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versão original em grego

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς 
πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν
ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν 
τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ
χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου δελφοῖς ἴσον 
ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ 
μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης 
μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί
τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ 
ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ
καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ
εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ
ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε.
ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως
διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν
λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας 
ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης 
καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ 
ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ’ ἂν ἐν
θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή 
ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν 
οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ 
τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς
τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.



versão moderna em grego

Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην
Πανάκεια και σ’ όλους τους θεούς και τις θεές, που βάζω μάρτυρες, ότι θα 
εκπληρώσω τον όρκο μου αυτό και το συμβόλαιο αυτό, σύμφωνα με τη δύναμη μου 
και την κρίση μου. Ότι θα θεωρώ εκείνον που μου δίδαξε την τέχνη αυτή
ίσο με τους γονείς μου, και θα τον κάνω κοινωνικό του βίου μου, και θα του 
προσφέρω από τα δικά μου ό,τι χρειάζεται. Τους απογόνους του θα θεωρώ ως 
αδελφούς μου και θα τους διδάξω την τέχνη αυτή, αν επιθυμούν να μάθουν, χωρίς 
μισθό και χωρίς συμφωνία.
Ότι θα μεταδώσω τους επαγγελματικούς κανόνες, τα θεωρητικά μαθήματα και τις
υπόλοιπες κάθε είδους ασκήσεις στους γιους μου, στους γιους του διδασκάλου
μου, και σε μαθητές που έχουν συνδεθεί μαζί μου με όρκο και συμβόλαιο, κατά τη
συνήθεια των ιατρών, και σε κανένα άλλο. Θα χρησιμοποιήσω τη θεραπευτική
δίαιτα μόνο για ωφέλεια των αρρώστων, όσο εξαρτάται από τη δύναμη και την
κρίση μου, και (υπόσχομαι ότι) θα τους παραφυλάξω από κάθε βλάβη και αδικία.
Δεν θα χορηγήσω θανατηφόρο φάρμακο σε κανένα, όσο και αν παρακληθώ, ούτε θα
υποδείξω τέτοια συμβουλή. Επίσης δεν θα δώσω σε γυναίκα φάρμακο εκτρωτικό.
Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου. Δεν θα χειρουργήσω
οπωσδήποτε αυτούς που πάσχουν από πέτρα, αλλά θα αφήσω την πράξη αυτή στους 
εξασκημένους. Σε όσα σπίτια προσκαλούμαι, θα μπαίνω για το καλό των αρρώστων, 
κρατώντας τον εαυτό μου μακριά από κάθε θεληματική αδικία ή διαφθορά και προ 
πάντων μακριά από κάθε αφροδισιακή πράξη σε σώματα γυναικών και ανδρών, 
ελευθέρων ή δούλων. Όσα Δε κατά τη διάρκεια της θεραπείας θα δω ή θα ακούσω, ή 
και πέρα από τις ασχολίες μου, στην καθημερινή ζωή, όσα δεν πρέπει ποτέ να
κοινολογούνται στους έξω, θα τα αποσιωπώ, θεωρώντας ότι αυτά είναι
ιερά μυστικά. Όσο λοιπόν θα τηρώ τον όρκο μου αυτό και δεν θα τον παραβιάζω, 
είθε να πετυχαίνω στη ζωή και στην τέχνη μου, έχοντας καλό όνομα ανάμεσα
στους ανθρώπους. Εάν όμως τον παραβώ και γίνω επίορκος, να πάθω τα αντίθετα.
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versão em português

Eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Hígia e Panacea, e tomo por 
testemunhas todos os deuses e todas as deusas, cumprir, segundo meu poder e 
minha razão, a promessa que se segue:
Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte; fazer vida 
comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens; ter seus filhos por meus 
próprios irmãos; ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, 
sem remuneração e nem compromisso escrito; fazer participar dos preceitos, das 
lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos 
inscritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes.
Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, 
nunca para causar dano ou mal a alguém.
A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal nem um conselho que induza 
a perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva.
Conservarei imaculada minha vida e minha arte.
Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado; deixarei essa 
operação aos práticos que disso cuidam.
Em toda a casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo 
o dano voluntário e de toda a sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as 
mulheres ou com os homens livres ou escravizados.
Àquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da 
sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei 
inteiramente secreto.
Se eu cumprir este juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente 
da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens; se eu dele me 
afastar ou infringir, o contrário aconteça.
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Não imagine o leitor que este livro seja somente mais uma daquelas volumosas obras que condensam 
o tempo. É mais do que isso. O valor que há em resgatar a história de uma entidade ou preservar na 
memória a importância dos homens que a escreveram é inestimável.

A história da Ames é uma viagem no tempo que remonta aos primeiros anos do século 19, ini-
ciada por Archimimo Martins de Mattos, seu idealizador, fundador e primeiro presidente, e que se 
completa agora com a presidência de Antonio Carlos Paula de Resende, incentivador inequívoco 
para o surgimento deste livro. Todos eles homens de valor, que certamente dedicaram o máximo 
de si em prol da entidade e dos médicos capixabas, muitas vezes sacrifi cando a vida familiar e pro-
fi ssional. Homens que não dissociaram de sua profi ssão princípios éticos, morais e, acima de tudo, 
humanos, como José Moysés, o quarto presidente da Ames, que lia a Bíblia aos seus pacientes com 
tuberculose para confortá-los, ou o seu sucessor, João Luiz de Aquino Carneiro, que enfrentou as 
difi culdades e limitações da impressão em mimeógrafo para lançar a 1ª edição do Informativo Ames, 
hoje uma bem elaborada revista colorida, impressa em modernas rotativas.

prefácio

José Luiz Gomes do Amaral 
Presidente AMB (2005-2008 / 2008-2011)   

Eleuses Vieira de Paiva
Presidente AMB (1999-2002 / 2002-2005)
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Enfim, a todos esses homens valorosos a nossa eterna gratidão, em especial a dois ex-presiden-
tes: Severino Dantas Filho, diretor cultural da AMB de 2001 a 2005, homem sensível, de enorme 
bagagem cultural e de igual grandeza em bondade; e Hélio Barroso dos Reis, nosso vice-presidente 
entre os anos de 2005 e 2008, idealizador deste livro, e que, graças à sua sagacidade, conseguiu res-
gatar os fatos e momentos que fizeram a história da Ames, agora reunidos nesta maravilhosa obra. 

Estamos felizes em prefaciar esta obra e compartilhar este momento da história da Ames, pois 
é uma oportunidade ímpar, ou melhor, um privilégio reverenciar médicos que fizeram a história da 
medicina em nosso país e no Espírito Santo. Esta obra comprova que não há diferenças entre os mé-
dicos que idealizaram e criaram a Ames, há quase cem anos, e os que a conduziram ao longo desse 
período: uns sonharam e deram os primeiros passos na direção de uma classe médica unida, forte e 
representativa; outros edificaram esse sonho.
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Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei nos ombros de gigantes.

Sir Isaac Newton (1643 – 1727)

O Estado do Espírito Santo pertence à região brasileira do Sudeste. Vitória, capital do Estado e sede 
da Ames, compõe um arquipélago de 34 ilhas. 

Escrever sobre as histórias e memórias da Ames foi um grande exercício, que contou com a par-
ticipação de seus dirigentes e associados.

Lutar e defender os interesses de uma profissão cuja complexidade, muitas vezes, passa desper-
cebida pela maioria exige de seus líderes coragem, determinação, comprometimento e muita dedi-
cação. O início desse desafio, ainda maior do que o próprio exercício da medicina, é o afastamento e 
a ausência do convívio familiar, que o desempenho do cargo exige de cada um dos profissionais.

As histórias e memórias da Ames nem sempre foram de vitórias. Lutas foram postergadas diante 
do autoritarismo, de objetivos puramente econômicos e da insensibilidade política em enxergar a 
saúde como prioridade. Existe também um certo interesse de setores corporativos e políticos em 

introdução

Hélio Barroso dos Reis 
Diretor Cultural da AMB (2008 - 2011)
Crédito: Nilton & Valéria
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negar que a prática médica seja uma atividade meio, ao invés de uma atividade fim. Seus resultados 
dependem de uma série de variáveis e podem apenas ser estimados, nunca definidos com precisão 
matemática. Os médicos e seus pacientes não são máquinas. Ainda que todas as diretrizes e prescri-
ções estejam corretas e sejam cabalmente cumpridas, médico e paciente estarão à mercê de influên-
cias dos sistemas público e suplementar de saúde, que podem alterar esses resultados. Além disso, os 
sete bilhões de seres humanos que habitam o planeta diferem social e psicologicamente e, portanto, 
apresentam respostas biológicas diversas. 

As leis que regem o mercado não são suficientes para regular a atividade médica. Nossa prática 
está ancorada no conhecimento somado à habilidade (ser perito), no planejamento e na organização 
do trabalho (ser prudente) e na atenção e dedicação ao ato médico (não ser negligente), respeitando 
o Código de Ética Médica.

Fica claro, portanto, que o ato médico e a relação médico-paciente não podem ser configurados 
como relações de consumo. Sua regulação e normatização já estão contempladas no Código de Ética 
Médica, no Código de Processo Civil (CPC) e no Código Penal (CP) de nosso país.

Os médicos capixabas participaram da discussão da Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM), do projeto de lei da regulação da atividade médica, da abertura 
indiscriminada e não criteriosa de escolas médicas e de tantos outros temas que afligem e atingem 
os profissionais médicos. Discutir esses temas é proteger a sociedade. 

Caberá a Ames e a todos os envolvidos a defesa de uma medicina digna, tanto em relação às 
condições de trabalho como a uma remuneração condizente com a responsabilidade inerente às 
decisões de um bom médico.

Este livro é como uma pequena biografia da associação, de seus dirigentes, da Revista Ames, das 
sedes e do Clube de Campo. Finalizando, incluímos o novo estatuto, mais moderno e adequado à 
mais nova legislação brasileira. Toda essa trajetória está contextualizada nos “túneis do tempo” de 
cada capítulo da Parte I deste livro, através de registros dos principais acontecimentos relativos à 
atividade médica nas esferas municipal, estadual, nacional e internacional.

Ficará para outras gerações o complemento e o aperfeiçoamento dessas histórias e memórias, 
agora materializadas nesta obra. 
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AMB – Finalidades e Ações

A Associação Médica Brasileira (AMB), fundada em 1951, tem a missão de defender a dignidade 
profissional do médico e a assistência de qualidade à saúde da população brasileira. É formada por 
27 associações médicas estaduais e 396 associações regionais. Compõem o seu conselho científico 
as 48 sociedades médicas, que representam as 53 especialidades reconhecidas no Brasil. A AMB in-
tegra o Conselho da Associação Médica Mundial e é fundadora da Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa. 

Buscando o aprimoramento científico e a valorização profissional do médico, desde 1971 a AMB 
concede títulos de especialista e certificados de área de atuação aos médicos aprovados em rigorosas 
avaliações. Por meio da Comissão Nacional de Acreditação (CNA), a AMB também administra os 
créditos necessários para atualização dos títulos de especialista.

 A associação atua junto ao Ministério da Educação (ME) e ao Congresso Nacional pela regula-
mentação da criação e renovação das autorizações de funcionamento de cursos de medicina. Partici-
pa da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) do MEC, como membro titular.

Desde 2000 a AMB elabora diretrizes médicas baseadas em evidências científicas para auxiliar 
o médico em suas decisões clínicas. As sociedades de especialidade afiliadas à AMB são responsáveis 
pelo conteúdo informativo e pela produção de diretrizes em suas respectivas áreas de atuação, que 
podem ser acessadas pelo site www.projetodiretrizes.org.br.

O Programa de Educação Médica Continuada (EMC) atualiza o conhecimento científico. De-
senvolvido em parceria com o Conselho Federal de Medicina, o programa é gratuito, à distância e 
aberto à participação de todos os médicos brasileiros.
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A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), elaborada pela 
AMB e pelas sociedades de especialidade, com metodologia aplicada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE), define e codifica a integralidade dos procedimentos que compõem 
a assistência médica, ordenando, a partir da hierarquização de sua complexidade, a valoração da 
atividade profissional. 

Com o objetivo de permitir uma melhor distribuição geográfica de profissionais de saúde, que 
possa atender às necessidades da população brasileira, a AMB defende o Plano de Carreira, Cargos 
e Vencimentos (PCCV) para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além disso, em constante associação com entidades de defesa do consumidor, a AMB promove 
ações de defesa dos pacientes, na perspectiva do profissional médico.

Como elo entre os colegas brasileiros, publica o jornal e a revista da AMB, divulgando temas 
profissionais e científicos.
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parte i 

As GEstÕEs E sEUs diriGEntEs
por hélio barroso dos reis

Mais razão é que queira eterna glória. Quem faz obras tão dignas de memória. 
(Camões, Lusíadas, II – 113)
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Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, ES, em 4 de fe-
vereiro de 1880, filho de Bento José Martins e Áurea da 
Fraga Mattos. Foi casado com Senhorinha da Rocha e 
com ela teve dois filhos: Domingos Martins de Mattos 
e Maria Ortiz de Mattos. 

Médico, formou-se pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Rio de Janeiro em 1923. Exerceu tam-
bém as profissões de farmacêutico e jornalista.

Em 10 de janeiro de 1924, fundou e presidiu a 
Sociedade Espírito-santense de Medicina e Cirurgia, 
atual  Associação Médica do Espírito Santo. 

Com Antônio Francisco Athayde e Carlos Xavier 
Paes Barreto, fundou, em 1916, o Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo (IHGES). Presidiu a enti-
dade nos períodos de 1921 a 1923 e 1923 a 1925, retornan-
do ao cargo nas gestões de 1937 a 1939 e 1939 a 1941. 

 Foi presidente de honra do Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo e da Liga Contra o Álcool 
de Vitória, orador e membro da Academia Espírito-san-
tense de Letras (AEL), sócio correspondente do Centro 
de Ciências, Artes e Letras de Campinas, da Liga Brasi-

Presidente Archimimo Martins 
de Mattos

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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leira de Higiene Mental do Rio de Janeiro, do Instituto 
Histórico e Geográfico de Alagoas e da Sociedade de 
Geo grafia do Rio de Janeiro. Além disso, ocupou tam-
bém o cargo de presidente da comissão técnica do 8º 
Congresso de Geografia e da comissão comemoradora 
do Centenário da Instrução Pública no Espírito Santo.

Em setembro de 1922, coordenou a delegação do 
Espírito Santo na Exposição Internacional do Cente-
nário da Independência do Brasil, no Rio de Janeiro. 

Fundou e dirigiu, em Vitória, o Gabinete de Identi-
ficação e Datiloscopia. Comandou a Força Pública, foi 
secretário do Interior e Justiça e diretor da Penitenciá-
ria do Estado.

Foi redator-chefe do Diário da Manhã e superin-
tendente da Imprensa Oficial do Estado do Espírito 
Santo.

Em 1937, reorganizou, juntamente com Augusto 
Emílio Estelita Lins e Ciro Vieira da Cunha, a AEL, fun-
dada em 4 de setembro 1921, e retornou à presidência 
no período de 1937 a 1938. Foi o 1º ocupante da cadeira 
nº 06 da AEL,  que tem como patrono Bernardo Horta 
de Araújo. Publicou alguns livros, além de ensaios, ar-
tigos e conferências.

Archimimo Martins de Mattos faleceu em Vitória, 
no dia 5 de junho de 1941.

A criação dos Conselhos Federal e Regional1 de 
Medicina ocorreu posterior a sua morte. 

PuBlICAçõES ■

Óleos vegetais do Brasil e suas fontes de produção  �

II – Madeiras de construção do Espírito Santo. Ti-
pografia do Diário da Manhã. Victória: 1921.

Catálogo dos produtos � . Rio de Janeiro: dezembro, 
1922 (ano em que ocorreu a Exposição Interna-
cional do Rio de Janeiro, inaugurada no dia 7 de 
setembro de 1922, em comemoração ao primeiro 
centenário da independência política do Brasil). 
Subsídios para o estudo geológico e mineralógico do  �

Espírito Santo. Oficina da Imprensa Estadual. Vic-
tória: 1922. 
Aborto criminoso � . Tese de doutorado aprovada plena-
mente pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
em 19 de novembro de 1923, e defendida em 20 de 
dezembro do mesmo ano. Tipografia do Jornal do 
Comércio de Rodrigues & C. 1923. Rio de Janeiro. 
Relatório apresentado em 12 de junho de 1925 pelo  �

presidente Dr. Archimimo Martins de Mattos. Tipo-
grafia Samorini & C. Vitória (Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo). 
Um século de ensino � . Vitória, 15 de outubro de 1927. 
Publicação autorizada pela Secretaria de Instru-
ção do Estado.
O titânio na costa do Espírito Santo � . Revista IHGES 
nº 07; páginas 57 a 61. Vitória: 1934.
O poço de Anchieta � . Revista IHGES nº 08; páginas 
91 a 93. Vitória: 1935.
Colonização e recolonização do Brasil conforme as  �

ideias de Alberto Torres. Revista IHGES nº 09; pá-
ginas 96 a 117. Vitória: 1935.
Legitimação da apresentação do sucessor do presi- �

dente da República. Revista IHGES nº 11; páginas 
47 a 51. Vitória: 1938.

GEStão 1924-1941 ■
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nota!
1 O Conselho Federal de Medicina (CFM), criado em 1951, é um órgão que possui atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática 

médica. A sua competência inicial reduzia-se ao registro profissional do médico e à aplicação de sanções do Código de Ética Médica. Em 30 de setembro 

de 1957, foi criado o Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES) pela Lei nº 3.268, regulamentada pelo Decreto nº 44.045 

de 19 de julho de 1958. O Conselho tem por objetivo ser o órgão fiscalizador do exercício profissional.

cópia do documento original arquivado no iHGEs, manuscrito e assinado pelo dr. Archimimo Martins de Mattos em 4 de agosto de 1928.

Crédito: cedido pelo IHGES.
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Túnel do tempo

Âmbito Municipal
1925 – inaugurado o Hospital de doenças infecciosas  �

oswaldo Monteiro – ilha da pólvora – Vitória / Es.

1933 – 15 de agosto, inaugurado o Hospital infantil nossa  �

senhora da Glória (HinsG) – Vitória / Es.

1946 – inaugurado o centro de saúde de Vitória / Es. �

Âmbito Estadual
1927 – 31 de dezembro, reuniu-se o primeiro conselho da  �

santa casa de Misericórdia de cachoeiro de itapemirim, 

tendo o seu 1° presidente Mário Lopes de rezende e o 

Vice- presidente Francisco Gonçalves que, com os demais 

membros eleitos, formaram a primeira diretoria.

Âmbito nacional
1924 – criação, por iniciativa de carlos chagas e de Antonio  �

Fernandes Figueira, fundador da sociedade Brasileira 

de pediatria, do Abrigo Hospital Arthur Bernardes, 

posteriormente denominado instituto Fernandes Figueira. 

o iFF, atualmente centro de referência em Genética Médica, 

neonatologia de Alto risco, patologia perinatal e doenças 

infectoparasitárias, é integrado à Fiocruz em 1970.

1935 – 19 de setembro, fundada a sociedade de ortopedia e  �

traumatologia. 

Âmbito internacional
1924 – Willem Einthoven (países Baixos) – recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina pela descoberta do mecanismo do 

eletrocardiograma.

1926 – Johannes Andreas Grib Fibiger (dinamarca) – recebeu  �

o prêmio nobel de Medicina pela descoberta do carcinoma 

spiróptera.

1927 – Julius Wagner Von Jauregg (Austria) – recebeu o  �

prêmio nobel de Medicina pela descoberta da importância 

terapêutica da inoculação da malária na dementia paralytica.

1928 – charles Jules Henri nicolle (França) – recebeu o  �

prêmio nobel de Medicina por suas pesquisas sobre o tifo.

1930 – Karl Landsteiner (Áustria) – recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina, pelo estabelecimento do grupamento do 

sangue humano.
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Presidente Wilson Champoudry 
de Mattos

Wilson Champoudry de Mattos nasceu em 9 de agosto 
de 1919 em São Luiz do Maranhão. Casou-se com Rosa 
Amélia Prates de Mattos, com quem teve seis filhos: 
Eliane de Mattos Paoliello, Verena de Mattos Gonçal-
ves Silva, Francisco José, Julio César, Glauco e Jeffer-
son Prates de Mattos. Formou-se na Faculdade Nacio-
nal de Medicina do Rio de Janeiro em 8 de dezembro 
de 1944 e especializou-se em anestesiologia. Durante a 
2a Guerra Mundial, atuou como diretor do tiro de guer-
ra em Teófilo Ottoni, Minas Gerais, e exerceu o cargo 
de vereador quando era oficial da reserva. Era torcedor 
do Flamengo e gostava de jogar pôquer.

 A atividade de Wilson Champoudry de Mattos no 
Espírito Santo não se limitou à área de anestesiologia: 
amigo dos livros, dispunha de vasta biblioteca com 
exemplares de Lênin, Karl Marx e outros autores com 
quem compartilhava seus princípios de igualdade e li-
berdade socialista. Os livros foram enterrados no quin-
tal de sua casa, em Vitória, quando recebeu a notícia 
de que a Polícia Federal estava indo buscá-los, após o 
golpe militar de 1964. “Infelizmente não puderam ser Crédito/foto: cedida pela Ames.
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recuperados”, afirmou seu filho, Dr. Júlio César Prates 
de Mattos.

O nome do primeiro anestesista do Espírito San-
to ficou ligado ao de um grande artista do Estado,  seu 
amigo Homero Massena. Dr. Julio César conta que foi 
de seu pai o quadro O Caminho da Sé, um presente do 
pintor. Mais tarde, Massena, precisando de dinheiro, 
pegou o quadro de volta e vendeu-o para “um presi-
dente da República, não me lembro qual”, conta o filho. 
“Em compensação”, continua, “Homero Massena  pro-
duziu a segunda versão de O Caminho da Sé e entre-
gou para o amigo. O quadro, até hoje, pertence à família 
Champoudry de Mattos.”

Compôs a primeira Sociedade de Anestesiologia 
do Espírito Santo, ao lado dos doutores José Moraes, 
Tabajara Ribeiro de Oliveira, Arildo Abreu, Doroteu 
Guedes e Rômulo Zanol. Fundou o primeiro banco de 
sangue do Estado e, como anestesista, prestava servi-
ços em diversos órgãos da saúde.

Seu primeiro trabalho, em Vitória, foi ao lado do 
Dr. Dório Silva, no hospital que funcionou na Avenida 
Jerônimo Monteiro, nas proximidades da antiga Facul-
dade de Filosofia.

A atuação da Sociedade Espírito-santense de Me-
dicina e Cirurgia, hoje Ames, começou a ganhar mais 
notoriedade no Estado em 1952, quando Wilson Cham-
poudry de Mattos assumiu a presidência, permanecen-
do no cargo até 1956. Durante sua gestão, os contatos 
com a Associação Médica Brasileira (AMB), fundada 
em 1951, tornaram-se mais frequentes, resultando no 
desenvolvimento de atividades conjuntas na busca por 
melhorias para os médicos capixabas. 

O estreitamento das relações com entidades da 
classe médica de todo o Brasil foi uma característi-
ca marcante da gestão de Champoudry. Era comum a 
realização de palestras, reuniões e conferências para 
promover o intercâmbio de informações entre profis-
sionais da Bahia e de São Paulo. Além disso, cultivar 
um bom relacionamento com essas regiões mostrou-se 
importante na obtenção de apoio em reivindicações de 
âmbito nacional. Champoudry  era um ferrenho defen-
sor da classe médica, fato que tornou sua gestão muito 
popular e polêmica na época.

Partiu dele a iniciativa de requerer à AMB a revo-
gação dos dispositivos legais que permitiam aos farma-
cêuticos dirigirem laboratórios de análise e pesquisas 
clínicas. 

Exercia a especialidade de anestesiologia quando, 
em outubro de 1966, foi presidente do XIII Congresso 
Brasileiro de Anestesiologia, realizado no Clube Siri-
beira, em Guarapari, ES. Faleceu em 1977.

BIêNIo 1952 - 1954 ■

Wilson Champoudry de Mattos �

José de Almeida Rebouças �

Hidebrando de Biase �

João Carlos de Souza �

Manoel Gomes Meira �

Zidmar Miranda �

Virgulino Sacramento �
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reunião da Associação Médica no centro de saúde de Vitória-Es na década de 1950. Ao centro, o dr. Wilson champoudry.

Crédito/foto: cedida pela Ames.

BIêNIo 1954 - 1956 ■

Wilson Champoudry de Mattos �

José de Almeida Rebouças �

Hidebrando de Biase �

João Carlos de Souza �

Manoel Gomes Meira �

Zidmar Miranda �

Virgulino Sacramento �
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1952 – 01 de junho: inauguração do Hospital Apóstolo pedro,  �

em Mimoso do sul, Es.

1954 – 16 de março: fundação do Hospital Adauto Botelho,  �

em Vitória, Es.

1954 – 21 de julho: fundação do Hospital dr. João dos santos  �

neves, em Vitória, Es.

Âmbito estadual
1951 – Em substituição à caixa Benefi cente, criou-se o  �

instituto de previdência e Assistência Jerônimo Monteiro 

(ipAJM), através da Lei nº 615, de 31/12/1951, pelo então 

governador Jones dos santos neves. 

Âmbito nacional
1952 – Janeiro: publicação, nas páginas fi nais da revista  �

da Associação paulista de Medicina (ApM), do primeiro 

número do Boletim informativo da AMB (Bamb), que depois 

se transformaria no Jornal da Associação Médica Brasileira 

(Jamb). 

1954 – 05 de maio: inauguração da Universidade Federal do  �

Espírito santo (Ufes) e sua inclusão no sistema federal de 

ensino pela Lei nº 3868 de 30/01/1961.

1954 – 09 de setembro: fundação da Associação Brasileira de  �

Medicina Física e reabilitação.

1954 – 05 de agosto: fundação da sociedade Brasileira de  �

patologia.

1954 – Março: publicação do primeiro número da revista da  �

AMB (ramb).

1956 – Fundação da sociedade Brasileira de citopatologia. �

Âmbito internacional 
1952 – selman Abraham Waksman (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina pela descoberta da estreptomicina.

1953 – Hans Adolf Krebs (Grã-Bretanha) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina pela descoberta do ciclo do ácido cítrico 

no metabolismo dos carboidratos (dividido com Fritz Albert 

Lipmann).

1954 – John Franklin Enders (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por experiências com cultivo do vírus da 

poliomielite em tecidos (dividido com Frederick chapman 

robbins e thomas Huckle Weller) .

 1955 – Axel Hugo theodor theorell (suécia) recebeu o  �

prêmio nobel de Medicina por estudos sobre a natureza e 

modo de ação das enzimas oxidantes.

1956 – André Frédéric cournand (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por descobertas relativas à cauterização do 

coração e às alterações patológicas do aparelho circulatório 

(dividido com Werner Forssmann e dickinson Woodruff 

richards).
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Presidente Jair Andrade 

Jair Andrade nasceu em 8 de janeiro de 1921, em Volta 
Grande, MG. Filho de Luiz Bernardino de Andrade e 
Eulália Lima de Andrade, fazia parte de uma família de 
dez irmãos. Casou-se com Maria da Conceição Gomes 
e seus filhos são Maria Paula de Andrade,  Maria de An-
drade e Jair de Andrade Filho. 

Trabalhou como acadêmico estagiário na Policlíni-
ca de Botafogo, no Rio de Janeiro, no período de março 
de 1943 a dezembro de 1946. Fez internato no Serviço 
de Maternidade e Ginecologia do Hospital São João 
Batista  da Lagoa, RJ, de 14 de janeiro a 30 de novembro 
de 1947. Formou-se em medicina, em 1947, pela Facul-
dade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Exerceu 
atividade de médico-assistente da Policlínica de Bota-
fogo de 1947 a 1950.

Trabalhou em Colatina, no Espírito Santo, e em 
Governador Valadares, em Minas Gerais, antes de esta-
belecer-se em Vitória. Cirurgião-geral, dedicou-se com 
veemência ao tratamento cirúrgico dos tumores malig-
nos, sem abandonar as outras atividades médicas.Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Com os doutores Pedro Gualandi da Silva, Noé Sil-
va Santos, João Luiz de Aquino Carneiro e José Carlos 
Soa res da Silva, fundou a Clínica Vitória de Cirurgia, que 
funcionou no Edifício Buaiz, na Av. Presidente Florenti-
no Avidos,  nº 502 , 7º andar, centro de Vitória, ES. Pela 
primeira vez no Estado uma clínica associava consultó-
rios de vários médicos. Na época, os médicos trabalha-
vam individualmente em seus consultórios, reunindo-se 
exclusivamente nos hospitais. Os cirurgiões da Clínica 
Vitória eram responsáveis pela execução de cerca de 
90% de todas as cirurgias de urgência da capital, aten-
dendo pacientes privados e dos institutos de previdência 
das diversas categorias profissionais, tais como o Iapi, 
o Iapetec, o Iapfesp e o Iapc, posteriormente fundidos 
para a criação do INPS, atual SUS. 

Jair Andrade também trabalhou na Policlínica de 
Argolas, em Vila Velha, ES, desde a sua criação. Atuou no 
Departamento de Cancerologia da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Vitória e em vários dos  institutos de previ-
dência social que originaram o INPS.

Socialista desde a juventude, foi vice-prefeito na 
gestão de Solon Borges, assumindo o cargo de prefeito 
de Vitória no dia 13 de junho de 1966. 

Duas ruas têm o seu nome: uma em Itapuã, Vila Ve-
lha, cidade em que morava, e outra na Vila Rubim, em 
Vitória, onde promoveu a reforma do mercado. Um bus-
to em bronze, situado à praça central do bairro de Jucu-
tuquara, em Vitória, reverencia a sua história política. 

Durante os anos da ditadura militar foi vítima da re-
pressão política, chegando a ser detido e liberado após a 
intervenção de amigos influentes na época. Era um pro-
fissional estudioso e, já na sua época, importava literatu-
ra atualizada dos países centrais, como os EUA.

Apresentou diversos trabalhos em reuniões cientí-
ficas. No III Congresso Estadual da Ames, realizado de 
24 a 27 de novembro de 1960, foi autor e expositor da 
sessão de temas livres com o trabalho “Tratamento Ci-
rúrgico dos Tumores da Tireoide”. Durante o VI Con-
gresso da Ames, ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim 
de 14 a 18 de agosto de 1963, participou da mesa redon-
da “Tratamento Cirúrgico das Afecções da Tireoide”. 
Na II Reunião Extraordinária do Capítulo Brasileiro da 
World Association for Gynecological Cancer Preven-
tion, sediada em Vitória, em abril de 1966, participou 
da mesa redonda sobre “Prevenção do Câncer Gineco-
lógico no Meio Rural”.

Foi diretor da Santa Casa de Misericórdia de Vitó-
ria e um dos fundadores da Escola de Medicina (Emes-
cam), atual Escola Superior de Ciências da Santa Casa 
de Misericórdia de Vitória.

Um homem amistoso e sociável, tinha como hobby 
reunir-se com os amigos para uma rodada de pôquer. 
Era associado de todos os clubes sociais da época, 
frequentador assíduo das festas, quando se mostrava 
apreciador da dança. Foi diretor-presidente do Clube 
Golfinho, localizado na Prainha de Vila Velha.
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O futebol era uma paixão para o torcedor do Bangu 
Atlético Clube do Rio de Janeiro. Foi eleito pela Asso-
ciação dos Cronistas Esportivos Capixabas como o me-
lhor médico do futebol amador capixaba do Estado do 
Espírito Santo no ano de 1968.

Faleceu em 18 de agosto de 1969 no Hospital dos 
Servidores do Estado da Guanabara, sendo sepultado 
no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.

BIêNIo 1956-1958 ■

Jair Andrade �

Mio Raun �

João Carlos de Souza �

João Manoel Filho �

Virgilio de Souza Neto �

Jurandir Frossard �

Manoel Gomes Meira �
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Túnel do tempo

Municipal
1957 – 15 de dezembro, inaugurada a casa de saúde santa  �

Maria s.A, colatina / Es.

Estadual
1957 – 30 de setembro, criado o conselho regional de  �

Medicina do Estado do Espírito santo, pela Lei 3.268, 

regulamentada pelo decreto nº 44.045 de 19 de julho 1958.

nacional
1956 – Fundada a sociedade Brasileira de citopatologia. �

1957 – Fundada a sociedade Brasileira de neurocirurgia. �

1957 – Fabricação da vacina contra a gripe asiática pelo  �

instituto de tecnologia do paraná (tecpar), durante o surto 

ocorrido no Estado.

internacional
1956 – André Frédéric cournand (Estados Unidos) recebeu  �

o prêmio nobel de Medicina por descobertas relativas à 

cauterização do coração e às alterações patológicas do 

aparelho circulatório (dividido com Werner Forssmann e 

dickinson Woodruff richards).

1957 – daniel Bovet (itália) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pela produção do curare sintético.

1958 – George Wells Beadle (Estados Unidos) recebeu o  �

prêmio nobel de Medicina  por estudos sobre a regulação 

genética de processos químicos (dividido com Joshua 

Lederberg e Edward Lawrie tatum).
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Presidente João Carlos de Souza 

Natural de Celina, distrito de Alegre, no sul do Espírito 
Santo, nasceu em 27 de janeiro de 1922. Casou-se com  Ro-
bertina Couto de Souza e teve dois filhos: Márcio Carlos 
Couto de Souza e Marcelo Carlos Couto de Souza. Oriun-
do de família humilde e numerosa, tinha seis irmãos. For-
mou-se em medicina pela Faculdade Nacional de Medici-
na da Universidade do Brasil (atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro – UFRJ), no Rio de Janeiro, em 1948. 
Foi professor do curso de medicina da Universidade Fe-
deral do Espírito Santo (Ufes) e da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

Atualmente, seu consultório é utilizado pelo filho 
Márcio, que também se formou em medicina. Ao falar 
do pai, Márcio Carlos de Souza emociona-se facilmente.  
“Ele era meu ídolo. Deixou-nos ainda muito jovem, 
com apenas 46 anos de idade. Mas me ensinou muita 
coisa e alcançou grandes vitórias. É gratificante ver o 
reconhecimento de seu trabalho até hoje e saber que 
inspirou muitas pessoas durante sua vida”, concluiu.

Vida curta, intensa e cheia de realizações. Assim foi 
a existência de João Carlos de Souza, médico pediatra  Crédito/foto: cedida pela Ames.
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que esteve à frente da Ames entre 1958 e 1962. Como 
profissional, sua maior colaboração para a medicina 
foi o diagnóstico do primeiro caso de envelhecimento 
precoce do Brasil, doença conhecida como progéria ou 
Síndrome de Hutchinson-Gilford.

A descoberta aconteceu em decorrência do tra-
tamento realizado em J.S., de 10 anos. O caso atraiu a 
curiosidade da imprensa, que o chamava de “menino 
velho”, gerando matérias em jornais como A Gazeta, O 
Diário e O Globo, além das revistas como O Cruzeiro e 
Fatos & Fotos.

O trabalho de João Carlos sobre o assunto desper-
tou interesse internacional, chegando a ser encami-
nhado para a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em 1971, três anos após a morte do pediatra, que fale-
ceu de infarto do miocárdio em seu consultório, em 13 
de setembro de 1968.

Em uma pesquisa entre os membros da Academia 
Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pe-
diatria, foram selecionados trinta profissionais que se 
destacaram no exercício da especialidade. Os escolhi-
dos foram homenageados como patronos das cadeiras 
da Academia. João Carlos de Souza foi um deles, ocu-
pando a 22a cadeira. Segundo Márcio Carlos de Souza, 
seu filho, “ele sempre foi muito dedicado ao que fazia; 
se entregava de corpo e alma à profissão”. 

“Em pouco tempo se tornou uma referência no Es-
tado”, disse. “Era comum que pessoas de outros Esta-
dos viessem à Vitória procurar por ele”, acrescentou. 

Em sua homenagem, foi inaugurado o Posto Mé-
dico Dr. João Carlos de Souza,  no dia 21 de outubro 
de 1971, no município de Cariacica, ES, atualmente de-
sativado. Também dá nome a uma rua no bairro Barro 
Vermelho, em Vitória.

rua em homenagem ao 

dr. João carlos de souza, 

conforme  Lei Municipal nº 

1895, publicada em 30/05/1969. 

Crédito/foto: Breno Pretti 

Denicoli –  setembro/2009.
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rua dr. João carlos de souza. 

Crédito: Google Maps.

recorte do Jornal Agro. da 

esquerda para a direita: dr. 

Luiz Buaiz representando 

o prefeito Aldo prudêncio e 

Márcio carlos couto de souza, 

filho do dr. João carlos de 

souza, durante inauguração 

do posto de saúde, em 21 

de setembro de 1971, em 

campo Grande, município de 

cariacica, Es. 
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tRABAlHoS PuBlICADoS ■

“ � Tratamentos da coqueluche pela sulfametazina-
cálcica” – Jornal da Pediatria – Vol. XIX, fasc. 4-5, 
abril-maio de 1954.
“ � Reidratação na infância” – Pediatria Prática – Vol. 
XXX , fasc. 4, Abril de 1959.
“ � Tratamento da necatorose” – Pediatria Prática – 
Vol. XXXI, fasc. 1, janeiro de 1960.
“ � Distrofia pluricarencial, hidropigênica” – Pediatria 
Prática – Vol. XXXI, fasc. 6, junho de 1960.
Autor de vários artigos populares sobre puericul- �

tura, publicados em revistas e jornais ou lidos em 
estações de rádio e entidades diversas.

ENtIDADES MéDICAS DAS quAIS PAR- ■

tICIPou

Associação Médica do Espírito Santo – Sócio efe- �

tivo desde 1950.
Sociedade Brasileira de Pediatria – Sócio efetivo  �

desde 1952.
Associação Médica Brasileira – Sócio efetivo desde  �

1952.
Sociedade Brasileira de Alergia – Sócio colabora- �

dor desde 1954.

American Academy of Pediatrics – Fellow desde  �

1959.
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo  �

– Membro efetivo desde 1961.

BIêNIo 1958-1960   ■

Presidente: João Carlos de Souza �

1º Vice-presidente: José Pain dos Santos Filho �

Secretário-geral: João Manoel de Carvalho Filho �

1º Secretário: Jair Andrade �

2º Secretário: Virgílio de Souza Neto �

1º Tesoureiro: Nélio Faria Espindula �

2º Tesoureiro: Americo Oliveira �



Adeus a um amigo

Homenagem do amigo Jolindo Martins1

Nada faria prever o irremediável fim tão próximo; tudo aconteceu rápida e inesperadamente, como um 
relâmpago em tarde ensolarada. Naquela manhã de 13 de setembro, colaborara impecavelmente, como 
sempre, nas aulas de Clínica Pediátrica, contrabalançando, com sua moderação, minha extrovertida ma-
neira de falar. E, quando à tarde a odiosa Parca foi buscá-lo no consultório, procedeu pela definitiva e 
última vez, como o João Calos que sempre conhecemos, como o João Carlos que nunca deixou de ser: 
seguiu-a sem pressa, mas sem protestos e sem alardes, seguiu-a sem um grito e sem gestos histriônicos. 
Seguiu-a, apenas... E, ao fazê-lo, deixou mergulhados em dor e em desesperança uma cidade inteira que 
amava seu pediatra e uma legião de médicos que admirava a cultura científica e o acendrado senso ético 
do ex-presidente, por mais de um período, da Associação Médica do Espírito Santo. Maior amargura, 
entretanto, recaiu no grupo de seus colegas do Hospital Infantil e nos companheiros da cadeira de Pe-
diatria. Esses, sobre amá-lo e admirá-lo, ainda respeitavam-no, por sua eficiência comedida, sua bondade 
sem manchetes, sua competência cheia de modéstia, sua fala mansa cheia de sabedoria, seu gesto suave 
igualmente dirigido aos poderosos e aos humildes. João Carlos de Souza simbolizou o que de bom, dig-
no, humano e capaz se poderia desejar de um culto Pediatra, de um excelente Professor, de um dedicado 
Amigo. Vão nestas palavras o dolorido adeus e a comovida homenagem, não apenas deste amigo de tantos 
anos, mas também a dos seus colegas de Departamento de Pediatria e Puericultura da nossa faculdade de 
Medicina e, estou certo, de todos os membros da Sociedade Brasileira de Pediatria que ele tanto dignifi-
cou nos trabalhos científicos que produziu, nos cursos e congressos a que compareceu e, finalmente, no 
rigoroso sentido ético com que norteou sua fecunda atividade pediátrica.

