este procedimento especificamente o local dispõe 
de equipamentos e profissionais treinados que nenhum outro 
hospital do estado do Rio possui em sua infraestrutura. Falando 
em tecnologia, Dr. Judice é responsável por modernizar um 
equipamento para traqueobroncoscopia, patenteando a nova 
versão em 2005, com o objetivo de melhorar o diagnóstico e 
colocar stents em vias aéreas.

Autor de capítulos em livros didáticos sobre cirurgia geral, 
torácica e pneumológica, além de trabalhos em revistas brasi-
leiras e internacionais, o cirurgião fala com prazer sobre o fato 
de ter vivido na segunda metade do século XX, época de gran-
des transformações na área médica, com o início da cirurgia 
cardíaca e a utilização da robótica. Entretanto, ele – que é 
membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da Socie-
dade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e da Sociedade de 
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DR. MAURO ROMERO LEAL PASSOS
GINECOLOGISTA

Aprovado no vestibular para a Faculdade de Medicina de 
Teresópolis em 1975, Dr. Mauro Romero passou a subir e descer 
a serra, ora para fazer faculdade ora para trabalhar na fábrica 
Safo de produtos de limpeza do pai, Nestor Lopes Passos. Em 
seguida, entrou para o Hospital São Paulo, onde foi segundo 
instrumentador em cirurgia cardíaca e conheceu os médicos 
Gilson Bittencourt Câmara, Carlos Alberto da Silva e Luiz Carlos 
de Souza, dos quais foi acadêmico.

Um apaixonado pelo que faz. Militante do tratamento e da 
eliminação das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), em 
especial a sífilis e a sífilis congênita, o Prof. Dr. Mauro Romero 
Leal Passos nasceu em Niterói no dia 07 de junho de 1954, com 
uma inclinação para a Medicina que não veio de família. Aos 17 
anos, estudante do antigo segundo grau científico e apreciador 
de Biologia, soube da abertura do primeiro curso de Instrumenta-
ção Cirúrgica do Hospital Universitário Antônio Pedro e inscre-
veu-se, já pensando num direcionamento para o ensino superior. 

“Lá no HUAP encontrei amigos de meu irmão Geraldo, que 
faleceu de leucemia aos 18 anos, causando-me enorme cons-
ternação, e acredito que isso tenha contribuído para que eu 
seguisse a Medicina”, reflete Dr. Mauro. “Com a instrumenta-
ção cirúrgica, adquiri um grande conhecimento”, relembra ele, 
que na época também atuou como instrumentador voluntário 
no Hospital Orêncio de Freitas.  

O jovem universitário passou a frequentar os centros cirúrgi-
cos, acompanhando vários profissionais de peso. “No segundo 
ano de Medicina, as aulas de Microbiologia do Prof. Dr. Milton 
Madruga foram de extrema relevância na minha formação. Ele 
fazia perguntas sobre estafilococos e antibióticos, por exemplo, e 
eu respondia tudo porque já tinha vivência na área médica. Foi 

“Já gostava de cirurgia desde o tempo de instrumentador, e 
percebi que a Ginecologia me permitia operar, algo em que 
possuía habilidade, e ver a parte infecciosa exercitava o meu 
lado microbiologista”, explica ele, altamente versátil. Com esse 
despertar, depois de formado em 1981, ingressou, no ano 
seguinte, no Instituto de Ginecologia da UFRJ, onde fez a espe-
cialização concluída em 1984. 

Durante esse tempo, Dr. Mauro trabalhou no Hospital Mon-
corvo Filho, sempre com foco em doenças infecciosas. Seu dese-
jo era seguir na carreira docente em Ginecologia, mas, como não 
abria concurso, decidiu que a faria em Microbiologia na UFF, 
coordenado pelo Dr. Madruga. “Foi ele quem me orientou a tentar 
essa vaga em Niterói. Minha vantagem é que eu tinha um sólido 
conhecimento do assunto, além de ser médico e atuar com doen-
ças infecciosas”, relata. 

Em 1985, tornou-se professor adjunto da Faculdade de Medi-
cina da UFF, na cadeira de Bacteriologia. “Nas aulas de Trepone-
ma, eu falava também da parte clínica. Isso era bom para a cadei-
ra de Microbiologia porque eu mostrava a prática”, garante. 
Nesse mesmo ano, iniciou o Mestrado no Instituto de Ginecologia 
da UFRJ, concluído em 1989 com trabalho sobre tuberculose 

nesse tempo que vi a importância do tratamento das doenças 
infecciosas”, destaca o dedicado médico. 

Tanto conhecimento rendeu-lhe o cargo de monitor concursa-
do de Microbiologia pelos cinco anos seguintes na Faculdade de 
Teresópolis, trabalhando também como monitor convidado da 
disciplina de Farmacologia dos professores Roched Seba e José 
Seba, responsável ainda por seminários sobre o tema antibiótico. 
Como assistente do Dr. Luiz Carlos de Souza, passou a atuar na 
Ginecologia e Obstetrícia. 



Dr. Mauro Romero é atualmente professor titular e chefe do 
setor de DST do Departamento de Microbiologia e Parasitologia 
da UFF, respondendo por mais de 20 mil atendimentos a pacien-
tes ao longo de mais de três décadas. Com isso, o médico – fun-
dador da Sociedade Brasileira de DST em 1988 e seu primeiro 
presidente – é responsável por desenvolver projetos de preven-
ção, desmitificando o assunto considerado tabu ao longo dos 
tempos através de campanhas informativas. 

O extenso currículo deste ilustre ginecologista inclui muitos 
momentos marcantes, mas ele destaca três: o lançamento do 
seu livro “Doenças Sexualmente Transmissíveis – Se educar, 
dá para evitar”; o primeiro congresso “DST in Rio” organizado 
por ele e que serviu de modelo para outros encontros; e a cria-
ção do Jornal Brasileiro de DST, primeiro periódico científico 
aberto na internet para o mundo inteiro. “O maior atlas de DST 
do mundo é brasileiro e já tem 18 mil downloads”, exclama. O 
livro foi publicado em 2018 por uma das maiores editoras do 
mundo, a Springer Nature. Por fim, a aprovação para professor 
titular da UFF coroa mais de 30 anos como docente.  

Ao apontar seu principal desafio, ele não hesita: “a supera-
ção ainda está por ocorrer, que é eliminar a sífilis congênita em 
Niterói, diminuindo a estatística para um bebê doente a cada 
dois mil nascidos por ano, que é a meta nacional preconizada 
pelo Ministério da Saúde”, revela. Segundo ele, hoje na cidade 
a taxa é alta, girando em torno de 50 casos a cada dois mil par-
tos anuais. “É preciso uma política de saúde que envolva gover-
no, classe médica, imprensa e gestantes”, alerta. Outro objeti-
vo em sua pauta neste momento é ver o jornal Brasileiro de DST 
indexado no PubMed Central. “Isso elevará Niterói na publica-
ção científica na área da saúde”, torce ele. 

genital feminina. Alguns anos depois, a convite do professor titular 
em Microbiologia, Dr. Raimundo Diogo Machado, retornaria à 
Universidade para fazer doutorado, defendendo o papel do hipo-
clorito de sódio no tratamento de infecções vaginais envolvendo 
diferentes micro-organismos. 

Entre os avanços da Medicina pontuais em sua área, o 
ginecologista e obstetra destaca a vacinação contra o HPV e os 
antirretrovirais para a AIDS. No âmbito municipal, ele ressalta 
que foi em Niterói que nasceu a Lei Nacional de Combate à 
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Além dos nomes de peso já evidenciados por Dr. Mauro 
Romero como apoiadores e influenciadores do início da sua 
formação acadêmica e ética, ele também menciona com carinho 
e gratidão o Prof. Dr. Paulo Vieira da Costa Lopes, do Instituto de 
Ginecologia da UFRJ. Como legado às futuras gerações de 
médicos, ele deixa a preciosa sugestão: “sair de casa e atender 
os outros como gostaria de ser atendido – sem preconceitos”.

