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A

e o circuito interno de TV em cores, para que se pudesse assistir a cirurgias experimentais em animais,
a necropsias e outros procedimentos em pacientes, sem o risco de contaminação do ambiente e das
pessoas. Que orgulho, que empolgação, pura felicidade!

Apresentação

O outro lado da moeda: internamente, a escola e a Santa Casa, sua mantenedora, estavam em
conflito por situações de poder, recursos econômicos e financeiros, o que acabou gerando a intervenção federal do Ministério da Educação, várias mudanças em ambas as instituições, culminando com o
Foto: Shiro Irie

Hélio Barroso dos Reis

Uma vez aprovados no vestibular de 1971 para Medicina, o curso superior

reconhecimento do curso médico, em 1974. Externamente, momentos difíceis e sombrios para o País.
Estávamos vivendo sob um regime de exceção: a ditadura militar em seu ápice de violência, de censura, tortura e repressão. Paralelamente, vivia-se o “milagre econômico”, a exaltação do nacionalismo,

mais concorrido do país, 250 jovens, entre estes alguns mais maduros, compar-

traduzido no slogan “Brasil: ame-o ou deixe-o”. Éramos “noventa milhões em ação”, como dito no hino

tilhavam o mesmo sonho: ser médico. No início de 1972, eles atravessaram os

da Copa do Mundo de Futebol de 1970, em que fomos tricampeões. Esse fato inédito alegrava aos bra-

portões da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória-EMESCAM, localizada no bairro da Bomba. A faculdade está situada na Avenida Nossa

sileiros e os afastava da realidade. Muitos daqueles jovens que chegavam à faculdade nesses tempos
Dea Márcia Barroso Cordeiro

Senhora da Penha, importante artéria rodoviária, que ligava a parte norte da ilha de Vitória ao território continental pela antiga “Ponte da Passagem”. Tal avenida é também conhecida como a “reta
da Penha”, em alusão à vista privilegiada do convento da Penha, monumento histórico construído no
cume da montanha desde 1558, em homenagem a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado. A
escola ocupava um antigo prédio, outrora sede de um orfanato. Era um aprazível casarão branco de
dois andares, circundando dois grandes pátios internos, e ladeado por jardins com árvores frutíferas;
muitas mangueiras que sobrevivem até hoje. Na parte de trás ficavam a cantina, o biotério e o diretório
acadêmico. O terreno se estendia por todo o quarteirão, limitado pelas ruas Dr. João Carlos de Souza,
à direta, José Farias, à esquerda, e Arlindo Braz do Nascimento, por detrás.

politicamente obscuros jamais se conscientizaram das perdas humanas, de liberdade de criação e
expressão – “eu não vi nada“, dizem.
Em 16 de dezembro de 1977, recebemos o grau de médicos, iniciando-se assim uma verdadeira
diáspora. Tínhamos chegado de diversos estados, muitos como excedentes de outras faculdades e
vários capixabas buscavam se especializar em centros maiores. Apesar de existirem cinco classes (A,
B, C, D, e E) em nossa turma, e da distância que se interpunha entre nós, um cordão umbilical de afeto
nos uniu. Desde então, as amizades se fortaleceram e ampliaram, celebradas a cada cinco anos em
três dias de comemoração e festas, onde a saudade, a alegria do reencontro, os risos e o choro emocionado distinguiram a turma EMESCAM 77 como a mais memorável de todos os tempos.

Éramos a quinta turma da quinta escola do país! A mídia divulgava a qualidade do corpo docente,

A presente obra perpetuará memórias e histórias da Santa Casa, da EMESCAM, do preparo emo-

muitos vindos da USP, UFSP atual UNIFESP, UFMG, UFES, UFJF e de outras grandes instituições de ensi-

cional, acadêmico, técnico, ético e humanístico para o exercício da Medicina, assim como os registros

no médico. Destacava-se a modernidade dos equipamentos, tais como microscópios de última geração

dessa convivência afetiva especial nas últimas quatro décadas.
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Prefácio

“As pessoas somente desistem da sua
liberdade quando estão iludidas.”
Edmund Burke
12/01/1729 – 09/07/1797
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Hildegardo Rodrigues