Descansa em paz, João Carlos!
Até logo, querido amigo!        

Vitória, ES, setembro de 1968.

1 Dr. Jolindo Martins foi um emérito professor de Pediatria da UFES, diretor do Hospital Infantil NS da Glória de Vitória (gestão 

iniciada em 1954-1960) e sócio-fundador da Sociedade Espírito-santense de Pediatria. 
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1958 – 02 de junho: inauguração do Hospital Evangélico em  �

cachoeiro do itapemirim, Es.

1959 – Janeiro: fundação do Hospital padre Máximo em  �

Venda nova do imigrante, Es.

Âmbito estadual
1959 – 11 de fevereiro: a Lei n.º 3 542 instituiu a campanha  �

nacional de combate à Lepra.

Âmbito nacional
1959 – 17 de junho: fundação da sociedade Brasileira de  �

cirurgia de Mão.

1959 – 06 de julho: fundação da sociedade Brasileira de  �

Mastologia.

1960 – 02 de agosto: fundação da sociedade Brasileira de  �

nefrologia.

1961 – 16 de maio: fundação da sociedade de Geriatria e  �

Gerontologia.

1962 – 05 de maio: fundação da Academia Brasileira de  �

neurologia.

Âmbito internacional
1959 – Arthur Kornberg (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pela descoberta da enzima sintetizante de ácidos 

nucleicos (dividido com severo ochoa).

1960 – sir Frank Macfarlane Burnet (Austrália) recebeu o  �

prêmio nobel de Medicina por estudos sobre a resistência 

imunológica adquirida em transplantes de tecidos (dividido 

com sir peter Brian Medawar).

1961 – Georg Von Békésy (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por estudos e descobertas sobre as funções 

internas do ouvido.

1962 – Francis Harry compton crick (Grã-Bretanha) recebeu  �

o prêmio nobel de Medicina pelas descobertas relativas à 

estrutura molecular do ácido desoxirribonucleico, o dnA 

(dividido com James dewey Watson e Maurice Hugh Frederick 

Wilkins).
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Presidente José Moysés

 Em 04 de abril de 1916, nascia em Monte Belo, muni-
cípio de Iconha, ES, José Moysés, filho de Felipe e An-
gelina Moysés. Casou-se com Myriam e teve os filhos 
Felipe (médico cardiologista), Angelina e Marcia. Ain-
da muito jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro para 
cursar a Faculdade Nacional de Medicina da Universi-
dade do Brasil, atual Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro e, posteriormente, residência médica na Santa 
Casa de Misericórdia, também no Rio.

Iniciou sua carreira de pneumologista na década 
de 1940, atuando na Santa Casa de Misericórdia de Ca-
choeiro de Itapemirim entre 1941 e 1943. Em 1945, pas-
sou a atuar no Rio de Janeiro como tisiologista no Hos-
pital São Sebastião Caju, da Secretaria de Saúde, e no 
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários 
(IAPC). Voltou ao Espírito Santo em 1957, atuando no 
Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários 
(IAPI) e no antigo Sanatório Getúlio Vargas (1976). 

Presidiu a Academia Espírito-santense de Letras 
(AEL) entre 1984 e 1992 como 2º ocupante da cadeira nº 
36, que tem como patrono José Joaquim Pessanha Póvoa.  Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Naquela época era grande a preocupação em controlar a 
tuberculose, mas José Moysés tinha sempre um cuidado 
com os doentes que ia além do clínico. “Ele era muito 
humano e lia a Bíblia para os pacientes com tuberculo-
se”, lembra a companheira Myrian Granja Moysés.

No Instituto Nacional de Previdência Social 
(INPS), Moysés muitas vezes dava dinheiro do próprio 
bolso aos doentes que iam até o local buscar amostras 
grátis, também distribuídas por ele. “Ele sempre deu 
muito valor às pessoas e também aos feitos dos outros. 
Não gostava de se sobressair por estas e outras atitudes 
tomadas ao longo de sua carreira”, afirma Myrian.

AMES ■

A atuação de José Moysés foi muito importante para 
o desenvolvimento da Ames, podendo-se destacar des-
de a compra da primeira sede – duas salas no Edifício 
Banco Mineiro da Produção – até a conquista de um 
terreno de mil metros quadrados na Esplanada Capixa-
ba, doado pelo então governador do Estado, Francisco 
Lacerda de Aguiar. 

O terreno foi incorporado com a construção do 
Edifício Ames, cabendo à Ames um espaço de 2.290 m² 
de área construída, com 14 vagas de garagem e três an-
dares exclusivos para a entidade.

Além das gestões à frente da Associação, José Moy-
sés ocupou cargos de destaque. Secretário de Educação 
e Cultura no governo Hélsio Pinheiro Cordeiro (1961), 
secretário de Saúde no governo de Rubens Rangel 
(1966) e presidente do CRM, em 1974. Foi ainda pro-
fessor de Pneumologia da Emescam por 14 anos, presi-
dente do Rotary Clube de Vitória, presidente da Acade-
mia Espírito-santense de Letras e membro do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

Recebeu muitas homenagens, dentre elas: Meda-
lha Flores Soares, entregue em Vitória em 19 de dezem-
bro de 1981 pela Associação Médica Brasileira (AMB), 
por ser “merecedor do mais profundo reconhecimen-
to da categoria médica brasileira, por sua dedicação à 
Medicina”; Comenda Jerônimo Monteiro, recebida no 
governo Max Mauro; diploma de honra ao mérito en-
tregue na comemoração do Dia do Médico, em 18 de 
outubro de 2001, concedido pelo presidente da Câmara 
Municipal de Vitória, Ademar Rocha, e pelo vereador 
Rafael Mussiello. 

A Emescam em parceria com a secretaria munici-
pal de saúde, no dia 02 de agosto de 2006, inaugurou, 
no Bairro Barro Vermelho, em  Vitória, a Unidade de 
Saúde Dr. José Moysés.  Em Cariacica, ES, uma escola 
leva o seu nome: EEEFM Dr. José Moysés. 

Faleceu em Vitória no dia 30 de outubro de 2000.



Adeus a um amigo

Homenagem do amigo João Luiz carneiro

Conheci o Dr. José Moysés quando eu ainda não estudava medicina e ele era nosso vizinho, ali na Rua 
Aleixo Neto, naquilo que chamávamos de final da linha do bonde, na Praia do Canto. Era um bom vizinho, 
alegre e jovial, eventualmente pegava carona no carro do meu pai para a cidade, assim se dizia do Centro 
de Vitória.

Voltando do Rio, formado, encontro-o em plena luta, comandando a Ames. Foi ele que me encami-
nhou para esta atividade comunitária, que tanto estaria presente nestes meus 40 anos de exercício pro-
fissional.

Quem era o “Zé”? Um sujeito amável, amigo e alegre, incompetente para a maldade. Era dessas pessoas 
que nasceram para fazer o bem e viver para a comunidade.

Não preciso colher dados nem consultar tratados para falar dele. Provavelmente foi uma das mais 
simpáticas figuras que conheci nos meus anos de profissão.

Era um contador de histórias, e tive muitas oportunidades de ouvi-las: na Ames, nas viagens por este 
Brasil afora e, por fim, como seu motorista oficial, quando não mais dirigia à noite, nas aberturas de nossos 
congressos estaduais.

O “Zé” era um homem extremamente inteligente e vivo, que transbordava alegria e estava sempre agita-
do. Com este temperamento hiperativo e com grande espírito de participação, o Dr. José Moysés gostava de 
tudo que era comunitário e que reunia gente. Ele foi um médico de conduta absolutamente ética, presidente 
da Ames, rotariano de prol, membro da Academia Espírito-santense de Letras, diretor de clubes, professor 
universitário. A tudo isso se dedicava com carinho e amor.

Quanto à Ames, foi ele o grande responsável pela doação do Estado à Associação do terreno na Ave-
nida Beira Mar, onde se construiria, mais tarde, o edifício da instituição.

 O Zé morreu cobrando-nos a criação da Academia Capixaba de Medicina. De tanto lhe dizer que 
aquilo era coisa de velho, ficamos lhe devendo.

O Dr. José Moysés foi daquelas pessoas que a gente vai lembrar sempre como uma doce figura, aman-
te de Deus e do próximo. Ele acrescentou ao seu tempo. 

Mais que isso, Zé, a gente só pode dizer que sente muito a sua falta.
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BIêNIo 1964-1966 ■

Presidente: José Moysés �

1º Vice-presidente: Benito Zanandréa �

Secretário-geral: Elviro de Freitas �

1º Secretário: Henrique Del Caro �

2º Secretário: Olívio Louro Costa �

1º Tesoureiro: João Manoel de Carvalho Filho �

2º Tesoureiro: Laurentino Biccas Júnior �

Diretor de Anais e Biblioteca: Manoel Gomes Meira �
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dr. José Moysés, presidente 

da Ames, em solenidade de 

abertura de evento médico. 

Crédito/fotos: cedida pela Ames.

Unidade Municipal de 

saúde, situada na rua dr. 

João carlos de souza. 

Crédito/foto: Breno Pretti 

Denicoli – setembro/2009.
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Presidente Pedro Gualandi da Silva 

Pedro nasceu em Dores do Rio Preto, ES, em 18 de 
maio de 1927. Filho de Elisa e Alfredo Gualandi, casado 
com Mary Ann e pai de Pedro Mendes Gualandi, Elisa 
Gualandi Verri e Ana Luiza Gualandi Murad. Graduou- 
-se pela Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de 
Janeiro.  Fez pós-graduação em cirurgia no Springfield 
General Hospital, em Massachusetts, Estados Unidos.

Na presidência da Ames, desde o início do man-
dato já defendia a criação de uma entidade única para 
representar e defender os interesses dos médicos, nos 
moldes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Em 
outubro de 1966, por ocasião da assembleia geral ex-
traordinária convocada para a reforma estatutária da 
Associação Médica Brasileira (AMB), apresentou pro-
postas de alterações no estatuto da AMB visando unifi-
car as entidades médicas. Infelizmente, porém, as pro-
postas não foram aceitas.

Essa atitude corrobora com uma das característi-
cas do Dr. Gualandi, que nunca deixou de defender a 
classe e de almejar dias melhores para a categoria. “An-
tigamente nossa briga era contra o governo, contra a Crédito/foto: cedida pela Ames.
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prefeitura. Hoje temos que lutar contra as seguradoras 
e planos de saúde, altamente profissionais e mais pre-
parados para a batalha. Eles negociam de uma forma 
diferente de nós, médicos, que somos amadores”, de-
clara, lembrando-se da dificuldade que existe em inte-
grar os médicos pela defesa da classe. 

E completa: “A importância de se criar uma enti-
dade única, com força de lei, é deixar de lado a forma 
descompromissada do médico perante a instituição”.

E essa questão é antiga. Dr. Pedro narra que sua pri-
meira decepção enquanto presidia a Ames foi o boico-
te dos médicos que naquela época prestavam serviços 
para institutos de diversas categorias. Com a unificação 
dos vários institutos (IAPC, Iapi, IAPTEC, IAPB) no 
Instituto dos Aposentados e Pensionistas Industriais 
(Iapi), os médicos tiveram seus ganhos reduzidos. Isso 
gerou uma insatisfação em toda a classe, que não con-
cordava com os valores praticados, e impulsionou um 
movimento para boicotar o atendimento ao Iapi. O mo-
vimento foi formalizado em um protocolo, que contou 
com a adesão unânime da categoria.           

No início, todos os médicos assinaram o documento 
feito pela Ames. Depois, aos poucos, foram pedindo para 
sair, um a um. “Ninguém concordava com os valores 
pagos pelo governo, esse foi o motivo da elaboração do 
protocolo. Porém, ver as pessoas abandonarem o barco, 
implorando para que eu tirasse seu nome de um docu-
mento aprovado previamente foi muito triste”, conclui.

Depois desse episódio, Dr. Pedro cancelou o pro-
tocolo. “Não havia razão para sustentar o acordo com 
meia dúzia de pessoas”, afirma com tristeza.

Entretanto, o tempo em que presidiu a Associação 
não foi somente marcado por decepções. Na gestão de 

Gualandi, a Ames realizou um antigo sonho: iniciou a 
construção do prédio que iria abrigar a sede da Asso-
ciação, no centro da capital. “Senti muito orgulho por 
presidir a Ames naquela época. O prédio foi, sem dú-
vida, um grande empreendimento na área mais nobre 
de Vitória naquela época. Dos 21 andares, a Ames fi-
cou com 2.290 m² de área construída, contendo amplas 
salas, auditórios e estacionamento. Fizemos um bom 
negócio”, declarou. O prédio foi entregue à Ames em 
1974.

Além disso, a realização de encontros e congressos 
em outros municípios também era motivo de alegria. 
“Naquela época, os médicos do Estado estavam con-
centrados em três pólos: Vitória, Colatina e Cachoeiro 
de Itapemirim. Isso propiciava viagens e uma integra-
ção entre os profissionais e suas famílias”, lembra.

Dr. Gualandi pontua que, nos dias de hoje, os médi-
cos já não se interessam pela Associação como faziam 
no final da década de 1960. “Todos os médicos eram 
associados. Hoje, cada um busca as associações de sua 
especialidade, e isso é ruim para a integração da cate-
goria”, observa.

Baseado nessa observação, defendeu a alteração do 
estatuto das associações médicas brasileiras em benefí-
cio da criação de um único órgão para a classe. Segun-
do o Dr. Gualandi, esse seria o caminho para o forta-
lecimento e motivação da categoria, que contaria com 
um órgão que acumularia as funções de planejamento, 
fiscalização e orientação. “Temos que ter uma entida-
de legal, dotada de poder perante a Justiça para deter-
minar que o médico obedeça ao que for acordado pela 
entidade”, completa. “Não podemos contar com uma 
ligação sempre harmônica entre a Ames, o Sindicato 
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dos Médicos e o CRM. Hoje, os presidentes são amigos, 
se dão bem, mas e amanhã?”, questiona o médico.

Durante os dois anos em que esteve à frente da 
presidência da Ames, Pedro Gualandi presidiu a comis-
são para a construção da sede da entidade em Vitória, 
defendeu o salário da categoria contra os abusos suge-
ridos pelo governo e realizou encontros e congressos, 
entre outras ações de interesse da classe.

No entanto, a ideia de unificar as entidades médi-
cas foi a principal bandeira levantada pelo Dr. Gualan-
di, que até hoje questiona a desunião da categoria e a 
falta de compromisso dos colegas de profissão com o 
bem comum. 

BIêNIo 1966-1968  ■

Presidente: Pedro Gualandi da Silva �

Vice-presidente: João Luiz de Aquino Carneiro �

Vice-presidente Sul: Edson Machado �

Vice-presidente Norte: Paulo Peret �

Secretário-geral: Cassiano Antônio de Moraes �

1º Secretário: Álvaro Machado �

2º Secretário: José Carone �

1º Tesoureiro: Saulo do Val �

2º Tesoureiro: Laurentino Biccas �

    DIA A DIA ■

Qualidade de vida é a ordem atualmente. Dr. Gualan-
di continua trabalhando, porém em um ritmo próprio. 
“Amo minha profissão, mas não abro mão da minha fa-
mília, dos meus amigos e do meu lazer. Após 54 anos 

de profissão, já se pode ter uma visão privilegiada da 
medicina”, relata de maneira afável.

Casado com Mary Ann, com quem teve três fi-
lhos – que lhe deram seis netos –, Dr. Gualandi sorri 
ao lembrar da participação de sua mulher na época em 
que presidia a Ames. “Ela era a ‘primeira-dama’, fazia 
as honras da Associação recepcionando as esposas dos 
outros médicos em congressos e eventos. Ela sempre 
foi meu grande apoio, sem dúvida alguma”, diz.

Dr. Gualandi recebeu propostas de trabalho nos 
grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, po-
rém optou por morar em Vitória para garantir uma vida 
mais tranquila. “Almoçar com minha família, acompa-
nhar o crescimento dos meus filhos e ter qualidade de 
vida é o que realmente importa”, conclui.

             
MAIS DE MEIo SéCulo DE MEDICINA ■

Formação médica

1950 a 1955 – Faculdade Nacional de Medicina da  �

Universidade do Brasil (atual Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro – UFRJ). 
1952 a 1955 – Estágio como acadêmico interno da  �

13ª Enfermaria da Santa Casa, no serviço do Dr. 
Darcy Monteiro.
1956 – Internship no St. Luke’s Hospital, Pittsfield,  �

em Massachusetts, EUA
1957-1960 – Residência médica em Cirurgia no  �

Springfield General Hospital, Springfield, em Mas-
sachusetts, EUA.
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Atividades universitárias

1964 a 1994 – Professor Adjunto da Universidade  �

Federal do Espírito Santo, regente da disciplina de 
Angiologia e Cirurgia Vascular.

Fundou e chefiou os serviços de Angiologia e Ci-
rurgia Vascular da Santa Casa de Misericórdia (de 1964 
a 1969) e de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universida-
de Federal do Espírito Santo (de 1968 a 1994).

Atividades na sociedade Brasileira de Angiologia 
e cirurgia Vascular (sBAcV)

1972 – Título de Especialista em Cirurgia Vascu- �

lar. 
1976 – Fundou a SBACV, da qual é membro efeti- �

vo.
1986 – Diploma da Ordem do Mérito Angiológico  �

René Fontaine, no grau de Oficial.
1987 – Homenagem especial: voto de Louvor na  �

SBACV.
1991 – Presidente do 29º Congresso Brasileiro da  �

SBACV em Vitória, ES.
1992 – Diploma da SBCV, regional de Minas Gerais,  �

por seus relevantes serviços prestados à entidade.

participação em outras sociedades

1966 a 1968 – Presidente da Associação Médica do  �

Espírito Santo (Ames).
1969 a 1970 – Presidente da Assembleia de Delega- �

dos da Ames.
1983 a 1988 – Conselheiro do CRM/ES. �

Membro da International Cardiovascular Society  �

(Capítulo Latino-americano).
Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgi- �

ões, Cirurgia Cardiovascular (Capítulo do Espírito 
Santo).

Atividades administrativas

1967 a 1974 – Presidente da comissão de constru- �

ção da sede da Ames, concluída em 1974.
1988 a 1997 – Diretor-geral do Hospital Santa Rita  �

de Cássia, em Vitória, ES. Neste cargo, negociou e 
assinou um convênio com a Companhia Siderúr-
gica de Tubarão (CST) para a obtenção de um em-
préstimo a ser pago em 25 anos através de serviços 
médicos. Com isso, foi possível dobrar a capacida-
de de atendimento, modernizar e tornar o Santa 
Rita um hospital de ponta.  
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da esquerda para a direita: dr. pedro Gualandi da silva, dr. Arabelo do rosário, dr. João Luiz de Aquino carneiro, dr. pedro 

Kassab e, ao fundo, o Bispo dom João Batista de Albuquerque.

Crédito/foto: Hugo Musso – cedida pela Ames.
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da  esquerda para direita: dr. cassiano Antônio de Moraes, dr. Jader Bispo cruz, dr. roberto Zanandrea, dr. José Moysés, dr. 

pedro Gualandi e dr. João Luiz de Aquino carneiro (de costas). 

Crédito/foto: Hugo Musso – cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1967 – 20 de dezembro: inauguração do Hospital  �

Universitário dr. cassiano Antônio Moraes (Hucam), em 

Vitória, Es.

Âmbito estadual
1968 – Março: a Escola superior de ciências da santa casa  �

de Misericórdia de Vitória (Emescam) – Vitória / Es iniciou 

suas atividades, revolucionando o ensino de Medicina e a 

formação de médicos no Espírito santo. Hoje, com mais 

de três mil médicos formados atuando em vários Estados 

brasileiros, a Emescam é uma das mais respeitadas 

Faculdades de Medicina do Brasil, tornando-se não mais 

uma alternativa, mas uma referência para aqueles que 

pretendem seguir a carreira médica.

Âmbito nacional
1967 – 08 de dezembro: inauguração da sociedade Brasileira  �

de cirurgia de cabeça e pescoço.

1967 – 20 de outubro: fundação da Associação Brasileira de  �

Medicina Legal.

1986 – 26 de março: fundação da Associação nacional de  �

Medicina do trabalho.

Âmbito internacional 
1966 – charles Brenton Huggins (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina pelo desenvolvimento de pesquisas sobre causas 

e tratamento do câncer (dividido com Francis peyton rous).

 1967 – ragnar Granit (suécia) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por descobertas sobre as atividades regulatórias 

das células do olho (dividido com Haldan Keffer Hartline e 

George Wald).

1968 – robert William Holley (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina pelo desenvolvimento de pesquisas sobre os 

mecanismos celulares para a herança genética

(dividido com Har Gobind Khorana e Marshall W. nirenberg).

 1969 – Max delbrück (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por explicações sobre o mecanismo das infecções 

viróticas (dividido com Alfred day Hershey e salvador 

Edward Luria).
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Presidente João Luiz de Aquino Carneiro  

Nascido em Vitória, ES, no dia 5 de julho de 1934, filho de 
Manoel Coutinho Carneiro e Elcia de Aquino Carneiro, 
casou-se com Regina e dessa união nasceram João Luiz, 
Ana Cláudia e Luiz Eduardo. 

Enquanto presidiu a Ames por três mandatos na 
década de 1970, o Dr. João Luiz Carneiro contribuiu 
para a estruturação da entidade, melhorando as con-
dições físicas de sua sede e dotando-a de telefone, ar-
quivos, pequena biblioteca, etc. Deu especial ênfase 
ao envolvimento dos médicos com sua entidade de 
representação. 

Também intensificou o intercâmbio com colegas 
de outros Estados, em simpósios, congressos e encon-
tros. Apesar das limitações políticas da época, conse-
guiu editar o James, o jornal da Ames, estreitando as 
vias de comunicação entre a entidade e seus membros. 

O Dr. João Luiz Carneiro dirigiu a Ames num pe-
ríodo muito difícil da história nacional: autoritarismo, 
supressão de direitos constitucionais, prisão e tortura 
de opositores e censura prévia aos meios de comunica-
ção faziam da vida associativa um inferno. Era preciso, Crédito/foto: cedida pela Ames.
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sem bravatas, mas também sem acovardar-se, enfrentar 
tudo isso. Foi nesse ambiente que editou o primeiro nú-
mero do James, mimeografado, sem nem um anúncio, 
ou melhor, com alguns “anúncios”, porque embalagens 
de produtos eram coladas no jornaleco; afinal, jornal 
que se preza tem que ter anúncio.

Quando Dr. João Luiz assumiu a entidade, a po-
breza era total, apesar do esforço do Dr. José Moysés, o 
presidente anterior. Havia uma sala no edifício do Banco 
Mineiro da Produção, na Av. Governador Bley, com uma 
geladeira, doada pelo “seu” Clovis, representante do La-
boratório Clímax, uma mesa e meia dúzia de cadeiras. 
Dessa forma, foi necessário organizar uma secretaria, 
arquivos, lista de endereços, comprar um telefone, etc.

Comprou-se uma fotocopiadora para melhorar a 
impressão do jornal (modelo Remington Sperryand 3). 
Paralelamente a esse fato, a Ames conseguiu, na gestão 
de José Moysés, um terreno na Av. Beira Mar (Mare-
chal Mascarenhas de Moraes), onde hoje está o Edifí-
cio Ames, para construir sua sede. 

O terreno, no entanto, lhes foi tomado porque 
não conseguiram construir o prédio nos dois anos 
contratuais.  Posteriormente, após algumas brigas e 
discussões, o anestesista José Moraes, devolveu-lhes o 
terreno. Desta vez, Dr. Pedro Gualandi negociou a troca 
do terreno por cerca de três andares do prédio, inclusi-
ve um moderníssimo auditório com tratamento acústi-
co. Surgiu, então, o Edifício Ames.

CoNGRESSoS ■

Naquela época, os congressos da Ames começaram a 
ganhar força. Colegas, sobretudo de São Paulo, eram 

unânimes em atender os convites da Associação; os 
programas oficiais dos eventos comprovam a constela-
ção de astros da medicina nacional que prestigiou a me-
dicina capixaba. A Ames conseguiu levar aos seus even-
tos 70 professores em um só ano. Conseguiu, inclusive, 
a façanha de levar, em voo particular, o Professor Hilton 
Rocha, oftalmologista mineiro de renome internacional, 
do Rio de Janeiro, onde se encontrava em outro congres-
so, ao Espírito Santo, apenas para abrir um evento e de-
pois levá-lo de volta ao Rio, na mesma noite.

Os congressos aconteciam no auditório do Centro 
de Saúde, no Parque Moscoso. Apesar de minúsculo, o 
convite se estendia às esposas dos profissionais, já que 
não havia, como hoje, estudantes de medicina para ser-
vir de tecido conjuntivo e preencher os espaços vazios. 

AS CooPERAtIvAS ■

Durante as gestões, Dr. Luiz tentou encampar o esforço 
da Associação Médica Brasileira (AMB) a favor da im-
plantação do sistema cooperativista, como uma forma 
alternativa de remuneração e união.

Assim, com um grupo de colegas, fundou a Medi-
cina Capixaba (Medcap). Junto ao Dr. Pedro Gualandi, 
o Dr. João Luiz tentou de toda a forma vender a ideia 
entre os colegas e o empresariado do Estado, mas pou-
co foi alcançado. Os empresários alegavam que já pa-
gavam INPS, e os colegas temiam perder as suas clí-
nicas. Durante uma de suas ausências da Presidência, 
concretizou-se a Unimed, estruturada por outros cole-
gas. Firmou-se como uma grande empresa e continua 
pujante. Que Deus lhe conduza por caminhos seguros. 
Per omnia saecula saeculorum, amem. 
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PAIxão PElA MEDICINA ■

“A consideração que os colegas tem por mim é, segura-
mente, o pagamento maior que a profissão me deixou”, 
afirma Dr. João Luiz.

CuRRíCulo ■

Formado em medicina pela Faculdade Nacional de Me-
dicina (FNM), em 1960, na Praia Vermelha , no Rio de 
Janeiro. 

Como era comum na época, desde o 2º ano de fa-
culdade, quando decidiu ser cirurgião, foi levado pelo 
colega Luiz Manoel Valente para trabalhar na 13º En-
fermaria da Santa Casa do Rio de Janeiro, no serviço do 
Dr. Darcy Monteiro.

No 5º e 6º ano foi auxiliar acadêmico do Hospital 
Souza Aguiar e do Samdu. Também foi plantonista da 
Maternidade de São Cristovão, no Rio de Janeiro, e in-
terno do Dr. Antônio Luiz Medina em Cirurgia Vascu-
lar na Santa Casa do Rio de Janeiro e no Hospital Geral 
Souza Aguiar.

Frequentou a Casa de Saúde São Miguel, serviço  �

do Dr. Fernando Paulino.
Titular Emérito do Colégio Brasileiro da Cirur- �

giões.
Jubilado da Sociedade Brasileira de Angiologia e  �

Cirurgia Vascular.
Fellow do American College of Surgeons. �

Chefe do Departamento de Morfologia do CBM da  �

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Chefe do Departamento de Cirurgia da Ufes. �

BIêNIo 1969-1971 ■

Presidente: João Luiz de Aquino Carneiro �

1º Vice-presidente: Pedro Nelson Pretti �

Secretário-geral: Nélio Espíndula �

1º Secretário: Vitor Buaiz �

2º Secretário: Xavier Calfa �

1º  Tesoureiro: Floriano Schwanz �

2º  Tesoureiro: Carlos Sandoval Gonçalves �

Diretor de Anais e Biblioteca: Olívio Louro Costa �

BIêNIo 1971-1973 ■

Presidente: João Luiz de Aquino Carneiro �

1º Vice-presidente: Roberto Zanandrea �

Secretário-geral: Ed Moreira Lima �

1º Secretário: Vitor Buaiz �

1º Tesoureiro: Manoel Pio de Abreu �

2º Tesoureiro: Álvaro de Lima Machado �

BIêNIo 1977-1979 ■

Presidente: João Luiz de Aquino Carneiro �

1º Vice-presidente:  Floriano Schwanz �

2º Vice-presidente Norte: Evandro de Figueiredo  �

Filho
2º Vice-presidente Sul: Edson Rebello Moreira �

Secretário-geral: Carlos Sandoval Gonçalves �

1º Secretário: Celso Murad �

2º Secretário: Antonio Ferreira Pinto �

1º Tesoureiro: Pedro Gualandi da Silva �

2º Tesoureiro: Laurentino Biccas Júnior �

Diretor de Anais e Biblioteca: Vitor Buaiz �
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BIêNIo  1979-1981* ■

Presidente: João Luiz de Aquino Carneiro �

1º Vice-presidente: Sérgio Pinheiro Ottoni �

2º Vice-presidente Norte: Sergio Ceotto �

2º Vice-presidente Sul: José Paes Barreto �

Secretário-geral: Gerson Thomé Marino �

1º Secretário: Ruthlea Firme Schwab Burrini �

2º Secretário: Luiz Jorge Afonso �

1º  Tesoureiro: Floriano Schwanz �

2º  Tesoureiro: José Fernando Pandolfi �

Diretor de Anais e Biblioteca: João Luiz Sandri �

da direta para a esquerda:  

dr. João Luiz de Aquino 

carneiro, dr. pedro Gualandi 

da silva, dr. José Moysés, dr. 

roberto Zanandrea, dr. Jader 

Bispo cruz. 

Crédito/foto: cedida pela Ames.

observação!
* Em 1979, pela quarta vez, o Dr. João Luiz de Aquino Carneiro foi eleito presidente da Ames em chapa única, vindo, em seguida, a pedir 

exoneração do cargo. Assim, assumiu como presidente da entidade o Dr. Sérgio Ottoni, com 35 anos na época.
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dr. João Luiz de Aquino carneiro em abertura de evento médico.

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
 1970 – 31 de março: inauguração do Hospital santa rita de  �

cássia, em Vitória, Es.

Âmbito estadual
1970 – 03 de março: inauguração do Hospital Maternidade  �

são camilo, em Aracruz, Es.

1972 – 2º domingo de novembro: inauguração do Hospital  �

Evangélico em Vila Velha, Es.

Âmbito nacional
1970 – 22 de maio: o decreto nº 66.623 criou a  �

superintendência de campanhas de saúde pública (sucam), 

resultado da fusão do departamento nacional de Endemias 

rurais, da campanha de Erradicação da Varíola e da 

campanha de Erradicação da Malária. neste mesmo ano foi 

estabelecido pelo governo o instituto nacional de produção 

de Medicamentos, por meio do decreto nº 68.806, e o plano 

nacional de combate a poliomielite, um dos problemas 

enfrentados pela saúde na época.

1972 – A Universidade de Brasília fi rmou convênio com a  �

organização Mundial da saúde (oMs)  para pesquisas na 

prática de saúde pública, treinamento de pessoas e estudos 

em pacientes portadores de doenças de chagas. também 

foi criado o instituto nacional de Alimentação e nutrição 

(inam), por meio da Lei nº 5829 de 30/11/1972. 

1978 – 21 de novembro: fundação da Associação Brasileira de  �

otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-Facial.

1978 – 18 de outubro: a sociedade Brasileira de pneumologia  �

e tisiologia (sBpt) é criada, fruto da fusão da Federação 

Brasileira de sociedades de tuberculose e doenças torácicas, 

fundada em 1937, e da sociedade Brasileira de pneumologia, 

fundada em 1974. 

1979 – 24 de novembro: fundação da Associação Médica  �

Homeopática Brasileira.

Âmbito internacional
 1970 – Julius Axelrod (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por pesquisas sobre substâncias encontradas nos 

nervos que impedem a distensão dos vasos sanguíneos, 

prolongando o estado de consciência (dividido com Ulf von 

Euler e sir Bernard Katz ).

1971 – Earl Wilbur sutherland Jr. (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina por suas pesquisas sobre o mecanismo de 

ação dos hormônios.

1972 – Gerald Maurice Edelman (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina por seus estudos e conclusões sobre os 

anticorpos (dividido com rodney robert porter).

1973 – Karl Frisch (Alemanha) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina pelas explicações sobre o comportamento 

animal, com base na etologia (dividido com Konrad Lorenz e 

nikolaas tinbergen).
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Presidente Dório Silva 

Dório Silva nasceu em Vitória, no dia 20 de novembro 
de 1905, do casamento de Isidoro Silva e Izaltina Silva, 
e tinha seis irmãos. Saiu de sua cidade natal para cursar 
a Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do 
Brasil, atual Faculdade de Medicina do Rio de Janei-
ro. Formou-se em 1931 e, nesse ano, fixou residência 
em Vitória, onde chefiou a enfermaria do Hospital São 
Lucas nas suas primeiras atividades. O cirurgião-geral 
Dório Silva será sempre lembrado pelo grande médico 
que foi, pela dedicação à profissão e por seu lado huma-
nitário e emotivo, que exerceu simultaneamente à clí-
nica médica. Casou-se com Ada Soneghet Silva e com 
ela teve quatro filhos: Margarida Maria, José Maria, 
Pedro Paulo e João Bosco Soneghet Silva. 

“O pai era um homem que tinha uma vida muito 
agitada, já que existiam poucos médicos na época e um 
grande número de pacientes, mas isso não o incomoda-
va”, afirma Margarida. A filha recorda que muitas ve-
zes acordou de madrugada com a campainha tocando: 
eram pessoas à procura de atendimento de emergên-
cia. “Meu pai era um homem simples, centrado, amável  Crédito/foto: cedida pela Ames.
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com todos e muito comprometido com a profissão”, re-
lembra.

Com mais de 40 anos de trabalho e inúmeros aten-
dimentos, Dório era apaixonado pela medicina e sua 
atuação rendeu destaque na obstetrícia e em cirurgia 
geral. Na classe médica, era considerado um dos me-
lhores profissionais.

Dória Silva também é lembrado pelos incontáveis 
atendimentos que fez gratuitamente. Sempre que era 
chamado para ajudar no atendimento a pacientes ou 
em casos de emergência, ele estava disponível, e sua 
atuação se estendeu a todo o Espírito Santo.

A realização profissional é explicada pelo vasto 
currículo que possuía, além de ter analisado os cursos 
Parto sem Dor e de Cirurgia Plástica.

Durante 20 anos foi proprietário e diretor da Casa 
de Saúde e Maternidade Dr. Dório Silva, situada na es-
quina da Avenida Jerônimo Monteiro com a Rua Enge-
nheiro Pinto Paca, Vitória, ES.

Foi cirurgião da Associação dos Funcionários Pú-
blicos do Espírito Santo, da Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD), do IAPFESP e do INPS (atual SUS). Era 
também membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
com sede no Rio de Janeiro, e por 15 anos foi presidente 
da Imobiliária Agropastoril Sosil SA, empresa que per-
tence à família, além de acionista e membro do conse-
lho fiscal de A Gazeta. Ganhou, em 1967, um pedestal 
do busto, em bronze, erguido na Santa Casa de Miseri-
córdia, como forma de homenagem pelo seu trabalho 
e dedicação. A palavra de Dório Silva nessa ocasião foi 
não saber explicar tal mérito, afirmando ter feito o que 

estava ao seu alcance e sempre buscado corresponder 
ao juramento da medicina.

Foi presidente da Ames por duas gestões, entre 1973 
e 1977, período no qual promoveu congressos e reuniões 
científicas. Em 1978, foi delegado efetivo da Associação. 
De acordo com sua sobrinha Maria de Lourdes Euclides, 
“tio Dório”, como ela o chama, foi, durante 30 anos, um 
dos melhores médicos do Espírito Santo e atuou em to-
das as áreas da medicina, devido à falta de especialização 
médica na época. Ela conta que, devido à popularidade 
no meio e carisma com pacientes, várias crianças que ele 
ajudou a nascer ganharam seu nome.

Seu nome também foi dado ao hospital construí-
do na Serra em 1983 e inaugurado em 1988: o Hospital 
Dório Silva foi uma homenagem do então governador 
do Estado, Dr. José Moraes, ao médico, pelos excelen-
tes serviços prestados à medicina e pela postura de ho-
mem íntegro, honesto e ótimo profissional. Para o anes-
tesista Dr. Arildo Santos Abreu, na época secretário da 
Saúde, Dório Silva foi o primeiro grande cirurgião no 
Espírito Santo. “Tive a oportunidade de trabalhar com 
ele na Casa de Saúde e Maternidade Dr. Dório Silva e 
conheci a pessoa maravilhosa que ele era, pai amoro-
so, ótimo esposo e um profissional muito competente”, 
afirma Arildo. 

Foi remador durante alguns anos do Clube Álva-
res Cabral. Adorava o contato com a natureza, animais 
e plantações. Cultivava flores e, nos finais de semana, 
sempre estava presente em sua propriedade rural, que 
ficava na Barra do Jucu. Era torcedor do Flamengo. 

Faleceu em 13 de julho de 1978.



Adeus a um amigo

Homenagem do amigo pedro Gualandi

Participamos da diretoria da Ames sob a presidência do Dr. Dório Silva, que durante sua gestão soube 
mantê-la digna e harmoniosa, realizando congressos e reuniões científicas com relevante competência.

Na década de 1960, quando aqui chegamos, o médico Dório Silva nos acolheu com carinho, atenção 
e incentivo, característica que lhe era peculiar, pois recebia da mesma maneira todos os médicos que vi-
nham trabalhar em Vitória.

Além do carisma pessoal, o que muito nos impressionava em Dório era a sua ética na prática da me-
dicina. Ele marcou seu tempo como excelente médico e homem de bem.
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BIêNIo 1973-1975 ■

Presidente: Dório Silva �

Vice-presidente: Saulo Ribeiro do Val �

Secretário-geral: Carlos Sandoval Gonçalves �

1º Secretário: João Manoel de Carvalho Filho �

2º Secretário: José Carlos Saleme �

1º  Tesoureiro: Floriano Schwanz �

2º  Tesoureiro: Pedro Gualandi da Silva �

Diretor de Anais e Biblioteca: Jader Bispo Cruz �

BIêNIo 1975-1977 ■

Presidente: Dório Silva �

1º Vice-presidente: Floriano Schwanz �

2º Vice-presidente Norte: Evandro de Figueiredo  �

Filho
2º Vice-presidente Sul: Edson Rebello Moreira �

Secretário-geral: Carlos Sandoval Gonçalves �

1º Secretário: João Manoel de Carvalho Filho �

2º Secretário: Celso Murad �

1º  Tesoureiro: Pedro Gualandi da Silva �

2º  Tesoureiro: Laurentino Biccas Júnior �

Diretor de Anais e Biblioteca: Jader Bispo Cruz �

casa de saúde dr. dório silva, 

situada na esquina da Avenida 

Jerônimo Monteiro com a rua 

Engenheiro pinto paca, Vitória, 

Es, onde hoje está localizado 

o estacionamento do Banco 

América do sul.

Crédito/foto: Imagem da década 

de 1960 – Clínica Dr. Dório Silva.
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Vista da entrada do Hospital 

dório silva, da rede estadual, 

localizado à Avenida civit, s/n, 

Laranjeiras, em serra, Es.

Crédito/foto: Breno Pretti 

Denicoli – setembro/2009.

dr. dório silva, quinto da 

esquerda para direita, em 

evento médico.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1979 – 27 de agosto: fundação da Unimed Vitória. �

Âmbito estadual
1974 – 05 de novembro: inauguração da sede própria da Ames  �

no Edifício Ames, em Vitória, Es.

Âmbito nacional
1974 – Foi criado o Ministério da previdência e Assistência  �

social. As vacinas para menores de 1 ano de idade tornaram-

se obrigatórias em todo Brasil. 

1975 – 21 de julho: criação da sociedade Brasileira de  �

Endoscopia digestiva.

1975 – Fundação da sociedade Brasileira de nutrição  �

parenteral e Enteral.

1977 – 05 de setembro: foi instituída a residência Médica  �

pelo decreto nº 80.281, que constitui uma modalidade 

de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob 

a forma de curso de especialização, funcionando em 

instituições de saúde, sob a orientação de profi ssionais 

médicos de elevada qualifi cação ética e profi ssional, sendo 

considerada o “padrão-ouro” da especialização médica. o 

mesmo decreto criou a comissão nacional de residência 

Médica (cnrM). Além disso, foi aprovado o modelo de 

caderneta de vacinações e, nesse mesmo ano, a presidência 

da república assinou um decreto-lei reorganizando o 

Ministério da saúde, que passou a ter três secretarias 

nacionais: Vigilância sanitária, Ações Básicas e programas 

Especiais.