Sífilis e Sífilis Congênita, assim como a luta pela disponibiliza-
ção da vacina do HPV em postos de saúde. Além disso, tam-
bém exalta a criação do ambulatório de DST na UFF, para trata-
mento e informação. “Esse serviço é conhecido no Brasil intei-
ro. Talvez até mundialmente. Não há regulação: quem chega é 
logo atendido”, assegura.
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DR. MOYZES PINTO COELHO
DUARTE DAMASCENO
MÉDICO INTENSIVISTA

De Volta Redonda-RJ, onde nasceu em 31 de dezembro de 
1964, para o Rio de Janeiro, Dr. Moyzes Damasceno sempre teve 
uma certeza: queria uma vida movimentada e repleta de grandes 
aprendizados. Ao mesmo tempo, a opção pela Medicina veio 
influenciada pela família. “Meu pai, contador e advogado, dizia 
que o sonho dele era ser médico, e que ficaria muito feliz se eu o 
fosse”, conta. “Achava uma profissão bonita e de respeito, mas só 
despertei para essa vocação no pré-vestibular”. 

Neste ínterim, percebeu seu talento para a carreira artística: 
ainda na escola, ganhou três concursos de melhor ator. “Aquilo me 
balançou. Mas, no final da década de 70, ninguém sonhava em ser 
ator numa cidade pequena”, relembra. Apesar da paixão pelo 
teatro, na hora do vestibular prevaleceu a opção para Medicina, 
porém ainda sem muita certeza. “Minha dúvida era natural, pois eu 
era muito novo”, justifica. O que ele queria mesmo era deixar a vida 
pacata do interior e viver a agitação da metrópole. 

Em 1982, aprovado na Faculdade Souza Marques, desem-
barcava aos 17 anos no bairro carioca do Leme, indo morar mais 
tarde em Copacabana, onde reside até hoje. “Era difícil me con-
centrar nas aulas em meio aos encantos da capital”, confessa. No 
terceiro ano, estagiando na Santa Casa de Misericórdia, a esco-
lha da especialidade pendia para a Clínica Médica e a Gastroen-
terologia. “Eu ainda não fazia ideia da vocação para a Medicina 
Intensiva”, ressalta ele que, sensível e responsável, questionava-

Na juventude, a inclinação para as ciências biológicas era 
preponderante. O médico ressalta o prazer de lidar com pessoas 
como um forte traço de sua personalidade - herdado da avó 
paterna que, no interior de Minas Gerais, cuidava dos doentes 
que lhe pediam auxílio. Além disso, o tempo em que trabalhou de 
office-boy no escritório do pai mostrou a Dr. Moyzes que jamais 
serviria para atividades monótonas e repetitivas. 

Formado em 1987, cumpriu o serviço militar obrigatório na 
emergência do Hospital Central do Exército. A princípio assusta-
do com os desafios de um recém-formado, ele ainda não sabia a 
grande escola que seria sua passagem por aquela unidade, 
desenvolvendo enfim a agilidade de um profissional. “Com o 
tempo, consegui também lidar mais facilmente com os doentes 
graves, o que é uma relação delicada e desafiadora, principal-
mente na hora de reportar notícias ruins”, diz.

No início de 1991, Dr. Moyzes retornou à Santa Casa para 
cobrir férias de um amigo no CTI. Sua permanência foi estendida 
porque outro profissional também se ausentaria. No final do 
quarto mês, sua dedicação já chamava atenção da chefia. Resul-
tado: continuou lá mais sete anos, primeiro como plantonista e 
depois como médico de rotina do CTI, adquirindo grande expe-
riência na Medicina Intensiva. 

E foi em meio a essa rotina frenética que ele descobriu o 
interesse pela docência: “Percebi que poderia me desenvolver 
ainda mais ao ajudar na formação de novos médicos”. Em 1993, 
conquistou o título de Especialista em Medicina Intensiva pela 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). Lecionou 
Semiologia Médica na Universidade Gama Filho (1996-2004) e 
Clínica Médica na Fundação Souza Marques (1996-2002). Em 

se sobre a própria capacidade de corresponder à altura da exce-
lência exigida pela profissão. 

Em 1989, Dr. Moyzes Damasceno iniciou residência médica 
no Hospital da Lagoa, quando veio seu “batismo de fogo”: eleito 
representante dos residentes, enfrentou uma greve dos estudan-
tes e, para compensar as ausências, cobriu os plantões alheios 
nos CTIs. “Fui o que chamam de 'residente raiz', pois me dediquei 
integralmente àquele hospital”, relembra, desabafando ter chora-
do algumas vezes sensibilizado com os pacientes.



Falando em avanços, Dr. Moyzes destaca o papel da tecnolo-
gia que hoje salva vidas em situações antes impossíveis, mas 
alerta para o automatismo comportamental que retém cada vez 
mais a atenção do médico: “o toque humano sempre será funda-
mental”. Segundo ele, prevenção e segurança do paciente são 
tão importantes quanto o tratamento em si: "o médico nem sem-
pre vai curar, mas pode amenizar o sofrimento, evitando danos e 
adversidades no doente durante a internação", conclui. 

inauguração de um moderno CTI em 1994, o crescimento físico 
do hospital, o serviço de transplante em medula óssea que é 
referência estadual e a recente inauguração da maior emergên-
cia médica de hospital privado no estado do Rio sedimentam 
definitivamente o complexo hospitalar na História da cidade. 
Tenho muito orgulho de contribuir para isso", garante.

O convite para atuar como plantonista do Centro de Trata-
mento Intensivo Adulto do Complexo Hospitalar de Niterói, em 
1994, consolidaria sua carreira. Seis anos depois, tornou-se 
responsável por uma importante iniciativa: a humanização do 
CTI. Dr. Moyzes ocupa a Presidência do Centro de Ensino, Pes-
quisa e Inovação do CHN desde 2002 e o cargo de gestor médico 
do CTI Adulto desde 2009. Hoje, ele concilia essas atividades no 
complexo hospitalar com a chefia, desde 2017, da área de Tera-
pia Intensiva do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
do Ministério da Saúde – órgão em que ingressou por concurso 
em 2006 para plantonista do CTI.

2005, concluiu o mestrado em Terapia Intensiva pela UFRJ. 

Ele cita Dr. William Osler, ícone da Medicina moderna, e 
Florence Nightingale, patronesse da Enfermagem mundial, 
como personalidades inspiradoras. Mas sua mais forte referên-
cia é o médico brasileira Edgard de Magalhães Gomes, membro 
emérito da Academia Nacional de Medicina e seu professor na 
Santa Casa, que deu nome à turma de formandos de Dr. Moy-
zes em 1987. "Seu brilhantismo e simplicidade ao fazer um 
diagnóstico, daqueles que ninguém fazia, eram extremamente 
empolgantes. Lembrar estes professores e ler biografias 
médicas, em um mundo cada vez mais tecnológico, resgata o 
valor humano e a beleza de uma profissão calcada no relaciona-
mento médico-paciente", acredita ele, que foi presidente da 
Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro e é 
coordenador da Câmara de Terapia Intensiva da AMF.