Em março de 1972, iniciamos o 5º curso de Anatomia na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM, para duas centenas de jovens provenientes de vários estados do Brasil, no
auditório principal da escola. Todos os calouros tinham o mesmo sonho: cursar o curso médico oferecido
pela 5ª melhor Escola de Medicina do Brasil, naquela época.
A EMESCAM possuía uma excelente equipe de professores provenientes das Universidades USP, UFMG,
UFES e UFJF, além de equipamentos de última geração adquiridos pela direção, com o objetivo de proporcionar aos alunos um ensino de alto nível.
Nas aulas práticas do curso de anatomia, os alunos foram distribuídos nas 34 mesas de dissecação
existentes nos dois laboratórios de anatomia macroscópica e orientados pelo professor Rodrigues, às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, contando com a ajuda dos monitores Alvino Guerra, Fernando, Sizuku e
Ivan.
Os alunos eram distribuídos nas mesas de dissecação obedecendo à ordem alfabética. As “Marias”, em
número de dez, e os “Josés” (onze), em maior número, ocupavam quatro mesas de dissecação e havia uma
mesa ocupada pelos “Luizes” (seis) e outra pelos “Antônios” (sete). Os alunos adquiriram em um ano as
bases anatômicas para as disciplinas de cirurgia e clínicas, o que proporcionou melhores condições para a
aprendizagem de todas as disciplinas do curso médico.
Não foram poucas as dificuldades encontradas por esses jovens no curso de Medicina. Os entraves foram muitos, tanto nas disciplinas do curso básico, como nas lecionadas na Santa Casa de Misericórdia. Entretanto, não faltou boa vontade e capacidade para transposição de todos os obstáculos que apareceram.
Não faltou carinho e atenção para com os pacientes que cuidaram nas enfermarias, no centro cirúrgico, na
maternidade e no pronto socorro. Souberam superar as dificuldades criadas pelo conflito interno da EMESCAM, que gerou a intervenção do Ministério da Educação.
No final de 1977, após exaustivos estudos e noites mal dormidas, receberam, em solenidade inesquecível, o grau de Médico, o que possibilitou a especialização nas melhores universidades brasileiras e o exercício da Medicina nos diferentes rincões do Brasil.
Alguns alunos foram ou são professores na EMESCAM. Maria da Penha Rodrigues d’Avila ocupa o cargo
de Provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Na realidade, tenho orgulho de ter
sido professor de uma turma tão memorável e contribuído para o desenvolvimento científico dos ilustres
colegas.
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Parte I

A Santa Casa de Misericórdia
de Vitória/ES
Dea Márcia Barroso Cordeiro
e Hélio Barroso dos Reis
14

EMESCAM 77 I A Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES

A

Santa Casa de Misericórdia de Vitória (SCMV) – ES foi uma das mais de 1500 instituições similares
estabelecidas no mundo português a partir do século XV. Em 1492, mesmo ano da descoberta da
América, iniciou-se a construção do Hospital Real de Todos os Santos, em Lisboa, finalizada em
1502, já no reinado de Dom Manoel, coroado em 1495. Tal estabelecimento foi fundado por ordem
da rainha D. Leonor, esposa de João II. Em 15 de agosto de 1498, ano da descoberta do Caminho das Índias
pelo navegador Vasco da Gama, este vincular-se-ia, definitivamente, à Irmandade ou Confraria da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, empreendimento caritativo (Franco & Stigger, 2003).
“No Brasil, tem-se notícias da fundação de Santas Casas já no início do povoamento e da conquista:
de 1540 seria a de Olinda, em Pernambuco; de 1551, a de Santos, na Capital de São Vicente.” (Franco &
Stigger, 2003).
Segundo dados do site oficial da SCMV, tal casa de caridade,
“[...] foi a segunda a ser criada, entre os anos de 1545 e 1551, por Vasco Fernandes Coutinho, junto à
igreja mais antiga do Estado, a de Nossa Senhora do Rosário, na Vila Velha, com o nome de Irmandade da
Misericórdia do Espírito Santo.”
Pode-se notar que as datas são concomitantes entre a fundação das irmandades de São Vicente e do
Espírito Santo.