Âmbito internacional
1974 – Albert claude (Bélgica) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por suas pesquisas e conclusões sobre as 

estruturas intracelulares e suas diferentes funções (dividido 

com christian de duve e George E. palade).

1975 – david Baltimore (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por pesquisas sobre os vírus tumorais e sua 

interação com o material genético celular (dividido com 

renato dulbecco e Howard Martin temin).

1976 – Baruch samuel Blumberg (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina por descobrir novos princípios sobre 

a origem e a disseminação das enfermidades infecciosas 

(dividido com daniel carleton Gajdusek).

1977 – roger Guillemin (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pelo desenvolvimento de estudos sobre a produção 

dos hormônios peptídicos pelo cérebro (dividido com Andrew 

Victor schally e rosalyn sussman Yalow).
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Presidente Sérgio Pinheiro Ottoni

Em 1979, pela quarta vez, o Dr. João Luiz de Aquino 
Carneiro foi eleito presidente da Ames em chapa úni-
ca. Nesta chapa também constava o nome do Dr. Sérgio 
Ottoni, como vice. Porém, um desentendimento entre o 
superintendente do Inamps e o Dr. Carneiro mudou a 
estrutura da presidência, que foi parar nas mãos de Dr. 
Ottoni, com 35 anos na época.

Naquele ano, pela primeira vez na história da enti-
dade, o congresso da Ames não foi realizado, pois não 
houve tempo suficiente para a organização do evento.

“Foi um problema sério na época. Carneiro foi trans-
ferido do ambulatório do Serviço de Assistência Médica 
de Urgência (Samu) (hoje, Hospital São Lucas) para o 
setor  de pequenas cirurgias. Em protesto ao ato, ele fez um 
carimbo com os seguintes dizeres: ‘Dr. Carneiro, pequeno 
cirurgião’. Essa contenda chegou ao Ministério da Saúde”, 
lembra. Para evitar que uma atitude pessoal atingisse a 
Ames, Dr. Carneiro pediu demissão da presidência.

“Para mim, foi mais que uma honra ser presiden-
te da Ames. A galeria dos ex-presidentes é formada 
somente por profissionais de renome na cidade. E eu, Crédito/foto: cedida pela Ames.
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menino, ali, como presidente da associação”, relembra 
Dr. Ottoni.

Passado o susto de assumir a entidade, vieram as 
dificuldades. Os sócios nem sempre pagavam a anui-
dade, o que gerava atrasos no pagamento das diversas 
contas. Dr. Sérgio relata que as despesas da Ames eram 
muito altas. Por isso, mensalmente redigia uma carti-
nha dirigida aos sócios mais amigos, solicitando o pa-
gamento da anuidade.

“Creio que as dificuldades daquela época são as 
mesmas que a Ames passa hoje em dia; porém, a classe 
era mais unida, todos se conheciam e aí ficava mais fá-
cil pedir socorro na hora do aperto financeiro. A asso-
ciação funcionava no edifício Ames e o condomínio era 
muito caro. Todo mês era a mesma história, relembra, 
enfatizando que era difícil manter a entidade mesmo 
recebendo o aluguel das salas.

Esse período também foi marcado pela união da 
categoria. “A classe era mais unida, éramos poucos mé-
dicos e, de alguma forma, todos se conheciam. Hoje 
somos tantos que às vezes não conhecemos um colega 
que trabalha conosco no mesmo hospital”, afirma Dr. 
Ottoni.

Outro ponto positivo do início da década de 1980 
era a remuneração: “O dinheiro era consequência de 
nosso trabalho, pois o valor pago por uma consulta era 
justo”. E completa:  “Hoje nossa profissão continua va-
lorizada, porém, financeiramente, o médico está cada 
dia mais desvalorizado. O custo da medicina é extre-
mamente elevado. Até mesmo as grandes empresas 
têm dificuldade em acompanhar o custo financeiro de 
alguns procedimentos médicos e a consequência disso 
é nossa baixa remuneração”. 

Dr. Ottoni também se sente responsável pela falta 
de mobilização da classe, que permaneceu um longo 
período sem se importar com os valores que eram re-
passados pelos convênios. “Tínhamos um ótimo padrão 
de vida, uma cartela de clientes particulares que nos 
permitia fazer atendimentos ‘sociais’ para convênios 
diversos e até para o Inamps, sem que dependêssemos 
desses repasses”.

Para ele, a implantação da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) 
é o primeiro passo para a recomposição financeira. “O 
momento econômico do Brasil, sem dúvida, é o respon-
sável por essa situação. A defasagem financeira abran-
ge todas as especialidades médicas e o movimento da 
implantação da CBHPM é apenas o início”, relata o 
médico.

As conquistas profissionais de Dr. Sérgio Ottoni 
começaram muito cedo. Aos 25 anos, concluiu o cur-
so de medicina na Universidade Federal do Espírito 
Santo (Ufes), no ano de 1969. Passou por treinamento 
com Laélio Lucas, em Vitória, e com Aluízio de Matos 
Pimenta, na Escola Paulista de Medicina. Antes de as-
sumir a presidência da Ames, Dr. Ottoni passou uma 
temporada na Escócia, onde trabalhou como assistente 
do médico John Guillinghan.

Ao longo de sua trajetória, Dr. Ottoni sempre es-
teve acompanhado pela esposa, a pianista Célia Nas-
cimento Ottoni, “mulher de temperamento firme que 
sempre foi muito dedicada à música e à carreira, uma 
artista”, diz, com orgulho. Dr. Ottoni tem cinco filhos, 
sendo dois deles estudantes de Medicina.

Quando questionado se ter dois filhos médicos é 
bom ou ruim, Dr. Ottoni responde com ironia: “Tenho 
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minhas dúvidas, hoje”. E completa: “O custo da medici-
na está elevado, nossa remuneração está muito baixa, o 
que cria uma série de empecilhos, inclusive para nossa 
atualização. Os periódicos são, na maioria, dolarizados, 
o que inviabiliza o acompanhamento dos lançamentos 
e avanços da medicina por meio de jornais e revistas 
especializadas. O jeito é apelar para a internet”.

De acordo com Dr. Ottoni, a grande vantagem des-
ta década são os avanços tecnológicos. “Hoje é mais 
fácil trabalhar, ficou mais fácil acompanhar o doente”, 
afirma.

Como a vida não é só trabalho, nas horas vagas Dr. 
Ottoni gosta de pescar em córregos ou rios que cortam 
as fazendas dos amigos. Costuma, uma vez por ano, ir 
ao pantanal mato-grossense acompanhado de amigos, 
alguns também médicos. “Fico pescando por dez dias. 
Apesar de ninguém acreditar, sou um bom pescador”, 
admite, como se não acreditasse na própria afirmação.

Hoje, ao lembrar os anos que esteve à frente da 
Ames, Dr. Ottoni enfatiza as dificuldades financeiras 
por quais passou a associação e afirma, com alegria: 
“Ser presidente da Ames foi uma experiencia muito 
boa”.

títuloS ■

Professor Adjunto da disciplina de Neurologia e  �

Neurocirurgia da Escola de Medicina da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam).
Chefe do Serviço de Neurocirurgia do Hospital  �

Santa Rita de Cássia.

Especialista em Neurocirurgia pela Sociedade Bra- �

sileira de Neurocirurgia.
Clínico Assistente do Departamento de Cirurgia  �

Neurológica na Universidade de Edimburgo, Es-
cócia.
Membro Titular da Sociedade Brasileira de Neu- �

rocirurgia.
Membro Titular da Academia Brasileira de Neuro- �

cirurgia.
Membro Fundador da Sociedade Brasileira de Es- �

tereotaxia e Cirurgia Funcional.
Membro Benemérito da Associação Médica do Es- �

tado do Espírito Santo.
Comenda do Mérito Médico “José de Almeida Re- �

bolsas”, em 2001.
Membro Honorário do Centro de Estudo do Servi- �

ço de Neurologia e Neurocirurgia da Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte.

BIêNIo  1979-1981 ■

Presidente: Sérgio Pinheiro Ottoni �

2º Vice-presidente Norte: Sergio Ceotto �

2º Vice-presidente Sul: José Paes Barreto �

Secretário-geral: Gerson Thomé Marino �

1º Secretário: Rutelea Firme Schwab Burrini �

2º Secretário: Luiz Jorge Afonso �

1º  Tesoureiro: Floriano Schwanz �

2º  Tesoureiro: José Fernando Pandofi �

Diretor de Anais e Biblioteca: João Luiz Sandri �
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dr. sérgio pinheiro ottoni, presidente da Ames de 1979 a 1981.

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1979 – 09 de setembro: inauguração do Hospital santa  �

Mônica, em Vila Velha, Es.

Âmbito estadual
1981 – 18 a 24 de outubro: realização do XXii congresso  �

Estadual da Ames, em Vitória, Es.

Âmbito nacional
1980 – 30 de janeiro: fundação da sociedade Brasileira de  �

infectologia.

1980 – 19 de agosto: fundação da Associação Brasileira de  �

tráfego.

1980 – 10 de novembro: fundação da Associação Brasileira de  �

Medicina intensiva.

1981 – 05 de dezembro: fundação da sociedade de Medicina  �

de Família e comunidade.

Âmbito internacional
1979 – Allan McLeod cormack (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina pelo desenvolvimento da superfície 

computadorizada assistida (dividido com Godfrey newbold 

Hounsfi eld).

1980 – Baruj Benacerraf (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por suas descobertas relativas às estruturas 

determinadas geneticamente na superfície celular que 

regulam as reações imunológicas (dividido com Jean dausset 

e George davis snell).

1981 – david Hunter Hubel (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina pelas descobertas conjuntas relativas ao 

processamento das informações no sistema visual (dividido 

com roger Wolcott sperry e torsten nils Wiesel).
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Natural de Vitória, filho de Jamil Jorge e Odete Murad, 
nasceu na Rua Caramuru, nº 16, em 28 de dezembro 
de 1942. Casou-se com Márcia Bastos da Silva Murad 
em 13 de setembro de 1975, com quem teve dois filhos, 
Bruno e Renato Bastos da Silva Murad. 

“Fluminense saudável”, diz que o que realmente 
lhe tira do sério é ver seu time do coração entrar em 
campo.

Dr. Celso Murad foi presidente da Ames por dois 
mandatos, ambos marcados pela ditadura militar e pela 
intensa luta por melhorias para a classe médica, “com 
propostas parecidas com as de hoje, mas com engaja-
mento político muito maior do que o atual, talvez até 
pelas circunstâncias da época”, afirma o médico.  

De acordo com Celso Murad, a grande força que 
sua chapa, a “Integração e Luta”, teve para se eleger 
foi a participação ativa no movimento Renovação Mé-
dica (Reme), que estava sendo desencadeado naquela 
época em todo o Brasil. “Tratava-se de um movimento 
político, cuja primeira atitude foi mudar a mentalidade 

Presidente Celso Murad

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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vigente nas entidades médicas nacionais, preparando 
o caminho para a organização da então futura 8a Con-
ferência Nacional de Saúde, quando foi criada toda a 
política de assistência médica pública para o Brasil 
(SUDS – SUS)”.

Desde então, pode-se observar uma consciência 
associativa muito importante, fortalecendo as associa-
ções médicas estaduais e os sindicatos. “Outro fator 
importante naquele período foi o início de uma nova 
luta para a adequação do Conselho Federal de Medici-
na às novas ideias”, relata. 

Essa mudança refletiu-se também no CRM-ES, já 
que este se subordinava ideológica e funcionalmente à 
política implantada pelo CFM. 

“Foi criada uma chapa, oriunda das articulações da 
Ames, para concorrer ao pleito do CRM em 1983. Nós 
ganhamos essa eleição, transformando o CRM numa 
entidade realmente identificada com a nova política 
médica que se iniciava”, afirma Murad, que exercia, na 
ocasião, o cargo de vice-presidente do órgão.

Como o sindicato dos médicos sofreu muita pres-
são, a Ames acabou tornando-se um representante al-
ternativo do mesmo. “Certa vez, numa das greves da 
categoria, o governador Eurico Rezende exigiu falar 
com um representante da associação médica, pois não 
iria negociar com o sindicato, que considerava muito 
radical. A Ames tinha, a seu ver, diretores mais conser-
vadores”, recorda Celso, que diz que o governador não 
sabia que a associação havia mudado e estava atuando 
como uma comissão composta por membros das duas 
entidades.  “Depois de cinco dias de negociação, con-
seguimos entrar em acordo pelo fim da greve no Iesp, 
com a promessa do governador de que os profissionais 

não seriam punidos. Mas, ao contrário do que foi dito, 
todos os médicos que fizeram parte da comissão de ne-
gociação foram demitidos”, recorda. Isso levou a um 
novo movimento de paralisação, que só terminou em 
1982, na redemocratização, com o governo de Gerson 
Camata. Apesar de todas as atribulações do governo de 
Eurico, Celso deixa claro que ele era um adversário leal 
e que sempre assumia o que fazia.

DIfICulDADES ■

O início da gestão foi marcado pela situação financeira 
extremamente precária da instituição, que, assolada por 
dívidas, estava à beira da insolvência. “A primeira coisa 
que fiz foi tentar negociar as promissórias atrasadas já 
ínsitas, inclusive com a Transbrasil, decorrentes de des-
pesas do congresso médico recentemente terminado. 
Havia também débitos fiscais e outros oriundos de des-
pesas vigentes que necessitaram de negociações nem 
sempre fáceis junto aos credores”, relembra Murad. 

Para tentar sanear as contas, a diretoria da associa-
ção deixou de participar de eventos médicos nacionais 
para os quais era convidada e foi obrigada a se desfazer 
de alguns bens para tentar recuperar-se. “Junto com a 
assembleia de delegados, levantamos todo o patrimô-
nio que a Ames tinha para ver o que seria necessário e 
possível de se desfazer”, relata. 

Apesar da solução não ter sido um consenso, foram 
vendidas algumas vagas de garagem e uma das salas no 
Edifício Ames, além da realização de uma rifa de um 
videocassete e redução do efetivo para tentar ameni-
zar a situação. No início da década de 1980, quando 
se iniciou a desvalorização do centro de Vitória, foi se 
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tornando inviável para a Ames manter seu patrimônio. 
Celso sente orgulho por sua diretoria ter conseguido 
sanear todas as dívidas da Associação ao término do 
seu segundo mandato (1983-1985).

Outra dificuldade contornada em sua gestão foi a 
realização do tradicional Congresso da Ames. Depois 
de um ano sem o Congresso ter sido realizado, Celso 
fez, em 1982, algumas mudanças no evento, que passou 
a ser autossuficiente e custear a Associação de outubro 
em diante. “Houve ainda um fato curioso nesse Con-
gresso. Nós sempre dávamos um coquetel na abertura 
do evento e, nessa edição, numa parceria com Toninho 
Neffa, do Alice Vitória, promovemos um jantar. Coin-
cidência ou não, o número de inscrições do Congresso 
passou de 200 para 600”, recorda, com humor. 

“Antigamente, éramos muito mais mobilizados, 
até por sermos poucos e com um tipo de vida diferen-
te. Havia uma repressão muito maior também, então a 
capacidade de reação era maior”. E continua: “Hoje a 
classe médica está muito acomodada, preocupada com 
a parte material e deixando a profissional de lado”, 
afirma Celso. Apesar de criticar a falta de mobilidade 
da classe, Dr. Murad vê com muito otimismo os novos 
movimentos dos médicos, que lutam por uma remu-
neração digna, pelos projetos tirados do 10º Encontro 
Nacional de Entidade Médica, pela aprovação do Ato 
Médico e pela implantação da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 
além do movimento contra a abertura de novas escolas 
médicas.

De acordo com Celso Murad, a entrada dos Con-
selhos Estaduais e do Conselho Federal de Medici-
na nessas lutas fortaleceu os movimentos, mas ainda 

falta muito para a compreensão de alguns anseios da 
classe. “A Lei do Ato Médico tem que ser mais divul-
gada, é preciso passar sua ideologia. Ela não tem abso-
lutamente nada que a identifique com a ideologia do 
poder. Isso é discurso daqueles que normalmente se 
acham sem razão, inferiorizados em relação aos mé-
dicos”, critica Celso, que lembra que o médico foi o 
primeiro profissional a surgir na área da saúde e tam-
bém o idealizador do tratamento multiprofissional dos 
pacientes. “Nós lutamos para colocar nos hospitais en-
fermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionis-
tas, assistentes sociais. Não é agora, que conseguimos 
isso tudo, que iríamos tentar diminuir a importância 
desses profissionais. Mas, apesar de tudo, sou otimista 
e tenho certeza que a Lei do Ato Médico será aprova-
da”, afirma.

Já em relação à abertura de novas escolas de medi-
cina, Murad é contra as escolas médicas ruins, “mas se 
abrir uma escola médica de qualidade, com um ensino 
de qualidade e uma pós-graduação de qualidade, sou a 
favor. Na minha avaliação, o Estado está bem servido, 
pois a Ufes e a Emescam são boas escolas”, conclui. 

“Nenhum profissional trabalha como o médico tra-
balha”, afirma Murad. Essa frase resume o amor que o 
médico tem que ter pela profissão para aguentar a dura 
jornada de plantões, consultório e ainda dar conta da 
vida pessoal. Murad é esse apaixonado, que diz que o 
importante é gostar do que se faz. Apesar das dificul-
dades da profissão, uma das maiores satisfações de sua 
vida foi quando o filho mais novo desistiu de fazer en-
genharia para seguir a carreira médica. “Já tenho um 
filho engenheiro, agora vou ter um médico na família”, 
fala o pai coruja.
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Celso também não poupa elogios à esposa dedica-
da. “Márcia é economista e sempre deu conta da dupla 
jornada família-trabalho. Nesses 29 anos de casados, 
ela sempre entendeu minhas ausências, até porque a 
vida profissional dela também sempre foi muito rica”, 
afirma Celso Murad. 

Outra pessoa da família que ele também faz ques-
tão de fazer referência é a dona Jaci, que há 28 anos 
cuida de tudo em sua casa. “Ela nos possibilitou a li-
berdade de podermos crescer profissionalmente, pois, 
na nossa ausência, ela cuidava dos meninos”, enfatiza 
Murad.

Entretanto, a vida atribulada não lhe tira o prazer 
de praticar seus três hobbies “sedentários”, sempre 
acompanhado da família. “Não abro mão de ler, ouvir 
música e ir ao cinema”, completa Celso.

CuRRíCulo ■

Formado pela 1º turma da Ufes, em 1966, Celso Murad 
foi professor de Pediatria na Emescam, do final de 1972 
a 1977. Foi membro da Comissão Organizadora e pre-
ceptor da Residência Médica do Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória de 1977 a 1990. É Chefe do Serviço de 
Pediatria do Hospital Santa Rita de Cássia desde 1992. 

Além disso, participou ativamente, em várias 
oportunidades, das diretorias da Ames, do Simes e do 
CRM. Atua em seu consultório particular desde abril 
de 1968. 

Atividades em entidades médicas

Diretor Clínico do Hospital Infantil (maio de 1968  �

a agosto de 1969)
Presidente da Sociedade Espírito-santense de Pe- �

diatria (1973-1976)
2º Secretário da Ames na gestão de Dório Silva �

Secretário-geral do Simes (1979-1980) �

Presidente do Simes (1980-1981) �

Presidente da Ames (1981-1985) �

Diretor Clínico do Hospital Infantil Nossa Senhora  �

da Glória (05/1968 – 08/1969)
Diretor-geral do Hospital Infantil Nossa Senhora  �

da Glória (1983-1986)
Vice-presidente do CRM (1983-1988) �

Diretor-geral do Hospital São Lucas (1986-1990) �

Presidente do CRM (1988-1990) �

Corregedor do CRM (1998-2002) �

Vice-presidente do CRM (2002-2003) �

Presidente do CRM (março a outubro de 2003) �

Secretário-geral do CRM (2003-2008). �

Conselheiro suplente do CFM (2004-2009) �

Conselheiro efetivo do CFM (2009-2014) �

BIêNIo 1981-1983 ■

Presidente: Celso Murad �

1º Vice-presidente: Luiz Alberto Tavares �

2º Vice-presidente Norte: José Fernando Pandolfi �

2º Vice-presidente Sul: Heli Manoel Prado Costa �

Secretário-geral: João Luiz Sandri �
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1º Secretário: Felipe José Granja Moyses �

2º Secretário: Gabriel Antonio de Oliveira �

1º  Tesoureiro: Eurico Semedo Boni �

2º  Tesoureiro: Carlos Galileu Porto �

Diretor de Anais e Biblioteca: Márcia de Lima Ma- �

chado

BIêNIo  1983-1985 ■

Presidente: Celso Murad �

1º Vice-presidente: Luiz Alberto Tavares �

2º Vice-presidente Norte: José Santo Pedrini �

2º Vice-presidente Sul: Heli Manoel Prado Costa �

Secretário-geral: João Luiz Sandri �

1º Secretário: João Luiz de Aquino Carneiro �

2º Secretário: Dea Márcia Barroso Cordeiro �

1º  Tesoureiro: Abrantes Araujo Silva �

2º  Tesoureiro: João Chequer Bou-Halib �

Diretor de Anais e Biblioteca: Lauro Monteiro Vas- �

concellos Filho

Abertura do 7º seminário 

Brasileiro de Endoscopia 

digestiva, realizado na gestão 

do dr. celso Murad.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1981 – 24 de julho: inauguração do Hospital Maternidade  �

santa paula, em Vitória, Es.

Âmbito estadual
1983 – 18 a 22 de outubro: realização do XXiV congresso  �

Estadual da Ames, em Vitória, Es.

1984 – 14 a 20 de outubro: realização do XXV congresso  �

Estadual da Ames, em Vitória, Es.

Âmbito nacional
1981 – 02 de setembro: o decreto nº 86329 criou o conselho  �

consultivo da Administração de saúde previdenciária 

(conAsp).

Âmbito internacional
1982 – sune K. Bergström (suécia) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pela divulgação de novos conhecimentos sobre as 

funções das prostaglandinas das substâncias biologicamente 

ativas (dividido com Bengt ingemar samuelsson e John 

robert Vane).

1983 – Barbara Mcclintock (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pelo descobrimento dos elementos genéticos móveis.

1984 – nils Kaj Jerne (dinamarca) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pelos seus estudos sobre o sistema imunológico e 

descoberta do princípio que rege a produção de anticorpos 

monoclonais (dividido com Georges Köhler e césar Milstein).

1985 – Michael s. Brown (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por suas descobertas relativas à regulação 

do metabolismo do colesterol (dividido com Joseph L. 

Goldstein).
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Presidente Luiz Alberto Tavares 

Filho de Flávio Ferreira Tavares e Anna Conceição Ta-
vares, nasceu em 4 de outubro de 1944, no bairro de 
Itaquari, em Cariacica, ES. Casado há 39 anos com Ma-
rília Pimenta Tavares, professora aposentada de biolo-
gia, teve duas filhas, Flávia e Lila, que lhe deram quatro 
netos: Esther, Luiz Felipe, David e Caio. Mora na Praia 
do Canto, em Vitória.

vISão EMPRESARIAl ■

A visão empresarial balizou o período em que Luiz Al-
berto Tavares atuou como presidente da Ames entre os 
anos de 1985 e 1987. “Fiquei apenas uma gestão como 
presidente, mas já desenvolvia anteriormente funções 
na entidade. Foi em 1986 que aconteceu o primeiro con-
gresso com ares verdadeiramente profissionais, com 
estandes de estrutura metálica, espaços para happy 
hour, utilização de três grandes auditórios, palestras 
simultâneas, etc. Exatamente por isso, o resultado ope-
racional do evento foi alto, proporcionando a constru-
ção de três apartamentos com salas maiores no Clube Crédito/foto: cedida pela Ames.
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dos Médicos, em Campinhos, e melhorias do auditório 
da sua então sede, em Vitória. Todas as sociedades de 
especialidades faziam reuniões e encontros na sede da 
associação; a própria Unimed nasceu dentro do espaço 
da Ames. 

IDEIAS E AçõES ExCêNtRICAS ■

Dono de ideias e ações ousadas que nem sempre são de 
fácil compreensão para as pessoas com quem convive 
profissionalmente, o cardiologista Luiz Alberto Tava-
res provou, durante o período em que foi presidente da 
Ames, que também é bom na arte e técnica de adminis-
trar. Operacionalizou sua gestão numa junção de serie-
dade, compromisso e humor, e tal fusão transparecia 
em seu discurso como presidente. Deu continuidade à 
gestão de Celso Murad, promovendo a organização da 
casa e saneando as dívidas então existentes.  

Durante os anos na presidência da Ames, Tavares 
foi defensor de ideias polêmicas, que nem sempre eram 
apoiadas pelos demais diretores. “No ano de 1986, eu 
queria distribuir, para quem se inscrevesse no congres-
so anual, uma camisinha. Afinal, com a aids em grande 
evidência, a camisinha alcançou um patamar de maior 
nobreza. De instrumento usado para evitar a morte, a 
camisinha passara a ser considerada o novo paradig-
ma de proteção da vida. A distribuição foi feita predo-
minantemente aos jovens, representados em razoável 
número por estudantes e mulheres médicas, dentro do 
hotel onde se realizava o congresso, há mais de vinte 
anos. A diretoria, receosa dos comentários impróprios, 
desaprovou”, lembra, rindo.

AtIvIDADES PARAlElAS ■

Não só do consultório de cardiologia vive Tavares; ele 
ainda faz palestras para empresas por todo o Brasil. 
Além de medicina e política, Tavares adora ler e es-
crever, ambos bons passatempos terapêuticos. Mesmo 
com toda a exiguidade de tempo, lê muito, tem ideias e 
as escreve. Outra de suas paixões: frases de efeito. Solta 
tais frases durante uma conversa com tamanha natu-
ralidade que, às vezes, se tornam impercebíveis. Com-
prometeu-se a escrever pelo menos uma lauda e meia 
por dia, desafio mantido até hoje. Graduou-se em psi-
cologia não para exercer a profissão de psicólogo, mas 
para ter mais ferramentas de ajuda às pessoas.  Além de 
presidente da Ames, Tavares foi secretário estadual da 
Saúde de 1991 a 1993 e presidente do Iesp no governo 
de Albuino Azeredo. Gosta de política em sua concep-
ção aristotélica. 

“A política tem tantos conflitos que, embora criada 
por Deus, é praticada pelo diabo”, completa soltando 
mais uma de suas frases de impacto.

CuRRíCulo ■

Professor de Cardiologia na Faculdade de Medici- �

na da Ufes durante dezoito anos.
Secretário Estadual de Saúde durante o Governo  �

Albuino Azeredo de 1991 a 1993. 
Formado em Cardiologia pelo Instituto Dante Pa- �

zzannese de Cardiologia, em São Paulo, e na Uni-
versidade de Miami, na Flórida, EUA.
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Iniciou seus estudos em Psicologia em São Paulo e  �

formou-se em Vitória, ES.
Palestrante desde 1978 do tema “Saúde Plena e Or- �

ganização Empresarial Otimizada”.

Foi governador do Rotary International no ES, re-
presentando a maior autoridade mundial: o presidente 
do Rotary International nos Estados Unidos.

Pelo trabalho realizado no Espírito Santo, recebeu 
o Prêmio SBC/Funcor – Biolab 2011 sobre promoção 
da saúde como Convidado Especial para frequentar a 
Faculdade de Medicina da Universidade de Berkeley, 
em East Bay, na Califórnia, EUA.

Publicou os livros Ficando para semente – Editora 
Multpublicidade. Disponível em: http://www.biblio1.
com.br/resultado.php?ISBN=8589709086. Acesso em 
04/07/2011; e o livro Hipertensão arterial.

BIêNIo 1985-1987 ■

Presidente: Luiz Alberto Tavares �

1º Vice-presidente: Lauro Ferreira da Silva Pinto  �

Neto
2º Vice-presidente Norte: Roque Alves da Silva �

2º Vice-presidente Sul: Alandino Pierre �

Secretário-geral: Wanderly Silva Serrão �

1º Secretário: João Luiz Sandri �

2º Secretário: Paulo Mendes Peçanha �

1º Tesoureiro: Abrantes Araujo Silva �

2º Tesoureiro: Carlos Alberto Emerich Silva �

Diretor de Anais e Biblioteca: João Luiz de Aquino  �

Carneiro
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dr. Luiz Alberto tavares em 

discurso durante congresso da 

Ames.

Crédito/foto: Studio Alcino – cedida 

pela Ames.

da esquerda para direita: dr. 

Abrantes Araújo da silva, dr. 

Eliudem Galvão Lima, dr. João Luiz 

sandri, dr. Luiz Alberto tavares, dr. 

paulo Mendes peçanha, dra. Maria 

Angélica Massaroni peçanha, dr. 

João Luiz de Aquino carneiro.

Crédito/foto: Studio Alcino – cedida 

pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1985 – Em dezembro, foi registrado o primeiro caso de aids no  �

Estado do Espírito santo, quando o Estado já começava a se 

movimentar no sentido de diagnosticar e controlar a doença.

Âmbito estadual
1986 – XXVii congresso Médico Estadual da Ames. �

1986 – i Jornada capixaba de ortopedia e traumatologia �

Âmbito nacional
1986 – o Ministério da saúde aprovou o plano de Ação para a  �

Erradicação da poliomielite no Brasil.

1987 – 20 de julho: o decreto nº 94 657 dispôs sobre a criação  �

do programa de desenvolvimento de sistemas Unifi cados e 

descentralizados de saúde nos Estados (suds).

1987 – no rio de Janeiro, a equipe de Bernardo Galvão, do  �

departamento de imunologia da Fundação oswaldo cruz 

(Fiocruz), consegue isolar pela primeira vez no Brasil o vírus 

HiV-1.

Âmbito internacional
1986 - stanley cohen (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por suas descobertas a respeito dos fatores de 

crescimento das células e órgãos (dividido com rita Levi-

-Montalcini).

1987 - susumu tonegawa (Japão) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por descobrir o princípio genético da geração de 

diversos anticorpos.
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Presidente Abrantes Araújo Silva 

Nasceu em São José do Calçado, ES, em 15 de agosto de 
1945. É o terceiro filho de Alcebíades Gonçalves Araújo 
Silva e Líbia Souza Silva. Fez o curso ginasial e o cien-
tífico no Colégio de Calçado, orgulho de todos os calça-
denses. Relata que naquela época o Colégio de Calçado 
recebia alunos de todo o sul do Estado e também do 
norte fluminense. Lembra que teve vários colegas de 
Bom Jesus e de Itaperuna. Formado pela Escola Médi-
ca do Rio de Janeiro em 1971.  

Em 1971, ajudou a implantar a residência médica no 
Hospital do Andaraí, no Rio de Janeiro, junto ao Ministério 
da Educação (MEC). Afastou-se das cirurgias e, atualmen-
te, atende em seu consultório realizando endoscopias.

Casou-se em 2 de dezembro de 1972 com Maria 
Luiza Rivero Araújo Silva, com quem teve três filhos: 
Abrantes Araújo Silva Filho, Carlos Eduardo Rivero 
Araújo Silva e Mariana Rivero Araújo Silva.

Abrantes Araújo Silva fez especialização médica 
em cirurgia do aparelho digestivo no Hospital do An-
daraí, onde por cinco anos passou por todas as especia-
lidades cirúrgicas. Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Para falar da difícil situação financeira enfrentada 
pela Ames no período das gestões de Celso Murad e 
Luiz Alberto Tavares, ninguém mais gabaritado do que 
Abrantes Araújo Silva, que foi tesoureiro na época e 
lembra bem o sufoco enfrentado para sanear a Associa-
ção. “A campanha que fazíamos para conscientizar os 
médicos a pagarem a anuidade da Ames era constante. 
Até hoje não entendo porque o número de associados 
continua pequeno”, afirma Abrantes, inconformado 
com a omissão dos médicos em participar ativamente 
da Associação.

Abrantes só tem elogios para os amigos presiden-
tes Celso Murad e Luiz Alberto Tavares, pois conside-
ra que a visão administrativa de ambos foi primordial 
para levar a Ames para frente. Prova disso foram as mu-
danças feitas no Congresso Médico Estadual, que, em 
sua opinião, deixou de ter uma organização amadora. 
“Os congressos de fora sempre tiveram cerimônia de 
abertura com direito a jantar ou coquetel. Resolvemos 
fazer algo parecido aqui. Naquela época, os congressos 
eram realizados no Senai, em frente ao Álvares Cabral, 
onde a estrutura existente não permitia fazer muita 
coisa além de se colocar uma mesa para os poucos pa-
trocinadores”, recorda. 

Assim, depois de amplo debate, o Congresso foi 
transferido para o Hotel Porto do Sol, apesar da re-
sistência dos médicos que achavam o local muito 
distante. Como as obras do Porto do Sol atrasaram, 
o Congresso foi realizado no Novotel, na praia de 
Camburi, hoje já demolido. A primeira experiência 
fora do centro foi um sucesso, pois foi possível ven-

der estandes para as empresas farmacêuticas, já que 
a estrutura do hotel comportava essa nova modalida-
de de comercialização. 

“Hoje já é tradição realizar os congressos no ‘lon-
gínquo’ Porto do Sol e no Centro de Convenções de Vi-
tória, com uma estrutura que não fica nada a dever aos 
congressos de outros locais”,  lembra Abrantes.

A partir dessa experiência favorável, os patrocí-
nios e os estandes passaram a fazer parte dos eventos, 
o que muito contribuiu para alavancar os Congressos 
Estaduais. “Certa vez, quando o tema do Congres-
so foi hipertensão arterial, conseguimos convencer o 
dono do Sal Globo a patrocinar o evento, dizendo-lhe 
que associar sua marca ao Congresso poderia con-
tribuir para desmistificar o sal como vilão da doença 
hipertensiva. Deu certo e a empresa bancou todos os 
outdoors de divulgação”, completa. A partir de então, 
adotou-se o outdoor como meio de divulgação, já que a 
classe médica, até então, não via com bons olhos esse 
tipo de iniciativa.

A gestão de Abrantes (1987-1989) mistura-se à sua 
participação na Associação como tesoureiro (1983-
-1985 e 1985-1987). Como presidente, ele deu conti-
nuidade aos projetos e ao ideal de sempre lutar pela 
melhoria da entidade. Em sua gestão foi feita a refor-
ma do auditório, com troca de todo o revestimento das 
cadeiras e do palco, e o lançamento da Revista do Mé-
dico, outro motivo de orgulho. À frente da Associação, 
“aumentamos o número de associados, diminuímos as 
dívidas e reformamos o Clube de Campo”, enumera 
Abrantes. 
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Além disso, foi sob sua administração que a Ames 
se tornou autossuficiente, para o que contribuíram as 
melhorias feitas no Clube de Campo. “Foram construí-
dos 4 chalés, quadra de tênis e de futebol society, sauna, 
churrasqueira, reformou-se a casa existente e a piscina. 
Com essas melhorias, os médicos voltaram a  frequen-
tar o local, já que a estrutura ficou bastante agradável”, 
lembra o médico. Como o Clube ainda necessitava de 
apoio financeiro da Ames, foram plantadas, nesse perío- 
do, 8 mil mudas de café, que era um tipo de “reflores-
tamento” rentável e que seguramente tornaria o Clube 
menos dependente da Associação. “Infelizmente, por 
problemas posteriores com o caseiro do clube, perde-
mos tudo”, lamenta Abrantes.

Outro ideal de Abrantes era tirar a sede da Ames 
do centro de Vitória, que, de acordo com ele, era de di-
fícil acesso: “Não consegui fazer a transferência, pois 
não tínhamos dinheiro para a permuta com o imóvel 
escolhido”, afirma Abrantes. E continua: “Felizmente, 
ficou a ideia, executada posteriormente por outro pre-
sidente da Associação, Gerson Marino, que viu que era 
impossível continuar no centro e fez um grande negó-
cio para a classe médica mudando a sede para Bento 
Ferreira”, relembra.

CBHPM ■

Atualmente, Abrantes administra seu consultório, o 
grupo SMS e o Hospital Santa Mônica. “Começamos 
em uma Casa de Saúde com cinco médicos investidores 
e 14 apartamentos. Hoje, temos uma equipe de mais de 
500 funcionários e uma estrutura que cresceu graças 

a esforço, sacrifícios pessoais e familiares e à visão de 
reinvestir tudo aquilo que se ganhou”, orgulha-se.

Abrantes diz ainda que a inauguração do Hospital 
Santa Mônica provou que um grupo de médicos pode-
ria se juntar e fazer um hospital ou clínica, ampliando 
sobremaneira os locais de trabalho para a classe médi-
ca. Baseados nesse modelo, outros grupos surgiram e 
foram criados hospitais como o Santa Paula, Santa Úr-
sula, Metropolitano, Praia da Costa, Vitória Apart Hos-
pital, Meridional e Vila Velha. Com isso, pode-se dizer, 
sem medo de errar, que houve um salto quantitativo e 
principalmente qualitativo na estrutura hospitalar do 
Estado, capitaneada pela iniciativa privada.  

Mas nem sempre é fácil exercer o papel de médi-
co e empresário da saúde. Abrantes gosta de lembrar 
que continua do mesmo lado, o dos médicos: “Depois 
de 30 anos participando da administração do hospital e 
do plano de saúde, posso ter o direito de ter pontos de 
vista diferentes”, afirma Abrantes, referindo-se à im-
plantação da CBHPM.

De acordo com Abrantes, com o avanço das tecno-
logias na área médica, a medicina mudou para melhor, 
mas os custos também são cada vez maiores e os médi-
cos merecem e devem ganhar bem. “Não acho correto ter 
um preço de consulta igual para profissionais diferentes, 
com experiências diferentes, graduações e pós-gradua-
ções diferentes. Acho que o médico mais qualificado e 
experiente tem que ganhar mais, e os valores propostos 
pela CBHPM podem ser negociados”, opina.

Segundo Abrantes, o profissional que não está bem 
qualificado onera desnecessariamente o sistema de 
plano de saúde, já que “o profissional bem preparado 
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não precisa de uma série infindável de exames, muitas 
vezes repetitivos, algumas vezes desnecessários, pois 
sabe exatamente o que solicitar como diagnóstico com-
plementar”, afirma.

oMB-ES ■

A opinião do presidente Abrantes Araújo quanto à cria-
ção de uma Ordem dos Médicos do Brasil (OMB) tam-
bém diverge: “Não sou contra a Ordem, mas acho que já 
temos nossa ordem: o CRM-ES cuida da ética e regula-
menta a profissão, o Simes cuida das questões trabalhis-
tas e a Ames congrega tudo o  que as outras entidades 
fazem e ainda cuida do cultural e do social”, afirma.

Abrantes defende, porém, a ideia de uma avaliação 
ao estilo da prova da Ordem dos Advogados. “Sou pro-
fessor universitário na Ufes e acho interessante esse 
tipo de avaliação, pois vejo uma mudança significativa 
na graduação dos médicos, nem sempre para melhor. 
Nem todos fazem residência médica e acho que esses 
profissionais que querem ou precisam pular essa im-
portante etapa devem passar por um prova de avalia-
ção antes de entrar no mercado de trabalho”, opina 
Abrantes.

ESColAS DE MEDICINA ■

          
“Não precisamos de mais escolas médicas de gradua-
ção, e sim de normatizar, melhorar e, principalmente, 
facilitar o acesso dos médicos às pós-graduações e es-

pecializações”, pondera o médico. Abrantes defende 
essa ideia dizendo também que aumentar o número 
de profissionais formados não significa maior presen-
ça de médicos nas regiões onde eles são mais neces-
sários. “Os médicos têm que ter facilidades, melhores 
salários e condições de trabalho para se fixarem no in-
terior. Facul dades criadas nessas regiões vão significar 
somente mais profissionais migrando para os centros 
maiores devido à falta de estrutura local para absorvê- 
-los. Assim, já que não se pode lutar contra um fato 
consumado, deve-se partir para as provas de avaliação, 
à semelhança dos advogados. O CRM/CFM tem toda a 
estrutura e legitimidade para isso”, afirma.

AléM DA MEDICINA ■

As diversas atribuições não afastaram Abrantes do 
convívio com a família, principalmente da esposa Ma-
ria Luiza Rivero, que é pediatra e trabalha no hospital 
junto com ele. “O grande mérito do meu crescimento e 
do grupo Santa Mônica é dela, que sempre me incenti-
vou e trabalhou muito ao meu lado”, afirma Abrantes. 
São três filhos na família Araújo: Abrantes Araújo Sil-
va Filho é médico, tem mestrado em epidemiologia na 
Fiocruz e atua também no hospital; Carlos Eduardo é 
advogado e Mariana é formada em publicidade e em 
direito.