Quando o assunto são os fatos marcantes da Medicina em 
Niterói, faz-se inevitável também a ele comentar a tragédia do 
Gran Circo Norte-Americano, com ênfase para a reabertura e o 
papel do Hospital Antônio Pedro na ocasião. Outro momento que 
ressalta é a visibilidade e o respeito alcançados pelo CHN: “a 

Relembrando os momentos marcantes de sua trajetória, o 
médico citou o impacto de perder vidas por falta de recursos. 
Relembrou o caso de uma senhora vinda do Nordeste para se 
tratar no Hospital da Lagoa de um câncer avançado no esôfago, 
que se agravou, e não havendo vaga no CTI foi preciso improvisar 
um centro de tratamento intensivo, mas a paciente não resistiu. 
“Fiquei muito mal nesta época. Lidar com as limitações no exercí-
cio profissional foi o maior desafio da minha vida”, reflete. 
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DR. PAULO CÉSAR SANTOS DIAS
PEDIATRA

A versatilidade aconteceu de forma gradual. Em 1991, Dr. 
Paulo César foi convidado a chefiar o setor de Pediatria do então 
Hospital de Clínicas de Niterói em substituição à Dra. Ilza Fellows, 
que migrava para a área administrativa. Ele assumiu a UTI Neo-
natal e Pediátrica do HCN, além de atuar como plantonista da UTI 
Neonatal do Hospital Antônio Pedro – onde trabalha até hoje. E 
ainda teve uma longa trajetória de quase 30 anos no Corpo de 
Bombeiros, iniciando como tenente e chegando a coronel. 

Diante da indagação inocente sobre o que seria quando 
crescesse, o menino Paulo César respondia: “médico, para 
cuidar de pessoas”. Um orgulho para os pais, imigrantes da 
cidade portuguesa de Santo Tirso e lavradores no Brasil. Nasci-
do em 6 de fevereiro de 1957, no Rio de Janeiro, Dr. Paulo 
César Santos Dias formou-se médico em 1983 na UFF. A dedi-
cação aos estudos vinha desde o Ensino Médio em escola 
pública: esforçado, conquistou bolsa integral para um conceitu-
ado pré-vestibular carioca, que lhe rendeu conhecimento para 
a aprovação em Medicina. “A distância entre minha casa e a 
faculdade não me impediu de conquistar o sonhado diploma”, 
relembra, determinado. 

Mais à frente, precisou conciliar a Pediatria do HCN com a 

O atual diretor clínico do Complexo Hospitalar de Niterói fez 
internato e residência em Pediatria no Hospital Universitário 
Antônio Pedro. Mais tarde, refinou-se com especializações em 
Neonatologia e Terapia Intensiva Pediátrica pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria, além do título de mestre em Saúde da 
Criança e do Adolescente pela UFF. Na época, ainda não sabia 
que a vida o levaria aos “bastidores” da Medicina, tornando-se 
também um aplicado administrador hospitalar, com uma visão 
holística de todo o hospital.

Em paralelo à evolução estrutural do CHN, Dr. Paulo César 
também promoveu mudanças significativas no atendimento 
local, através da capacitação constante dos funcionários volta-
da a uma nova filosofia de humanização. “O foco está no 
paciente e não na doença; o importante é tratar o ser humano”, 
enfatiza ele, cuja personalidade atenciosa com o próximo foi 
essencial para o sucesso de todo esse processo. Um diferencial 
de seu treinamento e preparação de cada colaborador do CHN, 
desde os seguranças e recepcionistas na porta de entrada, para 
identificar uma queixa cardíaca, encaminhando o doente de 
imediato para a Emergência Cardiovascular. 

Entre as lembranças mais doces de sua carreira, o médico 
menciona a homenagem recebida de um grande jornal carioca, 
numa seção sobre pessoas que fazem a diferença na sociedade. 

“As escolas de Medicina no Brasil preparam o profissional 
para cuidar do paciente, mas não para gerir um hospital”, analisa. 
“Os experts afirmam que o segmento hospitalar é um dos mais 
difíceis de serem administrados, superando até mesmo um aero-
porto. Isso porque o movimento é 24 horas e necessita de enorme 
atenção às intercorrências emergenciais. O diretor clínico precisa 
ser um facilitador da atuação dos profissionais em quaisquer 
especialidades, a partir de muita observação e também treina-
mentos constantes de toda a equipe”, descreve.

nova chefia da Emergência do hospital. Na época, foi convidado a 
promover a estruturação deste setor, e, desde então, permanece 
no cargo. Em ambas as funções, o médico realizou, com sensibili-
dade e dinamismo, mudanças significativas. Para isso, investiu 
na formação necessária através de um MBA em Saúde pela 
COPPEAD/UFRJ. E, de lá para cá, veio assumindo novos desafi-
os até chegar ao cargo de diretor clínico.
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Dr. Paulo César deixa um valioso conselho para os médicos 

recém-formados e em formação: “A Medicina proporciona ao 

profissional uma ampla gama de conhecimentos que não deve 

ser utilizada em benefício de sua própria notoriedade ou vaidade, 

mas para ajudar ao próximo sempre”, afirma.

na Medicina em Niterói e no país pela mobilização dos médicos 

que reabriram o Hospital Antônio Pedro para atender voluntaria-

mente os feridos. Por outro lado, nas linhas recentes da História 

niteroiense, a expansão do CHN é um fato marcante por seu pio-

neirismo no processo de acreditação, tanto nacionais quanto 

internacionais, tornando-se, hoje, o maior complexo hospitalar do 

estado e referência em transplantes. “Fruto de uma gestão alta-

mente profissional e humanizada. Um orgulho”, exulta.

Entre os avanços da área, duas descobertas foram, para 
ele, “divisores de águas” na mortalidade infantil. A primeira 
refere-se às vacinas contra doenças infecciosas como o saram-
po, catapora e poliomielite, entre outras; a segunda, embora 
simples, também tem papel fundamental na qualidade de vida 
das crianças: a criação do soro oral, que evitou muitas mortes 
por desidratação. “Triste saber que ainda há lugares onde as 
verminoses na fase infantil continuam frequentes pela falta de 
saneamento básico e pela ingestão de água não tratada, cau-
sando gastroenterite”, lamenta o pediatra. 

Sobre suas referências, ele cita Dr. César Pernetta por sua 
sabedoria e sensibilidade. Professor da UFRJ e da UFF, o mestre 
lhe inspira. “É essencial num profissional a empatia, ou seja, 
colocar-se no lugar do outro para entender suas necessidades. 
Isso acontece quando se ouve o paciente com atenção, ciente de 
que o mais importante está nele e não em você mesmo. Escutar 
significa acolher e confortar”, assegura. 

Se por um lado a agilidade dos meios de comunicação possi-
bilita que a informação chegue de modo instantâneo, por outro se 
caracteriza pelo desafio de acompanhar todas as transforma-
ções. “Isso obriga os médicos a buscarem atualização constante, 
em especial sobre doenças, que brotam a uma velocidade alar-
mante e tornam o cenário inconstante, exigindo superespecialis-
tas”, comenta o médico. 

Todos esses acontecimentos são considerados marcantes 
por ele, que revela uma postura sempre humanizada. “Para um 
médico diagnosticar e tratar, deve se despir de preconceitos e 
ideologias, mergulhando no universo do paciente, o que para 
muitos profissionais parece algo difícil”, define ele, demonstrando 
sempre com empolgação o amor que sente pela profissão. 

A indicação partiu de uma mulher que escreveu ao periódico 
contando o carinho de Dr. Paulo César ao filho dela quando 
internado no CHN. “Na época, eu a confortei e a orientei que 
descansasse um pouco da exaustiva rotina do hospital, deixan-
do sua voz gravada em mensagens que eu mesmo m e encarre-
garia de reproduzir ao paciente nos momentos de ausência da 
mãe”, relata. A matéria ganhou moldura e está pendurado na 
casa da mãe do pediatra.

Na sua visão, o incêndio do circo em 1961 é um grande marco 
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DR. PAULO CEZAR DE MALTA SCHOTT
ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO

Dr. Schott veio para Niterói aos 10 anos para aprimorar os 

estudos. “Meu pai era um simples mecânico e dono de caminhão, 

mas muito inteligente e habilidoso com as mãos. Consertava 

qualquer coisa. Já minha mãe, filha do dono do cartório na cidade, 

teve uma formação mais apurada”, conta ele que, pragmático, 

usou seu modo de vida modesto como principal motivação para 

alçar voos mais altos e melhorar seu padrão.

Nascido em Sumidouro-RJ, no dia 24 de agosto de 1938, 

desde o ginásio já sabia que seguiria a Medicina. Essa escolha 

acabou referendada pela postura profissional do tio médico de 

Itaperuna, Dr. Alberto Carlos Carpi, com quem sempre passava 

as férias. “Eu presenciava o atendimento dele aos pacientes e o 

reconhecimento que recebia. Aquilo me inspirou ainda mais, 

chancelando um desejo que eu já tinha”, revela.

Todo o aprendizado ocorreu no ensino público, do primário ao 

nível superior. Na época do pré-vestibular, ele ganhou bolsa 

integral no Instituto Pasteur pelo excelente resultado na avalia-

ção. Aos 18 anos, foi aprovado para a Faculdade Fluminense de 

Medicina. “Apesar de o Brasil ser um país difícil socioeconomica-

mente, consegui me doutorar e me tornar ortopedista, ser chefe 

de hospital, membro de uma sociedade e presidente dela, sem 

nunca pagar para estudar”, reflete com orgulho.

Na década de 1960, alguns nomes como o do Dr. Paulo Cezar 

Schott conquistaram prestígio pelo pioneirismo em exercer uma 

especialidade até então inexistente em Niterói: a Ortopedia. 

Antigamente, a Medicina Traumatológica era exercida por cirur-

giões gerais. Seu espírito vanguardista lhe possibilitou construir 

uma sólida carreira em benefício exclusivo dos seus pacientes, 

sobretudo na Ortopedia Pediátrica.

Saiu de Itaperuna com a indicação de procurar o chefe do 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) no 

Rio de Janeiro, Dr. Arnaldo Bonfim, ortopedista, que, de início, 

não lhe foi receptivo. “Ele disse que eu era muito novo e que 

ainda não estava na minha hora de escolher a especialidade”, 

recorda-se. Diante da negativa, a reação de desapontamento 

impactou o médico, que voltou atrás na sua decisão, e autorizou 

que o estudante fosse apenas um expectador. 

Contudo, Dr. Paulo Cezar Schott mergulhou na rotina do 

Hospital Santa Luzia: “comecei a acompanhar e a analisar as 

cirurgias, meio que infiltrado. E, se alguém não quisesse ficar lá 

até tarde, era eu quem ficava”, relata. Após oito meses de traba-

lho, ele ganhou do chefe um livro sobre Ortopedia em sinal de 

respeito e reconhecimento. “Devo a Dr. Arnaldo minha formação, 

e paixão, nesta especialidade”, assegura. 

Formado em dezembro de 1962, passou em primeiro lugar no 

concurso para o Hospital da Polícia Militar, chegando, em três 

anos, à posição de capitão médico: “nesse tempo, para aperfeiço-

ar minha formação, trabalhei praticamente de graça com profissi-

onais de altíssimo nível”. Esta acabou sendo sua residência 

médica, que, naquela época, não existia no estado do Rio de 

O médico relembra sua busca por conhecimento: frequenta-

va bibliotecas públicas, como a de Manguinhos, e ganhava mui-

tos livros de professores por seu comportamento exemplar. Sem-

pre que podia, acompanhava o tio nas cirurgias como mero 

expectador. Ao confessar ao Dr. Alberto que seu plano era ser 

cirurgião geral, o experiente e visionário mestre orientou o jovem 

Paulo Cezar para a tendência da dicotomia das cirurgias, separa-

das por regiões específicas.
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Schott com modéstia. Velejador nas horas vagas, ele acredita 

que as superações precisam ser constantes e devem fazer parte 

da rotina: “o exercício da Medicina é um desafio diário”. 

Como fato histórico de grande importância para Niterói, o 

cirurgião ortopédico pediátrico cita a construção do HUAP, com 

seu padrão internacional, encabeçado por grandes sumidades 

da Medicina, como Dr. Francisco Pimentel e Dr. Mário Monteiro. 

“O Antônio Pedro foi escola prática de grandes nomes, que 

aprenderam também com os melhores”, ressalta. Dr. Schott dá 

um conselho à nova geração: “o benefício primário tem que ser 

do paciente; o do médico é secundário. O contrário está errado”, 

garante ele, reforçando que a figura principal na Medicina não é 

o médico, e sim o paciente. Sempre.

Janeiro. “Muitos médicos, inclusive eu, saíam das faculdades 

julgando-se ortopedistas, mas não era bem assim”, diz ele. 

Em 1970, Dr. Paulo Cezar de Malta Schott era sócio fundador 

da Clínica Santa Lúcia, professor auxiliar no Hospital Universitá-

rio Antônio Pedro e ortopedista do Hospital Santa Cruz. Envolvido 

na consolidação da Ortopedia como especialidade, ocupou a 

presidência da Regional RJ da Sociedade Brasileira de Ortopedia 

e Traumatologia de 1970 a 1971 e mais tarde de 1990 a 1992. 

Em 1978 conquistou, mediante concurso, o posto que muito 

almejava: o cargo de professor titular de Ortopedia e Traumatolo-

gia da Faculdade de Medicina da UFF, assumido no ano seguinte. 

Entre a residência do HUAP e de sua clínica, formou aproximada-

mente 90 ortopedistas, sendo quatro em média por ano. Foi pro-

fessor visitante da Universidade da Filadélfia de 1980 a 1981 

através do Instituto Du Pont, e no retorno ao Brasil fundou a Soci-

edade de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica, da qual é mem-

bro emérito. “O atendimento à criança em Ortopedia é geral, e 

como minha formação era generalista, ficou fácil me desenvolver 

na cirurgia pediátrica”, explica ele a opção pela especialização. 

Após alguns trabalhos científicos publicados, Dr. Schott se 

retirou do magistério em 2003, antes de vigorar a aposentadoria 

compulsória aos 70 anos. “Minha intenção era alcançar a posição 

de maior prestígio na Ortopedia dentro da universidade, e conse-

gui”, exulta. Entre os ícones que o norteiam, o ortopedista britâni-

co John Charnley o impressionou pela difusão da prótese total do 

quadril - a artroplastia.  “De todos os avanços tecnológicos na 

área, este foi o maior, porque possibilitou novas cirurgias, como a 

de joelho”, justifica ele, que foi até a Inglaterra conhecê-lo. “Um 

homem sério e competente que me ensinou muito”, comenta. 

Ao analisar sua carreira de 53 anos, o médico – enaltecido 

entre os profissionais da área - afirma categórico: “não visei a 

dinheiro ou a prestígio, e sim à recuperação dos meus pacientes”. 

Um momento profissional que destaca como marcante foi o dia 

em que ajudou uma criança com sequelas de poliomielite a voltar 

a andar. “Já tive outros pacientes semelhantes, mas o primeiro 

caso a gente nunca esquece. Eu tinha apenas 26 anos de idade e 

atendia no Hospital Antônio Pedro. Deus me deu muita força de 

vontade para compensar o pouco talento”, fala Dr. Paulo Cezar 
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DR. RONALDO PONTES
CIRURGIÃO PLÁSTICO

Um homem visionário e dotado de uma marcante capacidade 
para o trabalho: assim pode ser definido o cirurgião plástico 
Ronaldo Pontes, nascido em Itaocara-RJ e morador de Niterói 
desde os dois anos de idade. Filho de farmacêutico, ele imagina 
ter vindo da família a influência para a Medicina. Por outro lado, 
também se acha um predestinado. “Nasci para ser médico”, 
afirma categórico. E tinha razão: hoje ele carrega o título de um 
dos pioneiros da cirurgia plástica no Brasil.