Além da paixão pela medicina, Abrantes também 
é amante das viagens, hobby que cultiva para relaxar e 
curtir os momentos com a família.
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AtuAção EM ENtIDADES MéDICAS ■

Na área política, atuou como tesoureiro da Ames nas 
gestões de Celso Murad e Luiz Alberto Tavares, elegen-
do-se presidente da associação no biênio 1987-1989.

Foi suplente do CRM-ES e do Simes. Foi também 
presidente da Associação dos Hospitais do Estado do 
Espírito Santo (AHEES)  e um dos fundadores do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do 
Espírito Santo (SINDHES).

Como empresário, foi um dos fundadores do grupo 
Santa Mônica Saúde (SMS) e do Hospital Santa Môni-
ca, em Vila Velha. Além disso, é professor da Ufes na 
disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experi-
mental desde 1977.

BIêNIo 1987-1989 ■

Presidente: Abrantes Araújo Silva �

1º Vice-presidente: Paulo Mendes Peçanha �

2º Vice-presidente Norte: Roque Alves da Silva �

2º Vice-presidente Sul: Átila  José  Loureiro Sch- �

midt
Secretário-geral: Wanderly Silva Serrão �

1º Secretário: Terezinha Marques �

2º Secretário: José Ramos Neto �

1º  Tesoureiro: Gilmar Domingues Cardoso �

2º  Tesoureiro: Claudio Medina da Fonseca �

Diretor de Anais e Biblioteca: Jussimar Santos Al- �

meida
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da esquerda para direita: dr. dionizio 

Avanza, dr. délio delmaestro, dr. 

José Moysés, dr. Abrantes Araújo 

silva, governador cristiano dias 

Lopes, dr. João Luiz de Aquino 

carneiro, dr. Luiz Alberto tavares e 

dr. Manoel Gomes Meira, durante 

solenidade de reinauguração do 

auditório no Edifício Ames, em agosto 

de 1989.

da esquerda para direita: dr. Wilson 

Mário Zanotti, dr. Fausto Edmundo 

Lima pereira, dr. celso Murad, 

dr. nirlan Evangelista coelho, dr. 

Abrantes Araújo silva, dr. nilton 

Baiano e dr. Luiz Buaiz.



66

Túnel do tempo

Âmbito municipal
1989 – criação da Unimed sul capixaba, em cachoeiro do  �

itapemirim, Es. 

1989 – 14 de fevereiro: inauguração do Hospital roberto  �

Arnizant silvares, em são Mateus, Es.

Âmbito estadual
1987 – 19 a 24 de outubro: realização do XXViii congresso  �

Médico Estadual da Ames.

1988 – inauguração do Hospital dório silva, na serra, Es, que  �

teve dr. Luiz Alberto tavares como o seu primeiro diretor-

-geral. 

Âmbito nacional 
1988 – iminência de entrada do cólera no Brasil, que já grassava  �

pelos países latinos vizinhos. Um plano elaborado pelo 

Ministro da saúde, junto aos secretários da saúde e liderado 

pelo médico Alcenir Guerra, conteve a sua entrada no país. 

Graças ao planejamento e a tomada das devidas medidas, 

evitou-se uma dizimação catastrófi ca e foi possível controlar

os casos que ultrapassaram as fronteiras do nosso país. 

1989 – criação  da sociedade Brasileira de clínica Médica. �

Âmbito internacional
1988 – sir  � James Whyte Black (Grã-Bretanha) recebeu o 

prêmio nobel de Medicina pela descoberta de novos e 

importantes princípios de quimioterapia, incluindo o dos 

betabloqueadores (dividido com Gertrude Belle Elion e 

George Herbert Hitchings).

1989 - Michael John Bishop (Estados Unidos) recebeu o  �

prêmio nobel de Medicina pela descoberta da origem celular 

dos oncogenes retrovirais (dividido com Harold Eliot Varmus).
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Presidente Paulo Mendes Peçanha 

Em 13 de agosto de 1950, em Vitória, ES, nasceu Pau-
lo Mendes Peçanha, filho de Ozéas Mendes da Silva e 
América Mendes Peçanha. Formou-se em medicina na 
Universidade Federal do Espírito Santo em 1975. Fez 
residência médica no Hospital dos Servidores do Esta-
do, no Rio de Janeiro, nos anos de 1976 e 1977. Retornou 
para Vitória e em 28 de julho de 1978 casou-se com Ma-
ria Angélica Massaroni Peçanha, com quem teve três 
filhos: Marcelo Massaroni Peçanha, Pedro Massaroni 
Peçanha e Paula Massaroni Peçanha.

 Depois de ser presidente da Ames por uma gestão, 
Peçanha também foi diretor do Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes (Hucam-Ufes) de janeiro de 
1996 a janeiro de 2004. O médico compara as duas ativi-
dades e conclui que ter estado à frente da Ames foi uma 
amenidade: “Não foi uma tarefa pesada: na verdade foi 
uma satisfação ser presidente da Ames”, afirma Peçanha.

No início de sua gestão à frente da associação, Paulo 
foi surpreendido pelo bloqueio dos recursos bancários 
pelo Plano Collor, em março de 1990, que reduziu dras-
ticamente o caixa de 300 mil cruzados novos: “O que Crédito/foto: cedida pela Ames.
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restou mal dava para cobrir a folha mensal da Ames”, 
recorda Peçanha. A corrida por novas adesões foi ne-
cessária e, graças ao empenho da diretoria, com o apoio 
de Gilmar Domingues Cardoso, tesoureiro na época, a 
Ames conseguiu chegar ao número de 668 médicos as-
sociados (na época havia 3 mil médicos no Estado) e 
elevar o caixa para 446 mil cruzados novos em poucos 
meses. “Nossa primeira estratégia foi mobilizar a classe 
para salvar nossa associação. Feito isso, seguimos com 
nosso segundo objetivo, que era intensificar as ativida-
des científicas”, afirma. 

Foi desenvolvido o projeto Educação Continuada 
e realizados Congressos Médicos Estaduais fora da 
Grande Vitória, organizados pela Ames, no norte e no 
sul do Estado. “Foram grandes oportunidades para tro-
ca de ideias e aprimoramento científico, que pudemos 
levar a Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e São Ma-
teus”, afirma Peçanha.

De acordo com o infectologista, uma característica 
especial do projeto Educação Continuada foi ter conse-
guido a participação da Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) através do pagamento das inscrições dos médi-
cos, liberando, assim, os profissionais para participarem 
dos eventos. “Mais de 90% do público que reunimos nas 
jornadas era de médicos em plena atividade, sendo atin-
gido, dessa forma, o objetivo do projeto, que era atuali-
zação científica desses profissionais”, recorda. 

O lado social também não foi esquecido. Procurando 
realizar eventos que congregassem os médicos, a Ames 
realizou, nesse período, o Forró dos Médicos, que fazia 
sucesso no Clube de Campo nos meses de junho e julho, 
e o Som dos Médicos, que reunia os profissionais que 
gostavam de cantar e curtir boa música, em Vitória. 

Em relação à luta pela melhoria dos honorários 
médicos, o trabalho foi intenso no período em que Pe-
çanha esteve à frente da Associação. “A comissão for-
mada para trabalhar no assunto, liderada por Gerson 
Marino, foi muito ativa e conseguiu uma série de vitó-
rias”, recorda Peçanha. 

Todos os destaques da gestão  puderam ser acom-
panhados pela classe médica do Estado por meio do 
Jornal da Ames. “Para viabilizar as propostas e a di-
vulgação dos eventos, o veículo foi imprescindível. E 
como conseguimos retomar uma periodicidade estável, 
o órgão pôde ser usado também como instrumento de 
integração dos médicos”, enfatiza o presidente.

HuCAM ■

O trabalho associativo despertou em Paulo Peçanha 
a vontade de contribuir no setor público. Sua gestão 
como diretor superintendente do Hospital Universitá-
rio Cassiano Antônio de Moraes (Hucam) ficou marca-
da pelas conquistas alcançadas nos 8 anos (1996-2004) 
em que esteve à frente do hospital. Foram reativados 
leitos, levando o hospital para próximo de sua capaci-
dade plena. “Promovemos o reequipamento da área de 
alta complexidade. O setor de hemodinâmica foi equi-
pado com aparelhos de última geração, até então ine-
xistentes no setor público do Estado. Foram adquiridos 
novos aparelhos de diagnóstico por imagem, como to-
mografia computadorizada, ultrassom e ecocardiogra-
ma”, recorda Peçanha.

A ampliação da área de pronto atendimento, que foi 
triplicada, e a reformulação das áreas de pediatria e do 
centro cirúrgico também foram destaques desse período. 
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Toda essa reformulação foi importante, por contri-
buir para um melhor atendimento à população e tam-
bém para melhorar a formação de alunos de graduação 
e médicos residentes, que puderam ter contato com no-
vas tecnologias e com melhores condições estruturais do 
hospital.

Apesar das dificuldades, Peçanha considera a ex-
periência como diretor do Hucam marcante e produti-
va, mas também desafiadora.

APoIo ■

Para a realização de tantos feitos,  teve que contar com 
o apoio e a compreensão da família. A esposa Angéli-
ca, que é dermatologista, participou ativamente de sua 
gestão à frente da Ames, ajudando a montar a progra-
mação de congressos e jornadas. “Grande parte do su-
cesso dos eventos deve-se também a ela, pelo empenho 
dispensado”, elogia Peçanha. A esposa também teve 
presença marcante durante a gestão do Hucam, “pro-
porcionando força e somando na administração”. Foi 
também indispensável para seu sucesso no trabalho a 
compreensão e apoio dos filhos.

O médico não abre mão de reunir a família nos 
almoços de fim de semana para momentos de des-
contração. “Também aproveito o tempo livre para uma 
boa leitura”, conclui Peçanha.

AtIvIDADES EM ENtIDADES MéDICAS ■

Após formar-se em medicina pela Ufes em 1975, Pau-
lo Peçanha fez residência e especialização em Clínica 
Médica e Infectologia no Hospital dos Servidores do 

Estado do Rio de Janeiro. Teve participação em outras  
gestões da Ames e foi presidente da Associação no pe-
ríodo de 1989 a 1991.

Além de diretor superintendente do Hucam por 
oito anos, Peçanha foi também presidente da Socieda-
de de Infectologia do Espírito Santo e chefe do Serviço 
de Doenças Infecciosas. 

Atualmente, Peçanha trabalha como professor 
da Ufes nas áreas de Clínica Médica e Infectologia e 
está se dedicando mais aos cuidados com os pacientes. 
“Uma das coisas que mais me dá satisfação é clinicar. 
Nunca deixei de fazer isso, mas, agora que deixei a di-
retoria do Hospital Universitário, tenho mais tempo”, 
confessa Paulo Peçanha.

Membro fundador da Sociedade de Infectologia do 
Espírito Santo (Sies) em 1993, foi seu presidente até o 
ano de 2001. Também exerceu o cargo de 2º secretário  
da Ames, nos anos de 1985 a 1987, e foi vice-presidente 
da Associação no período de 1987 a 1989.

BIêNIo 1989-1991 ■

Presidente: Paulo Mendes Peçanha �

1º Vice-presidente: Eliudem Galvão Lima �

2º Vice-presidente Norte: Paulo Roberto Foletto �

2º Vice-presidente Sul: Luiz Bento Fernandes Coelho �

Secretário-geral: Lauro Ferreira da Silva Pinto Neto �

1º Secretário: Rafael Mussiello �

2º Secretário: Lucinéia Moreto Fernandes �

1º  Tesoureiro: Gilmar Domingues Cardoso �

2º  Tesoureiro: Gerson Thomé Marino �

Diretor de Anais e Biblioteca: Paulo Sérgio Emerich   �

Nogueira
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dr. paulo Mendes peçanha na 

abertura do XXXii congresso 

Médico Estadual da Ames. 

Crédito/foto: cedida pela Ames.

dr. paulo Mendes peçanha (terno 

branco) e autoridades na abertura 

do XXXii congresso Médico 

Estadual da Ames.

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1990 – 20 de janeiro: o médico capixaba dr. Luciano  �

rezende criou e implantou um novo modelo de orientação 

à prática de exercícios físicos para grandes massas 

populacionais.  o serviço de orientação ao Exercício Físico 

(soE) consiste em módulos construídos nos parques e praias 

da cidade de Vitória, com acompanhamento de equipes 

para orientação profi ssional do exercício físico, destinados 

à  população gratuitamente e como parte integrante do sUs. 

Esse serviço virou modelo e já foi reproduzido em várias 

cidades do Espírito santo e no país. 

1990 – 9 de maio: fundação da Unimed norte capixaba, em  �

Linhares, Es.

Âmbito estadual
1990 – 19 de setembro: a  � Lei nº 8.080 dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências.

1990 – 04 de janeiro: a Lei nº 4.317 (publicada no diário ofi cial  �

do Estado do Espírito santo em 05 de janeiro), Artigo 12, cria 

o conselho Estadual de saúde.

Âmbito nacional
1991 – 16 de abril: o decreto nº 100 criou a Fundação nacional  �

de saúde (Funasa).

Âmbito internacional
1990 – Joseph Edward Murray (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por seus estudos sobre o transplante de órgãos 

e células no tratamento de doenças humanas (dividido com 

Edward donnall thomas).

1991 – Erwin neher (Alemanha) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pela criação de métodos de medição de grande 

importância para a biologia celular (dividido com Bert 

sakmann).
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Presidente Rafael Mussiello 

Crédito/foto: cedida pela Ames.

Filho de Francisco Eugênio e Leonor Suzano Mussiello,  
Rafael Mussiello nasceu em Vitória, ES, no dia 10 de no-
vembro de 1943. Casado com Maria José Leite Mussiello,  
tem dois filhos, Eduardo e Silvia Leite Mussiello. 

Formou-se em medicina pela Ufes em 1969. Espe-
cializou-se em ginecologia e obstetrícia em 1973, tendo 
em seu currículo mais de seis mil partos. Também espe-
cializou-se em medicina do trabalho em 1979. Em 1975, 
fez o curso da Associação Brasileira de Ensino Médico 
(Abem). Em 1977, assumiu como titular da disciplina 
de obstetrícia da Emescam, até abril de 2007. Foi chefe 
do departamento por quatro anos. Em janeiro de 1981 
assumiu a direção da Emescam, onde ficou até 1984. É 
membro da Federação Brasileira de Ginecologia e Obs-
tetrícia (Febrasgo) desde 1970. Atualmente trabalha 
como funcionário temporário da prefeitura municipal 
de Cariacica e é plantonista do Centro Hospitalar Gran 
Master, além de atuar em seu consultório particular.

Antes de falar sobre sua gestão na Ames e suas par-
ticipações na área médica/política, Rafael Mussiello 
enfatiza o trabalho de Paulo Peçanha, de quem afirma 
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ter herdado um trabalho “muito bom, com equilíbrio 
das contas e muitas melhorias”. Mas também diz que, 
logo que assumiu a Associação, começou a resolver al-
gumas pendências e a tentar alavancar novos projetos 
para a melhoria da entidade.

Um problema que já se arrastava por outras gestões 
foi solucionado por sua diretoria e rendeu aos caixas da 
Ames uma baixa considerável. “Os então funcionários 
do Clube de Campo não realizavam um bom atendi-
mento aos associados, como também não tinham um 
bom relacionamento com a diretoria. Para nos livrar-
mos desse problema, arranjamos outro: desembolsar 
uma gorda indenização”, recorda Mussiello. Mas isso 
não impediu que novas melhorias fossem feitas no Clu-
be, que nesse período tinha suas acomodações bastante 
disputadas pelos médicos. “Mudamos a administração 
e montamos uma equipe para coordenar o local. Refor-
mamos os chalés, a piscina, churrasqueiras e área de 
lazer. As pessoas começaram a usar as acomodações e 
era uma competição acirrada para se hospedar no lo-
cal”, lembra Mussiello. As festas também eram cons-
tantes no local, com destaque para a realização de uma 
grande confraternização anual em homenagem ao Dia 
do Médico, além da continuidade das festas juninas e 
dos forrós.

Apesar dos problemas com os funcionários do Clu-
be de Campo, os da Ames são lembrados com carinho 
e de forma muito positiva por Rafael Mussiello. ”The-
rezinha, Fernando e Belinha me deram muito apoio 
quando fui presidente e foram muito importantes na 
minha gestão”, destaca.

Outro projeto desenvolvido por Mussiello foi a re-
forma da sede da Ames, ainda no centro, que passou 

por uma reestruturação administrativa e física. “Come-
çamos também a amadurecer a ideia de mudar o local 
da sede, já que no centro o lugar era pequeno, de difícil 
acesso, além de possuir um anfiteatro que não compor-
tava mais nossos eventos”, lembra ele. A mudança da 
sede foi concretizada na gestão seguinte.

O ginecologista também deu continuidade ao veí-
culo de comunicação da Ames, na época ainda um jor-
nal, pois julgava importante a manutenção de um meio 
de transmitir aos médicos o que estava sendo feito em 
prol da classe.

Outra preocupação era sempre intervir em fatos 
relevantes na área de saúde em benefício não só dos 
médicos, mas também da população. “Reuníamos-nos 
com a superintendência da Sesa para debater o assunto 
‘captação de órgãos’. O objetivo era que a Ames ajudas-
se a Sesa a conscientizar as famílias sobre a importân-
cia da doação”, afirma Rafael Mussiello.

A atuação da Assembleia de Delegados também é 
lembrada pelo ex-presidente, que destaca o trabalho 
feito por seus membros com o objetivo de captar mais 
sócios. “Também conseguimos, nesse período, modifi-
car o estatuto e afirmar que a Associação é uma entida-
de sem fins lucrativos e de utilidade pública”, diz ele.

Ainda na gestão de Mussiello, a Ames adquiriu 
uma televisão e um videocassete para desenvolver uma 
videoteca científica. Foi montado um acervo e os mé-
dicos podiam usufruir o espaço para se atualizar. Mas, 
infelizmente, depois o projeto não foi à frente.

Apesar de todo o trabalho desenvolvido pela Ames, 
Mussiello constata, com pesar, que os médicos não dão 
o devido valor à Associação: “O médico acha que a Ames 
não serve para nada e, por não haver anuidade obrigató-
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ria, não contribuem com a entidade. Mas a Associação 
concentra o apoio científico, a organização de eventos e 
se preocupa com o social da classe”, enfatiza.

Em relação aos congressos médicos, o ginecologista 
fala, com tristeza, da falta de apoio para os eventos: “Os 
laboratórios tinham uma influência muito forte nesses 
congressos, fazendo doações e ajudando a promover 
boas programações e trazer convidados importantes. 
Agora, eles estão em dificuldades e nós também esta-
mos sofrendo as consequências”, afirma Mussiello.

PolítICA ■

A luta pela classe médica foi além da presidência da 
Ames e de participações em gestões da Associação e do 
CRM. 

Rafael Mussiello foi eleito vereador em 1999 e 
marcou sua presença na Câmara de Vitória entre 2000 
e 2004. “Meu objetivo era atuar na Saúde e conquistar 
melhorias para atender bem a população e proporcio-
nar qualidade ao trabalho dos profissionais”, afirma. 

Um dos projetos foi a implantação de um serviço 
de pronto atendimento funcionando 24h nos postos de 
saúde no norte e no sul de Vitória, visto que a cidade 
não possui um hospital municipal. “Essa ideia não foi 
abraçada pela prefeitura”, lamenta o ginecologista.

Já os projetos sobre a proibição de disponibilizar 
ketchup e maionese em embalagens não descartáveis e 
o da lavagem da areia com um produto químico que tira 
toda a contaminação foram aprovados, viraram leis, 
mas não vêm sendo cumpridos. “É muito difícil conse-
guirmos sucesso absoluto. O que adianta criarmos leis 
importantes se não há fiscalização para fazê-las cum-

prir? As pessoas vão continuar passando mal com into-
xicação alimentar por causa de maionese contaminada, 
e as crianças vão continuar pegando micose nas nossas 
pracinhas, praias, clubes e escolas”, critica Mussiello. 

Apesar das barreiras enfrentadas, ele não desiste e 
candidatou-se novamente na eleição de 2004, ficando 
como primeiro suplente do Partido Progressista (PP).

vERSAtIlIDADE ■

Além de sua atuação na política partidária e na polí-
tica médica, ele lembra com saudade dos tempos em 
que foi diretor das maternidades do Hospital São José 
e do Hospital das Clínicas, além dos mais de cem plan-
tões noturnos que dava por ano na maternidade Arnal-
do Ferreira: “Tínhamos uma equipe de dez obstetras e 
quatro pediatras e enfrentávamos tudo no ‘peito’, pois 
não exis tia UTI neonatal na época. O grupo era muito 
unido e hoje vejo que os médicos não trabalham mais 
em equipe, cada um age em benefício próprio”, critica.

Ele traz também em seu currículo a responsabili-
dade de ter feito o primeiro parto do Hospital Evangé-
lico, “inaugurando” a maternidade. Mussiello lembra 
ainda que nesse período não existia ultrassom, estava 
surgindo a anestesia peridural e os aparelhos para pré-
-natal eram precários. “Éramos mais parteiros do que 
médicos”, brinca o obstetra.

Mussiello também dedicou treze anos de sua vida 
como auditor do Ministério da Saúde, sendo capaci-
tado para auditoria de gestão médica, fiscalizando os 
hospitais públicos.

Agora, aposentado dessa função, Mussiello de-
cidiu não ficar parado e ingressar na faculdade, cur-
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sando Gestão  de Petróleo na Faesa. “Está havendo 
um crescimento nesse setor e acho o assunto bem 
interessante.  Não tenho vontade de ir para uma plata-
forma, mas quem sabe uma oportunidade em trabalhar 
com medicina do trabalho?”, diz ele. Além disso, Rafa-
el Mussiello  acha fundamental não parar no tempo e 
adora poder conviver com pessoas de idades e pensa-
mentos diferentes: “É muito boa essa integração, além 
de proporcionar um rejuvenescimento pra gente”, 
completa o médico. Apesar da aposentadoria, o gine-
cologista dedica-se ao consultório e diz que, por achar 
que ficava muito à toa, resolveu voltar a dar plantão. “O 
que mais eu iria fazer num domingo à noite, ver tele-
visão? Posso fazer isso no plantão enquanto espero um 
novo parto, assim me distraio e faço o que mais gosto”, 
afirma, com humor.

PAIxõES ■

O pecado gastronômico do nosso ex-presidente já é 
uma mania que dura treze anos: o caranguejo! Todos 
os sábados, religiosamente às 11h, ele ocupa a mesa 42 
do restaurante Partido Alto, em Camburi. “É uma mesa 
aberta a todos os amigos e, graças a Deus, nunca fico so-
zinho”, conta Mussiello. Ele costuma brincar que já não 
é mais um cliente da casa, mas sim um amigo do restau-
rante, do proprietário e de todos os funcionários. 

A paixão pelo caranguejo já até profissionalizou a 
maneira de saborear o crustáceo. “Tenho um kit caran-
guejo com ferramentas como quebrador de poã e uma 
espátula para limpar as poãs mais finas”, descreve.

Além do caranguejo, o ex-presidente também adora 
Carnaval, seja desfilando na Avenida do Sambão do Povo 

ou assistindo aos desfiles de camarote. “Já fui também 
Rei Momo dois anos em Guarapari, seguindo os passos 
do meu pai, Francisco Mussiello, que foi Rei dos Carna-
vais de Vitória de 1948 a 1953, e simplesmente adoro a 
alegria da festa”, conta ele. 

Outra paixão é o futebol. Ele é torcedor, mas não é 
fanático, do Flamengo e  do Vitória.

E os hobbies não acabam por aí. Ele ajuda a organi-
zar, todos os anos, o encontro da turma de medicina da 
Ufes, que se reúne há 35 anos. “Vamos sempre para um 
hotel diferente para nos divertir e fazemos uma super 
festa com direito a valsa e tudo”, completa.

Sua maior paixão mesmo é a família. Mussiello é 
casado há 32 anos com Maria José e tem dois filhos, Sil-
via Leite Mussiello, 28 anos, e Eduardo Leite Mussielo, 
29 anos. “Minha família sempre me apoiou muito na 
época em que eu saía de um plantão para o outro e não 
tinha tempo pra nada devido ao grande número de par-
tos. Maria José entendia a ausência e o fato de muitas 
vezes deixarmos a vida social de lado”, conta ele.

Para compensar o apurado gosto pelos bons pratos, 
o ginecologista é praticante de hidroginástica do grupo 
da 3ª idade no Clube Álvares Cabral.

CuRRíCulo ■

Rafael Mussiello concluiu o curso de Medicina da Ufes 
em 1969.

Foi presidente da Ames (1991-1993) e teve partici-
pação em outras gestões da Associação médica, além 
de ter sido membro em gestões do CRM por 18 anos.

Mussiello foi presidente da Sociedade de Gineco-
logia do Espírito Santo (Sogoes) por onze anos, auditor 
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do Ministério da Saúde por treze anos, diretor da ma-
ternidade do Hospital São José (1975) e da maternida-
de do Hospital das Clínicas (1976-1979).

Atuou como vereador na Câmara Municipal de 
Vitória (2000-2004) e foi primeiro suplente na gestão 
que teve início em 2005.

Foi professor titular de obstetrícia na Emescam 
por mais de 28 anos. Mantém até hoje suas atividades 
em seu consultório privado. Atualmente, é plantonista 
da Gran Master.

BIêNIo 1991-1993 ■

Presidente: Rafael Mussiello �

1º Vice-presidente: Eliudem Galvão Lima �

2º Vice-presidente Norte: José Fernando Pandolfi �

2º Vice-presidente Sul: Sérgio Damião Sant’Anna  �

Moraes
Secretário-geral: Gilmar Domingues Cardoso �

1º Secretário: Sara Lopes Valentim �

2º Secretário: Emilio Mameri Neto �

1º  Tesoureiro: Gerson Thomé Marino �

2º  Tesoureiro: Eline Maria Freitas Calfa �

Diretor de Anais e Biblioteca: Alvino Jorge Guerra �

dr. rafael Mussiello, quarto 

da esquerda para a direita. 

Crédito/foto: cedida pela 

Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1991 – 17 de janeiro: criação do conselho Municipal de saúde  �

de Vitória (cMs) através da Lei nº 3.712.

1992 – 27 de julho: criação da cooperativa de Anestesiologia  �

do Espírito santo (coopanest). 

1993 – 05 de agosto: criação da cooperativa dos ortopedistas  �

e traumatologistas do Espírito santo  (cootes).

1993 – setembro: inauguração do Hospital Unimed sul  �

capixaba.

Âmbito estadual
1992 – 05 de setembro: inauguração do Hospital da polícia  �

Militar (HpM-Es), em Vitória, Es.

1992 – 20 a 24 de outubro: realização do XXXiii congresso  �

Estadual da Ames, em Vitória, Es.

Âmbito nacional
1992 – 18 de novembro: a  Lei nº 8.489 dispôs sobre a retirada  �

e transplante de tecidos, órgãos e partes do corpo humano, 

com fi ns terapêuticos e científi cos.

1993 – 20 de dezembro: a Lei nº 8.764 criou a secretaria  �

nacional de Entorpecentes.

1993 – 06 de setembro: o decreto nº 914 instituiu a política  �

nacional para a integração da pessoa portadora de 

defi ciência.

Âmbito internacional 
1992 – Edmond Henri Fisher (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por descobrir o importante papel da fosforilação 

reversível das proteínas como mecanismo de regulação 

biológica (dividido com Edwin Gerhard Krebs).

1993 – richard John roberts (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por descobrir a existência de segmentos do 

ácido desoxirribonucleico que não têm função codifi cadora 

na elaboração de uma determinada proteína (dividido com 

phillip Allen sharp).
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Presidente Gerson Thomé Marino

Crédito/foto: cedida pela Ames.

Filho de Irmo Antonio Marino e de Alair Bermudes 

Marino, nasceu em Colatina, ES, em 21 de dezembro 

de l946. Casado com Ludmila Santos de Oliveira, tem 

dois filhos: Eduardo Oliveira Marino e Lucas Oliveira 

Marino.

Ao assumir a Ames, em 1993, Gerson Marino teve 

como meta principal desenvolver uma gestão calcada 

num planejamento estratégico, adaptando a Associa-

ção à uma empresa. “Tínhamos custos fixos e poucos 

sócios contribuindo efetivamente. Nesse planejamen-

to, trabalhamos com três macro diretrizes: aumentar o 

número de sócios em dia com a Ames, buscar outras 

formas de rendimento e valorizar a remuneração dos 

médicos”, conta Marino.  

A primeira etapa para o novo projeto se concreti-

zar foi a implantação definitiva da tabela de honorários 

médicos da Associação Médica Brasileira (AMB/92). 

“Fomos a primeira associação a implantá-la totalmente 

no Brasil”, afirma o ex-presidente. Com essa implanta-

ção, houve um ganho real de toda a classe médica, ge-
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rando maior presença dos profissionais nos congressos 

estaduais, tornando esses eventos superavitários.
A Ames passou a trabalhar junto às especialidades 

médicas, realizando também seus congressos. “Com a 
presença cada vez mais marcante das especialidades 
junto à associação, nossa entidade passou a ser a maior 
representante dos médicos na Sesa, na Assembleia Le-
gislativa e governos municipais e estaduais”, lembra 
Marino.

Com tanto crescimento, a entidade sentiu necessi-
dade de mudar a sede de local, para que seus associados 
tivessem maior e melhor acesso a ela. “Apresentamos 
uma proposta, à Assembleia de Delegados, de trocar a 
sede antiga e algumas salas pela área de Bento Ferrei-
ra, que foi toda reformada. Reestruturamos toda a área 
de informática e, assim, conseguimos digitalizar todo o 
cadastro dos sócios”, diz Gerson Marino. A sede passou 
a ser o ponto de encontro dos médicos, das sociedades 
de especialidades médicas e também local de reuniões 
sociais.

Em sua gestão, o ex-presidente destaca ainda a 
reestruturação feita no Clube de Campo (reforma das 
piscinas, sauna e de todos os chalés). Outro marco des-
se período foi a reativação e reestruturação do jornal 
da Ames, que pouco tempo depois transformou-se na 
Revista Ames. Tanto o jornal quanto a revista, além de 
cobrirem todos os seus custos gráficos e de postagem, 
deixavam um superavit para Ames.

ESColAS MéDICAS ■

As discussões sobre uma melhor remuneração para os 
médicos, assim como sobre a qualidade do ensino que 

era realizado pelas escolas médicas, sempre foram pau-
ta permanente nas reuniões no período em que Gerson 
Marino esteve à frente da Ames. “Sempre fomos con-
trários à abertura indiscriminada e de cunho puramen-
te comercial de novas faculdades de medicina. Um mé-
dico precisa ser respeitado, mas para que isso ocorra é 
necessário que a ética e o relacionamento médico-pa-
ciente não saia dos ensinamentos dos professores que 
nos antecederam. A busca da qualidade de vida deve 
ser o objetivo de todos”, afirma Marino.

Segundo ele, é fundamental que as grades curricu-
lares das escolas médicas revisem permanentemente o 
seu papel institucional, político e social, que deve ser 
voltado para quem os paga: o cidadão.

O ex-presidente destaca ainda que acredita ser im-
portante que o profissional atue nas entidades médicas 
representativas, “pois só dessa forma é que conseguire-
mos o respeito de todos”, conclui ele.

MEDICINA ■

O crescimento do sistema Unimed no Espírito Santo na 
década de 1990 e a reestruturação e aparecimento de 
novos hospitais públicos e privados, facilitando o aces-
so da população a novas tecnologias com maior poder 
de diagnóstico e resolutividade, foram importantes 
marcos na área da saúde no Estado durante a gestão de 
Gerson Marino. “Passamos a não precisar mais deslocar 
pacientes a outros Estados, pois Vitória já tinha centros 
médicos e equipamentos suficientes para atendê-los”, 
relata o pediatra.

De acordo com Gerson Marino, a passagem para o 
século XXI está fazendo com que a sociedade médica 
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dê maior atenção à medicina preventiva que à curativa. 
“Estabelecer precocemente o diagnóstico de um dia-
bético, de um hipertenso, levará, sem a menor dúvida, 
a uma melhor qualidade de vida desse ser humano”, 
acredita Marino.

tEMPo lIvRE ■

“Apesar de viver em hotel e avião, ainda consigo parti-
cipar das atividades médicas do meu Estado e não abro 
mão do acompanhamento bem próximo das atividades 
de minha família: minha esposa Ludmila e meus filhos 
Eduardo e Lucas. Considero os finais de semana funda-
mentais para esse encontro”, afirma o pediatra. Outras  
preferências para o tempo livre são assistir a bons fil-
mes, ler um bom livro, ouvir música clássica e MPB, 
além de cultivar amigos.

CuRRíCulo ■

Terminado o primeiro mandato da Ames (1993-1995), 
Gerson Marino foi reeleito, mas em seguida foi solicita-
do a concorrer à presidência da Unimed Vitória, posto 
que assumiu em 1995 e permaneceu por oito anos. O 
ex-presidente cursou medicina na Universidade Fede-
ral do Espírito Santo (Ufes), graduando-se em 1972, 
e fez residência médica em pediatria no Hospital dos 
Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em 1973 e 1974. 
Gerson Marino é especialista em pediatria e em pneu-
mologia pediátrica.

No período de 1975 a 1978, foi diretor do Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória, quando implantou a 
residência médica de pediatria no Hospital. Terminado 

esse mandato, assumiu a chefia da Divisão de Pediatria 
do Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes 
(Hucam) por oito anos, onde também implantou a resi-
dência em pediatria.

Foi professor adjunto da Ufes no Departamento de 
Pediatria de 1976 a 2009, presidente da Federação das 
Unimeds do Estado do Espírito Santo de 2000 a 2008, 
membro remido da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
membro da Academia Americana de Pediatria e da So-
ciedade Brasileira de Pneumologia. Foi diretor admi-
nistrativo e financeiro da Central Nacional das Unime-
ds de 2001 a 2009. Atualmente, é diretor financeiro da 
Fundação Unimed. 

Foi no início de 1996, que pediu licença da Ames 
para assumir a Unimed Vitória. A Assembleia de De-
legados da Ames deu posse ao 1º vice-presidente, Dr. 
Severino Dantas Filho.

BIêNIo 1993-1995 ■

Presidente: Gerson Thomé Marino �

Vice-presidente: Gilmar Domingues Cardoso �

2º Vice-presidente Norte: Lucas Margotto �

2º Vice-presidente Sul: Paulo José Moreira Ma- �

chado
Secretário-geral: Rossini Cipriano Gama �

1º Secretário: Eline Maria Calfa �

2º Secretário: Sara Lopes Valentim �

Tesoureiro: Alvaro Armando Carvalho de Moraes �

2º Tesoureiro: Eurico de Aguiar Schmidt �

Diretor de Anais e Biblioteca: Helio Renato Carva- �

lho Fischer
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BIêNIo 1995-1997 ■

Presidente: Gerson Thomé Marino �

Vice-presidente: Severino Dantas Filho �

2º Vice-presidente Sul: Gilberto Neves De Araújo �

2º Vice-presidente Norte: Noé Souza Cardoso �

Secretário-geral: Rafael Mussiello �

1º Secretário: Sergio Ragi Eis �

2º Secretário: Rossini Cipriano Gama �

1º Tesoureiro: Helio Renato Carvalho Fischer �

2º Tesoureiro: Maria da Penha D’Avila �

Diretor de Anais e Biblioteca: Luiz Sergio Emery  �
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dr. Gerson thomé Marino, 

então presidente da Ames, 

em discurso na abertura do 

congresso. 

Crédito/foto: cedida pela Ames.

dr. Gerson thomé Marino, 

presidente da Ames de 

1993 a 1996, discursando na 

assembleia dos médicos pela 

implantação da tabela de 

honorários médicos da AMB 92.

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal 
1993 – Janeiro: inauguração do Hospital são pedro, em  �

Guarapari, Es.

Âmbito estadual
1994 – Altera a composição do conselho Estadual de  �

saúde, instituído pela Lei nº 4.317, de 04 de janeiro de 1990, 

modifi cado pela Lei 4.975, de 21 de novembro de 1994.

Âmbito nacional
1993 – início da implantação dos centros de referências de  �

imunobiológicos Especiais.

1993 – 27 de julho: extinção do instituto nacional de  �

Assistência Médica da previdência social (inamps) através 

da Lei nº 8.689.

1993 – 23 de outubro: falecimento de Eurípides de Jesus  �

Zerbini, cirurgião que realizou o primeiro transplante de 

coração no Brasil.

1994 – concedido o certifi cado de erradicação da poliomielite  �

ao Brasil pela opAs/oMs.

1994 – criação do programa de saúde da Família (psF) como  �

estratégia de reorientação dos serviços de atenção básica à 

saúde. os primeiros 55 municípios colocaram em ação 328 

Equipes de saúde da Família; cada equipe composta por 1 

médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem e de 4 a 6 

agentes comunitários de saúde. à época da criação do psF, o 

país contava com 29 mil agentes comunitários de saúde.

1995 – 24 de março: a portaria interministerial nº 477  �

recomendou às emissoras de televisão que evitassem a 

transmissão de imagens de personalidades conhecidas do 

público fumando. recomendou aos órgãos integrantes do 

sUs a recusa do patrocínio, colaboração, apoio ou promoção 

de campanhas de saúde públicas pelas indústrias produtoras 

de tabaco e seus derivados.

Âmbito internacional
1994 – Alfred Goodman Gilman (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina pelo descobrimento das proteínas G e de 

seu papel na transmissão de caracteres nas células (dividido 

com Martin rodbell).

1995 – Edward B. Lewis (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por demonstrar que todas as faculdades das 

células são formadas, em última instância, por seu fator 

hereditário (dividido com christiane nüsslein-Volhard e Eric 

F. Wieschaus).

1996 – peter c. doherty (Austrália) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina por descobrir a forma como o sistema 

imunológico distingue as células infectadas das sadias 

(dividido com rolf M. Zinkernagel).
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Presidente Severino Dantas Filho

Crédito/foto: cedida pela Ames.

Filho de Severino Dantas e Nadir Neves Dantas, nas-
ceu em 31 de agosto de 1942, na Rua Sete de Setembro, 
em Vitória, ES. Do casamento com Gláucia Eneida 
Medeiros  Dantas, em 5 de dezembro de 1971, nasceram 
dois filhos: Gustavo Medeiros Dantas e Lara Medeiros 
Dantas. 

No dia 5 de fevereiro de 1996, Severino Dantas Fi-
lho assumiu a Ames, após homologação da Assembleia 
de Delegados. Pretendendo dar continuidade ao traba-
lho de Gerson Marino, Severino tinha como principais 
ações a manutenção da luta por melhor remuneração 
salarial, a permanência da tabela de honorários médi-
cos e o crescimento do número de sócios.

Em todo o período de sua gestão, os congressos 
médicos estaduais não deixaram de ser realizados, mas 
perderam um pouco a sua força devido ao fortaleci-
mento das sociedades de especialidades. “Os médicos 
optavam por participar de congressos de sua área e 
se afastaram um pouco dos eventos da Ames”, afirma 
Severino. 
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Uma característica marcante no período em que 
Severino Dantas esteve à frente da Ames foi o fortaleci-
mento das entidades médicas, que ficaram ainda mais 
unidas nas batalhas travadas pela luta por melhor re-
muneração e contra a criação das escolas médicas.

Em 1996, houve uma tentativa de cassação da en-
tão tabela de honorários médicos (hoje Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
– CBHPM) pelo Conselho Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade), que considerava que a mesma 
constituía monopólio dos médicos.

A Comissão Estadual de Honorários Médicos, con-
trária a essa tentativa, editou uma nova tabela, implan-
tada em maio do mesmo ano. O ano de 1996 também foi 
marcado por greves no Estado. O ano começou e termi-
nou em greve dos médicos e isso desgastou o movimen-
to da categoria na época. 

“Nesse período iniciamos também a batalha contra 
a abertura de escolas médicas. Fomos a Cachoeiro de 
Itapemirim tentar bloquear a abertura de uma escola 
e os empresários acabaram recuando”, conta Severino 
Dantas.

MuDANçAS ■

Realizar mudanças no estatuto da Associação sempre 
foi um tema discutido em várias gestões, mas a mudan-
ça só ocorreu efetivamente no início de 1997. O ex-pre-
sidente destaca a mudança de gestão para a diretoria 
da Ames, que, a partir da eleição de 1997, passou a ter 
mandato de três anos.

Foi criado o cargo de diretor científico, responsável 
por toda a atividade científica da Ames, além dos car-
gos de diretor cultural e de diretor do Clube de Campo. 
O primeiro ficaria responsável pelos eventos culturais, 
já o segundo cuidaria do Clube de Campo, em Santa 
Izabel, Domingos Martins, que passou por diversas re-
formas e foi reativado naquela época. 

Foi instituído também no texto do estatuto a cria-
ção do Departamento de Convênios, que reunia as três 
entidades médicas (Ames, Simes e CRM-ES) e tinha 
como objetivo ser um órgão gerenciador para os con-
vênios médicos. Com ele, os médicos deixariam de 
negociar e assinar seus contratos sozinhos, passando 
a responsabilidade às entidades. O departamento foi 
legalizado no final de 1998 e tinha como diretor o uro-
logista Jhonson Joaquim Gouvêa. “A intenção era que, 
se as empresas precisassem de um profissional, se di-
rigissem diretamente ao Departamento de Convênios 
para solicitá-lo, o que significa que as empresas iriam 
desembolsar os valores fixados pelo órgão”, conta Se-
verino Dantas.

Outras mudanças implementadas pelo ex-presi-
dente foram a estruturação da secretaria, com a cria-
ção de departamentos, e a interligação da Ames num 
sistema de computador, além da reativação da galeria 
de ex-presidentes, muito importante para resgatar a 
memória daqueles que presidiram a Associação.

Em suas gestões, Severino sempre se preocupou 
em manter o veículo de comunicação da Associação 
vivo, divulgando as novidades de interesse da classe 
médica para os associados. “No início de minha gestão, 



86

já tínhamos o veículo da Ames transformado de jornal 
para revista e, apesar de ter sido lançada com muitas 
dificuldades, ela hoje está muito bem, graças ao esforço 
de todos. Só não conseguimos manter uma periodici-
dade nessas três gestões, mas foi devido principalmen-
te às dificuldades financeiras”, relata o médico.

A medalha de mérito do médico, entregue no Dia do 
Médico a três profissionais que tivessem prestado servi-
ço social, científico e médico de relevância, também foi 
outra ideia colocada em prática na gestão de Severino 
Dantas. Cada entidade escolhia um nome de consenso e 
os profissionais eram homenageados. “O prêmio perma-
neceu por sete anos e foi uma pena ter sido deixado de 
lado. Fica aqui minha sugestão para que seja revitalizado 
pelo próximo presidente”, sugere Dantas.

No final do primeiro mandato, Severino Dantas 
candidatou-se novamente e o pleito contou com uma 
chapa de oposição com membros da própria diretoria. 
“Foi uma disputa acirrada e eles fizeram uma divulga-
ção pesada. No final do pleito houve empate, e a defini-
ção, após todos os critérios analisados, ficou nas mãos 
da Assembleia de Delegados, que deu o direito de posse 
à nossa chapa”, conta Severino, que lembra, inclusive, 
de trechos do discurso que, na época, foi muito aplau-
dido: “Não queremos o cargo pelo cargo, mas sim dar 
continuidade ao trabalho que vem sendo feito”.

Nesse período, mais precisamente em 1999, houve 
uma tentativa de se criar um cartão de benefícios para 
os associados, garantindo descontos e vantagens em 
estabelecimentos comerciais conveniados. “Fizemos o 
cadastro dos médicos, mas o cartão não chegou a ser 

enviado para os colegas, apesar de termos feito alguns 
convênios, inclusive com hotéis em Porto Seguro”, con-
ta Severino Dantas.

REElEIção  ■

“Na terceira gestão, não havia um consenso e me lancei 
como candidato para manter a união. Para a minha sur-
presa, todos concordaram e não houve chapa de oposi-
ção”, afirma o ex-presidente.

De acordo com Severino, a terceira gestão ficou 
voltada para a implantação da CBHPM, que aconte-
ceu somente na gestão de Hélio Barroso. “Foi criado, 
nesse período, o Departamento de Seguros, que hoje, 
segundo a secretaria da Ames, está indo muito bem. 
No momento de sua implantação, porém, encontramos 
resistência de alguns membros da Assembleia de De-
legados e só conseguimos efetivar o projeto depois de 
mostrarmos a importância que ele traria para a Ames e 
seus associados”, lembra o ex-presidente.

Apesar dos eventuais entraves causados, Severino 
destaca a importante participação da Assembleia de 
Delegados no período em que esteve à frente da As-
sociação. “Durante as duas últimas gestões, contamos 
com o apoio importante de toda a diretoria da AMB, 
principalmente do presidente Eleuses Vieira de Paiva, 
que foi um grande incentivador das atividades desen-
volvidas pela Ames. A Eleuses Paiva registro meu sin-
cero agradecimento”, relata Dantas.

Em sua terceira gestão, foi criado também o selo 
médico, por meio de um projeto de lei aprovado na As-
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sembleia Legislativa pelo deputado estadual Luiz Car-
los Moreira. Esse selo seria colocado em todo receitu-
ário, quando fosse solicitado ao médico um atestado, e 
teria um custo pequeno, que seria revertido para um 
fundo de auxílio ao médico que estivesse tendo algum 
problema social ou econômico. 

De acordo com Severino, apesar do projeto de lei 
ter sido aprovado, ele nunca saiu do papel. “A ideia não 
foi entendida pelas entidades médicas e também pela 
classe, e houve muitos questionamentos por parte do 
Simes e do CRM-ES. Em minha opinião, deveria ser re-
ativado”, diz.

INCENtIvo ■

Severino Dantas, que também foi diretor da Escola Su-
perior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vi-
tória (Emescam), sempre incentivou seus alunos a par-
ticiparem dos congressos e dos movimentos políticos 
levantados pela classe médica nos últimos anos, além 
de lembrar seus colegas da importância de se engaja-
rem nas lutas. “Eles têm de apoiar, pois as conquistas 
sempre vão atingir a todos. Tem muitos médicos hoje 
em dia que acham que não precisam dar sua parcela 
de contribuição aos movimentos que vêm acontecen-
do. Mas eles deveriam fazer um exame de consciência 
quando gozam dos benefícios alcançados”, lembra.

SAtISfAção ■

“Abríamos mão do consultório para participar de even-
tos e reuniões, sacrificávamos a família, mas todo es-
forço valeu a pena. Para estar à frente da Associação, 

é preciso se doar, mas o importante é aquilo que fica, 
são as conquistas que conseguimos para toda a classe 
médica”, declara Severino a respeito da satisfação de 
ter sido presidente por três gestões.

O ex-presidente deixa ainda uma mensagem de 
agradecimento aos funcionários da Ames, pelo papel 
que tiveram nesse processo. “Deixo aqui um voto de 
louvor a todos os funcionários, que são pessoas que não 
medem esforços para que a Associação esteja sempre 
viva”, completa.

CuRRíCulo ■

Formado pela 2a turma de medicina da Universidade 
Federal do Espírito Santo em 1967, Severino Dantas fez 
residência médica na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, nos anos de 1968 e 1969, e tornou-se especia-
lista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pedia-
tria/AMB, com área de atuação em nutrologia pediá-
trica.

Em 1971, iniciou a carreira universitária na Escola 
de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, 
hoje Emescam. “Iniciei como professor assistente em 
1975 e passei para professor titular de acordo com as 
normas do MEC. Continuo na Emescam até hoje como 
professor titular e ocupei também o cargo de vice-dire-
tor (2005-2006) pelo voto direto de alunos e professo-
res”, relata Severino Dantas.

O ex-presidente também foi chefe do departamen-
to materno-infantil da Emescam e, depois do desmem-
bramento das disciplinas de pediatria e ginecologia, 
passou a ser chefe do Departamento de Pediatria até 
2004. O serviço de pediatria foi criado na Santa Casa 
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em 1971, onde permanece com as áreas de enfermaria, 
berçário e ambulatório. Severino chefia o serviço de 
pediatria da Santa Casa até os dias de hoje.

“Em 1984 prestei concurso público para a Ufes para 
o cargo de professor auxiliar de ensino na disciplina de 
Pediatria, onde fui aprovado e permaneço até hoje. Co-
ordeno também o Projeto de Extensão na Comunidade 
de São Pedro há 12 anos, conta o ex-presidente.

Membro fundador da Sociedade Espírito-santense 
de Pediatria, da qual foi presidente por duas gestões, 
participou de várias diretorias, sendo atualmente as-
sessor da presidência.

outRoS CARGoS DE DEStAquE ■

Membro do Conselho de Sindicância da Sociedade  �

Brasileira de Pediatria.
Membro do Conselho Fiscal da Associação Médica  �

Brasileira.
Membro da Diretoria da Associação Médica Brasi- �

leira, como diretor cultural por duas gestões (2001-
-2003 e 2003-2005).
Membro da Comissão Eleitoral da Sociedade Bra- �

sileira de Pediatria (1999-2004).
Membro do Departamento de Nutrologia da Socie- �

dade Brasileira de Pediatria (2002 até o presente 
momento).
Membro do Conselho Administrativo da Unimed  �

Vitória durante a 1a gestão de Gerson Marino.

Membro do Conselho Estadual de Segurança Ali- �

mentar e Nutricional do Espírito Santo, como 
representante da Universidade Federal do Espí-
rito Santo e membro da diretoria desse conselho 
(2003-2008).
Membro do Comitê Educativo da Unimed Vitória  �

(2004-2006).
Severino Dantas foi um dos autores do livro  � Pro-
moção da nutrição de criança menores de 5 anos no 
dia a dia da comunidade, publicado em 2001.
Coordenador de extensão da Emescam, desde  �

2009.
Secretário-geral do Conselho Regional de Medici- �

na – ES , eleito em outubro de 2008.

BIêNIo 1996-1997 ■

Presidente: Severino Dantas Filho �

2º Vice-presidente Norte: Gilberto Neves de  �

Araújo 
2º Vice-presidente Sul: Noé Souza Cardoso �

Secretário-geral: Rafael Mussiello �

1º Secretário: Sergio Ragi Eis �

2º Secretário: Rossini Cipriano Gama �

1º  Tesoureiro: Helio Renato Carvalho Fischer �

2º  Tesoureiro: Maria da Penha D’Ávila �

Diretor de Anais e Biblioteca: Luiz Sergio Emery  �

Ferreira
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BIêNIo 1997-1999 ■

Presidente: Severino Dantas Filho �

2º Vice-presidente Norte: José Tadeu Marino �

2º Vice-presidente Sul: Celso Gonçalves Alves �

Secretário-geral: Antelmo Sasso Fin �

1º Secretário: Ana Maria Dummer da Silva �

2º Secretário: Carlos Alberto Gomes dos Santos �

1º  Tesoureiro: Gilmar Domingues Cardoso �

2º  Tesoureiro: Hilton Santos Júnior �

Diretor Científico: Álvaro Armando Carvalho de  �

Morais
Diretor Cultural: Noslen de Abreu Salles �

Diretor Social: Eliudem Galvão Lima �

tRIêNIo 1999-2002 ■

Presidente: Severino Dantas Filho �

Vice-presidente: Hélio Barroso dos Reis �

2º Vice-presidente Norte: Jorge Galvão B. Soares Jr. �

2º Vice-presidente Sul: José Osório B. de Oliveira �

Secretária-geral: Marisa Gonçalves Leal �

1º Secretário: Gustavo Antonio R. L. Picallo �

2º Secretário: Eurico de Aguiar Schmidt �

1º Tesoureiro: João Elias Sadala �

2º Tesoureiro: Getúlio Camporez �

Diretor Científico: Álvaro Armando Carvalho de  �

Morais
Diretor Social: Nirlan Coelho �

Diretor Cultural: Antelmo Sasso Fin �
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reunião do conselho 

consultivo da Ames. da 

esquerda para a direita: os 

presidentes Abrantes Araújo 

da silva, José Moysés, Luiz 

Alberto tavares, rafael 

Mussiello, pedro Gualandi, 

sérgio ottoni, Gerson Marino, 

João Luiz de Aquino carneiro e 

severino dantas Filho.

Crédito/foto: cedida pela Ames.

curso de degustação de vinhos 

na sede da Ames. da esquerda 

para a direita: dr. severino 

dantas Filho, presidente da 

Ames na época, dr. Fernando 

Antônio chiabai de Freitas, 

dr. rogério Montenegro, Luiz 

Eduardo Moraes e Ariel perez 

(casa do porto). 

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
1996 – 18 de outubro: criação da cooperativa dos  �

Angiologistas e cirurgiões Vasculares do Espírito santo 

(coopangio).

1996 – 20 de abril: criação da cooperativa dos Médicos  �

intensivistas do Espírito santo (cooperati).

1996 – 28 de março: criação da cooperativa dos cirurgiões  �

Gerais do Estado do Espírito santo (cooperciges).

1997 – 20 de fevereiro: criação da cooperativa dos cirurgiões  �

pediátricos do Espírito santo (coopercipes).

1999 – 09 de novembro: criação da cooperativa de  �

diagnóstico por imagem do Estado do Espírito santo 

(coopimagem).

Âmbito estadual
1996 – 31 de maio: inauguração do Hospital Metropolitano,  �

na serra, Es.

1996 – 17 de agosto: inauguração do Hospital praia da costa,  �

em Vila Velha, Es.

2001 – 26 de março: inauguração do Hospital Meridional, em  �

cariacica, Es.

2001 – 27 de julho: inauguração do Vitória Apart Hospital  �

(VAH), na serra, Es. 

2002 – 24 de abril: inauguração do Hospital infantil  �

Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, 

Es.

Âmbito nacional
1998 – 01 de abril: fundação do colégio Médico de Acupuntura.   �

2000 – setembro: o projeto diretrizes, da Associação Médica  �

Brasileira, e o conselho Federal de Medicina divulgaram 

as normas básicas para a elaboração das diretrizes pelas 

sociedades de Especialidades.

Âmbito internacional
1997 – stanley B. prusiner (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina pela importante descoberta dos priones. 

1998 – robert Francis Furchgott (EUA) recebeu o prêmio  �

nobel de Medicina por seus trabalhos na descoberta das 

propriedades do monóxido de azoto (dividido com Louis J. 

ignarro e Ferid Murad).

1999 – Günter Blobel (EUA) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por descobrir que as proteínas têm sinais 

intrínsecos que direcionam seu transporte e sua localização 

na célula.
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Presidente Hélio Barroso dos Reis

Crédito/foto: Nilton & Valéria.

Natural de Mimoso do Sul (ES), o capixaba Hélio Bar-
roso dos Reis nasceu no dia 29 de novembro de 1952. 
Primogênito de Hélio Nascimento dos Reis e Wanda 
Barroso dos Reis, graduou-se em medicina pela Escola 
Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória (Emescam), em 16 de dezembro de 1977. Pou-
co mais tarde, em 16 de maio de 1981, casou-se com a 
também médica Denise Ferreira Garcia, união da qual 
nasceram Bernardo, Bruno e Bárbara Garcia Barroso.

Depois da formatura, foi aprovado no concurso de 
residência médica em ortopedia e traumatologia do 
Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro (HPM-  
-RJ), onde ficou de 1978 a 1979. Antes mesmo do térmi-
no da residência, foi contratado pelo Chefe do Serviço 
de Ortopedia do HPM-RJ, José Raul Chiconelli, para 
continuar no Serviço como plantonista. Mas o desejo 
de voltar para Vitória era tão forte que, depois de con-
cluir a residência médica, permaneceu no Rio somente 
por mais três meses.

Ao retornar para o Estado de origem, em 1980, existiam 
apenas cinco instituições que prestavam atendimentos  
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ortopédicos de urgência na capital capixaba:  Instituto 
Capixaba de Ortopedia e Traumatologia (ICOT), Clínica 
dos Acidentados de Vitória, Hospital Evangélico, Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória e Hospital São José. Não 
tendo oportunidade nem espaço para trabalhar nessas 
clínicas e hospitais, Hélio Barroso e alguns ortopedistas 
formados entre 1976 e 1977 (que também haviam saído de 
Vitória para fazer residência em outros Estados) criaram, 
em 1981, um novo serviço de urgência no Hospital Nos-
sa Senhora da Penha, chamado Ortho’s Clínica. O grupo 
era formado por Geraldo Lopes da Silveira, Luiz Augus-
to Nogueira Maciel, Marcos Fernando Ferreira Subtil, 
Oswaldo Zanello Júnior e Roberto Casotti Lora. 

Num primeiro momento, a equipe encontrou muitas 
dificuldades. O espaço reservado à ortopedia no hospital 
precisou ser completamente reformado e eles tiveram 
que comprar todos os equipamentos necessários para 
prestar atendimento à população, como mesa ortopédi-
ca, aparelho de raios X e ar-condicionado para a sala de 
cirurgia, além de todo o material ortopédico cirúrgico, 
que Hélio tem guardado com muito carinho até hoje.

Em fevereiro de 1980, Hélio Barroso foi sócio, junto 
ao colega de turma da faculdade, Geraldo Lopes da Sil-
veira, na Clínica Ortopédica Santa Lúcia Ltda. A socie-
dade durou até 1989, quando fundou a Clínica Ortopédi-
ca São Camilo Ltda., na qual trabalha até hoje. Foi nessa 
clínica que alguns renomados ortopedistas começaram 
suas carreiras, como José Eduardo Grandi Ribeiro Filho, 
Jefferson Soares Leal, Antonio Carlos Paula de Resende, 
Fernanda Silveira Silva, Andréa Lúcia Lima Santos, Ken-
nedy Castro Santos e Paulo Henrique Paladini.

Em 1986, viajou a Londres, por indicação de Jorge 
Pederneiras de Faria, para participar do programa de 

treinamento médico (visiting trainee) no The Hospital 
For Sick Children e aperfeiçoar-se sob a orientação de 
John Fixsen e também no The Royal National Ortho-
paedic Hospital, sob orientação de Peter Webb e Tim 
Morley. Em 1987, recebeu o título de overseas fellow 
da British Orthopaedic Association (Boa). Além disso, 
também é membro internacional da American Acade-
my of Orthopaedic Surgeons (AAOS).

PAIxão PElA oRtoPEDIA ■

Em 1973, durante o segundo ano do curso de medicina, 
Hélio Barroso atuava, sob a orientação de Walmir Mas-
sucati, como acadêmico no Hospital Maternidade Dr. 
Sílvio Avidos, em Colatina, ES. Ali, um episódio inu-
sitado contribuiria para uma escolha de grande impor-
tância na vida do jovem estudante.

Durante a obra de retirada e desvio dos trilhos da 
linha férrea do centro da cidade, para abertura de um 
novo trajeto, houve um acidente com explosivos colo-
cados em uma pedreira que atingiu dezenas de operá-
rios da obra. Eles, então, foram atendidos no Hospital 
São Sebastião, numa mobilização sem precedentes para 
ajudar os feridos. Como estava no local, Hélio também 
foi convocado a prestar atendimento aos feridos. 

A vivência com os cuidados ortopédicos como au-
xiliar de Lorival Buffulin, que o orientou durante os 
dias e meses que se seguiram ao acidente, foi funda-
mental para despertar o interesse do acadêmico de me-
dicina pela ortopedia. A decisão pela especialidade foi 
concretizada quando Buffulin, percebendo sua empol-
gação pela patologia musculoesquelética, presenteou-o 
com o livro O manual de traumatologia. Hélio Barroso 
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achou interessantíssima a leitura sobre o processo de 
consolidação das fraturas e a abordagem ao politrau-
matizado e, a partir de então, passou a buscar continu-
amente outras fontes de literatura ortopédica.

AtIvISMo PolítICo ■

Uma característica marcante de sua vida é o empenho que 
dedica às causas institucionais, sempre fazendo questão 
de acompanhar de perto os desdobramentos relaciona-
dos à classe médica. Por esse motivo, participou da orga-
nização e elaboração de dezenas de eventos médicos. 

Em 2001, Hélio Barroso presidiu o II Congresso de 
Ortopedia e Traumatologia da Região Sudeste e o VII 
Congresso Brasileiro de Traumato-Ortopedia (CBTO), 
ambos realizados em Vitória. Quatro anos depois, presi-
diu o 37º Congresso Brasileiro de Ortopedia e Trauma-
tologia (CBOT), que foi considerado o maior evento mé-
dico já ocorrido no Espírito Santo. Realizado no Serviço 
Social do Comércio (Sesc) de Praia Formosa, em Ara-
cruz, envolveu cerca de 7 mil pessoas, entre congressis-
tas e familiares, expositores, funcionários do Sesc, bom-
beiros, policiais e outros. Na ocasião, Hélio presenciou 
um momento mágico: durante a cerimônia de abertura, 
o cantor Roberto Carlos prestou uma homenagem a Do-
nato D’Ângelo, seu ortopedista.

Na Ames, foi vice-presidente (1999-2002) e presi-
dente (2002-2005). Hoje, faz parte do Conselho Edito-
rial da Revista Ames (um cargo que ocupa desde 1997)  
e  é organizador da edição deste livro, uma ideia surgi-
da na época de sua gestão.

No Conselho Regional de Medicina do Espírito San-
to (CRM-ES), foi membro da Câmara Técnica de Orto-

pedia no biênio 2007-2008 e, atualmente, é conselheiro 
efetivo no período 2008-2013. 

Também esteve à frente da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia, Regional Espírito San-
to (Sbot-ES), na gestão 1999-2000. Como presidente da 
Sbot-ES, empenhou-se em organizar e apoiar a realiza-
ção de importantes congressos nacionais, jornadas, en-
contros e cursos da especialidade. Essa parceria contri-
buiu para a divulgação da especialidade em toda a classe 
médica do Estado e o fortalecimento da ortopedia capi-
xaba no cenário nacional. Também foram adquiridas, em 
conjunto com a Cooperativa dos Ortopedistas e Trauma-
tologistas do Espírito Santo (na gestão de Jorge Kriger), 
duas salas no 10º andar do Edifício Arábica, onde hoje 
fica localizado o anfiteatro das duas entidades.

Na Sbot, Hélio foi diretor 1º tesoureiro, sob a pre-
sidência de Marcos Musafir. Com dedicação e compe-
tência no exercício do cargo, foi reconhecido pela dire-
toria da entidade, que o homenageou com uma placa de 
gratidão entregue durante a abertura do 39º Congresso 
Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT) em 
São Paulo, sob a presidência de Walter Manna Alber-
toni, e outra no 37º Exame para Obtenção do Título de 
Especialista em Ortopedia e Traumatologia (Teot), em 
Campinas, SP. Hoje, na Sbot, é membro da Comissão de 
Integração da AMB/CFM e participa da comissão de 
desenvolvimento do Projeto Diretrizes da AMB/CFM, 
que tem por objetivo conciliar informações da área mé-
dica e direcionar condutas que auxiliem o raciocínio e 
a tomada de decisão do médico.

Outra instituição à qual Hélio Barroso está direta-
mente ligado é a AMB, onde foi, até outubro de 2008, 
segundo vice-presidente na gestão de José Luiz Gomes 
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do Amaral, e na qual atualmente exerce o cargo de di-
retor cultural. Também faz parte do Conselho Editorial 
do Jornal da Associação Médica Brasileira (Jamb) e co-
ordena o Jamb Cultura, suplemento cultural do jornal.

Atualmente, Hélio mantém uma agenda cheia de 
atividades, trabalhando no Hospital Infantil Nossa Se-
nhora da Glória (desde 1980), na Clínica Ortopédica 
São Camilo e no Instituto de Ortopedia e Traumato-
logia do Vitória Apart Hospital. Além desses afazeres, 
atua como perito judicial médico, desde 1989, na área 
cível e trabalhista. Também é o organizador dos livros 
História da Ortopedia Capixaba e AMB 60 anos.

 
CBHPM ■

Em 15 de julho de 2003, foi lançada em nível nacional 
em Vitória/ES a Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos (CBHPM). O evento foi re-
alizado no Centro de Convenção de Vitória com a par-
ticipação dos diretores da AMB/CFM/Fenam/AMES/
CRM-ES e Simes. Foi um marco histórico na luta nacio-
nal por honorários médicos e por uma nomenclatura 
de procedimentos médicos atualizada cientificamente 
através de metodologia moderna mais justa, elaborada 
pelas Sociedades de Especialidades Médicas Nacionais 
e a Fipe – Fundação Instituto de Pesquisa Econômica.

Hoje, 70 a 80% da CBHPM faz parte do rol de pro-
cedimentos médicos da ANS (Agência Nacional de Saú-
de), que serve como um balizador científico e financei-
ro nas negociações dos compradores e fornecedores de 
serviços médicos.

AtuAção EM PuBlICAçõES  ■

CIENtífICAS

Hélio Barroso também colaborou em várias publica-
ções científicas. Foi um dos tradutores da 1ª edição 
brasileira do livro Fraturas em adultos, de Charles A. 
Rockwood, David P. Green e Robert W. Bucholz, publi-
cado pela Editora Manole.

Participou também como revisor científico do 3º 
volume da edição brasileira do livro Cirurgia ortopédica 
de Campbell, também publicado pela Editora Manole. 

Foi o autor de três diretrizes, junto a colegas de outros 
Estados, no Projeto Diretrizes - AMB/CFM, e um dos par-
ticipantes da 1ª edição do livro O futuro das escolas médi-
cas no Brasil, também publicado pela Editora Manole.

Fraturas em adultos � . 3a edição. Editora Manole.  
Autores: Charles A. Rockwood Jr., David P. Green, 
Robert W. Bucholz. Participação: um dos traduto-
res da 1a edição brasileira (1994).
Cirurgia ortopédica de  � Campbell. Vol. 3, 10a edição. 
Editora Manole/Sbot. Editor: S. Terry Canale. Par-
ticipação: um dos revisores científicos da edi ção 
brasileira, 2007.
O futuro das escolas médicas no Brasil – AMB � /CFM. 
Editora Manole. Participação: um dos participantes 
da 1a edição, 2009.
Projeto Diretrizes – AMB/CFM � . VII volume – 40 
diretrizes ortopédicas – 2008. Participação: autor 
de três diretrizes com colegas de outros Estados.
AMB 60 anos � , publicado em 30/09/2011. Participa-
ção: organizador do livro.
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tRIêNIo 2002-2005 ■

Presidente: Hélio Barroso dos Reis �

1° Vice-presidente: Álvaro Armando C. de Morais  �

2° Vice-presidente Norte: Jorge Alberto Frigine Pinto  �

2° Vice-presidente Sul: Sérgio Damião Sant’Anna  �

Moraes
Secretária-geral: Terezinha Marques  �

1° Secretário: Sérgio Ramos  �

2° Secretário: Getúlio Camporez �

1° Tesoureiro: Aderbal Pagung �

2° Tesoureiro: Gustavo Antônio Reis Lopes Picallo �

Diretor Científico: Edson Ricardo Loureiro  �

Diretor Social: Nirlan Evangelista Coelho �

Diretor Cultural: Anselmo Sasso Fin �
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reunião na sede da Unimed Vitória com dr. Eleuses paiva (presidente da AMB), dr. Hélio Barroso dos reis (presidente da Ames), dr. Fernando 

Antônio chiabai de Freitas (presidente do simes), dr. saulo ribeiro do Val (crM-Es) e dr. Alexandre Augusto ruschi Filho (presidente da Unimed 

Vitória) e vários membros de suas diretorias. 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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Ato público realizado no centro de convenções de Vitória, com a participação de representantes da Ames, crM-Es, simes, Ahces, sindhes, 

procon, sesa e AL-Es em 5 de Fevereiro de 2003. 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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Audiência pública na Assembleia Legislativa do Espírito santo sobre a abertura de novas escolas médicas em 27 de novembro de 2003. 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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reunião das entidades médicas e comissão estadual de implantação da cBHpM em plenária do crM-Es no dia 04 de abril de 2005. 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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Assembleia geral dos médicos sobre reajuste de honorários médicos, realizado no centro de convenções de Vitória em 26 julho de 2004. 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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 o governador paulo Hartung, o vice-governador Lelo coimbra e o secretário da saúde João Felício scardua em cerimônia de assinatura de 

convênios, realizado no palácio Anchieta, em Vitória, Es, no dia 28 abril de 2004.

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.



103

Túnel do tempo

Âmbito municipal
2003 – 30 de junho: inauguração do Hospital da Unimed -  �

ciAs (centro integrado de Assistência à saúde), em Vitória, 

Es.

Âmbito estadual
2003 – 15 de julho: lançamento ofi cial da classifi cação  �

Brasileira Hierarquizada de procedimentos Médicos 

(cBHpM), em Vitória, pelo cFM/AMB/Fenam.

2005 – 27 de junho: autorização de funcionamento da  �

Faculdade de Medicina Univix pela portaria nº 2.216, de 23 de 

junho de 2005, diário ofi cial da União nº 121 – E – sessão 1.

Âmbito nacional
2002 – A Agência nacional de Vigilância sanitária (Anvisa)  �

reconheceu ofi cialmente o sistema Brasileiro de Acreditação 

por meio da resolução nº 921/02.

2004 – 06 de maio: em assembleia geral foram aprovados  �

o novo estatuto da Fenam e a extinção da confederação 

Médica Brasileira (cMB).

2005 – Aprovada a Lei de Biossegurança (11.105/2005), que  �

permite, para fi ns de pesquisa e terapia, a utilização de 

células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 

respectivo procedimento.

Âmbito internacional
2003 –  Em abril, foi concluído o estudo do genoma humano. �

2003 – paul c. Lauterbur (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por suas descobertas fundamentais sobre o uso da 

ressonância magnética na medicina (dividido com sir perter 

Mansfi eld).

2004 – richard Axel (EUA) recebeu o prêmio nobel de  �

Medicina por seus trabalhos sobre os receptores de odores 

e a organização do sistema olfativo (dividido com Linda B. 

Buck).

2005 – Barry J. Marshall (Austrália) recebeu o prêmio nobel  �

de Medicina por sua descoberta sobre o papel de uma 

bactéria no tratamento e cura da gastrite e da úlcera péptica 

(dividido com J. robin Warren).
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Presidente Antonio Carlos Paula 
de Resende

Crédito/foto: cedida pela Ames.

Filho de Antonio Resende do Prado e Sarah Salles de 
Paula Resende, Antonio Carlos nasceu em 22 de de-
zembro de 1957, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Passou 
a infância em Congonhas e, mais tarde, com o progre-
dir dos estudos, mudou-se para Belo Horizonte. Com 
vínculos no Espírito Santo desde 1962, veraneava em 
Guarapari. Em 1977, com a transferência do pai para 
trabalhar como projetista na construção da Usina de 
Pelotização da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
fixou residência em Vila Velha. Ingressou na faculda-
de de medicina da Universidade Federal do Espírito 
Santo, formando-se em 1984. Fez pós-graduação em 
medicina do trabalho pela Escola de Medicina da Santa 
Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), em 1985, e 
residência em pediatria no Hospital Infantil Nossa Se-
nhora da Glória (HINSG). Foi funcionário concursado 
do Instituto Estadual de Saúde Publica (Iesp), lotado 
no HINSG, desde 1988. Trabalhou como pediatra na 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, de 1985 a 1989, e 
no Hospital Antonio Bezerra de Faria (HABF), de 1988 
a 1995.
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Trabalhando no HINSG, Dr. Antonio Carlos já de-
monstrava interesse pela área cirúrgica, especialmente 
ortopédica. Realizava, com frequência, procedimentos 
adicionais às suas tarefas habituais de pediatra, como 
participação em cirurgias. 

De 1989 a 1991, cursou residência, desta vez em or-
topedia e traumatologia, no Hospital Municipal Jesus e 
Miguel Couto, no Rio de Janeiro. 

Em função dos vínculos anteriores a essa última 
especialização, trabalhou durante alguns anos como 
pediatra no HABF e como ortopedista no HINSG, onde 
ocupa o cargo de coordenador do serviço de ortopedia. 
A partir de 1995, dedicou-se exclusivamente à ortope-
dia, em sua clínica privada e na Cooperativa dos Or-
topedistas e Traumatologistas do Estado do Espírito 
Santo (Cootes), lotado no HINSG.

AtIvIDADES EM ENtIDADES MéDICAS ■

Conselheiro fiscal da Cootes.  �

Conselheiro fiscal da Cooperativa de Crédito da  �

Unicred. 
Delegado da Ames (1999-2002). �

Membro do Conselho Estadual de Saúde, indicado  �

pelo Sindicato Médico do Espírito Santo (Simes) 
(2004-2006).
Membro da diretoria do Simes no período (2003- �

2006). 
Conselheiro fiscal do Simes (2006-2009). �

Conselheiro do CRM-ES (2008-2013). �

Presidente da Ames (2006-2008). �

Presidente da Ames (2009-2011). �

Membro associado da SBOT - Título nº 7677. �

Membro efetivo da SBOP - Título nº 396. �

Membro efetivo da SBTO. �

Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Tera- �

pia por Ondas de Choque.

Como candidato à presidência da Ames, articulou 
a  chapa Aliança Médica em consenso com várias cor-
rentes de dirigentes das entidades médicas, sociedades 
de especialidades e cooperativas médicas. Os componen-
tes da chapa, vários deles com experiência em questões 
gerenciais e administrativas, prontamente atenderam 
ao convite e se dispuseram a colaborar, abrindo espa-
ço para mais essa atividade. Tratava-se de profissionais 
competentes, destacados em suas atividades, dinâmicos 
e ativistas na busca incessante de melhores condições de 
trabalho e na defesa das causas médicas. 

Eleito, sucedeu Hélio Barroso, amigo e incentiva-
dor, que no passado o estimulara a trilhar o caminho 
da ortopedia. A eleição para presidente da Ames se 
deu em um dos momentos mais difíceis da história da 
medicina no Brasil, com a desvalorização do trabalho 
médico concretizada na baixa remuneração e na difícil 
relação com os compradores de serviços médicos para 
a adoção de padrões mínimos de qualidade no atendi-
mento à população.

Nesse contexto, sua gestão ficou marcada por lutas 
diuturnas na tentativa de reversão do quadro. A maior 
luta travada em sua gestão foi pela adoção da Classifi-
cação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Mé-
dicos (CBHPM) por todas as operadoras  e seguradoras 
de saúde, como a única referência de procedimentos e 
quantificação dos honorários médicos.
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No Congresso, vários projetos de lei estão em tra-
mitação, com o acompanhamento da AMB e das fede-
radas. A aprovação dessas leis que influem na atividade 
médica são de capital importância, pois vão garantir 
desde a regulamentação da atuação dos profissionais 
médicos até a destinação de recursos do governo para 
a saúde pública.

Outra importante luta é contra a criação de novas 
faculdades de medicina, muitas com finalidade mer-
cantilista, que têm sido abertas em todo o Brasil sem o 
preenchimento de critérios desejáveis para sua aprova-
ção junto às autoridades e entidades competentes. 

Uma importante ferramenta da associação é a Re-
vista Ames, que, ao ser reestruturada com novo layout 
e impressão a cores, configurou-se como um veículo de 
comunicação de agradável leitura. Como porta-voz de 
nossa entidade, a revista levou conhecimento técnico e 
científico, informação cultural e de política profissio-
nal ao médico. O site da Ames, que também foi refor-
mulado e disponibiliza a revista, desenvolveu-se como 
mais um meio de comunicação da associação.

A Ames, na gestão do Dr. Antonio Carlos Resende, 
trabalhou com o objetivo de proporcionar maior co-
nhecimento das doenças, visando seu melhor controle, 
qualidade de vida e longevidade dos pacientes. Desen-
volveu campanhas de alcance social, como o Fórum 
para Leigos, com informações a respeito de prevenção, 
detecção precoce e adesão aos tratamentos de doenças 
como osteoporose, doença de Alzheimer e tabagismo. 
Além disso, estabeleceu convênios com empresas e 
prestadores de serviço, tais como seguradoras e des-
contos em compras, disponibilizados a todos os asso-
ciados. Também publicou o  catálogo de especialidades 

médicas, iniciado na gestão anterior. Com o término do 
primeiro mandato, Dr. Antonio Carlos foi reeleito em 
um disputado pleito para mais três anos no comando 
da associação, acompanhado de uma diretoria expe-
riente, contando com componentes de diversos seg-
mentos classistas como CRM-ES, Simes, sociedades e 
cooperativas de especialidades. Sempre trabalhou sem 
medir esforços, abrindo mão de compromissos pesso-
ais e familiares, criando espaço dedicado à defesa e a 
valorização do médico.

Em 2008, o ano da reeleição, houve uma grande alte-
ração no panorama econômico internacional, com a que-
bra de grandes instituições financeiras em vários países. 
O ano de 2009 prometia grandes desafios, o que levou a 
Associação a fazer reajustes e adequações para enfrentar 
a crise. Muita cautela e trabalho eram a recomendação 
para combater o que se descortinava no cenário. 

Com planejamento e programação, a Ames pôde 
participar de quase todas as reuniões importantes para 
a classe médica no Brasil, a maioria delas ocorrida em 
conjunto com outras entidades, como a AMB, o CFM, a 
Fenam e a CNRM.

Em 19 de junho de 2009, a Ames recepcionou, em 
Vitória, os participantes da reunião do conselho delibe-
rativo da AMB. O evento contou com a participação dos 
presidentes das federadas e especialidades. O deputado 
federal Lelo Coimbra foi homenageado na ocasião, por 
sua atuação na Câmara Federal e como relator na Co-
missão de Educação e Cultura, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 346/07. O deputado deu parecer contrá-
rio à revalidação automática dos diplomas de brasileiros 
formados pela Escola Latino-Americana de Medicina de 
Havana, em Cuba. A proposta foi votada e arquivada. 
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As principais bandeiras das lutas das entidades 
médicas nacionais também foram discutidas, como a 
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos, o ensino médico e o Plano de Carreira, 
Cargos e Salários. Os principais projetos que integram 
a agenda parlamentar das entidades médicas foram, da 
mesma forma, abordados, assim como uma diversidade 
de projetos de leis em trâmite no Congresso que podem 
interferir diretamente na atividade médica. Na área de 
Educação Médica Continuada, foram apresentados os 
principais programas colocados à disposição dos pro-
fissionais, que, mesmo à distância, via internet, podem 
ter acesso ao conteúdo e acreditar pontos para certifi-
cação de atualização profissional. Os volumes seguin-
tes do Projeto Diretrizes e o Curso de Atualização em 
Emergências Médicas também foram lançados naquela 
ocasião. 

Na tarde do dia 10 de julho, em São Paulo, na sede 
da AMB, a Ames reuniu-se com Dr. Florisval Meinão, 
coordenador da Comissão Nacional de Consolidação e 
Defesa da CBHPM (CNCD), em encontro com os co-
ordenadores estaduais, para orientação sobre o anda-
mento do movimento nacional para melhores condi-
ções de remuneração.

De 31 de julho a 1º de agosto, a direção da Ames 
esteve em São Paulo, participando da reunião do conse-
lho deliberativo da AMB. Resende foi empossado, com 
a diretoria eleita para o triênio de 2008 a 2011 no Pro-
grama de Seguridade Médica, antigo Clube Médico, 
como Conselheiro Fiscal Suplente. Pela tarde, a Asso-
ciação participou do Iº Curso de Formação de Líderes, 
promovido pela AMB, com o apoio do Centro Paulista 

de Economia da Saúde da Unifesp, visando a qualifica-
ção das lideranças médicas. 

De 25 a 29 de agosto, o Dr. Antonio Carlos esteve 
em São Paulo, acompanhado do Dr. Hélio Barroso dos 
Reis, para a IV Conferência Nacional de Ética Médica. 
Como sempre, participaram ativamente do encontro, 
fazendo parte de todos os debates sobre a revisão do 
Código de Ética Médica até sua aprovação final, o que 
resultou em um novo Código. 

O movimento médico foi muito intenso durante 
todo o ano de 2009 no Espírito Santo, exigindo a cons-
tante presença da Associação. A representatividade e 
atuação da Ames teve, como sempre, um importante 
papel no desempenho das atividades, culminando em 
benefícios para toda a classe médica. A luta por melho-
res condições de trabalho e remuneração, pela dignida-
de médica, por justiça e também para um atendimento 
de qualidade aos cidadãos foi sempre prioridade para 
a Ames.

Junto com o Simes, a diretoria da Ames enfrentou 
problemas da classe no Estado, como a greve dos mé-
dicos da Prefeitura de Vitória, que foi extremamente 
desgastante, principalmente porque houve uma de-
manda judicial que obrigava a prestação de atendimen-
to em 80%. Depois, sob o argumento de que a popula-
ção estava exposta à dengue a à gripe A1N1, a greve foi 
suspensa. Muitas ameaças e agressões foram sofridas 
por colegas naquele ano, e foi determinado pela justiça 
que o município fornecesse segurança aos médicos nos 
postos de trabalho.