De origem humilde, tudo o que conquistou foi com esforço e 
empenho. Formado, em 1957, pela Faculdade Fluminense de 
Medicina, hoje Universidade Federal Fluminense, ele se conside-
ra um desbravador da cirurgia plástica. “A exemplo de Fernão 
Capelo Gaivota, personagem-título da obra de Richard Bach, 
sempre quis voar de maneira diferente. Desbravar tem um tempe-
ro gostoso, pois me sinto coparticipante da História”, exclama, 
com a certeza de quem conseguiu superar as limitações da época. 

Sobre a escolha da especialidade, ele acredita que advenha 
do grau de influência recebido enquanto estudante durante a 
trajetória acadêmica. No seu caso, atribui a opção à oportunidade 
de conhecer na Casa de Saúde Santa Branca o trabalho do con-
ceituado Dr. Paulo Márcio Garcia. “Ele era uma cirurgião muito 
avançado para os padrões de Niterói e da época”, relembra, 
citando ainda a admiração a outros grandes nomes da Medicina 
local, como Dr. Mario Monteiro, denominado por ele como “um 
cirurgião de primeira”, e Dr. Francisco Pimentel, tido como um 
profissional culto e habilidoso.

Ainda no tempo do estágio na Santa Branca, Dr. Ronaldo 
participou de procedimentos que até então não havia visto, 
como, por exemplo, a cirurgia de enxerto. Apresentado a esse 
“admirável mundo novo” pelo Dr. Paulo Márcio – a quem classifi-
ca como “indutor” de sua paixão pela área da saúde – o então 

Com alma de aprendiz, o grande mestre se deslocou para 
todos os lugares possíveis onde encontraria referências e inspira-
ções em cirurgia plástica, como São Paulo, Nova Iorque, Paris, 
Miami, México e Buenos Aires, entre outros. “Sem muitos recur-
sos financeiros, o jeito era improvisar. Na capital argentina, por 
exemplo, consegui chegar a bordo de um cargueiro e tive dificul-
dades na minha busca, pois não havia uma entidade específica a 
qual eu pudesse procurar”, explica. “Mas, apesar disso, foi praze-
roso explorar algo até então com pouca divulgação na área, ao 
contrário do momento atual em que as informações já chegam 
mastigadas pela internet”.

Após essa primeira experiência, ele conta que procurou 
outros profissionais para absorver novos conhecimentos. O 
cirurgião plástico Ivo Pitanguy foi um deles – com o qual, coinci-
dentemente, ainda compartilha a mesma data de aniversário: 5 
de julho. “Do nosso primeiro encontro, nos anos 1950, iniciamos 
12 anos de uma convivência próxima, direta e enriquecedora, em 
que aprendi mais e aprimorei minhas técnicas. Ao final, nós nos 
tornamos grandes amigos”, relembra com carinho e gratidão.

Nos anos 1960, ele e outros jovens médicos fundaram em 
Niterói o Centro Brasileiro de Cirurgia Plástica, mais tarde, rebati-
zado de Clínica Fluminense de Cirurgia Plástica. Ao seu lado 
estavam os cirurgiões Ramil Sinder, Odir Geraldo Aldeia, Adolfo 
Pinto, Rubem Moreira Leite, Carlos Caldas e os anestesistas Nei 
Santos e Rui Vieira, além de alguns profissionais ligados ao 
banco de sangue. A missão da unidade era atuar não somente na 
cirurgia plástica como também no tratamento de queimados. Em 
2011, o prédio foi alugado pela Rede D´Or São Luiz, onde atual-

acadêmico experimentou um salto qualitativo na sua formação. 
“Mas tudo transcorreu com naturalidade em minha trajetória, por 
isso acho que seja destino”, garante.
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Duas características marcantes, entre tantas outras, cha-
mam a atenção na carreira de seis décadas do Dr. Ronaldo Pon-
tes: a prática de sempre tentar dividir com as novas gerações 
médicas o máximo possível de sua vasta experiência – em uma 
generosa contribuição para uma Medicina melhor – e também a 
preocupação com a autoestima dos pacientes submetidos a 
cirurgias plásticas, em um cuidadoso exercício de sensibilidade e 
empatia. Fica a mensagem para os futuros médicos. 

incêndio do Gran Circo Norte-Americano. “Eu e outros colegas 
tratamos de praticamente todas as crianças envolvidas na tragé-
dia”, relata. Ele recorda a comoção das pessoas e o empenho de 
muitos médicos em socorrer os queimados. “O que me impactou 
ainda mais foi reconhecer muitos filhos de amigos e pacientes 
entre as vítimas”, lamenta.

Ao olhar para si mesmo e para tudo o que realizou, o renoma-
do cirurgião faz uma autoavaliação sucinta, porém virtuosa: 
“amor pela Medicina, paixão pela cirurgia plástica”. Em uma 
reflexão sobre o progresso da Medicina, ele destaca, principal-
mente, a introdução dos antibióticos e a evolução dos anestési-
cos: “graças à tecnologia, que avançou muito, a anestesia se 
tornou o porto seguro de qualquer cirurgia”, reflete.

Com a conquista da livre docência em Cirurgia Plástica pela 
UFF em 1974, vislumbrou a possibilidade de perpetuar o seu 
conhecimento, sendo hoje responsável pela formação de mais de 
50 cirurgiões plásticos de várias partes do Brasil e do exterior atra-
vés de seu próprio serviço de pós-graduação, que habilita apenas 
três especialistas nesta área por ano. “Mas, o maior privilégio é ter 
minha filha Gisela como principal colaboradora de meu legado 
profissional - consolidou o valor do próprio nome e já responde pelo 
reconhecimento de seu trabalho”, assegura com orgulho. 

mente funciona o Niterói D´Or, mas Dr. Ronaldo continua operan-
do no local junto com a filha, Dra. Gisela Pontes.  

No escritório dentro da própria casa, possui catalogados 
todos os vídeos, fotografias e prontuários das intervenções, que 
possivelmente servirão de material para uma próxima publicação. 
Apesar de sua rotina dinâmica como requisitado cirurgião, sem-
pre encontrou tempo para outra de suas paixões: pilotar avião. 
Após 50 anos de hobby, agora relaxa em seu próprio helicóptero, 
do qual é copiloto.

Um acontecimento marcante para Dr. Ronaldo foi o triste 

Com um ritmo acelerado, Dr. Ronaldo Pontes não somente é 
responsável por cirurgias plásticas quase diárias, como também 
trabalha na edição de livros de sua própria autoria, já tendo publi-
cado quatro – algumas traduzidas em vários idiomas – que docu-
mentam seus feitos e reproduzem sua técnica para os futuros 
cirurgiões plásticos, como “O Universo da Ritidoplastia”. 

Cofundador da Academia de Medicina do Estado do Rio de 
Janeiro (ACAMERJ), Dr. Ronaldo Pontes é membro emérito da 
entidade. Ele ainda é membro titular da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e do Internacional Society of Aesthetic Plastic 
Surgery, a qual também ajudou a fundar. De projeção mundial, 
presidiu duas vezes o Congresso Francês de Cirurgia Plástica e 
Estética, em Paris. Sua trajetória traz ainda a participação em 
mais de 500 eventos na área médica, inclusive internacionais. 
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DR. SALVADOR BORGES FILHO
CARDIOLOGISTA

Único médico de uma prole de sete irmãos, o prestigiado Dr. 
Salvador Borges Filho teve uma infância disciplinada, que incluía 
as rotinas da igreja protestante e o futebol. Desde sempre, cha-
mou sua atenção o sentimento que os profissionais da Medicina 
despertavam nos moradores de São Fidélis, município fluminen-
se onde nasceu em 01º de setembro de 1931. “Todos paravam 
para o doutor passar”, recorda-se com carinho. “Não havia médi-
co na região, e a visita era motivo de festa entre os fidelenses”. E 
foi essa admiração que o direcionou à profissão. O então jovem 
Salvador dizia em tom de brincadeira: “de São Lucas, só terei a 
parte médica, pois a santidade será muito difícil”, referindo-se ao 
padroeiro dos médicos.