Duas chapas disputaram as eleições do Simes, 
criando uma divisão na Ames, já que havia membros da 
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diretoria nas duas chapas e um receio que uma divisão 
culminasse com repercussões para a associação. 

Para o Conselho Federal de Medicina também dis-
putaram quatro chapas, com a vitória dos colegas Celso 
Murad e Jailson Totola, que foram empossados no dia 
1º do outubro, em Brasília.

O XLIX Congresso Estadual da Ames ocorreu de 
15 a 17 de outubro de 2009, retornando, assim, para a 
data tradicional. Foi muito concorrido e bateu recorde 
de participação com médicos de várias especialidades, 
que puderam apresentar, junto com acadêmicos e resi-
dentes, trabalhos científicos desenvolvidos nos serviços 
e hospitais onde exercem suas atividades. A 3ª Jornada 
Acadêmica, que ocorreu junto com o congresso, foi um 
sucesso, apresentando temas das ligas de traumas.

Em 4 de dezembro, um jantar comemorativo dos 
85 anos da Ames contou com a presença de represen-
tantes das operadoras de saúde, presidentes de espe-
cialidades, empresários e um grande contingente de 
médicos associados. Alguns participantes tiveram a 
oportunidade de propor convênios e expor as parcerias 
de produtos destinados aos médicos. Também partici-
param políticos de destaque, como o deputado estadual 
Dr. Hércules Silveira, que surpreendeu a todos com a 
inclusão da Ames na sua cota de emenda.

Naquela ocasião, foi apresentado também o pro-
jeto de construção de um auditório, a ser edificado no 
terreno da sede da Ames com os recursos advindos da 
parceria com os irmãos Izoton e da venda do empreen-
dimento do Residencial Vilagio D’Italia aos médicos e 
associados da Ames.

A Ames sempre esteve e sempre estará empenha-
da ativamente na luta pelas causas médicas e ao lado 
do cidadão. A caminhada é difícil, mas certamente será 
bem-sucedida. A Associação não aceitará jamais uma 
medicina de dois tipos: a de primeiro mundo, com tec-
nologia de ponta, para os ricos, e a da pobreza, com 
baixa qualidade e sem as mínimas condições, para os 
menos favorecidos. É preciso que haja uma medicina 
de qualidade e integral para todos os cidadãos, assim 
como dignidade para que os médicos possam se dedi-
car e promover a saúde pública.

 tRIêNIo 2006 - 2008 ■

Presidente: Antonio Carlos Paula de Resende �

1° Vice-presidente: Mario Vello Silvares Júnior �

2° Vice-presidente Norte: Ricardo Lourenço D’Avila  �

Ramos
2° Vice-presidente Sul: Sérgio Damião SantAnna  �

Moraes
Secretário-geral: Thales Gouveia Limeira �

1° Secretário: Salomão Brêtas �

2° Secretário: Almir Guio �

1° Tesoureiro: Denise Ferreira Garcia �

2° Tesoureiro: Gustavo Antônio Reis Lopes Picallo �

Diretor Científico: Roberth Stephen Alexander �

Diretor Social: Nirlan Coelho Evangelista �

Diretor Cultural: Sérgio Ramos �
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tRIêNIo 2009 - 2011 ■

Presidente: Antonio Carlos Paula de Resende �

1° Vice-presidente: Fernando Antônio Chiabai de  �

Freitas
2° Vice-presidente Norte: Ricardo Lourenço D’Avila  �

Ramos
2° Vice-presidente Sul: Sérgio Damião Sant’Anna  �

Moraes

Secretária-geral: Denise Ferreira Garcia �

1° Secretário: Aderbal Pagung �

2° Secretário: Emídio Perim Junior �

1° Tesoureiro: Carlos M. Pretti Dalapicola �

2° Tesoureiro: Gustavo Antônio Reis Lopes Picallo �

Diretor Científico: Sérgio Ragi Eis �

Diretor Social: Marcelo Rezende Silva �

Diretor Cultural: Paulo Jorge da Fonseca Bonates �



110

reunião do conselho consultivo da 

Ames, realizada em 19/03/2008. da 

esquerda para a direita: os presidentes 

Antonio carlos de paula resende, Hélio 

Barroso dos reis, severino dantas Filho, 

rafael Mussiello, Abrantes Araújo silva, 

paulo Mendes peçanha, Luiz Alberto 

tavares, sérgio ottoni e pedro Gualandi. 

Crédito/foto: cedida pela Ames.

da esquerda para a direita: dr. Antonio 

carlos paula de resende, dr. Luiz Fux 

(ministro do stJ) e dr. Hélio Barroso dos 

reis, durante o 1º Fórum Médico Jurídico 

do Brasil, em 15 de junho de 2007, em 

Vitória, Es. 

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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 dr. Antonio carlos paula de resende 

(presidente da Ames), dr. José Luiz Gomes do 

Amaral (presidente da AMB), dr. nachiapam 

Arumugan (presidente da  WMA) e dr. Hélio 

Barroso dos reis (2º vice-presidente da AMB), 

durante o ii congresso da comunidade 

Médica de Língua portuguesa, realizado de  27 

a 29 de setembro de 2007 na costa do sauípe, 

Bahia.

Crédito/foto: cedida pela AMB.

Abertura do 1º Fórum Médico Jurídico do 

Brasil realizado em Vitória, Es. da esquerda 

para a direita: dr. Alexandre José Guimarães 

(procurador de Justiça do Es), dr. Anselmo 

tozi (secretário de saúde do Es), dr. Homero 

Junger Mafra (oAB-Es), dr. Valério soares 

Heringer (procurador-chefe da Justiça do 

Ministério público Federal do trabalho/

Es), dr. carlos Manato (deputado federal – 

pdt-Es), dr. Alexandre de Lacerda rossoni 

(presidente do Fórum e advogado), dr. Luiz 

Fux (ministro do stJ), dr. Antonio carlos 

paula de resende (presidente da Ames), dr. 

sebastião Balarini (vice-prefeito de Vitória/Es), dr. paulo Foletto (deputado estadual), dra. catarina cecin Gazele (procuradora-geral da Justiça/

Es), dr. Hélio Barroso dos reis (2º vice-presidente da AMB e tesoureiro da sBot) e dra. cláudia Ferreira Garcia (advogada e coordenadora do 

fórum), em 15 de junho de 2007.

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Túnel do tempo

Âmbito municipal
2006 – 02 de agosto: inauguração da Unidade de saúde dr.  �

José Moysés.

2006 – 05 de junho: a Lei nº 6.606 regulamenta e estrutura o  �

cMs e dá outras providências.

2007 – 30 de junho: inauguração do Apart Hospital são  �

Bernardo, em colatina, Es.

Âmbito estadual
2007 – 27 de maio: inauguração do Hospital Vila Velha, em  �

Vila Velha, Es.

2008 – 15 de março: inauguração do Hospital Unimed  �

noroeste capixaba, em colatina, Es.

2009 – 15 de dezembro: inauguração do Hospital Estadual  �

central, em Vitória, Es.

Âmbito nacional
2008 - 29 de maio: aprovação de pesquisas com células- �

tronco embrionárias, que  não violam o direito à vida, 

tampouco a dignidade da pessoa humana. 

Âmbito internacional
2006 – Andrew Z. Fire e craig Mello (EUA) receberam o  �

prêmio nobel de Medicina e Fisiologia pela descoberta de 

interferência de rnA, uma técnica que permite “desligar” 

genes com precisão. o mecanismo, além de importante 

ferramenta de pesquisa, pode ter aplicação no combate a 

doenças que vão de infecções virais ao câncer. os americanos 

descobriram que moléculas duplas de rnA (formado, em 

circunstâncias normais, por moléculas simples) são capazes 

de barrar a passagem da informação do dnA para o formato 

de proteína.

2007 – Mario capecchi, oliver smithies e Martin J. Evans  �

(EUA) receberam o prêmio nobel de Medicina e Fisiologia 

por desenvolverem um método que permite a manipulação 

de genes específi cos em camundongos de laboratório, com 

ajuda de células-tronco.

2008 – Halald Zur Hausen (Alemanha), Françoise Barre- �

sinoussi e Luc Montagnier (França) receberam o prêmio 

nobel de Medicina: o alemão revelou que um vírus causa o 

câncer cervical e os franceses descobriram o vírus da aids.

2009 – Elizabeth H. Blackburn, carol W. Greider e Jack W.  �

szostak (EUA) receberam o prêmio nobel de Medicina por 

suas descobertas sobre como a enzima telomerase protege 

os cromossomos. o trabalho lança luz nos estudos do câncer 

e sobre o processo de envelhecimento.

2010 – robert Edwards recebeu o prêmio nobel de Medicina  �

por ter desenvolvido a técnica da fecundação in vitro. A 

inovação esteve na origem do nascimento, em 1978, do 

primeiro bebê de proveta.
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parte ii 

As sEdEs dA AMEs

Por mais longa que vá ser a caminhada, é necessário iniciá-la com um passo. 
(Provérbio chinês)
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No ano de 1952, o Dr. Wilson Champoudry, anestesista, 
assumiu a presidência da única entidade representati-
va dos médicos no Estado, a Sociedade Espírito-san-
tense de Medicina e Cirurgia, que havia sido fundada 
em 1924 pelo Dr. Archimimo Mattos e estava inativa 
desde sua morte, em 1941. A retomada das atividades 
aconteceu com a transformação da entidade na Ames, 
federada da Associação Médica Brasileira, criada em 
26 de janeiro de 1951. Na ocasião, como ainda não havia 
sede própria, os médicos reuniam-se, principalmente, 
no anfiteatro do Centro de Saúde de Vitória. Antes dis-
so, nas décadas de 1920, 1930 e 1940, acredita-se que os 
colegas realizavam atividades associativistas em reuni-
ões (profissionais, políticas ou científicas) nos consul-
tórios ou hospitais da cidade. 

Conforme testemunho dos decanos Dr. João Luiz 
de Aquino Carneiro e Dr. Pedro Gualandi da Silva, a 
primeira sede da Ames, estabelecida no início da dé-
cada de 1960, era localizada na Avenida Governador 
Bley, 186, sala 609, do Ed. Banco Mineiro da Produção, 
no centro de Vitória. Tratava-se de uma pequena sala 

Por Dea Márcia Barroso Cordeiro
Membro da Assembleia de Delegados da Ames

Crédito/foto: arquivo pessoal.
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alugada. De mobiliário, possuía uma mesa de reunião, 
poucas cadeiras, livros e um fichário, organizado, em 
suas horas vagas, por um admirador do Dr. José Moy-
sés, funcionário do Instituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Industriários (Iapi). Posteriormente, a sala 
foi comprada pela Ames. Para tanto, o Dr. José Moysés 
arrecadou fundos com várias personalidades, as quais 
foram agraciadas com o título de Sócio Benemérito da 
Associação Médica do Espírito Santo.

Essa pequena sala abrigou também o Conselho 
Regional de Medicina, que lá funcionou até meados 
de 1978. Em 1963, na sua segunda eleição, os trabalhos 
eleitorais do CRM-ES haviam sido realizados nesse 
mesmo local. 

Apesar do cenário adverso, um Congresso Estadual  
da Ames era realizado anualmente, em esquema de 
rodízio. Alternava-se entre a capital Vitória, o sul do 
Estado, em Cachoeiro de Itapemirim, e o norte, em Co-
latina. 

Ainda na década de 1960, sob a liderança do Dr. José 
Moysés, reuniram-se alguns médicos para viabilizar a 
aquisição de uma nova sede. Naquela época, havia sido 
concluído o aterro margeando a orla marítima da ilha 
de Vitória para a construção da Avenida Beira-mar, atual 
Avenida Mascarenhas de Moraes. Vários terrenos foram 
pleiteados ao governo por entidades e associações, in-
cluindo a Ames. O objetivo dessa ocupação era estimular, 
com prazo determinado de dois anos, o investimento em 

reunião dos médicos, na 

década de 1950, no anfiteatro 

do centro de saúde de Vitória. 

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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primeira sede própria da Ames. Edifício 

Banco Mineiro da produção, na Avenida 

Governador Bley, - nº 186, sala 609 – Vi-

tória-Es. década de 1960.
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construções imobiliárias para incrementar o desenvol-
vimento da capital, a então “cidade-presépio”.

O governador do Estado, Francisco Lacerda de 
Aguiar, com o apoio de alguns políticos do Executivo, 
concretizou o sonho dos médicos. Foi doado, então, o 
terreno para a construção da nova sede, através da Lei 
nº 2131, sancionada em 06 de setembro de 1965.

Em 1967, o também médico José Moraes, então 
presidente da Assembleia Legislativa, elaborou, conse-
guiu a aprovação e sancionou uma lei que prorrogava 
por mais quatro anos o prazo para a construção da obra, 
já em vias de expiração.

Durante os procedimentos da obra, nos anos de 1968-
69, ocupava a cadeira de presidente da Ames o Dr. José 
Moysés. Ele contou com a colaboração incansável da Co-
missão de Construção, presidida pelo Dr. Pedro Gualandi, 
da qual faziam parte o Dr. João Luiz de Aquino Carneiro, 
Dr. Benito Zanandréa e Dr. Nélio Faria Espíndola.

A escolha do nome do edifício, prestes a ser lan-
çado no mercado imobiliário, mereceu discussão. Os 
empreendedores desejavam um nome com impacto 
mercadológico e batizaram o prédio como Ed. Pasteur. 
No entanto, o desejo dos membros da comissão era 
construir o Ed. Ames. Após o lançamento e a venda das 
unidades, ele foi renomeado como Edifício da Associa-
ção Médica do Espírito Santo, situado na Rua Alberto 
Oliveira Santos, 42, Centro, Vitória. 

Coube a Comércio, Indústria e Engenharia Capi-
xaba S.A. (Ciec) a construção do importante empreen-
dimento, ficando sua incorporação a cargo da Valoriza-
ção Imobiliária Capixaba S.A. (Vimcap). O responsável 
técnico da obra foi o engenheiro João Luiz Tovar, e o 
arquiteto, Marcelo Vivacqua. A inauguração se deu na 

gestão do Dr. Dório Silva em 05 de novembro de 1974, 
durante o regime militar.

No novo prédio, as instalações cresceram em espa-
ço e comodidade. Coube a Ames todo o espaço do 20° e 
21° andares, uma área na cobertura onde foi construído 
um auditório para oitenta pessoas confortavelmente 
sentadas,  nove salas em outros andares e catorze vagas 
na garagem.  Tal estrutura não apenas supria a demanda 
para o funcionamento da Ames, como também captava, 
com seu arrendamento, os recursos necessários ao cus-
teio e investimento na entidade. Foi instalada uma bi-
blioteca modelo  para a época, dispondo de livros, textos 
e importantes periódicos de várias especialidades. No 
auditório foram realizados diversos eventos científicos 
e de defesa profissional. 

Naquela época, as salas 1.708 e 1.709 do Edifício 
Ames passaram a alojar a sede do CRM-ES. Além dis-
so, o Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo 
(Simes) instalou-se no 18º andar, nas salas 1.816/1.820. O 
mesmo edifício abrigou, portanto, as três principais en-
tidades médicas do Estado, facilitando seu intercâmbio. 

Durante a gestão do Dr. Gerson Tomé Marino como 
presidente da Ames (1993-1995), houve transferência da 
sede, do centro de Vitória, para a Rua Francisco Rubim, 
395, no bairro de Bento Ferreira. A nova sede foi instala-
da em uma casa, ocupando um terreno de 1.100 m2.

Os motivos que culminaram nessa mudança origina-
ram-se da progressiva decadência do centro de Vitória.  
Os aluguéis das salas já não eram suficientes para o 
custeio e para as reformas da área física da entidade. 
Além disso, tornou-se difícil alugar áreas e a situação 
financeira global da instituição foi atingida negativa-
mente pelo Plano Collor.
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segunda sede da Ames. perspectiva do Edifício pasteur, posteriormente Edifício Ames, no centro de Vitória. inaugurada em 05/11/1974.

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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financeiras acompanharam a migração, reduzindo a 
apreciação das edificações centrais de Vitória.

A Assembleia de Delegados, convocada pelo Dr. 
Gerson Marino, aprovou a permuta do 20º andar, que 
restara, pelo terreno e casa citados, no bairro emergen-
te, Bento Ferreira. No entanto, persistiram problemas 
para a regularização do imóvel junto à prefeitura. Tal 
legalização foi finalizada dez anos depois, em 2005, na 
gestão do Dr. Hélio Barroso dos Reis.

Após a limpeza do terreno, gramagem e reformas 
na casa, a nova sede foi inaugurada em 10 de março de 
1995, em solenidade que homenageou os pioneiros da 
antiga sede. Atualmente, na entrada, em Bento Ferrei-
ra, estão dispostas, lado a lado, as placas inaugurais da 
nova e da antiga sede, a do Edifício Ames, como um 
memorial dessa jornada.

 As reuniões foram esvaziando-se pela dificuldade  
de estacionamento. Contribuiu para o problema a  preo-
cupação com a segurança, já que eram realizadas à noi-
te. As atividades profissionais diárias, na maioria das 
vezes, já não se davam no centro de Vitória, exigindo  
o deslocamento dos associados.  Com o propósito de 
garantir a presença dos seus membros, a Ames passou 
a fazer as reuniões em outros locais, como o auditório 
da Emescam.

A vida política e administrativa da cidade desloca-
va-se para a Enseada do Suá e arredores, mudança con-
cretizada pela construção, no local, de suas instituições 
mais importantes, como a Prefeitura Municipal, a As-
sembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Tribunal 
de Contas do Espírito Santo e o da União, a Capitania 
dos Portos, entre outros. O comércio e as instituições 

terceira sede da Ames. descer-

ramento da placa de inaugura-

ção em 10/03/1995. da es-

querda para a direita: dr. José 

Moysés, dr. Gerson Marino e 

dr. Mário cardoso, presidente 

da AMB,

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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Vista frontal da terceira sede da Ames, no bairro de Bento Ferreira, em Vitória. 

Crédito/foto: Breno Pretti Denicoli, 2009.
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parte iii 

o cLUBE dE cAMpo

A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas. 
(Johann Goethe 1979-1832)
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O Clube de Campo está localizado no Município de 
Domingos Martins, mais precisamente no Distrito de 
Santa Isabel, uma antiga colônia de imigrantes italia-
nos nas montanhas centrais do Estado, na altura do km 
45 da Rodovia BR-262, a aproximadamente 450 metros 
de altitude. De clima temperado e extremamente agra-
dável, a região chega, no inverno, a apresentar  tempe-
raturas abaixo de 10°C.

É importante resgatar um pouco da história do 
“Clube Caingá”, como era chamado o clube, nos seus 
primórdios, pelos componentes da Ames, os 28 cole-
gas-sócios que o fundaram.

Uma extensa área de mata atlântica foi adquiri-
da por doação da Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins, durante a gestão do prefeito Joaquim Tesch. 
O Clube de Campo tem área de 143.000 m², que está 
registrada como “doação gratuita”, ocorrida no dia 18 
de dezembro de 1970, no Cartório do Registro Civil 
Leonor Gomes Campos de Santa Isabel, no livro n° 01, 
folhas n° 11/12 e verso.

Por Ricardo José Baptista
Diretor do Clube de Campo

Crédito/foto: cedida pela Ames.
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A Assembleia dos Sócios Fundadores do De-
partamento do Clube de Campo foi realizada no dia 
05/04/1975, na sede do Clube Campestre, atendendo 
à convocação do ofício circular 01/75 de 18/03/1975. 
O presidente da comissão de construção foi Floriano 
Schwanz.

O início das obras teve a importante ajuda do an-
tigo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem 
(DNER), hoje Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transporte (DNIT), através do chefe da resi-
dência em Santa Isabel e do funcionário José Bernardo 
Coelho. Estes fizeram a preparação do terreno para as 
obras de todas as ruas e vias, assim como para a cons-
trução da piscina e dos futuros chalés. Contou-se, ain-
da, com o apoio da Prefeitura Municipal de Domingos 
Martins. 

priMEirA dirEtoriA do cLUBE dE  ■

cAMpo 

Diretor-presidente: Dr. Floriano Schwanz �

Diretor-secretário: Dr. Álvaro de Lima Machado �

Diretor-tesoureiro: Dr. Manoel Gomes Meira �

Diretor de Esportes: Dr. Délio Delmaestro �

MEMBros titULArEs do consELHo  ■

dELiBErAtiVo

Dr. Carlos Sandoval Gonçalves     �

Dr. Humberto Luiz Cariello �

Dr. Wilson Mário Zanotti �

Dr. Jair Luiz Fava �

Dr. José Cunha �

Dr. Pedro Gualandi da Silva  �

Dr. Carlos Galileu Porto �

Dr. Paulo Rogério Cotta Trindade �

Dr. Rogério Coelho Vello �

Dr. Jefferson Ferreira Nunes �

Dr. Cassiano Antonio de Moraes �

Dr. Ed Moreira Lima �

MEMBros sUpLEntEs do consELHo  ■

dELiBErAtiVo

Dr. Raul de Oliveira Neves  �

Dr. Pedro Nelson Pretti �

Dr. Joaquim de Figueiredo Cortes �

Na época, foram colocados à venda cem títulos de 
sócio efetivo. Nem todos foram vendidos e alguns foram 
parcialmente pagos. Posteriormente, os sócios efetivos 
doaram seus títulos do Clube de Campo para a Ames, 
que tem sua propriedade até os dias de hoje. O presiden-
te da Ames àquela ocasião era Dório Silva. 

Foram feitas várias construções depois dessa doa-
ção, como a conservação da casa original e sua manu-
tenção, criação de campo de futebol, piscina de adultos 
e infantil, churrasqueira da piscina, quatro chalés com 
uma cozinha comunitária, churrasqueira para os cha-
lés, manutenção da mata original e plantio de novas es-
pécies de árvores, inclusive frutíferas.

A casa e os quatro chalés estão equipados com  
utensílios para o uso  em  suas cozinhas e roupa de 
cama, mesa e banho. Da quadra de tênis, tem-se uma 
vista privilegiadíssima das cadeias de montanhas e das 
matas que cercam a Vila de Santa Isabel. As vias do 
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clube são todas sinalizadas, direcionando para trilhas 
abertas para realização de caminhadas no interior da 
mata atlântica preservada. No local pode-se presenciar 
a movimentação de animais silvestres e aves em seu ha-
bitat natural.

Em parceria com a Unimed de Vitória através de 
seu presidente, Alexandre Ruschi, foram instalados te-
lefones e equipamentos de televisão e vídeo em todos 
os chalés e na casa principal, para conforto e entreteni-
mento dos sócios e seus familiares. 

O Clube de Campo proporciona aos seus frequen-
tadores um tempo de tranquilidade, estimulando o 
convívio social através da disponibilidade de churras-
queiras, playground, mesas de jogos, piscina infantil e 
de adultos, sauna e quadras de esportes. Tudo isso em 
um belo cenário, de clima ameno e em contato íntimo 
com a natureza.

Para usufruir de suas instalações, o sócio da Ames 
deve agendar sua permanência com a secretaria da As-
sociação Médica no número (27) 3324-1333 ou pelo te-
lefone do Clube de Campo (27) 3268-1142.

chalé geminado.

Crédito/foto: Antonio Car-

los P. de Resende e  Hélio 

Barroso dos Reis. Cedida 

pela Ames.
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sauna, sala de jogos (à esquerda) e chur-

rasqueira (à direita).

Crédito/foto: Antonio Carlos P. de Resende e  

Hélio Barroso dos Reis – cedida pela Ames.

 Vista das piscinas infantis.

Crédito/foto: Celeneh Perim/Estilo.
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parte iv

A REvIStA AMES

Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros foram.
(Alexander Graham Bell  1847 – 1922)
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“A Revista Ames é um encontro. Um encontro entre 

médicos de várias gerações. Quando a equipe editorial 

elabora uma revista, corações e mentes apontam na di-

reção de um ideal que busca reconquistar o prestígio da 

profissão que nos foi roubado por políticas públicas de 

saúde aviltantes”. 

Paulo Jorge da Fonseca Bonates

Presenciar o nascimento e o crescimento de uma revis-
ta é um evento único. Aos que não tiveram tal privilé-
gio, é possível mergulhar na história da Revista Ames, 
contada em edições que hoje são históricas. Veículo 
de divulgação científica e jornalística, a Revista Ames 
foi lançada em julho de 1995 e já nasceu adulta. Por 
suceder  o antigo Jornal da Ames, a primeira publica-
ção foi editada com a maioridade do número 21. 

Para entender a história da Revista Ames é preciso 
retroceder no tempo, mais precisamente para novem-
bro de 1993, data em que o Jornal da Ames, conhecido 
simplesmente como James, nasceu. Com uma periodi-
cidade mensal, o Jornal Ames, desde o seu surgimento 
até sua transformação em revista, manteve um padrão 

Por Paulo Jorge da Fonseca Bonates
Editor-chefe da Revista Ames

Crédito/foto: Shiro Irie.
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característico de doze páginas em preto e branco, re-
pleto de notícias, reportagens, entrevistas e artigos que 
abordavam conceitos e temas em evidência na área 
médica. Ele foi editado, ininterruptamente, até julho 
de 1995, quando ganhou mais páginas, uma nova dia-
gramação e passou ao formato de revista.

 Criado pelo pediatra Gerson Thomé Marino, du-
rante a gestão 93/95, o Jornal Ames esteve sempre na 
vanguarda da divulgação de assuntos que interessavam 
não só à classe médica, mas também à população, uma 
vez que muitas matérias abordavam temas em defesa 
de uma medicina mais humanizada. A manchete da 
matéria de capa da edição nº 11, “Caos na saúde”, de 
setembro de 1994, exemplifica bem a linha editorial do 
jornal. Mesmo depois de tanto tempo, o assunto perma-
nece atual: “Médicos com salários atrasados atendendo  
doentes pelo chão; colchões espalhados pelos corredo-
res e falta de infraestrutura básica, como uma simples 
pia para lavar as mãos após cada atendimento: é essa 
a realidade do trabalho diário nas unidades de atendi-
mento público de saúde, transformados em depósitos 
de doentes”. Eram denúncias e lutas por melhores con-
dições de atendimento e trabalho, uma bandeira que a 
entidade levantou e que ainda permanece hasteada.

Assim como o jornal, a revista buscou seguir os 
mesmos preceitos e sua capa inaugural lançou um pe-
dido de socorro a um dos mais tradicionais hospitais 
do Estado: a Santa Casa de Misericórdia de Vitória. A 
primeira edição da nova revista teve tiragem inicial de 
4,5 mil exemplares, distribuídos gratuitamente, prática 
que permanece até os dias atuais. 

A edição número 22, de agosto de 1995, ganhou uma 
pequena modificação, mas que teve grande impacto 

visual. A capa da Revista Ames ficou, pela primeira vez, 
totalmente colorida. O restante, no entanto, permane-
ceu em preto e branco. As doze páginas mantidas desde 
a evolução de jornal para revista já não eram mais sufi-
cientes para divulgar as notícias e os questionamentos da 
área. Assim, em outubro de 1995, ainda sob a presidência 
de Gerson Thomé Marino, a 24ª edição circulou com 28 
páginas. Mais tarde, na edição número 40, de fevereiro 
de 1997, com a Ames sob a presidência de Severino Dan-
tas Filho, a revista ganhou mais quatro páginas.

A partir da edição número 47, lançada em setem-
bro de 1997, que trazia como matéria de capa “Sigilo 
médico — Abrangência e limites”, a publicação ganhou 
formatação moderna e mudou o tamanho original para 
20 x 26 cm. 

Sempre mantendo a ética, como a não publicação 
de anúncios ligados a álcool e fumo, atitude que obvia-
mente dificultava a obtenção de recursos para finan-
ciamento, conseguimos, na gestão do Dr. Hélio Barroso 
dos Reis, padronizar tanto o formato quanto o conteú-
do das edições. Nessa fase, a Revista Ames passou a 42 
páginas, padrão que se mantém até hoje.

A Revista Ames esteve, então, atenta e aberta para 
a atuação dos sistemas particulares credenciados ao 
atendimento à população, tanto em relação ao usuário 
quanto ao médico prestador de serviço.

Após mais de quatro anos de existência, precisa-
mente na edição nº 70, de setembro de 1999, a revista, 
que sempre fora mensal, passou a ter distribuição bi-
mensal. A partir de então, iniciou-se um período que 
durou até janeiro de 2004. A publicação começou a 
sofrer oscilações de periodicidade e número de pági-
nas. Sob a presidência do Dr. Hélio Barroso, a Ames 
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lançou a edição de número 87, que bateu o recorde de 
exemplares publicados – dez mil unidades – e passou 
a ter, definitivamente, uma periodicidade regular, es-
tabelecendo novamente a bimensalidade. A matéria de 
capa trazia a reportagem “Casa do médico”, que fala-
va sobre ações realizadas na Ames nos anos de 2002 e 
2003. Continha, também, uma entrevista especial com 
o médico Wellington Coimbra (conhecido como Lelo), 
na época vice-governador do Estado e posteriormente 
deputado federal pelo PMDB (ES). Na entrevista, Lelo 
Coimbra discorreu sobre a situação da saúde pública 
no Espírito Santo e sobre as ações implementadas pelo 
governo em parceria com os municípios para solucio-
nar os problemas enfrentados pela Saúde no Estado. 
Nessa mesma edição, enquanto o miolo da revista per-
maneceu em preto e branco, a coluna social produzida 
pelo médico psiquiatra e, na época, Diretor Social da 
Ames, Nirlan Coelho Evangelista, ficou mais atraente, 
passando a ser inteiramente em cores. Criada em 1998, 
a coluna permanece fiel ao seu propósito até hoje, que 
é mostrar a vida do médico fora dos consultórios e hos-
pitais, ou seja, sua vida social.

Ainda sob a presidência de Hélio Barroso, a Revis-
ta Ames alcançou outro recorde de tiragem, até hoje 
não superado. A edição número 90, de julho/agosto de 
2004, saiu com um total de 11,2 mil exemplares, fato 
que é autoexplicativo. Naquela edição, a luta médica 
pela implantação da CBHPM foi amplamente debatida 
no editorial da revista e nas quatro páginas dedicadas 
à matéria. O tema também foi abordado na entrevista 
feita com o médico e deputado federal Nilton Baiano. 
As edições seguintes, com 44 páginas, saíram com seis 
mil exemplares, um padrão que ainda se mantém.

Em abril de 2006, sob a presidência de Antonio 
Carlos Paula de Resende, comemorou-se uma meta 
histórica: a Revista Ames completou cem edições e foi 
alvo de homenagem da classe médica. Na capa, foi des-
tacado o número 100 em letras vazadas, sobre a foto 
da primeira edição. O editorial, escrito pelo professor 
João Luiz de Aquino Carneiro, exaltava a conquista. 
Em um país com 33 milhões de analfabetos funcio-
nais, ou seja, que têm menos de quatro anos de estudo, 
Carneiro elogiou o trabalho amoroso de todas as dire-
torias e demais segmentos que durante anos lutaram 
para chegar ao número em questão. O cirurgião geral e 
angiologista fez recordar o tempo em que a publicação 
não chegava a ser um jornal, mas uma sumária coleção 
de textos informativos confeccionados à mão, rodados 
em mimeógrafo e com os endereços também colados 
artesanalmente. Entretanto, o mais importante de 
tudo, como João Luiz Carneiro disse em seu editorial, 
é que a publicação interagia, comunicava. A vontade de 
transformar em jornal o pequeno e amador informati-
vo era tanta que, na ausência de anúncios, a saudosa se-
cretária da época, Marlene Zanotti, chegava a recortar 
embalagens de remédios e colar aqui e ali para que o 
informativo ficasse com aspecto de tabloide.

Mal sabia João Luiz Carneiro que um ano mais tar-
de a Revista Ames, ainda sob a presidência de Antonio 
Carlos Paula de Resende, daria um novo salto rumo à 
modernidade. Com 44 páginas, a edição número 107 
veio inteiramente policromada. As novas cores deram 
mais dinamismo às matérias, mas a credibilidade e os 
pilares que sustentaram a publicação por tantos anos 
continuaram os mesmos. A revista amadureceu, evo-
luiu e ganhou, sobretudo, organização e prestígio, ca-
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racterísticas próprias de periódicos que permanecem 
fiéis, independentes da situação, à ideologia editorial. 
As reportagens veiculadas durante mais de duas déca-
das falam por si. Inúmeros foram os temas abordados 
em suas mais de cem edições. Questões relacionadas à 
melhor remuneração, como o reajuste nos honorários 
da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), à carreira 
de Estado e implantação do Plano de Cargos, Carreira e 
Salários para os médicos atuantes no SUS, foram desta-

que em muitas edições. Esteve em pauta a luta por um 
serviço público eficiente na área da saúde com gestão 
competente e financiamento adequado. Debateu-se a 
necessidade de uma melhor estrutura pública para o 
atendimento de uma população que não tem acesso, 
por exemplo, a instituições de saúde suplementar.

Além de ser informativa, a Revista Ames sempre 
emitiu a sua posição através dos seus editoriais, artigos 
ou da seção “Palavra do Presidente”. Desde seu início 

Exemplares da Revista Ames. 

Formato: 22,2 x 26,6 mm.

Crédito/foto: Breno Pretti  

Denicolli.
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buscou a verdade, sem temer abordar assuntos polêmi-
cos ou debater mudanças na sociedade. Discutiu temas 
como aborto, eutanásia, dependências químicas, op-
ções sexuais, religião, entre outros.

Ao longo de sua existência, a Revista Ames esteve 
atenta aos acontecimentos contemporâneos, sem esque-
cer de reconhecer ícones do passado na área do cuidado 
médico: homens que ajudaram a construir a história da 
medicina capixaba, como o médico pneumologista José 
Moysés, que externou nas páginas da revista a saudade 
de um tempo em que a profissão era um sacerdócio e 
os seus profissionais eram respeitados pela sua impor-
tância social, reconhecida pela população. “[...] Aliás, o 
termo “Dr.” é sinônimo de médico e não apenas um títu-
lo. É diferente do doutoramento acadêmico.” O mesmo 
médico também fez história na Ames como presidente 
nos biênios 1962-1963 e 1964-1965.

Não é fácil manter-se fiel aos critérios éticos e pro-
dutivos, como estimular autores, aglutinar um grupo 
de profissionais para o conselho editorial, alavancar 
patrocínios, estabelecer um padrão editorial, lidar 
com contrariedades de autores e permanecer no rumo. 
Os diversos conselhos editoriais merecem parabéns 
por terem perseguido e primado, durante longo tem-
po, pela almejada e atual credibilidade da publicação. 
Congratulações também são devidas ao atual grupo de 
trabalho – jornalistas, diagramadores, chargistas e fo-
tógrafos – e aos que os antecederam, pois transforma-
ram um pequeno informativo em uma grande revista, 
que é reconhecida pelo crivo exigente da comunidade 
médica capixaba.
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primeiro informativo da 

Ames abril/maio, 1998.

primeira página do jornal 

Ames, n. 11 - setembro, 1994.

capa da Revista Ames , n. 21 

julho, 1995.

capa da Revista Ames, n.116 

novembro/dezembro, 2009.
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parte v

AMEs – proMotorA dE EVEntos

Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.
(Cora Coralina  1889 – 1985)
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Por Hélio Barroso dos Reis e 
Therezinha Maria Soares Calhau

Equipe da Ames – Bruno 

pereira  do nascimento, 

Vanessa  pagotto, therezi-

nha Maria soares calhau, 

dr. Hélio Barroso dos reis, 

Fernando calmon soares e 

Maria isabel  da costa pereira. 

setembro/2005.

Crédito/foto: Carol Perim / Estilo.
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introdUção ■

Durante muito tempo, eram os próprios médicos que 
organizavam seus congressos, jornadas, simpósios, en-
contros, cursos e fóruns. No período de 1958, quando 
foi realizado o I Congresso Estadual da Ames em Vi-
tória, a 1998, quando este mesmo Congresso chegou à 
sua edição n° XXXIX, até os dias de hoje, permanece 
o espírito de congraçamento, troca de informações e 
experiências científicas. Paralelamente, os recursos 
para custeio desses eventos passaram a não ser só ban-
cados pelas inscrições. Assim, foram criadas feiras de 
exposições para que a indústria farmacêutica e médico- 

-hospitalar pudessem expor seus produtos comerciais, 
viabilizando, assim, os custos cada vez maiores dessa 
forma de educação continuada. Com o passar do tem-
po, houve a necessidade de profissionalização do setor 
na organização desses eventos, dando a eles um perfil 
mais empresarial.

Em 11 de novembro de 1999, a Ames – Promotora 
de eventos foi criada dentro da estrutura da Associação 
Médica do Espírito Santo, durante a gestão do Dr. Se-
verino Dantas Filho. Seu objetivo era a organização de 
eventos da área médica, sempre com foco principal no 
desenvolvimento acadêmico e científico da medicina 
e dos profissionais a ela dedicados. A disseminação do 
conhecimento médico já vinha sendo feita, com suces-
so, desde a fundação da Ames, em congressos, jornadas, 
encontros, seminários, fóruns, cursos e outros. A rápi-
da evolução da medicina e a consequente necessidade 
de potencializar esses serviços levaram à criação de 
um departamento interno de eventos.

Sua implantação viabilizou a realização de impor-
tantes congressos nacionais no Espírito Santo, sendo o 
maior deles o 37° Congresso Brasileiro de Ortopedia e 
Traumatologia, presidido pelo Dr. Hélio Barroso dos 
Reis. Congressistas e palestrantes de catorze países par-
ticiparam desse congresso, que aconteceu no período 
de 29 de outubro a 1° de novembro de 2005 no municí-
pio de Aracruz, nas instalações do Sesc Praia Formosa. 
Participaram cerca de quatro mil congressistas, 1.100 
acompanhantes, 87 expositores, 800 profissionais de 
apoio e 36 empresas terceirizadas. Estima-se que sete 
mil pessoas estiveram envolvidas com o evento.

A Ames – Promotora de eventos adquiriu, ao lon-
go dos anos, credibilidade na categoria médica e suas 
sociedades de especialidades. O relacionamento com a 
indústria farmacêutica, rede hoteleira, empresas grá-
ficas e demais serviços indispensáveis à estruturação 
de eventos foram importantes para o sucesso conquis-
tado. 

A excelência da infraestrutura, planejamento e or-
ganização de um evento valoriza seu conteúdo técnico 
e científico, obtendo a satisfação e aprovação de seus 
coordenadores e participantes.

A agenda social faz parte do desenvolvimento do 
evento, aproximando e promovendo a confraterniza-
ção dos participantes, e deve ocupar um espaço privi-
legiado na abertura e no encerramento. É fundamental 
criar um ambiente prazeroso quando se procura de-
monstrar os produtos típicos da região, especialmente 
a culinária capixaba. Passeios turísticos pelo litoral e 
região de montanhas devem fazer parte desse cardápio 
cultural. 
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Dentro da filosofia de fazer tudo com a máxima 
qualidade, destaca-se outro ponto forte: estabelecer 
com os clientes laços profissionais personalizados, as-
segurando-lhes uma prestação de serviço diferenciada, 
rumo ao sucesso, fundamentada na larga experiência 
de eventos exclusivos da área médica.

pErFiL dA AMEs – EVEntos ■

A Ames – Promotora de eventos é especializada na con-
cepção e realização de eventos, o que envolve planeja-
mento logístico, operacional, financeiro, estratégico e 
executivo. Com esse enfoque, são preparados os planos 
para a realização de: 

congressos; �

cursos teóricos e práticos; �

seminários; �

workshops � ;
festas de confraternização; �

exposições e feiras. �

Para a captação de eventos nacionais para o Estado 
e sua viabilização financeira, é necessária a elaboração 
e apresentação de um projeto detalhado e atrativo. 

Para garantir a logística e a infraestrutura do even-
to, são firmados contratos de parceria com fornecedo-
res altamente qualificados, que integrarão o plano de 
trabalho e farão o suprimento dos serviços necessários, 
como:

locais para eventos; �

produções gráficas; �

mailing list � , telemarketing;
R.S.V.P.; �

montadora de estandes; �

informatização, código de barra; �

recursos audiovisuais; �

sinalização; �

fotos e vídeo; �

decoração; �

alimentos e bebidas; �

recepcionista,  � boy, segurança, limpeza;
produções artísticas. �

Ter fornecedores confiáveis é condição necessá-
ria dentro de um projeto que busca ser bem-sucedido. 
Não é, porém, condição suficiente. A gestão do projeto 
deve ser cuidadosamente maturada, para que não se-
jam deixados de lado detalhes aparentemente simples, 
mas que podem comprometer o conjunto. Nessa fase 
de pré-evento, são elaboradas e verificadas as seguin-
tes etapas:

análise e detalhamento dos objetivos; �

implantação do serviço administrativo; �

assessoramento da Comissão Organizadora; �

local e período da realização do evento; �

previsão de custos do evento; �

planejamento do material gráfico; �

promoção e divulgação do evento; �

contratação dos serviços gráficos, agentes de via- �

gem, companhia de aviação, banco oficial e outros 
serviços indispensáveis à organização do evento;
comercialização dos estandes para a exposição pa- �

ralela e elaboração de contratos;
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elaboração (orientação) do regulamento geral da  �

exposição paralela;
selecionar e supervisionar, em conjunto com a  �

Comissão Organizadora, a firma responsável pela 
montagem dos estandes comercializados;
recebimento e controle de inscrições, com remes- �

sa de recibos;
contatar, treinar e contratar pessoal de apoio e  �

serviços especializados, tais como recepcionista, 
assessoria de imprensa, slide desk, projetor multi-
mídia, etc.;
remeter passagens para os convidados do evento; �

encomendar e fixar painéis, faixas e indicadores; �

reservar acomodações junto à rede hoteleira; �

alertar a Comissão Organizadora sobre as despe- �

sas não previstas ou excessivas;
recepcionar os congressistas; �

elaborar projeto de sinalização; �

planejar e recepcionar a programação turística e  �

social.

Terminada a fase de planejamento e organização, 
chega-se à fase de execução. Muito trabalho antecede 
os dias próximos à abertura do evento. Os aconteci-
mentos em um congresso com duração de poucos dias 
podem refletir o trabalho de meses a anos de planeja-
mento e preparação, iniciando com a escolha do local 
pelos organizadores.

No dia do evento, estando tudo bem planejado e or-
ganizado, com prestadores de serviço confiáveis e bem 
treinados para suas tarefas, as atividades são realizadas 
com sucesso. A supervisão pode, então, concentrar-se 

especificamente no controle da qualidade. A seguir, es-
tão listadas as principais tarefas dessa fase: 

atendimento geral e coordenação de todos os ser- �

viços contratados;
recepção no local do congresso (secretaria, auditó- �

rios, salas de reuniões, presidência, sala vip, sala da 
imprensa, etc.);
recepção dos palestrantes e identificação de todos  �

os participantes;
promoção de sintonia entre os coordenadores; �

coordenação geral dos serviços de apoio e auditó- �

rios (projeção, sinalização, staff, sonorização, gra-
vação, serviço de copa e outros);
distribuição de material e crachás aos participantes; �

assessoria na elaboração do cerimonial do evento, �

apoio aos apresentadores de temas; �

controle financeiro. �

Após o término do evento, as tarefas continuam. É 
necessário controlar e avaliar os resultados, de maneira  
a aperfeiçoar os procedimentos para uma próxima oca-
sião. São atividades dessa fase:

cartas de agradecimento (redação e confecção) aos  �

patrocinadores, colaboradores, fornecedores de 
materiais e/ou serviços;
tabulação das pesquisas de qualidade/aproveita- �

mento (caso necessário);
preparação dos documentos finais conclusivos do  �

evento;
prestação de contas dos serviços feitos; �
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relatório final do evento; �

emissão da prestação de contas final, com parecer  �

técnico do contador/auditor da Ames e relatório 
demonstrativo analítico de toda a movimentação 
financeira (recebimentos e pagamentos) gerada no 
evento.

Para facilitar a administração financeira, é criada 
uma conta bancária especial em nome do aconteci-

mento, que é movimentada através das assinaturas do 
presidente e do tesoureiro do evento.

Dedicação, conhecimento, planejamento e eficácia 
para fazer acontecer são as palavras que melhor ex-
pressam a diretriz para realizar eventos com sucesso. É 
esta meta de trabalho que serve de orientação à equipe 
da Ames – Promotora de eventos, na busca por fazer 
cada vez melhor.

produtora de eventos

Eventos realizados de 1958 a 1998 

i congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, em 1958.

ii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em cachoeiro do itapemirim, Es, em 1959.

iii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 24 a 27 de novembro de 
1960.

iV congresso Médico Estadual da Ames: realizado em colatina, Es, em 1961.

V congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 06 a 09 de setembro de 
1962.

Vi congresso Médico Estadual da Ames: patrocinado pela sessão regional de cachoeiro do itapemirim, Es, 
no período de 14 a 18 de agosto de 1963.

Vii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no dia 03 de outubro de 1964.

Viii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no dia 13 de agosto de 1965.

iX congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 17 a 20 de agosto de 1966.

Xiii congresso Brasileiro de Anestesiologia: realizado em Guarapari, Es, no período de 24 a 29 de outubro 
de 1966.

(continua)
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Eventos realizados de 1958 a 1998 

X congresso Médico Estadual da Ames: realizado em cachoeiro do itapemirim, Es, no período de 12 a 15 de 
outubro de 1967.

Xi congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 15 a 17 de agosto de 1968.

Xii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 15 a 18 de outubro de 
1969.

Xiii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no dia 04 outubro de 1970. 

XiV congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no dia 02 de outubro de 1971.

XV congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Auditório do Alice Vitória Hotel em Vitória, Es, no 
período de 09 a 14 de outubro de 1972. 

XVi congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 05 a 09 de novembro de 
1974.

XVii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 18 a 23 de outubro de 
1975.

XViii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 18 a 23 de outubro de 
1976.

XiX congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 19 a 22 de outubro de 
1977.

XX congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no Auditório do Edifício Ames, no período 
de 18 a 21 de outubro de 1978.

XXi congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 15 a 20 de outubro 1979.

XXii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 18 a 24 de outubro de 
1981.

XXiii congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, em 1982. 

XXiV congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 18 a 22 de outubro de 1983.

XXV congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 14 a 20 de outubro de 
1984.

(continua)
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Eventos realizados de 1958 a 1998 

XXVi congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Alice Vitória Hotel em Vitória, Es, no período de 
14 a 19 de outubro de 1985.

VLi seminário Brasileiro de Endoscopia digestiva e i Jornada capixaba de Gastroenterologia: realizados 
em Guarapari, Es, no período de 25 a 28 de setembro de 1985.

XXVii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 13 
a 18 de outubro de 1986.

i Jornada capixaba de ortopedia e traumatologia: realizada em Vitória, Es, no período de 28 a 29 de 
novembro de 1986.

XXViii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, em 14 de 
outubro de 1987. 

Xii Encontro Brasileiro de Medicina nuclear: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 
23 a 26 de março de 1988.

XXiX congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 18 a 
22 de outubro de 1988.

XXXi congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 23 
a 27 de outubro de 1990.

XXXii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 
23 a 26 de outubro de 1991.

projeto Educação continuada da Atualização em cirurgia: realizado em Vitória, Es, no período de 15 a 16 de 
junho de 1991.

XXXiii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 
20 a 24 de outubro de 1992.

XXXiV congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Alice Vitória Hotel em Vitória, Es, no período de 
18 a 23 de outubro de 1993.

XXXV congresso Médico Estadual da Ames: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período 
de 18 a 23 de outubro de 1994.

(continua)
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Eventos realizados de 1958 a 1998

projeto Educação contínua em cirurgia-trauma – realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período 
de 11 a 12 de maio de 1995.

XXXVi congresso Médico Estadual da Ames: realizado em Vitória, Es, no período de 17 a 21 de outubro de 1995.

XXXVii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no centro de convenções do Hotel porto do sol em 
Vitória, Es, no período de 15 a 19 de outubro de 1996.

XXXViii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no centro de convenções do Hotel porto do sol 
em Vitória, Es, no período de 21 a 25 de outubro de 1997.

XXXiX congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 
17 a 20 de outubro de 1998.

produtora de eventos

Eventos realizados em 1999

Encontro internacional de Uro-oncologia e temas de Uro-pediatria: realizado no centro de convenções do 
sesc em Guarapari, Es, no período de 04 a 07 de março de 1999.

ii Jornada capixaba de Hepatologia: realizada no período de 26 a 27 de março de 1999.

iii congresso de ortopedia e traumatologia – região sudeste: realizado no pathernon pasárgada em Vila 
Velha, Es, no período de 17 a 21 de abril de 1999.

2º curso de Atualização em Vacinas: realizado no pathernon pasárgada em Vila Velha, Es, no período de 07 
a 08 de maio de 1999.

2º Encontro sudeste de Homeopatia: realizado no pathernon pasárgada em Vila Velha, Es, no período de 
03 a 06 de junho de 1999.

congresso de neurologia e neurocirurgia da santa casa de Misericórdia de Belo Horizonte: realizado no 
pathernon pasárgada em Vila Velha, Es, no período de 28 a 31 de julho 1999.

12ª Jornada de Gastroenterologia e nutrição: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período 
de 06 a 07 de agosto de 1999.

(continua)
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Eventos realizados em 1999

iV Jornada de traumato-ortopedia da clínica de Acidentados de Vitória: realizado no pathernon pasárgada 
em Vila Velha, Es, no período de 10 a 11 de setembro de 1999. 

XL congresso Médico Estadual da Ames: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 
13 a 16 de outubro de 1999.

curso de Extensão Universitária  Emescam/Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es.

Módulo i = clínica Médica (23 e 24/04/1999)

Módulo ii = clínica Médica ii (28 e 29/05/1999)

Módulo iii = trauma (11 e 12/06/1999)

Módulo iV = Hemorragias (13 e 14/08/1999)

Módulo iV = Abdome Agudo (17 e 18/09/1999)

produtora de eventos

Eventos realizados em 2000

1º Encontro interestadual de Alergia e imunologia clínica: realizado no parthernon pasárgada em Vila 
Velha, Es, no período de 06 a 08 de abril de 2000.

iV congresso de ortopedia e traumatologia do Espírito santo: realizado no centro de convenções de 
Vitória, Es, no período de 20 a 23 de abril de 2000.

i Encontro internacional de imagem em ortopedia: realizado no parthernon pasárgada em Vila Velha, 

Es.

i Encontro de Fisioterapia em ortopedia da UVV: realizado no parthernon pasárgada em Vila Velha, Es, no 
período de 20 a 23 de abril de 2000.

curso de Extensão Universitária: Módulo i – Emergências neurológicas para o clínico: realizado no Hotel 
porto do sol em Vitória, Es, no período de 12 a 13 de maio de 2000. 

V curso de Atualização em Medicina ocupacional: realizado na Associação nacional de Medicina do 
trabalho – regional Espírito santo, em Vitória, Es, no período de 29 a 30 de setembro de 2000. 

(continua)
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Eventos realizados em 2000

curso de Extensão Universitária, Módulo V – infectologia: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, 
no período de 06 a 07 de outubro de 2000. 

curso Apto – Aperfeiçoamento padronizado traumatologia ortopedia: realizado no Auditório da cootes 
em Vitória, Es, no período de 24 a 25 de novembro de 2000. 

XLi congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol, em Vitória, Es, no período de 15 
a 19 de agosto de 2000.

produtora de eventos

Eventos realizados em 2001

iii curso de Atualização em Vacinas/curso de Extensão Universitária, Módulo i: realizado Hotel porto do 
sol em Vitória, Es, no período de 22 a 24 de março de 2001.

Vii congresso ABto, Vi Encontro de Enfermagem para o transplante e Fórum de Histocompatibilidade 
2001: ABH: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 28 a 31 de março de 2001.

Vii congresso Brasileiro de trauma-ortopedia: trauma/2001: realizado em Vitória, Es, no período de 05 a 
07 de abril de 2001.

V congresso de ortopedia e traumatologia do Espírito santo: realizado no pathernon pasárgada em Vila 
Velha, Es, no período de 05 a 07 de abril de 2001.

curso de Extensão Universitária, Módulo ii – neurorradiologia: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, 
Es, no período de 11 a 12 de maio de 2001.

curso de Extensão Universitária, Módulo iii – Atualização em imagem: realizado no Hotel porto do sol em 
Vitória, Es, no período de 22 a 23 de junho de 2001.

curso de Biomecânica em 01 e 02 de setembro de 2001 e Vi Jornada de traumato-ortopedia da clínica 
de Acidentados de Vitória: realizado no pathernon pasárgada em Vila Velha, Es, no período de 21 a 22 de 
setembro de 2001.

curso de Extensão Universitária, Módulo iV – Atualização em imagem: realizado no Hotel porto do sol em 
Vitória, Es, no período de 21 a 22 de setembro de 2001. 

XLii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 17 
a 20 de outubro de 2001.

(continua)
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Eventos realizados em 2001

curso de Extensão Universitária, Módulo V – infectologia: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, 
no período de 19 a 20 de outubro de 2001.

iV Jornada de Fisioterapia e terapia ocupacional – tema central: saúde, inclusão e Qualidade de Vida: 
realizado no pathernon pasárgada em Vila Velha, Es, no período de 09 a 10 de novembro de 2001.

produtora de eventos

Eventos realizados em 2002

V congresso internacional de osteoporose e Vi cotes – congresso de ortopedia e traumatologia, 
realizados no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 11 a 13 de abril de 2002.

2º Encontro interestadual de Alergia e imunologia no Espírito santo: realizado no pathernon pasárgada 
em Vila Velha, Es, no período de 25 a 27 de abril de 2002. 

cirurgia 2002 - integração nacional: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período de  01 a 
04 de maio de 2002.

iX sava – suporte Avançado em Anestesiologia: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período 
de 18 a 19 de junho de 2002.

36ª Jornada de Anestesiologia do sudeste Brasileiro e 12ª Jornada de Anestesiologia do Espírito santo: 
realizadas no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 20 a 22 de junho de 2002.

XLiii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol, em Vitória, Es, no período de 
16 a 19 de outubro de 2002.

curso teórico e prático de cirurgia pediátrica – Uro-pediatria: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, 
Es, no período de 16 a 17 de outubro de 2002.

iX curso teórico-prático de cirurgia plástica em crianças – Faculdade de Medicina da Universidade de 
são paulo e Universidade Federal do Espírito santo: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no 
período de 17 a 18 outubro de 2002.  

Vii Jornada de Vídeo-Laparoscopia: realizada no Auditório do pasárgada em Vila Velha, Es, no dia 17 de 
outubro de 2002.

(continua)
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produtora de eventos

Eventos realizados em 2003

curso teórico-prático de Histerectomia Vaginal e Uroginecologia: realizado no Auditório da Maternidade 
santa paula em Vitória, Es, no período de 28 e 29 de março de 2003. 

Xi congresso Brasileiro, Latino-americano e pan-americano de Medicina e cirurgia do pé, iii congreso 
Latinoamericano de Medicina y cirugía de la pierna y el pie e ii pan-american congress of Medicine and 
surgery of the Leg and Foot: realizados no centro de convenções de Vitória, Es, no período de  01 a 04 de 
maio de 2003.

XLiV congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 
15 a 18 de outubro de 2003.

produtora de eventos

Eventos realizados em 2004

Workshop internacional da Endoscopia digestiva: realizao no centro de convenções de Vitória, Espírito 
santo, no período de 29 e 30 de abril de 2004.

Vii congresso de ortopedia e traumatologia do Espírito santo: realizado no Auditório do pasárgada em 
Vila Velha, Es, no período de 25 a 27 de junho de 2004.

iii Encontro interestadual de Alergia e imunologia: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no 
período de 30 e 31 julho de 2004.

simpósio Espírito-santense de cancerologia: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período 
de 23 a 25 de setembro de 2004.

ii Jornada de nefrologia do Espírito santo: realizada no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 25 
a 27 de novembro de 2004.

Jornada de neurocirurgia: realizada no Hostess praia da costa em Vila Velha, Es, no período de 25 a 27 de 
novembro de 2004.

XLV congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel porto do sol em Vitória, Es, no período de 20 
a 23 de outubro de 2004.

(continua)

(continuação)
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produtora de Eventos

Eventos realizados em 2005

Vii congresso Brasileiro de Videocirurgia da sobracil: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no 
período de 20 a 23 de abril de 2005.

Jornada de Asma como Fator de risco: realizada no novo Hotel, no dia 07 de maio de 2005.

XViii Jornada capixaba de dermatologia: realizada no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 
19 a 21 de maio 2005.

XLVi congresso Médico Estadual da Ames e i Jornada Médico-Acadêmica Ufes/Emescam: realizados no 
Hotel canto do sol em Vitória, Es, no período de 28 de setembro a 01 de outubro 2005.

37º congresso Brasileiro de ortopedia e traumatologia: realizado no sesc praia Formosa em Aracruz, Es, 
no período de 29 de outubro a 01 de novembro de 2005.

ii Encontro científico Emescam: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 09 a 11 de 
novembro de 2005.

XVii seminário Brasileiro de Endoscopia: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 
15 a 18 de novembro de 2005.

produtora de Eventos

Eventos realizados em 2006

i simpósio internacional do pé diabético: realizado no Auditório do Vitória Apart Hospital em serra, Es, no 
período de 30 de março a 01 de abril de 2006.

XiX congresso do centro de Estudos da clínica neurológica e neurocirurgia de BH: realizado no Hotel 
senac em Vitória, Es, no período de 18 a 21 de maio de 2006.

congresso capixaba de neurocirurgia e Jornada do centro de Estudos da santa casa de Belo Horizonte: 
realizado no Hotel senac em Vitória, Es, no período de 18 a 21 de maio 2006.

Vii congresso Brasileiro de ortopedia pediátrica: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no dia 
17 de junho 2006.

Fórum Venoso capixaba – sociedade Brasileira de Angiologia e cirurgia Vascular: realizado no Hotel senac 
em Vitória, Es, no dia 12 de agosto 2006.

V Jornada sudeste de psiquiatria da ABp-Es: realizada no centro de convenções de Vitória, Es, no período 
de 18 a 19 de agosto 2006.

(continua)
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Eventos realizados em 2006

XViii congresso da sociedade Brasileira de cardiologia: realizado no Hotel Eco da Floresta em domingos 
Martins, Es, no período de 17 a 20 de agosto 2006.

curso de Atualização em Vacinas: realizado no Hotel canto do sol em Vitória, Es, no dia de 25 de agosto 2006.

simpósio de Atualização em síndrome Metabólica: realizado no Hotel senac ilha do Boi em Vitória, Es, no 
dia 06 de outubro 2006.

XLVii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período 
de 18 a 20 de outubro 2006.

4º simpósio Estadual para diabéticos 2006 – Adoce sua vida com saúde: realizado no Hotel canto do sol 
em Vitória, Es, no dia 28 de outubro 2006.

simpósio regional Bahia, Espírito santo e Minas Gerais – controvérsias do Aparelho digestivo: realizado 
no pathernon pasárgada em Vila Velha, Es, no período de 30 de outubro a 01 de dezembro 2006.

i Encontro Anual da sobemom-Es: realizado na pousada pedra Azul, Es, no período de 30 de junho a 02 de 
julho de 2006. 

produtora de eventos

Eventos realizados em 2007

Jornada capixaba de cirurgia do Quadril: realizada no Auditório do cias em Vitória, Es, no período de 20 a 
21 de abril de 2007.

iii Jornada de otorrinolaringologia do norte: realizada no Auditório do Hotel reserva cVrd em Vitória, 
Es, no período de 20 a 21 de abril 2007.

iV Jornada de Geriatria e Gerontologia – trabalhando possibilidades de uma Velhice com Qualidade: prevenção, 
tratamento e reabilitação: realizada no Auditório Hotel senac em Vitória, Es, em 28 de abril de 2007.

Jornada capixaba de trauma no Adulto: realizada no Auditório do cias em Vitória, Es, no período de 25 a 
26 de maio 2007.

i Fórum Médico-jurídico do Brasil: realizado no centro de convenções de Vitória, Es, no período de 15 a 16 
de junho 2007.

iX Jornada de Gastroenterologia nas Montanhas: realizada no Hotel pousada dos pinhos em domingos 
Martins, Es, no período de 22 a 24 de junho 2007.

(continua)
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Eventos realizados em 2007

Jornada capixaba de cirurgia no Joelho: realizada no Auditório do cias em Vitória, Es, no período de 29 a 
30 de junho 2007. 

Jornada de Alergia e imunologia: realizada no Auditório do Hotel senac – em Vitória, Es, no período de 25 
e 26 de julho 2007.

congresso da sBot-Es: realizado em pedra Azul, Es, no período de 10 a 11 de agosto 2007.

XiX congresso da sBc/Es: realizado no Hotel Eco da Floresta em pedra Azul, Es, no período de 6 a 19 de 
agosto de 2007.

XVii Jornada Estadual de Gastroenterologia e Xi Jornada Estadual de Endoscopia digestiva: realizadas no 
Auditório do Hotel senac em Vitória, Es, no período de 23 a 25 de agosto 2007.

Xiii congresso Brasileiro de Atualização em neurocirurgia: realizado no centro de convenções de Vitória, 
Es, no período de 05 a 09 de setembro de 2007.

Jornada capixaba de cirurgia do ombro e cotovelo: realizada no Auditório do cias em Vitória, Es, no 
período de 14 a 15 de setembro de 2007.

Jornada capixaba de ortopedia pediátrica: realizada no Auditório do cias em Vitória, Es, no período de 19 
a 20 de outubro 2007.

i congresso capixaba de otorrinolaringologia e i Jornada pediátrica em otorrinolaringologia: realizados 
no Auditório do radisson Hotel em Vitória, Es, no período de 26 a 27 de outubro 2007.

Jornada de comemoração aos 45 anos do tommasi Laboratório: realizada no Auditório do Hotel senac em 
Vitória, Es, no período de 25 a 27 de outubro 2007.

i Fórum Estadual em Homeopatia na rede pública e iV congresso da região sudeste de Homeopatia: 
realizados no Auditório do ccJE da Ufes em Vitória, Es, no período de 31 de outubro a 03 de novembro de 
2007. 

(continua)
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produtora de eventos

Eventos realizados em 2008

1º seminário capixaba de Atenção integral às pessoas com doença Falciforme: realizado no Auditório do 
Alice Vitória Hotel em Vitória, Es,  no período de 28 a 29 de março de 2008.

42ª Jasb – Jornada de Anestesiologia do sudeste Brasileiro e 4ª Jornada de dor do sudeste Brasileiro: 
realizadas no centro de convenções de Vitória, Es, no período de  26 a 28 de junho de 2008.

XLViii congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Auditório do Hotel senac ilha do Boi em Vitória, 
Es, no período de 12 a 15 de junho 2008.

Jornada de Gastroenterologia nas Montanhas: realizada no Auditório da pousada dos pinhos, Es, no 
período de 20 a 22 de junho de 2008.

iii Encontro Anual da sobemom-Es: realizado no Auditório do Aroso paço Hotel em pedra Azul, Es, no 
período de  8 a 10 de agosto de 2008.

ii Jornada capixaba de pneumologia: realizada no Auditório da pousada pedra Azul em pedra Azul, Es, no 
período de 29 a 31 de agosto de 2008.

XXiV congresso Brasileiro de Biologia e Medicina nuclear e imagem Molecular: realizado no centro de 
convenções de Vitória, Es, no período de 17 a 21 de setembro 2008.

3º congresso Vitória Apart Hospital: realizado no Anfiteatro do Vitória Apart Hospital em serra, Es, no 
período de 24 a 27 de setembro 2008.

produtora de eventos

Eventos realizados em 2009

i Fórum Estadual do trânsito e ii Jornada de Medicina de tráfego do Espírito santo: realizados no Auditório 
da Unimed Vitória, Es, no período de 02 a 04 de julho de 2009.

Vii Jornada capixaba de Geriatria e Gerontologia – Envelhecer, reverência pela Vida: realizada no Hotel 
senac ilha do Boi em Vitória, Es, no período de 04 a 06 de junho de 2009.

iV Jornada capixaba de Ultrassonografia da Associação Espírito-santense de Ultrassonografia (Aesus): 
realizada no Hotel ilha do Boi em Vitória, Es, no período de 14 a 15 de agosto de 2009. 

(continua)
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Encontro da turma Emescam 84 - 25 anos de formados: realizado no Hotel pousada da Eco da Floresta em 
Vitória, Es, no período de 04 a 07 de setembro de 2009.

Eventos realizados em 2009

XLiX congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel senac ilha do Boi em Vitória, Es, no período 
de 15 a 17 de outubro de 2009.

curso de Ultrassonografia Músculo-esquelética: realizado no Auditório do cdi em Vitória, Es, no período 
de 22 a 25 de outubro de 2009.

produtora de eventos

Eventos realizados em 2010

6º curso de Atualização em imunização da Ames e 2ª Jornada do centro de Vacinação da praia: realizados no  
Auditório Findes em Vitória, Es, em 26  de março de 2010.

 cruso de cuidados paliativos – sBGG: realizado no Auditório Unimed, Ed. Yung, em Vitória, Es, em 29 de maio 
de 2010.

Jornada de Gastroenterologia nas Montanhas: realizada na pousada dos pinhos em domingos Martins, Es, 
no período de 09 a 11 de junho de 2010.

Jornada de otorrinolaringologia: realizada na pousada pedra Azul em domingos Martins, Es, no período 
de 23 a 25 de julho de 2010. 

Encontro sobemom-Es: realizado no Arozo paço Hotel em domingos Martins, Es, no período de 12 a 15 de 
agosto de 2010.

Jornada capixaba do Aparelho digestivo: realizada no  Hotel senac ilha do Boi em Vitória, Es, no período 
de 27 a 28 de agosto de 2010.

L congresso Médico Estadual da Ames: realizado no Hotel senac ilha do Boi em Vitória, Es, no período de 
30 de setembro a 02 de outubro de 2010. curso pré-congresso: “Atualização em solicitação e interpretação 
de Exames complementares Laboratoriais”. iV Jornadade Medicina de Família e comunidade. simpósio de 
cirurgia Minimamente invasiva por meio de incisão cirúrgica. iV Jornada Médico-acadêmica.

i  Jornada Estadual de Vigilância sanitária em Endoscopia digestiva: realizada no tribunal de contas do 
Estado do Espírito santo, em Vitória, Es, no dia 24 de setembro de 2010.

(continuação)
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(continuação)

dia Mundial de Alzheimer: realizado no Auditório da Assembleia Legislativa do Es em Vitória, Es, no dia 24 
de setembro de 2010.

Eventos realizados em 2010

1° curso itinerante de cirurgia crânio Maxilofacial da ABorLccF: realizado no Auditório do cias – Unimed 
em Vitória, Es, no dia 02 de outubro de 2010.

Encontro de turma – comissão de Formatura 80 (comfor 80) – realizado no Arozo paço Hotel em domingos 
Martins, Es, no período de 05 a 07 de novembro de 2010.

produtora de eventos

Eventos realizados em 2011

Encontro de turma Ufes 2000/2: realizado no Hotel Monte Verde em domingos Martins, Es, no período de 
25 a 27 de março de 2011.

ii Jornada de otorrinolaringologia nas Montanhas: realizada na pousada pedra Azul em domingos Martins, 
no período de 01 a 03 de julho de 2011.

Vi Encontro Anual da sobemom-Es: realizado no Aroso paço Hotel em pedra Azul, Es, no período de 5 a 7 
de agosto de 2011.

Baile de Gala em comemoração aos 50 anos do curso de Medicina da Universidade Federal do Espírito 
santo: realizado no dia 17 de setembro de 2011. 

1ª Jornada de imunizações da sBiM/Es e 7º curso de Atualização em imunizações da Ames: realizados no 
Espaço Vitória em Vitória, Es, no dia 30 de setembro de 2011.

51º congresso Médico Estadual da Ames, V Jornada de Medicina de Família e comunidade, V Jornada 
Médico Acadêmica – infectologia e Jornada de cirurgia Laparoscópica: realizados no novotel em Vitória, 
Es, no período de 20 a 22 de outubro de 2011.
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Abertura do congresso de cirurgia 2002 – 

integração nacional.

Crédito/foto: Ophicina – cedida pela Ames.

Mesa redonda de defesa profissional com 

o tema: implantação da cBHpM.

Em sentido horário: dr. Mário Vello silva-

res Junior (Ames), dr. celso Murad (crM-

-Es), dr. Hélio Barroso dos reis (mode-

rador), dr. Fernando Antônio chiabai de 

Freitas (simes), dr. Alexandre Augusto 

ruschi Filho (Unimed Vitória). 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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XLVi congresso Estadual da Ames e i Jornada Médico-Acadêmica da Ufes/ Emescam – centro de convenções de Vitória/Es em 29/09/2005. 

Crédito/foto: Carol Perim/Estilo.
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Abertura do 37º congresso Brasileiro de ortopedia e traumatologia no Espírito santo. Homenagem do cantor roberto carlos ao dr. donato d’Ângelo 

e sua esposa sra. Wanda em 29 de outubro de 2005.
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parte vi

EstAtUto dA AMEs

Com ordem e tempo se encontra o segredo de fazer tudo, e fazê-lo bem.
(Pitágoras 571 a.C.-496 a.C.)
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Introdução ao Estatuto
Por Thales Gouveia Limeira

O estatuto da Ames passou por diversas alterações 
desde sua redação inicial. As mais recentes mudan-
ças visaram a adaptar esse instrumento ao texto legal 
do Código Civil, objeto da Lei nº 10.406 de 10 de ja-
neiro de 2002. Nessa ocasião, foram inseridos alguns 
dispositivos inovadores, entre os quais a possibilidade 
de filiação de membros nas categorias de correspon-
dentes, honorários, beneméritos, acadêmicos e insti-
tucionais (filiação que não se confunde com a dos as-
sociados médicos, que compõem a única categoria com 
direito a voto). Foram também aprimoradas as normas 
do processo administrativo disciplinar e do processo 
eleitoral. 

Para a elaboração do texto desse estatuto foi de fun-
damental importância a colaboração de numerosos só-
cios (atualmente “associados”), que contribuíram com 
sugestões e com a redação. Entre os que se destacaram 
nesse esforço podem ser citados o Dr. Sérgio Ramos, a 
Dra. Denise Ferreira Garcia e o Dr. Luiz Télvio Valim 
(este último foi assessor jurídico na gestão do Dr. Hélio 
Barroso dos Reis). Essa colaboração deu-se através da 

Crédito/foto: Shiro Irie.
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uniformização redacional e ortográfica, além da con-
tribuição com algumas ideias, e o registro foi lavrado 
no dia 09/02/2007 no Cartório Sarlo (Registro de Pes-
soas Físicas e Jurídicas), livro A-04, folha 51, protocolo 
do termo 506, gestão do Dr. Antonio Carlos Paula de 
Resende.

A seguir, encontra-se transcrito o texto do atual 
Estatuto da Associação Médica do Espírito Santo, com-
posto de 97 artigos e aprovado nas sessões da Assem-
bleia de Delegados, ocorridas nos dias 23 de novembro 
e 14 de dezembro de 2006.
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cApítULo i – dA EntidAdE, sUA sEdE, sEUs 
Fins E sUA orGAniZAção

Artigo 1º. A Associação Médica do Espírito Santo – Ames que 

sucede a Sociedade Espírito-santense de Medicina e Cirur-

gia (fundada em 10 de janeiro de 1924), tendo sede e foro em 

Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, estando situada 

à Rua Francisco Rubim 395, no bairro Bento Ferreira, é uma 

associação civil, cultural, sem fins econômicos ou lucrativos, 

de âmbito estadual, com personalidade jurídica e duração 

indeterminada. 

Artigo 2º. Sendo filiada à Associação Médica Brasileira 

(AMB) e desta uma “federada”, a Ames utilizará também a 

designação “Associação Médica Brasileira do Espírito Santo” 

e a sigla AMB-ES, ou outra denominação e sigla que vierem a 

ser padronizadas pela AMB. 

Artigo 3º. São finalidades da Ames:

I congregar os médicos do Estado do Espírito Santo, as so-

ciedades uniprofissionais de prestação de serviços médi-

Estatuto Social da Associação Médica 
do Espírito Santo (Ames)

cos, e também as suas entidades representativas, com o 

objetivo de defesa geral da categoria nos campos cientí-

fico, ético, social, econômico, cultural e de consumo; 

II contribuir para a elaboração da política de saúde e 

aperfeiçoamento do sistema médico assistencial do Es-

tado;

III orientar a população quanto aos problemas da assistên-

cia médica, preservação e recuperação da saúde;

IV defender em juízo ou fora dele, os interesses de seus 

filiados, sejam eles associados ou membros, desde que 

tais interesses possam ser caracterizados como coleti-

vos ou difusos e possam acarretar benefícios diretos ou 

indiretos, para a classe médica como um todo;

V contribuir na elaboração, atualização, divulgação e re-

comendação na classificação de procedimentos médi-

cos para prestação de serviços médicos;

VI fomentar o ensino médico continuado;

VII promover planos securitários e previdenciários para os 

filiados;

VIII contribuir para o controle de qualidade das escolas de 

Medicina do Estado;
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IX contribuir para o estabelecimento de critérios para a 

criação de escolas de Medicina no Estado;

X  promover campanhas de cunho social que visem a saú-

de da população;

XI  representar a Associação Médica Brasileira em nível 

local, quando cabível.

Parágrafo único. Para a consecução desses objetivos, a Ames 

utilizar-se-á dos meios que se mostrarem indicados, inclu-

sive a cooperação com instituições congêneres e entidades 

representativas de outras categorias profissionais, sejam elas 

nacionais ou internacionais.

cApítULo ii – dos FiLiAdos à AMEs

Artigo 4º. Os filiados à Ames distribuem-se nas seguintes ca-

tegorias:

I associados

II membros

Artigo 5º. Os associados da Ames distribuem-se nas seguin-

tes categorias:

I efetivos

II jubilados

Artigo 6º. São associados efetivos os médicos do Estado do 

Espírito Santo admitidos mediante proposta abonada por 

um associado em pleno gozo de direitos, aprovada em reu-

nião ordinária da Diretoria.

Artigo 7º. Os associados efetivos poderão passar à categoria 

de associados jubilados por pedido pessoal ou por iniciativa 

da Diretoria, desde que preenchida ao menos uma das se-

guintes condições:

I tenham idade mínima de 65 anos, com contribuições 

quitadas de forma ininterrupta nos últimos 15 anos;

II estejam afetados por invalidez de caráter permanente 

para o exercício da Medicina.

Parágrafo único. Os associados jubilados, mesmo isentos de 

contribuições, conservarão os demais deveres e os direitos 

dos associados efetivos.

Artigo 8º. A Ames aceitará a filiação de pessoas físicas e ju-

rídicas na qualidade de membros, distribuídos nas seguintes 

categorias:

I membros correspondentes

II membros honorários

III membros beneméritos

IV membros acadêmicos

V membros institucionais

Artigo 9º. Serão membros correspondentes os médicos não 

domiciliados no Espírito Santo, desde que o solicitem e te-

nham a filiação aprovada pela Diretoria da Ames conforme 

disposto no artigo 6º. 

Artigo 10. O título de membro honorário será concedido pela 

Diretoria após aprovação pela Assembleia de Delegados. 

Parágrafo único. Tal título só é concessível a médico de com-

provado mérito, ou a não médico com relevantes serviços 

prestados à Medicina, podendo a indicação ser feita pela Di-

retoria ou por um quinto dos associados das categorias “efe-

tivo” e “jubilado” em gozo de seus direitos.
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Artigo 11. O título de membro benemérito será concedido pela 

Diretoria após aprovação pela Assembleia de Delegados.  

Parágrafo único. Tal título só é concessível a pessoa (médico 

ou não) que tenha prestado relevante apoio à Ames, poden-

do a indicação ser feita pela Diretoria ou por um quinto dos 

associados das categorias “efetivo” e “jubilado” em gozo de 

seus direitos.

Artigo 12. Podem inscrever-se como membros acadêmicos os 

alunos de cursos de graduação em Medicina enquanto tais, 

desde que domiciliados no Espírito Santo, ainda que dete-

nham residência provisória em outra Unidade da Federação. 

§ 1º. Os pretendentes à categoria de membros acadêmicos 

formalizarão proposta de admissão, a qual deverá ser abona-

da por um associado em pleno gozo de direitos, sendo sub-

metida à aprovação em reunião ordinária da Diretoria.

§ 2º. Os membros acadêmicos perderão essa qualidade ao se 

graduarem em Medicina, sendo isentos da primeira anuida-

de caso se filiem à Ames como associados no prazo máximo 

de 180 dias contados a partir da data da obtenção do grau.

§ 3º. Os membros acadêmicos automaticamente serão exclu-

ídos do quadro de afiliados da Ames no caso de interrupção 

do curso de Medicina, e a ela só poderão voltar a se filiar se 

cumprirem as exigências e formalidades.

§ 4º. Para a apresentação de trabalhos de natureza médica 

por membros acadêmicos em reuniões, eventos e publicações 

da Ames, poderá ser exigida a coautoria ou termo de respon-

sabilidade de um associado efetivo ou outra pessoa graduada 

em Medicina, conforme disposições de ordem administrati-

va emanadas da Diretoria ou Comissão Permanente.

Artigo 13. Podem inscrever-se como membros institucionais 

as sociedades uniprofissionais de médicos desde que domi-

ciliadas no Espírito Santo, ainda que contem com domicílios 

alternativos em outras Unidades da Federação, exigido o re-

gistro da pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina 

deste Estado. 

§ 1º. Cada pretendente à categoria de membro institucional 

formalizará proposta de admissão, a qual deverá ser abona-

da por um associado em pleno gozo de direitos que não seja 

participante da sociedade em questão, sendo submetida à 

aprovação em reunião ordinária da Diretoria, exigida a filia-

ção prévia da totalidade dos seus sócios à Ames na qualidade 

de associados.

§ 2º. Os membros institucionais serão passíveis de exclusão 

em caráter irrecorrível por ato do Presidente em caso de 

desfiliação da Ames de algum de seus sócios por qualquer 

que seja o motivo.

§ 3º. Os membros institucionais serão automaticamente ex-

cluídos do quadro de filiados da Ames no caso de participa-

ção societária permitida, cedida ou transferida a profissional 

não graduado em Medicina, admitindo-se excepcionalmen-

te, nos casos de transmissão por herança ou legado, a per-

manência de sócio não médico por um período máximo de 

180 dias.

§ 4º. Os membros institucionais contribuirão para a Ames de 

forma proporcional ao número de sócios existentes no dia 
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fixado pela Diretoria para o vencimento, em valor definido 

pela Diretoria e por ela periodicamente revisto ad referen-

dum da Assembleia de Delegados.

§ 5º. Os membros institucionais gozarão de descontos em 

percentual fixado pela Diretoria em todas as iniciativas da 

Ames para as quais haja disposições administrativas de pre-

visão ou necessidade de desembolso pecuniário, excetuan-

do-se as situações nas quais a responsabilidade financeira 

caiba a outra entidade ou empresa que esteja atuando em 

parceria ou por contrato ou convênio. 

§ 6º. Todo membro institucional gozará de precedência, mas 

não de exclusividade, nas oportunidades de participação em 

eventos e de inserção em publicações da Ames quando consi-

deradas outras instituições de similar natureza e objetivos.

Artigo 14. São direitos dos associados da Ames:

I votar e ser votado;

II apresentar trabalhos científicos e culturais destinados 

aos eventos e publicações da Ames (mediante inscrições, 

quando for o caso, cumpridas as disposições técnicas, 

administrativas e organizacionais) e tomar parte nos de-

bates das reuniões científicas por ela promovidas;

III participar dos benefícios proporcionados pela Ames a 

seus associados;

IV receber as publicações da Ames;

V  utilizar-se dos serviços oferecidos pela Ames, respeita-

das as disposições administrativas;

VI frequentar a sede da Ames.

Artigo 15. São deveres dos associados da Ames:

I cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

II pagar pontualmente a contribuição estabelecida e cumprir 

os demais compromissos que vier a assumir com a Ames;

III fortalecer e prestigiar a Ames nas suas iniciativas;

IV pautar sua conduta dentro dos princípios éticos;

V prestar auxílio moral e material a qualquer outro as-

sociado, espontaneamente ou quando solicitado pela 

Ames;

VI acatar com espírito de disciplina as resoluções dos ór-

gãos de direção da Ames, bem como as dos seus direto-

res e representantes legais;

VII comparecer às reuniões promovidas pela Ames para as 

quais seja convidado;

VIII manter atualizados os endereços postais, bem como os 

endereços secundários e eletrônicos, além de números 

de telefone e outras facilidades de contato.