Como em sua cidade natal o ensino ia somente até a terceira 
série primária, ele se mudou para Niterói, onde veio estudar, hos-
pedado na casa da irmã mais velha. Nesta fase, despertou-lhe 
também o interesse pela literatura, durante imersões em bibliote-
cas. Por conseguinte, veio o desejo de escrever – o que mais tarde 
se materializaria em cinco livros infantis e dois romances adultos, 
entre eles “Adeus das Armas”, “Hallux – Relatos de um especialista 
em dedão do pé” e “Dzwna”, este último sobre segregação racial, 
lançado em 2018. O primeiro, traduzido para o Esperanto pela 
Prof.ª Neide Barros Rego, recebeu resenha positiva publicada na 
revista Foiro, da Suíça. A estória propõe a transformação de armas 
em instrumentos musicais para se combater a violência. 

Graduado pela UFF em 1955 e interno do Hospital Pedro II, 
interessou-se pela Cardiologia. “Minha preocupação com os 
males do coração começou quando li um artigo que destacava a 
descoberta das cardiopatias em 1912, e 28 anos depois já eram 
consideradas as principais causas de morte no mundo. Essa 
estatística me impactou. Somente nos Estados Unidos eram 1,6 
milhões de enfartes por ano”, justifica o médico, enfatizando 
como um grande feito da Medicina a descoberta dos fatores de 

Desempregado e noivo, foi para Santa Catarina, onde as 
chances do primeiro emprego pareciam maiores. “Lá tive a expe-
riência da primeira paternidade, quando nasceu meu filho Salvador 
Borges Neto, hoje também médico e com carreira internacional”, 
conta orgulhoso. De volta às terras fluminenses, foi convidado para 
dar plantões no hospital da Ilha de Paquetá. “Neste 'período 
romântico', o maior número de casos era de espinha atravessada 
na garganta e anzol enfiado no dedo”, conta ele, também pós-
graduado pelo Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro, no Rio.

Em seguida, chefiou o Serviço de Cateterismo Cardíaco do 
Instituto Estadual de Cardiologia, na zona sul do Rio, onde experi-
mentou um grande avanço em sua carreira ao dispor de meios 
mais avançados para diagnóstico associando a aferição de pres-
são à imagem. “Meu contato com o radiologista Dr. Felipe Matoso, 
recém-chegado dos Estados Unidos, também me proporcionou 
informações preciosas sobre arteriografia e outros exames con-
trastados. Foi quando realizei a primeira biópsia de coração no Rio 
de Janeiro, baseada em aprendizados americanos”, orgulha-se. 

Depois, no Hospital Federal dos Servidores do Estado, mais 
um feito pioneiro: realizou a primeira coronariografia daquela 
unidade. “Muita gente importante passou a me procurar lá para 
fazer exames, o que me fez crescer muito no serviço”, afirma. Sua 
fama atravessou a baía e chegou a Niterói. Mediante convites, foi 
o responsável pela organização dos laboratórios de cateterismo 

O começo da carreira em Niterói não foi fácil. Naquele tempo 
não existiam cardiologistas na cidade e os professores dessa 
especialidade residiam no Rio de Janeiro e atendiam os pacien-
tes de toda a região metropolitana. Recém-formado e aprovado 
em concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Dr. Salvador 
aguardava a convocação para assumir o cargo. Porém, com a 
demora, optou por novos rumos. 

risco para essas doenças. 
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Ao falar sobre as mudanças que impactaram a Cardiologia, 
Dr. Salvador Borges Filho destaca a descoberta da angioplastia, 
que tornou desnecessário, em alguns casos, o uso do stent. 
“Contudo, esses avanços devem ser apenas complementares à 
conduta ilibada dos médicos, que é o fator primordial. Por isso, 
aos futuros profissionais, oriento que tratem os pacientes não 
como doentes e sim como seres humanos que merecem atenção 
e cuidados”, assegura o sensível e empático cardiologista.

“Fui convidado a conhecer o CHN pela diretora geral, Dra. Ilza 
Fellows, e posso atestar o excelente preparo do hospital para 
atender emergências cardiológicas”, comenta ele, que é membro 
fundador do Departamento de Hemodinâmica e Angiocardiologia 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia e fundador do Centro de 
Estudos Professor Otílio Machado.

Em meados dos anos 60, Dr. Salvador foi designado pelo 
reitor Barreto Neto a fazer um estágio nos Estados Unidos, de 
onde trouxe um cateter para biopsia do coração humano e reali-
zou no Antônio Pedro a primeira biopsia por cateterismo endomi-
ocárdico do Brasil. “Professores de Harvard souberam do feito e 
vieram conhecer mais a respeito”, diz ele, que hospedou os 
americanos em sua casa. Logo depois, conseguiu financiamen-
to pela FINEP, vinculada ao Ministério da Saúde, para a realiza-
ção de microscopia eletrônica da patologia para análise das 
biopsias do coração e para um aparelho de angiografia, que 
após 50 anos ainda funciona no HUAP.

Para ele, um dos principais marcos históricos da Medicina em 
Niterói foi quando, no final da década de 90, o Procordis protagoni-
zou a primeira desobstrução de coronária em enfarto agudo, utili-
zando-se de uma droga própria para este processo. A técnica fora 
introduzida por seu filho, Dr. Salvador Borges Neto, com base em 
experiências adquiridas na americana Universidade de Harvard.

cardíaco dos hospitais Antônio Pedro, Procordis e Santa Cruz. 
Com tanta experiência adquirida ao longo da trajetória, o médico 
se tornou um dos maiores especialistas em cateterismo. “Toda-
via, mesmo com tantos recursos, hoje em dia se faz pouca pre-
venção e se toma mais remédios”, alerta. 

De tantos momentos importantes vividos por Dr. Salvador, ele 
relembra uma paciente que sofreu queimaduras sérias quando o 
vestido de noiva pegou fogo durante o próprio casamento, rece-
bendo seus cuidados por uma noite inteira; e a criança recém-
nascida cuja vida salvou após a realização de um cateterismo. 
Outra ação relevante na sua trajetória aconteceu durante sua 
Presidência da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro: “du-
rante aferição de pressão arterial de funcionários das repartições 
públicas, descobri que 30% deles estavam hipertensos, ou seja, 
um índice altíssimo que corria risco ao desconhecer sua situação”. 

A postura circunspecta do Dr. Salvador avaliando suas 
ações e resultados é contínua; por outro lado, destaca suas 
competências com modéstia. Mas, a trajetória pontuada por 
sucessos já evidencia por si só a sua elevada qualidade como 
médico e também como professor. Ele contabiliza mais de 
1.600 cardiologistas formados durante seus 40 anos de magis-
tério. Na UFF é responsável pela pós-graduação em Cardiolo-
gia e atende ainda em seu consultório, onde reforça sempre aos 
pacientes a importância da prevenção. 
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DRA. VILMA DUARTE CÂMARA
GERIATRA E NEUROLOGISTA

Determinada e à frente de seu tempo, a notável Dra. Vilma 
Câmara já havia traçado seu futuro com apenas nove anos de 
idade: faria o curso normal e depois seguiria a carreira médica. 
“Aos olhos dos adultos, minha escolha parecia coisa de criança, 
mas havia uma fonte inspiradora para essa decisão prematura: 
Isa Alpoim da Mata, minha professora primária e também estu-
dante de Medicina, dotada de um dinamismo fascinante”, conta 
ela, que usou a seu favor o fato de sempre ter adorado estudar.

Nascida no bairro carioca de Vila Isabel em 4 de maio de 
1939, filha de uma dona de casa com um motorista da Rádio 
Nacional, a família tinha uma vida modesta, sem posses nem 
luxo, educando os onze filhos no ensino público. Com o término 
do primário e a obrigatoriedade do curso de admissão no giná-
sio, que era pago, Vilma, então com 11 anos, apelou aos padri-
nhos para ajudá-la. 

Aprovada em Medicina em 1964, dividiu-se entre ambas as 
faculdades, graduando-se dentista no ano seguinte. Morando em 
Bonsucesso, em 1969 - ano em que se formou médica e também 
se casou - Dra. Vilma, sempre muito dinâmica e versátil, já era 

Anos depois, apresentaria a mesma dificuldade financeira 
com o pré-vestibular. “Aos 19 anos, eu até ganhava algum 
dinheiro dando aulas particulares, mas não era suficiente. 
Precisei novamente pedir aos meus tios que intercedessem 
junto ao dono do curso, solicitando uma bolsa de estudo para 
mim”, relembra. A reprovação no vestibular para Medicina não a 
desanimou: voltou-se para a Odontologia, sendo aprovada pela 
Universidade Federal Fluminense em 1962. Com o pai adoenta-
do, essa seria a oportunidade de ter uma graduação em anda-
mento. Concluído o primeiro ano, foi chamada para três monito-
rias, interessando-se pela Anatomia. 

Dra. Vilma teve uma rica atuação no Hospital Antonio Pedro, 
coordenando dois ambulatórios: o de Neurologia Comportamen-
tal e Demência e o de NeuroAIDS. Em 1987, observou a necessi-
dade de um trabalho mais estreito com a população idosa a fim de 
reverter os inúmeros quadros de demência, criando então a 
Reabilitação Cognitiva. A iniciativa inédita no país conferiu à 
médica uma grande projeção sobre o assunto. “Esse trabalho é 
um dos meus maiores orgulhos, pois não existe técnica igual em 
nenhum lugar do mundo”, regozija-se. Essa seria sua principal 
bandeira nos anos seguintes. 

Mais tarde, em 1992, a visionária médica fundou o primeiro 
Curso de Pós-Graduação em Geriatria, com atividades em Ambu-
latório e Enfermaria, existente até hoje. Em seguida, participou da 

O término da residência em Neurologia e a pós-graduação 
em Psiquiatria foram conciliados com o primeiro filho, que nasceu 
com uma grave doença cardíaca, vindo tristemente a falecer em 
1972. Dois anos depois, aprovada como professora assistente do 
curso de Neurologia no HUAP, Dra. Vilma fez mestrado e doutora-
do no Instituto de Neurologia da UFRJ. Após passar pela Associa-
ção Pestalozzi, desenvolver uma relevante tese sobre dislexia na 
infância e trabalhar na faculdade de reabilitação da instituição, ela 
percebeu a importância do trabalho em equipe. “Entendi que a 
riqueza do trabalho na saúde está na interdisciplinaridade”, asse-
gura, tornando-se a primeira médica no país a trabalhar baseada 
na interseção de disciplinas. 

professora de Anatomia da UFF e respondia pelos plantões do 
Hospital de Jurujuba, do Hospital Universitário Antônio Pedro e da 
Clínica Ego, além de fazer o internato médico no Instituto de 
Neurologia em Botafogo. “Consegui chegar ao que queria: ser 
professora e médica”, exclama com ternura.
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cas que a fizeram superar todos os desafios, desde a dificulda-
de financeira na juventude. “Sempre defendi que o melhor 
caminho é o estudo”, reforça. Entre seus ídolos está o profes-
sor de doenças infecciosas da UFF Walter Tavares, seu orien-
tador no doutorado: “uma pessoa estudiosa, séria, que foi 
muito importante na minha carreira”. 

Como mensagem às novas gerações médicas, a professora 
emérita da UFF considera importante que conduzam suas vidas 
profissionais para as questões sociais, e lamenta o fato de a 
categoria não brigar unida em prol do bem comum da classe – o 
que considera uma questão grave. “O médico tem que ver o indiví-
duo como um todo”, sugere Dra. Vilma Câmara. “Para isso é 
preciso reunir autoconfiança, honestidade, humildade e, princi-
palmente, o trabalho com interdisciplinaridade”.

Graças a ela e suas ações pioneiras, Niterói foi o primeiro 
município com diretrizes escritas sobre Política do Idoso e a 
primeira cuja faculdade oferece a disciplina de Geriatria, desde 
1994 - frutos da dedicação de Dra. Vilma, pós-graduada em 
Geriatria pela Fiocruz. Além de médica do Ministério da Saúde, 
na área acadêmica, a neurologista e geriatra conseguiu se 
desenvolver em ensino, pesquisa e extensão. Em paralelo, 
mantém um consultório particular e fundou o Centro de Maturi-
dade e Movimento Vilma Câmara. 

criação em Niterói da Universidade Aberta da Terceira Idade, 
inicialmente chamada de Programa Interdisciplinar de Geriatria e 
Gerontologia, premiado pelo Ministério da Saúde. “Graças ao 
pioneirismo desse profícuo trabalho, o HUAP é hoje um Centro de 
Referência em Atenção à Saúde do Idoso”, orgulha-se. 

No ano de 1994, Dra. Vilma Câmara foi a primeira mulher a 

entrar para a Academia de Medicina do Estado do Rio de Jane-

iro (ACAMERJ), de onde é membro emérita, e em 2018, foi 

eleita Acadêmica do Ano. “A vantagem de ser velho e driblar a 

morte é fazer história”, argumenta a médica, pronunciando a 

frase de sua vida.

Perseverança e humanidade são valores que Dra. Vilma 
destaca em sua brilhante trajetória como sendo característi-

Além do trágico incêndio do circo em Niterói no ano de 1961, 
do qual tomou conhecimento através do marido, o Prof. Wilson 
Câmara, e considera um acontecimento histórico pelo empenho 
geral de todos em ajudar, a médica também destaca como mar-
cantes – para a Medicina da cidade e do país – o papel da UFF e 
de seu hospital universitário, importantes tanto para a formação 
médica quanto para o atendimento à população.

Autora da célebre frase: “a Medicina é a especialidade mais 

social que existe”, Dra. Vilma foi além do exercício médico diário 

e se envolveu com as políticas públicas de sua área de atuação. 

Esteve ligada à Presidência dos conselhos Municipal e Estadu-

al do Idoso, presidiu a Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia do Rio de Janeiro e coordenou o Centro de Refe-

rência de Atenção à Saúde do Idoso da UFF. “Quem não conse-

gue olhar de forma holística e humanitária a pessoa que lhe 

pede ajuda não pode ser considerado médico”, afirma a médica, 

sensível e empática aos pacientes.
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DR. WILLIAN ALBERTO DO AMARAL RIBEIRO
CLÍNICO GERAL

“A curva de aprendizado é diferenciada. Ele leva uns 10 

anos para começar a amadurecer profissionalmente”, explica. 

Nesta época, teve contato com grandes clínicos, como Paulo 

Dias da Costa, Manoel de Almeida, Geraldo Chini e Márcio 

Torres. Deste último, seu mentor, herdou a agilidade do racio-

cínio sintético: ouvir as queixas dos pacientes e direcionar 

para o melhor tratamento. 