Artigo 16. São direitos dos membros da Ames:

I apresentar trabalhos científicos e culturais destina-

dos aos eventos e publicações da Ames (mediante 

inscrições, quando for o caso, cumpridas as disposi-

ções técnicas, administrativas e organizacionais) e to-

mar parte nos debates das reuniões científicas por ela 

promovidas; 

II participar de benefícios proporcionados pela Ames a 

seus membros;

III receber as publicações da Ames;

IV utilizar-se de serviços oferecidos pela Ames, respeita-

das as disposições administrativas;

V frequentar a sede da Ames.
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Artigo 17. São deveres dos membros da Ames:

I cumprir as disposições estatutárias e regimentais;

II pagar pontualmente a contribuição estabelecida e cum-

prir os demais compromissos que vier a assumir com a 

Ames;

III fortalecer e prestigiar a Ames nas suas iniciativas;

IV participar das iniciativas da Ames no âmbito de sua ati-

vidade e disponibilidade;

V comparecer às reuniões promovidas pela Ames para as 

quais seja convidado;

VI manter atualizados os endereços postais, bem como os 

endereços secundários e eletrônicos, além de números 

de telefone e outras facilidades de contato.

cApítULo iii – do procEdiMEnto AdMinis-
trAtiVo discipLinAr

Artigo 18. Os associados da Ames, e também os membros 

quando for cabível, serão passíveis de punições mediante a 

instauração de procedimento administrativo específico para 

este fim, salvo os casos de penalidade de multa ou perda tem-

porária de direitos em que a sua aplicação dispense a instau-

ração de processo na forma deste Estatuto.

Parágrafo único. As penalidades não são sequenciais, obede-

cendo à natureza e gravidade da infração, e serão as seguintes:

I advertência escrita: o penalizado toma ciência por ex-

pediente reservado;

II censura reservada ou pública: o penalizado toma ciên-

cia por expediente reservado ou pelo veículo de comu-

nicação da entidade;

III suspensão: o penalizado fica com seus direitos suspen-

sos por até 90 (noventa) dias, e toma ciência por expe-

diente reservado ou pelo veículo oficial de comunica-

ção da entidade; 

IV exclusão: o penalizado é afastado definitivamente do 

quadro social, e toma ciência por expediente reservado 

ou pelo veículo de comunicação da entidade;

V multa.

Artigo 19. O processo administrativo de punição é o instru-

mento destinado a apurar responsabilidade do associado por 

conduta praticada contra o Estatuto da Ames e susceptível 

de causar danos morais ou materiais à classe médica ou à  

Ames.

Parágrafo único. Os eventuais casos omissos referentes ao 

procedimento administrativo para punição serão sanados 

pelo Regimento Interno da Ames, e em última instância pela 

Assembleia de Delegados.

Artigo 20. O processo administrativo de punição inicia-se 

com a emissão do ato que determinar a sua abertura, e com-

preenderá: 

I inquérito administrativo;

II julgamento do feito. 

Parágrafo único. O ato que determina a abertura do procedi-

mento administrativo para punição deverá ser exarado pelo 

Presidente da Ames.

Artigo 21.  A denúncia de conduta inadequada poderá ser 

formulada por qualquer associado em dia com a Ames e de-
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verá ser dirigido ao Presidente da entidade, sendo assegura-

do ao associado indiciado o contraditório e ampla defesa nos 

termos do inciso LV, do artigo 5º da Constituição Federal.

§ 1º. O procedimento administrativo poderá ser instaurado 

ex oficio pela Ames, desde que fundamentado. 

§ 2º. Quando se tratar de violação do código de ética médica, 

a Diretoria da Ames denunciará o fato ao Conselho Regional 

de Medicina.

§ 3º.  O procedimento administrativo disciplinar será condu-

zido por um mínimo de três associados, um dos quais – que 

será o relator – deve ser membro do Conselho Consultivo da 

Ames.

Artigo 22. O ato que determinar a abertura do procedimento 

administrativo deverá também designar, dentre os membros 

do Conselho Consultivo da Ames, o seu relator.

Artigo 23. O inquérito administrativo será contraditório, as-

segurada ao denunciado ampla defesa com a utilização dos 

meios e recursos admitidos em direito, inclusive o forneci-

mento de cópias das peças que forem solicitadas.

Parágrafo único. O relatório da sindicância integrará o in-

quérito administrativo, como peça informativa da instrução 

do processo.

Artigo 24. O prazo para a conclusão do inquérito administra-

tivo não excederá 30 (trinta) dias, contados da data do ato de 

sua instauração, admitida sua prorrogação por 15 (quinze) 

dias, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1º. Concluído o inquérito administrativo, havendo elementos 

de prova que possam sustentar a acusação, o relator submete-

rá ao Conselho Consultivo a análise dos elementos insertos 

nos autos para julgamento, devendo este ocorrer no prazo de 

90 (noventa) dias, considerando-se para o escrutínio a maio-

ria simples dos membros presentes à reunião decisória.

§ 2º. Da decisão do Conselho Deliberativo da Ames caberá 

recurso à Assembleia de Delegados no prazo de 60 (sessen-

ta) dias, contados da data da ciência, considerando-se para o 

escrutínio a maioria simples dos membros presentes à reu-

nião decisória. 

§ 3º. Da decisão da Assembleia de Delegados caberá recurso 

à Assembleia Geral no prazo de 90 (noventa) dias, contados 

da data da ciência. 

§ 4º. Os recursos apresentados perante a Ames automatica-

mente implicam em efeito suspensivo às penas aplicadas

.

Artigo 25. Será advertido ou censurado o associado que for 

considerado culpado, em competente procedimento admi-

nistrativo por conduta praticada contra o Estatuto da Ames 

e susceptível de causar danos morais ou materiais à classe 

médica ou à Ames.

Artigo 26. Será suspenso o associado:

I que desrespeitar qualquer dos órgãos dirigentes na 

pessoa de seus membros;

II que infringir reincidentemente o Estatuto;

III que não satisfizer pontualmente os compromissos as-

sumidos com a Ames.
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Artigo 27. Será passível de exclusão o associado que:

I reincidentemente desrespeitar o Estatuto social;

II reincidentemente concorrer para o descrédito da Ames 

ou de seus membros;

III não guardar sigilo dos assuntos reservados tratados na 

Ames;

IV não pagar as contribuições devidas;

V cometer faltas graves, sendo julgado indigno da perma-

nência no quadro social da Ames;

VI for condenado por delito infamante por algum órgão 

do Poder Judiciário ou pelo Conselho Regional de Me-

dicina;

VII deixar de cumprir as resoluções emanadas dos órgãos 

da Ames.

Parágrafo único. A pena de exclusão não exime o associado 

de outras sanções aplicáveis por deliberação de algum órgão 

da Ames.

Artigo 28. Os membros da Ames, mesmo não fazendo parte 

da categoria de associados, serão passíveis de processo ad-

ministrativo disciplinar nos moldes do disposto neste Esta-

tuto.

Artigo 29. Aos associados em atraso com suas contribuições 

financeiras será aplicada multa conforme disposições ema-

nadas da Diretoria.

Parágrafo único. Nenhum direito será reconhecido aos as-

sociados com mais de 3 (três) meses de atraso em fração ou 

total da anuidade, ainda que sua exclusão ou desfiliação não 

tenha sido efetivada. 

Artigo 30. As condutas dos associados que mereçam a repro-

vação da Ames serão assim classificadas e definidas no Regi-

mento Interno da Ames, devendo ser classificadas, para efei-

to de penalidade, como falta leve, falta média ou falta grave.

Artigo 31. A critério da Diretoria, sendo a Ames federada da 

Associação Médica Brasileira, o procedimento administra-

tivo poderá ser remetido à AMB, em qualquer fase de seu 

andamento, para que nela tenha continuidade.

cApítULo iV – dos ÓrGãos dA AMEs

Artigo 32. São órgãos permanentes da Ames: a Assembleia 

Geral, a Assembleia de Delegados, o Conselho Fiscal, o Con-

selho de Especialidades, o Conselho Consultivo, a Diretoria, 

e as Comissões Permanentes.

Artigo 33. Nenhum órgão da Ames poderá assumir posições 

de caráter político-partidário ou religioso.

Artigo 34. Os casos omissos sobre o funcionamento da Ames 

e de seus órgãos serão considerados pelo Regimento Inter-

no da Ames e pelos regimentos dos órgãos, cuja elaboração, 

aprovação e alterações são submissas à Assembleia de Dele-

gados.

Artigo 35. A Assembleia Geral será constituída pelos associa-

dos da Ames que estejam em dia com suas obrigações estatu-

tárias na data da convocação.

Artigo 36. Compete à Assembleia Geral:

I deliberar sobre a destituição dos administradores da 

Ames;



173

II deliberar, em última instância, sobre recursos interpos-

tos por associados da Ames contra decisões de outros 

órgãos da entidade;

III aprovar as contas da Ames;

IV alterar o estatuto da Ames;

V apreciar e debater, sem caráter deliberativo, assuntos 

gerais que sejam nela apresentados.

Parágrafo único. O Edital de convocação da Assembleia Ge-

ral será considerado como tendo cumprido seus objetivos se 

publicado em órgão informativo impresso da Ames cuja dis-

tribuição atinja os associados através dos endereços por eles 

informados, desde que atendidos os prazos previstos neste 

Estatuto.

Artigo 37. A Assembleia Geral será convocada ordinariamen-

te, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no mês de 

março de cada ano (ou posteriormente, caso alguma situação 

imperiosa se configure), para deliberar sobre a aprovação 

das contas da Ames referentes ao exercício findo.

Artigo 38. A Assembleia Geral será convocada extraordina-

riamente para deliberar sobre os assuntos a seguir:

I  alteração do Estatuto da Ames;

II  destituição dos administradores da Ames;

III  deliberação sobre recursos interpostos por associados.

§ 1º. Para deliberação do inciso I deste artigo, a Assembleia 

será convocada com antecedência mínima de 90 (noventa) 

dias, sendo passíveis de apreciação somente as proposições 

recebidas na sede da Ames por escrito, na forma definida 

pela Diretoria Executiva e constante da convocação, até 60 

(sessenta) dias antes da data prevista, sendo disponibiliza-

das aos associados por meio eletrônico na internet (ou por 

correio eletrônico em resposta aos solicitantes) com antece-

dência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2º. Para deliberação a respeito dos temas dos incisos II e 

III deste artigo, a Assembleia Geral será convocada com an-

tecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

§ 3º. As sugestões para alteração do Estatuto da Ames pode-

rão ser apresentadas:

I por qualquer associado em dia com suas obrigações 

para com a Ames;

II pela Diretoria da Ames.

Artigo 39. As deliberações da Assembleia Geral Ordinária 

serão tomadas pelo voto majoritário dos associados a ela 

presentes, e para as da Assembleia Geral Extraordinária 

considerar-se-á a maioria absoluta (dois terços) de votos dos 

associados presentes. 

Artigo 40. A convocação da Assembleia Geral far-se-á na for-

ma deste Estatuto, garantindo a um quinto (20%) dos asso-

ciados o direito de promovê-la. 

Artigo 41. A Assembleia Geral será aberta com o quorum cor-

respondente à metade dos associados na primeira chamada, 

com um terço dos associados na segunda chamada, e com 

um número de associados igual a ao menos o número de de-

legados da Assembleia de Delegados na terceira chamada.

§ 1º. A Assembleia Geral transcorrerá sob a presidência de 

um associado proposto pelo Presidente da Ames com con-
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cordância da maioria dos presentes, com precedência para 

os que são membros da Assembleia de Delegados, o qual de-

signará outro associado para secretariar a sessão.

§ 2º. As deliberações na Assembleia Geral serão feitas por maio-

ria simples dos votos dos presentes, exceto quando expressa-

mente determinado neste Estatuto ou em dispositivos legais.

Artigo 42. A Assembleia de Delegados é o órgão da Ames 

que, nos limites deste Estatuto, tem poderes para resolver 

todos os assuntos a ela pertinentes salvo os que competem 

estritamente à Assembleia Geral.

Artigo 43. Os delegados exercerão mandato por 3 (três) anos, 

sendo permitida a reeleição.

Parágrafo único. As vagas que se derem no mandato dos De-

legados serão preenchidas por convocação dos suplentes.

Artigo 44. O número de delegados a serem eleitos será fixa-

do pela Comissão Eleitoral considerando-se a proporção de 

um delegado para cada 30 sócios e gozo de seus direitos ou 

fração.

Artigo 45. Serão elegíveis para a Assembleia de Delegados 

os associados efetivos com ao menos 3 (três) anos de filiação 

ininterrupta à Ames e que não tenham dívidas para com a 

entidade ou para com a AMB.

Artigo 46. A Assembleia de Delegados reunir-se-á ordinaria-

mente ao menos uma vez em cada ano, no primeiro trimestre, 

onde e quando for determinado pelo seu Presidente (ou excep-

cionalmente pelo Presidente da Ames, se este a convocar).

§ 1º. O Presidente da Assembleia de Delegados será natural-

mente o membro desse órgão com maior tempo de filiação à 

Ames, facultada sua renúncia em favor de outro membro a 

ser eleito entre seus pares por maioria simples. 

§ 2º. Na eventualidade da ausência do Presidente por oca-

sião do início da reunião da Assembleia de Delegados, a pre-

sidência da sessão ficará sob o encargo do membro de mais 

idade, ainda que quem ocupe o cargo de Presidente chegue 

com atraso.

§ 3º. A Assembleia de Delegados só poderá ser convocada, ex-

traordinariamente pelo seu Presidente, ou pelo Presidente da 

Ames, ou por 20% de seus membros, ou ainda por iniciativa de 

1/5 (20%) dos associados, para deliberar exclusivamente sobre 

assuntos constantes da convocação, tendo suas decisões valida-

de quando tomadas pela maioria simples de seus membros.

Artigo 47. Para sua organização e funcionamento, a Assem-

bleia de Delegados terá um regimento interno, sendo res-

ponsável por sua elaboração e atualização.

Artigo 48. Compete, privativamente, à Assembleia de Dele-

gados:

I dar posse à Diretoria e aos Delegados recém-eleitos;

II ratificar ou não a indicação, pela Diretoria, dos mem-

bros das Comissões;

III alterar os valores das anuidades fixadas pela Diretoria;

IV criar ou extinguir cargos da Diretoria;

V proceder a tomada de contas da Diretoria e demais órgãos;

VI elaborar e aprovar o Regimento Interno da Ames na 

forma deste Estatuto;
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VII determinar, através de resolução, a orientação a ser se-

guida pela Ames em relação a iniciativas que interes-

sem à classe médica e à coletividade em todo o Estado;

VIII decidir sobre a alienação de bens da Ames por proposta 

da Diretoria;

IX julgar os recursos interpostos contra as decisões em 

processos administrativos;

X designar pro tempore até três associados para assumi-

rem como Presidente,  Secretário-geral e Tesoureiro 

quando, por força de vacância de cargos de membros 

da Diretoria, não houver quem os substitua na forma 

normal prevista nas competências descritas neste Es-

tatuto, enquanto não se procede a novas eleições.

Parágrafo único. Os assuntos de que tratam os incisos VII e 

VIII deste artigo serão decididos pela Assembleia de Dele-

gados convocada em caráter extraordinário com a presen-

ça mínima de 2/3 seu quantitativo, valendo para as decisões 

as votações com maioria simples dos presentes exceto em 

eventuais disposições estatutárias em contrário.

Artigo 49. As reuniões da Assembleia de Delegados serão se-

cretariadas pelo Secretário-geral da Ames ou por seu subs-

tituto legal, admitindo-se, em caso de ausência, a eleição de 

secretário ad hoc entre os membros desse órgão.

Parágrafo único. O Presidente da Assembleia de Delegados 

terá voto de qualidade, tendo direito a voto cada um dos de-

mais delegados presentes.

Artigo 50. O Conselho Fiscal compõe-se de 03 (três) mem-

bros efetivos e igual número de suplentes eleitos anualmente 

pela Assembleia de Delegados, entre seus membros (inclusi-

ve suplentes). 

Parágrafo único. O Presidente do Conselho Fiscal será natu-

ralmente o seu membro com maior idade entre seus mem-

bros efetivos, facultada a renúncia em favor de outro mem-

bro escolhido por consenso, não se obstando o acúmulo com 

o cargo de Presidente da Assembleia de Delegados.

Artigo 51. O Conselho Fiscal tem por atribuição a análise das 

contas e todos os assuntos ligados ao patrimônio, bens, ren-

das, fundos, aspectos econômicos e financeiros da vida da 

entidade e demais matérias correlatas, bem como a fiscaliza-

ção dos atos da Diretoria.

Artigo 52. Os membros efetivos do Conselho Fiscal têm au-

tonomia para analisar quaisquer documentos da Ames, bem 

como para solicitar informações a quaisquer membros da 

Diretoria e do quadro de empregados da entidade, devendo 

ser-lhes disponibilizados in loco os arquivos para que pos-

sam atender às obrigações inerentes ao encargo que lhes foi 

confiado.

Artigo 53. O Conselho Fiscal reunir-se-á ao menos uma vez 

em cada quadrimestre para análise dos aspectos do funcio-

namento da Ames, devendo registrar as ações realizadas.

Artigo 54. As conclusões e pareceres do Conselho Fiscal se-

rão consideradas pela Assembleia de Delegados e/ou Assem-

bleia Geral, quando for o caso.



176

Artigo 55. O Conselho de Especialidades, órgão consultivo, 

será ouvido pela Diretoria da Ames quando tal se faça ne-

cessário para opinar sobre suas áreas de competência, sen-

do os pareceres emitidos e aprovados por voto majoritário 

pela maioria simples dos membros presentes, mesmo que a 

convocação não tenha se estendido a todos os que dele têm 

direito de participar.

Parágrafo único. As reuniões do Conselho de Especialidades 

serão presididas pelo Presidente da Ames ou por seu substi-

tuto legal, a quem cabe indicar um secretário para cuidar dos 

devidos registros.

Artigo 56. O Conselho de Especialidades é formado pelos 

presidentes (ou seus substitutos) das entidades locais que 

representam as associações, sociedades e cooperativas de es-

pecialidades médicas reconhecidas como tais pela AMB e/ou 

Ames, tendo por finalidade representá-las junto à Ames.

Parágrafo único. Face às previsíveis e frequentes mudanças 

nas diretorias das entidades médicas citadas no caput deste 

artigo, o Conselho de Especialidades não será estruturado 

como órgão permanente, sendo composto em cada reunião 

pelos convocados pela Diretoria da Ames, dispensando-se 

neste caso a elaboração de Regimento Interno.

Artigo 57. O Conselho Consultivo é um órgão automatica-

mente constituído pelos médicos que ocuparam o cargo de 

Presidente da Ames, cada um dos quais passa a integrá-lo tão 

logo tenha concluído o mandato na Presidência dessa entida-

de, sendo vitalício o mandato de cada um de seus membros, 

e será ouvido pela Diretoria quando por ela convocado a fim 

de opinar sobre assuntos definidos pela Diretoria da Ames.

Artigo 58. As reuniões do Conselho Consultivo serão presi-

didas pelo Presidente da Ames ou por seu substituto legal, 

a quem cabe indicar um secretário para cuidar dos devidos 

registros, dispensando-se neste caso a elaboração de Regi-

mento Interno.

Artigo 59. A Diretoria é o órgão executivo da Ames, cujos 

membros são eleitos trienalmente para mandatos de três 

anos, coincidindo cada eleição com as eleições para a Asso-

ciação Médica Brasileira, e compõe-se de Presidente, 1º Vi-

ce-presidente, 2º Vice-presidente Norte, 2º Vice-presidente 

Sul, Secretário-geral, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesou-

reiro, 2º Tesoureiro, Diretor Cultural, Diretor Científico, e 

Diretor Social. 

§ 1º. Por “Norte”, entende-se o município de Colatina e os 

que se situam em sua área de abrangência ou em latitude su-

perior na área do Estado do Espírito Santo.

§ 1º. Por “Sul”, entende-se o município de Cachoeiro de Ita-

pemirim e os que se situam em sua área de abrangência ou 

em latitude inferior na área do Estado do Espírito Santo.

Artigo 60. A Diretoria será eleita pelo voto direto e secreto 

dos associados, na mesma data em que se proceder à eleição 

dos delegados para a Assembleia de Delegados, procurando-

-se usar a mesma data da eleição fixada pela Associação Mé-

dica Brasileira para as suas eleições. 

Parágrafo único. Os membros eleitos para cargos da Direto-

ria e para a Assembleia de Delegados formalizarão a posse 

em caráter social perante a Assembleia de Delegados em fi-

nal de exercício, em data determinada por esse órgão, ini-
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ciando-se efetivamente o mandato no primeiro dia do ano 

civil seguinte. 

Artigo 61. É condição de elegibilidade para os cargos de Se-

cretário-geral e de Tesoureiro residir o associado em algum 

dos seguintes municípios: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Ser-

ra, Guarapari e Viana. 

Artigo 62. É condição sine qua non para a candidatura aos 

cargos da Diretoria da Ames a filiação ininterrupta à entida-

de por ao menos os três últimos anos, permitindo-se a can-

didatura para apenas uma segunda eleição consecutiva para 

o mesmo cargo.

Artigo 63. São atribuições do Presidente:

I representar a Ames em juízo ou fora dele;

II presidir as reuniões da Diretoria;

III  administrar o patrimônio da Ames;

IV dar execução às resoluções da Assembleia de Delega-

dos;

V escolher o Consultor Jurídico e constituir advogado 

para a Ames;

VI  adquirir ou alienar bens imóveis e dar como garantia 

hipotecária bens do patrimônio da Ames, quando auto-

rizado pela Assembleia de Delegados;

VII apresentar ao menos anualmente à Assembleia de De-

legados relatório dos serviços prestados pela Ames à 

classe médica e ao público em geral;

VIII decidir sobre admissão e demissão de funcionários;

IX tomar providências de caráter administrativo não pre-

vistas neste Estatuto.

Artigo 64. O Presidente será substituído em suas faltas ou 

impedimentos pelo 1º Vice-presidente, e secundariamente 

por um 2º Vice-presidente (Norte ou Sul, conforme disposto 

adiante).

Artigo 65. Compete ao 1º Vice-presidente substituir o Presi-

dente em suas faltas e impedimentos, inclusive sucedendo-o 

em caso de vacância do cargo.

Artigo 66. Compete ao 2º Vice-presidente Norte substituir 

nos anos ímpares o 1º Vice-presidente em suas faltas e im-

pedimentos, inclusive sucedendo-o em caso de vacância do 

cargo.

Artigo 67. Compete ao 2º Vice-presidente Sul substituir nos 

anos pares o 1º Vice-presidente em suas faltas e impedimen-

tos, inclusive sucedendo-o em caso de vacância do cargo.

Artigo 68. Compete ao Secretário-geral:

 I secretariar as reuniões da Assembleia de Delegados;

II proceder à leitura dos expedientes durante as sessões;

III substituir os Vice-presidentes nos seus impedimentos;

IV dirigir os serviços de secretaria da Ames;

V propor admissão e demissão de funcionários da secre-

taria;

 VI exercer as demais atividades peculiares ao cargo, e as 

outras que lhe forem atribuídas.

Artigo 69. Compete ao 1º Secretário:

I auxiliar o Secretário-geral;

II substituí-lo em seus impedimentos;

III organizar, redigir e ler atas das sessões da Ames, assim 

como as da Diretoria.
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Artigo 70. Compete ao 2º Secretário:

I auxiliar o Secretário-geral;

II substituir o 1º Secretário em seus impedimentos;

Artigo 71. Compete ao 1º Tesoureiro:

I administrar os fundos e rendas da Ames;

II cuidar das despesas autorizadas pelo Presidente;

III acompanhar a contabilidade da Ames;

IV apresentar relatório anual da Tesouraria, acompanha-

do do respectivo balanço; 

V assinar cheques juntamente com o Presidente;

VI depositar em Banco os valores da Ames;

VII exercer as demais atividades peculiares ao cargo, e to-

das as outras que lhe forem atribuídas.

          

Artigo 72. Compete ao 2º Tesoureiro:

I auxiliar o 1º Tesoureiro;

II substituí-lo nos seus impedimentos.

Artigo 73. Compete ao Diretor Cultural:

I publicar os periódicos da Ames;

II cuidar para que essas publicações não acarretem ônus 

demasiados para a Ames;

III editar os Anais do Congresso da Ames;

IV cuidar da programação cultural da Ames;

V promover a integração entre a Ames e os meios de co-

municação e informática.

Artigo 74. Compete ao Diretor Científico:

I organizar e presidir a Comissão Científica da Ames;

II organizar e manter o movimento científico da Ames, 

tais como organização de congressos, jornadas e cur-

sos;

III criar regulamentação de prêmios para trabalhos cientí-

ficos apresentados;

IV acompanhar os eventos das sociedades de especialida-

des que tenham o apoio da Ames.

Artigo 75. Compete ao Diretor Social:

I organizar, coordenar e supervisionar as atividades so-

ciais da Ames;

II realizar o congraçamento social dos médicos e suas 

respectivas famílias;

III promover a comemoração condigna do Dia do Médi-

co;

IV administrar os bens da Ames que tenham finalidades 

sociais; 

Artigo 76.  A Ames contará com Comissões, órgãos de assesso-

ramento dos dirigentes, que serão permanentes ou extraordi-

nárias, bem como com Departamentos, órgãos auxiliares da Di-

retoria da Ames que serão criados conforme as necessidades.

§ 1º.  São consideradas Comissões Permanentes a Comissão 

de Defesa Profissional, a Comissão de Finanças, a Comissão 

Científica, a Comissão Editorial, a Comissão Social e a Co-

missão Eleitoral. 

§ 2º. O mandato de cada Comissão extingue-se com o fim do 

mandato da Diretoria, cabendo aos novos diretores empos-

sados a designação de novos membros.

§ 3º. Os Departamentos serão criados e extintos por ato do 

Presidente da Ames, podendo sua existência e funcionamen-

to ter continuidade após o término do mandato da Diretoria, 

a critério do sucessor na Presidência.
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Artigo 77. Cada Comissão Permanente será constituída por 

um mínimo de cinco membros, todos associados efetivos da 

Ames, sendo ao menos um oriundo da Diretoria.

Parágrafo único. Cada Comissão Permanente terá um Pre-

sidente e um Secretário, eleitos dentre os seus membros, e 

seguirá um regimento interno elaborado e aprovado pela As-

sembleia de Delegados.

Artigo 78. As Comissões Permanentes reunir-se-ão quando 

convocadas pelo seu Presidente e funcionarão com a pre-

sença da maioria de seus membros, sem o que as decisões 

somente serão tomadas ad referendum.

§ 1º. As Comissões Permanentes funcionarão, em casos espe-

ciais, independentemente de presença física de seus mem-

bros, comunicando-se estes entre si, diretamente ou através 

da Secretaria da Ames, por meio de comunicação telegráfica, 

postal, telefônica ou eletrônica.

§ 2º. Havendo necessidade imperiosa de solução para deter-

minados problemas, o Presidente da Ames poderá convocar 

os componentes de qualquer Comissão, notificando-os dos 

motivos, data e local da reunião com antecedência de ao me-

nos 24 horas.

Artigo 79.  A distribuição da matéria atribuída às várias Co-

missões Permanentes será feita pelo Presidente da Ames.

Artigo 80. São membros natos de Comissões:

I da Comissão Científica: o Diretor Científico e os três 

Vice-presidentes (excetuando-se o que estiver eventual- 

mente no exercício da Presidência da Ames);

II da Comissão Eleitoral: o 2º Secretário;

III da Comissão de Finanças: o 1º Tesoureiro;

IV da Comissão Editorial: o Secretário-geral e o Diretor 

Cultural.

Parágrafo único. Não há membros natos em outras Comis-

sões.

Artigo 81. Compete à Comissão Científica a organização e 

manutenção do movimento científico da Ames, tais como 

organização de congressos, conferências, cursos, bolsas de 

estudos, regulamentação de prêmios, e demais atividades 

análogas atribuíveis.

Artigo 82. Compete à Comissão de Defesa Profissional opi-

nar sobre questões referentes à deontologia médica e à defe-

sa dos justos interesses profissionais dos médicos e da classe 

médica.

Artigo 83. Compete à Comissão Social realizar o congraça-

mento social dos médicos e respectivas famílias, e comemo-

rar condignamente o Dia do Médico.

Artigo 84. Compete à Comissão de Finanças a orientação 

referente a todos os assuntos econômicos e financeiros da 

Ames, inclusive à formação e preservação de seu patrimô-

nio.

Artigo 85.  Compete à Comissão Eleitoral:

I elaborar normas para as eleições para os órgãos da 

Ames, inclusive com a fixação do número e proporção 

dos Delegados à Assembleia de Delegados;
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II rever periodicamente o quadro social e organizar a lista ofi-

cial dos associados que será considerada para as eleições;

III dirimir dúvidas relativas à elegibilidade;

IV processar e apurar as eleições gerais, de acordo com as 

determinações deste Estatuto.

Artigo 86. Compete à Comissão Editorial:

I estabelecer os critérios e normas referentes às publica-

ções da Ames;

II analisar e selecionar os artigos e trabalhos a serem di-

vulgados pela Ames;

III avaliar, sob os aspectos éticos, as matérias destinadas à 

publicação da Ames.

Artigo 87. Cada Departamento funcionará sob a autoridade 

imediata de um Coordenador, indicado pelo Presidente da 

Ames.

cApítULo V – dAs ELEiçÕEs

Artigo 88. As eleições da Diretoria da Ames e para a Assem-

bleia de Delegados serão realizadas em data coincidente com 

as eleições ordinárias para a diretoria da Associação Médica 

Brasileira, ou, em caso de imperiosa necessidade, em outra 

data definida pela Comissão Eleitoral.

§ 1º.  É permitida a eleição sem a presença física do eleitor 

nos locais de votação, desde que prevista pelas normas ema-

nadas da Comissão Eleitoral.

§ 2º. A eleição para a Associação Médica Brasileira, a cargo 

da Ames, poderá ocorrer simultaneamente com a eleição da 

Ames, respeitadas as normas da AMB.

§ 3º.  Nas eleições para cargos diretivos da Ames e para a 

Assembleia de Delegados, os votos serão individuais e secre-

tos, o que deve ser respeitado pelos eleitores que votem sem 

comparecimento físico aos locais de votação.

§ 4º.  Não é válido o voto por procuração.

§ 5º.  Em caso de empate, será considerado eleito o candidato 

com maior tempo de filiação à Ames, e persistindo o empate 

considerar-se-á o maior tempo de vida.

§ 6º.  Outras disposições serão de responsabilidade da Co-

missão Eleitoral.

cApítULo Vi – dA rEprEsEntAção rEGionAL

Artigo 89.  A Ames será representada nos municípios do Es-

tado por:

I Seções Regionais;

II Associado efetivo com delegação do Presidente para tal.

Artigo 90. A Ames poderá organizar Seções Regionais nos 

municípios onde haja ao menos 30 (trinta) associados efe-

tivos, quando houver manifesto interesse por parte destes, 

sendo sua criação e extinção decididas pela Assembleia de 

Delegados por proposta da Diretoria.

Parágrafo único. Cada Seção Regional terá uma diretoria cole-

giada formada por um Presidente, um Secretário e um Tesou-

reiro, indicados pela Diretoria da Ames depois de ouvidos os 

associados do correspondente município, sendo suas normas 

de funcionamento propostas pela Diretoria da Ames à Assem-

bleia de Delegados, órgão responsável por aprová-las.
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cApítULo Vii – do pAtriMÔnio
 

Artigo 91. As fontes de recursos da Ames são as seguintes:

I contribuições dos associados;

II doações;

III legados;

IV taxas;

V alienações;

VI subvenções e auxílios;

VII rendas;

VIII aluguéis;

IX outras que não se enquadrem nas anteriormente citadas.

Parágrafo único. Os associados contribuirão financeiramente 

para a Ames em valor fixado pela Diretoria, podendo, a crité-

rio desta, haver variações em função de tempo de graduação, 

residência médica, ou outros motivos considerados justos.

Artigo 92.  Em caso de extinção ou dissolução da Ames, a As-

sembleia de Delegados, especialmente convocada, indicará, 

pagas as dívidas e cumpridas as obrigações da entidade, uma 

outra associação ou entidade médica sem fins econômicos 

com objetivos semelhantes, à qual  deverá ser  destinado o 

patrimônio  remanescente.

cApítULo Viii – disposiçÕEs FinAis

Artigo 93.  Outras disposições não presentes neste Estatuto 

serão contempladas no Regimento Interno da Ames, o qual 

será atualizado face às necessidades que surgirem. 

Artigo 94.  Os associados da Ames não respondem pelos 

compromissos assumidos pela Diretoria em nome da Asso-

ciação.

Artigo 95.  Só o Presidente da Ames poderá dirigir-se, em 

nome desta, ao público ou aos poderes constituídos, exceto 

quando delegar tal função.

Artigo 96.  É vedado à Diretoria comprometer a Ames em 

manifestações políticas, partidárias ou religiosas, permitin-

do-se a presença física quando esta ocorrer em caráter so-

cial.

Artigo 97. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos 

pela Assembleia de Delegados, desde que não haja disposi-

ções legais em contrário. 

Vitória, 23 de novembro de 2006.

Embora a Ames tenha sido fundada em 1923, sua credibilida-

de foi progressivamente sendo construída pelas ações de in-

teresse da sociedade, especialmente na área da saúde e assis-

tência médico-hospitalar do Espírito Santo. Sua importância 

social foi reconhecida formalmente em 1963, com o reconhe-

cimento legislativo de  sua atuação como de interesse públi-

co estadual, seguindo-se, em 1964, o mesmo reconhecimento 

pela esfera municipal de Vitória.
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Escultura in God’s Hand.

dimensões: 6” w x 8” d x 14” h.
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Encerrando o ano de 2011, recebi a honrosa missão de elaborar o posfácio do livro Ames – Histórias 
e Memórias.

Acompanhei os seis anos que o seu organizador despendeu pesquisando dados em bibliotecas, 
Diário de Imprensa Oficial (DIO), lendo atas, documentos antigos dos mais variados, localizando pre-
sidentes de gestões anteriores e os parentes dos já falecidos, solicitando fotos, realizando entrevistas. 
Constatei o trabalho hercúleo que é preservar a história.

O livro narra a trajetória da instituição, apresenta suas diretorias, mostra os fatos mais relevan-
tes de cada gestão e faz uma breve biografia dos presidentes. Conta a história das sedes da Ames, a 
luta permanente pela sua manutenção e os projetos que foram surgindo ao longo do tempo. Traça o 
percurso dos informativos da entidade, desde os primórdios até o formato atual, enfocando especial-
mente a Revista Ames. Explica a atuação da Ames – Promotora de eventos, listando as suas realiza-
ções e enfatizando sua importância. Resgata o Clube de Campo, desde a fundação aos dias atuais e, 
finalmente, transcreve o Estatuto da entidade, adaptado à realidade da legislação vigente. 

posfácio

Denise Ferreira Garcia 
Secretária-geral da Ames

Crédito/foto: A.C. Nascimento
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Verifica-se a disposição de médicos ilustres em contribuir para a congregação e defesa da cate-
goria, lutando por melhores condições de trabalho e remuneração, e atuando sempre a fim de aper-
feiçoar a qualidade da medicina oferecida à população.

A conclusão desta obra concretiza um sonho de seu organizador, auxiliado por um grupo de ami-
gos fiéis. O seu lançamento marca o encerramento da segunda gestão de Antonio Carlos Paula de Re-
sende e simboliza para todos que participaram da viabilização deste projeto, um momento mágico.

A Associação Médica do Espírito Santo, umas das mais antigas do Brasil, em seus 88 anos de 
existência, viu nascer o CRM-ES, o Simes e a Unimed Vitória em suas dependências e contribuiu 
para o crescimento dessas entidades basilares da medicina capixaba atual.

Tem enfrentado os desafios de renovar-se permanentemente, mantendo sempre uma postura 
independente e firme em defesa da medicina e da cidadania. Certamente vai continuar se pautando 
pela ética, lutando com as demais federadas pelos projetos nacionais: regulamentação do ato médico, 
destinação de verbas adequadas para a saúde, adoção da CBHPM, de forma plena, na saúde suple-
mentar e criação da carreira de médico nos serviços públicos federal, estadual e municipal.

Os desafios são constantes, instigantes e estimulantes para a nova gestão que assume em 2012.
Registro a minha admiração por todos os que contribuíram para as atividades da Ames em seus 

88 anos de existência. 
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AAos American Academy of orthopaedic surgeons

ABtpé Associação Brasileira de cirurgia do tornozelo e pé

AEL Academia Espírito-santense de Letras

AHcEs Associação dos Hospitais e clínicas do Espírito santo

AL-Es Assembleia Legislativa do Espírito santo.

AMB Associação Médica Brasileira

Ames Associação Médica do Estado do Espírito santo

AnMr Associação nacional dos Médicos residentes

Apto Aperfeiçoamento padronizado em traumato-ortopedia

BoA British orthopaedic Association

cBHpM classificação Brasileira Hierarquizada de procedimentos 

Médicos

cBot congresso Brasileiro de ortopedia e traumatologia

cBto congresso Brasileiro de trauma ortopédico

cFM conselho Federal de Medicina

cMB confederação Médica Brasileira

cMsV conselho Municipal de saúde de Vitória

cnrM comissão nacional de residência Médica

conasp conselho consultivo da Administração de saúde  

previdenciária

cootes cooperativa dos ortopedistas e traumatologistas do  

Espírito santo

cp código penal

siglas/Abreviações

cpc código de processo civil

crM-Es conselho regional de Medicina do Espírito santo

cst companhia siderúrgica de tubarão

dio diário de imprensa oficial

dnit departamento nacional de infraestrutura de transportes

EEEFM Escola Estadual de Ensino Fundamental

Emescam Escola superior de ciências da santa casa 

 de Misericórdia de Vitória

Fenam Federação nacional dos Médicos

Fipe Fundação instituto de pesquisas Econômicas

Funasa Fundação nacional de saúde

Himaba Hospital infantil Maternidade Alzir Bernardino Alves

HpM Hospital da polícia Militar

Hucam Hospital Universitário cassiano Antonio de Moraes

iapefesp instituto de Aposentadoria e pensões dos Ferroviários e 

Empregados em serviços públicos

icot instituto capixaba de ortopedia e traumatologia

iFF instituto Fernandes Figueira

iHGEs instituto Histórico e Geográfico do Espírito santo

inan instituto nacional de Alimentação e nutrição

HinsG Hospital infantil nossa senhora da Glória

inamps instituto nacional de Assistência Médica da 

 previdência social
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inss instituto nacional do seguro social

iot instituto de ortopedia e traumatologia

oMB ordem dos Médicos do Brasil

oMs organização Mundial da saúde

pcMso programa de controle Médico de saúde ocupacional

pMV prefeitura Municipal de Vitória

pprA programa de prevenção de riscos Ambientais

pUc pontifícia Universidade católica

psF programa saúde da Família

sAdt serviços Auxiliares de diagnóstico e tratamento

sBot sociedade Brasileira de ortopedia e traumatologia

sBot-Es sociedade Brasileira de ortopedia e traumatologia – 

 regional Espírito santo

sBpM sociedade Brasileira de perícias Médicas

sBpM-Es sociedade Brasileira de perícias Médicas do Espírito santo

sBto sociedade Brasileira de trauma ortopédico

sBop sociedade Brasileira de ortopedia pediátrica

sesc serviço social do comércio

sindHEs sindicato dos Estabelecimentos de serviços de saúde do 

Estado do Espírito santo

sLAot sociedade Latino-americana de ortopedia e traumatologia

soE serviço de orientação ao Exercício

sogoes Associação de Ginecologistas e obstetras do 

 Espírito santo

sotes sociedade dos ortopedistas e traumatologistas do Espírito 

santo

stJ superior tribunal de Justiça

sucam superintendência de campanhas de saúde pública

suds sistema Unificado e descentralizado de saúde

sUs sistema Único de saúde

tEot título de Especialista em ortopedia e traumatologia

Uerj Universidade Estadual do rio de Janeiro

Ufes Universidade Federal do Espírito santo

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais

UFrJ Universidade Federal do rio de Janeiro

Unifesp Universidade Federal de são paulo

Usp Universidade de são paulo

VAH Vitória Apart Hospital
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