Após a formatura em 1978, a dedicação ao aprendizado 

prático aconteceria com a residência médica no Hospital Univer-

sitário Antônio Pedro. Aos 23 anos, ele sabia que o grau de 

conhecimento de um clínico era sempre mais amplo do que os 

demais especialistas. 

A trajetória do Dr. Willian Ribeiro na Medicina começa com 

sua precoce inscrição no vestibular aos 16 anos. Nascido em São 

Gonçalo no dia 15 de abril de 1955 em uma família sem médicos, 

seu único vínculo com a área da saúde era o pai, auxiliar de Enfer-

magem. Mas sua inclinação foi maturando conforme o decorrer 

da graduação superior. “Não houve uma vocação preexistente, 

mas, com o passar do tempo, eu não conseguia me ver sendo 

outra coisa senão médico”, lembra.

A aprovação saiu tanto para a UFRJ quanto para a UFF, e 

escolheu a segunda opção pela proximidade de sua casa. Ao 

iniciar os estudos em 1973, procurou ampliar seus conhecimen-

tos estudando Anatomia, Patologia, Fisiologia e Semiologia. 

“Minha formação foi a mais abrangente possível”, diz. Acabou se 

tornando monitor da disciplina de Anatomia, apesar do seu inte-

resse pela área clínica. 

Com o fim da residência em 1981, foi convidado pelo pro-

Em 1993, quando trabalhava no INAMPS, Dr. Willian foi 

convidado pelo então secretário municipal de Saúde, Dr. Gil-

son Cantarino, para a coordenação técnica do Programa Médi-

co de Família, em fase de implantação. Acompanhado de uma 

equipe multiprofissional, ele foi à Cuba para estudar o modelo 

de atendimento. 

“Como eu era o responsável, os casos mais complexos nas 

comunidades eram separados para mim, possibilitando-me um 

grande aprendizado, sem dúvida esse foi um dos momentos mais 

marcantes da minha carreira”, conta. Foram 15 anos de dedica-

ção que lhe valem até hoje o crédito entre os colegas como sendo 

o responsável pelo sucesso do projeto na cidade. 

E sua experiência com o modelo do Programa Médico de 

Família foi levada para dentro do próprio consultório. Baseado no 

tripé prevenção, promoção de saúde e tratamento das enfermida-

des, Dr. Willian acompanha hoje cerca de 400 famílias niteroien-

ses, atravessando gerações, do avô ao neto. 

“Meu trabalho não é de assistência a problemas, mas de 

acompanhamento de saúde e promoção de bem-estar”, define. O 

compenetrado clínico geral atua com vários especialistas, atra-

vés da interseção de diagnósticos. “Uma enorme realização ver 

fessor Paulo Dias da Costa para ministrar aulas de doenças 

infecciosas e parasitárias na Faculdade de Medicina de Vas-

souras. Mais tarde, em 1990, o reitor da UFF, Prof. Rogério 

Benevento, entregou ao médico a responsabilidade de condu-

zir a disciplina de Anatomia Médico-Cirúrgica. Porém, um novo 

desafio seria a “cereja do bolo” na trajetória desse médico 

dotado de um dinamismo ímpar. 
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inglesa, fazendo um curso de técnicas de tradução”, revive ele.

Com tantos especialistas, o Dr. Willian fica reticente quanto 

ao futuro do clínico geral. “Eu queria que esse modelo não aca-

basse. Essa medicina geral é fundamental e está ligada à arte, à 

intimidade e ao acolhimento”, destaca, comentando que existem 

médicos lutando para que a clínica médica continue formando 

novos profissionais. 

Criterioso na forma de ser e de se relacionar com os pacien-

tes, ele é assertivo na empatia: “precisamos vibrar com o diag-

nóstico e colocar de lado uma possível visão mercantilizada da 

Medicina. A remuneração tem que ser uma consequência, não 

uma meta”, conclui. 

aquilo que estava no papel passando a funcionar, com os pacien-

tes sendo muito bem atendidos”, exclama. 

Inquirido a revelar os grandes nomes da Medicina que lhe 

servem de inspiração até hoje, Dr. Willian opta pela reflexão do 

que seria seu médico ideal, citando “O Físico” de Noah Gordon – 

trama em que um auxiliar de barbeiro com o sonho de se tornar 

médico procura pelo melhor deles, em Bagdá. 

“A história mostra sua peregrinação até esse lugar e o conhe-

cimento adquirido ao longo dos 10 anos de caminhada”, resume. 

“O personagem possuía uma grande vontade de curar e um 

imenso poder de observação. Essas são as características que 

idealizo num profissional perfeito: o aprendizado contínuo, o 

poder de observação e o desejo de auxiliar ao próximo”, conclui. 

Segundo essas premissas, os médicos Célio Eduardo, Márcio 

Torres e Agnaldo Zagne são, para Dr. Willian, referências de 

profissionais exemplares.  

Quanto à sua própria personalidade, o reconhecido médico 

garante alimentar posturas que considera fundamentais para a 

qualidade de seu desempenho profissional, como paciência, 

imparcialidade e postura acurada. “Sou cauteloso quanto à vaida-

de vazia, presente em tantas pessoas, a qual atrapalha o proces-

so de crescimento de cada um”, revela. 

Um desafio na trajetória deste clínico geral, segundo o pró-

prio, foi não ter aprendido inglês quando jovem. “Compensei essa 

deficiência no vestibular gabaritando as demais matérias, mas, 

em seguida, precisei enfrentar a literatura médica em língua 

Sobre os momentos inesquecíveis tanto na carreira quanto 

na vida pessoal, Dr. Willian lembra quando foi paraninfo da turma 

da sua esposa, formada em Medicina pela UFF em 1990, da qual 

foi professor. “Namoramos, ela engravidou e me convidaram a 

fazer o discurso. Na ocasião, meu filho também estava presente”, 

rememora. Também guarda com carinho a convivência e o enri-

quecimento acadêmico adquiridos durante a residência médica 

realizada no HUAP, entre 1978 e 1980, quando o hospital funcio-

nava a todo vapor. “Sou saudosista dessa época com grandes 

clínicos e professores. Tudo funcionava”, compara.

209



210



Com o intuito de trazer um breve panorama das origens e da trajetória da 

Medicina em Niterói, esperamos com esta obra suprir em parte a carência 

real de conteúdo histórico nesta área. Todas as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento deste trabalho nos impulsionaram, ainda mais, a querer 

contribuir para a manutenção da memória médica de nossa cidade. 

Infelizmente, algumas instituições não possuíam seu próprio histórico ou 

não nos enviaram o material dentro do prazo. Em particular os hospitais, 

realizamos pesquisas em suas páginas virtuais e na imprensa local, e 

entrevistas a diretores e fundadores, para que pudessem constar do livro 

mesmo que em poucas linhas. Já em relação às entidades inativas, nosso 

empenho foi igualmente substancial. Neste caso, além dos meios acima 

citados, as informações foram obtidas através de consultas a historiadores, 

jornalistas, representantes jurídicos, publicações literárias, médicos 

renomados e até familiares de proprietários dos hospitais já extintos.

Para a concretização do livro A HISTÓRIA DA MEDICINA EM NITERÓI, 

por se tratar de uma publicação íntegra, não foram medidos esforços de toda 

a equipe da DB Editora no sentido de obter as informações necessárias com a 

maior precisão possível. Norteados pelo princípio da veracidade, solicitamos 

arduamente os dados históricos das instituições ativas - entre associações 

assistenciais, entidades de classe e hospitais - através de suas diretorias e 

assessorias de comunicação. Todavia, não obtivemos êxito em todas as 

nossas buscas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Foto aérea do centro de Niterói, com vista para Baía de Guanabara
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