No século XIX, com a constante ameaça das epidemias de malária e febre amarela, assim como outras doenças transmissíveis, e a precariedade da casa de caridade da Irmandade da Misericórdia para o atendimento
dos enfermos, inicia-se a mobilização para a construção de um hospital. O governador Francisco Alberto Rubim
apresentou, em 1813, ao Rei D. João VI, que transferira a coroa para o Brasil em 1808, documento solicitando
melhor estrutura para atendimento aos doentes desvalidos que morriam nas ruas sem qualquer cuidado médico. Só em 30 de maio de 1818, cinco anos depois, o rei decretou o início da construção de um hospital público
em Vitória. Apesar de afirmar no documento real que conhecia a situação precária da casa de caridade e das
finanças da Irmandade da Misericórdia, determinou que o hospital ficasse submetido ao regime da confraria.
O empreendimento era guiado pelos valores da fé católica e caridade, prática do bem e exercício da
piedade. Associou o financiamento estatal local aos donativos dos cidadãos mais abastados, especialmente comerciantes e fazendeiros. O terreno para a construção do hospital fora doado por Maria de Oliveira
Subtil, senhora solteira e cega, em 1813. Ela entregou uma parte de sua fazenda Campinho, um monte na
parte baixa da vila. Embora próxima ao centro, a área era de difícil acesso, por estar localizada após o mangue Lameirão do Campinho, atual Parque Moscoso. Além disso, estava parcialmente tomada por lixo em
decomposição. No entanto, constituía-se em local apropriado para internação de pacientes com doenças
infectocontagiosas, já que a distância do centro da vila e a situação elevada do terreno garantiam maior
segurança em relação à saúde dos demais moradores.
“Por dona Maria de Oliveira Subtil ser cega e analfabeta, o documento de concessão foi assinado por
seu procurador, o senhor Manoel Pinto Rangel. Essa escritura de doação está transcrita no Cartório de
Registro de Imóveis de Vitória, Livro 3, antigo Livro 4, nas folhas 214 e 218” (Freire; Schwab, 1979, op.cit.
Piva & Siqueira, 2005).

“De acordo com os autores Freire e Schwab (1979), a Irmandade da Misericórdia da capitania do Espírito Santo está entre as sete primeiras fundadas no Brasil, ainda no século XVI. Implementada na vila do
Espírito Santo, atual Vila Velha, logo após a chegada do primeiro donatário, Vasco Fernandes Coutinho. O
donatário seguia ordens reais de construção de Misericórdias em todas as vilas e cidades do império português. Corroborando o fato, Novaes cita Francisco Alberto Rubim, que em seu livro Memórias para gerir a
História até o ano de 1817, a breve notícia Estatística da Capitania do Espírito Santo, porção Integrante do
Reino Unido do Brasil, afirmou que a Irmandade da Misericórdia fora instituída na Igreja do Rosário, em Vila
Velha, no ano de 1545.” (Piva, IMP & Siqueira, MPS, 2005).
No século XVI, o padre José de Anchieta glorificava, em suas poesias, as ações da Casa de Caridade da
Capitania do Espírito Santo. Ele referia-se ao período inicial de atuação da Irmandade da Misericórdia da
Vila do Espírito Santo (Derenzi, 1965).
A Irmandade da Misericórdia funcionou inicialmente na Vila do Espírito Santo, atual Vila Velha. Com a
transferência da capital da capitania do Espírito Santo para a Vila Nova de Nossa Senhora da Vitória, foi
construída a Igreja da Irmandade da Misericórdia, em frente ao colégio dos jesuítas, no centro da vila e
em sua parte alta. Em seu interior aconteciam os cultos da Irmandade e eram enterrados os irmãos mais
influentes. Atrás dessa Igreja existia um cemitério para os indigentes atendidos pela irmandade. Era o único
estabelecimento de caridade da província. Estão documentados os beneficiados pelas ações de caridade
da confraria: pobres, doentes, órfãos, presos, idosos e loucos, além dos militares. Na casa de caridade
eram atendidos feridos e doentes em situações especiais, como invasões estrangeiras ou epidemias, já que
não existia hospital para tanto. Os irmãos faziam doações de alimentos e visitavam presidiários e enfermos
(Piva, IMP & Siqueira, MPS, 2005).
O rei da União Ibérica, Felipe II, emitiu, em primeiro de junho de 1605, um alvará concedendo à filial da Irmandade da Misericórdia de Vitória os mesmos privilégios da Irmandade de Lisboa, reafirmando a sua importância. Tal fato demonstrava o valor da Irmandade para a Vila de Vitória e sua comunidade (Bonicenha, 2004).

Não existem registros do cronograma da construção dos pavilhões do hospital, embora as fotos desse
capítulo sejam datadas desde 1910 – 1912.
A partir de então e até os dias de hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Vitória exerceu um papel de
destaque na assistência médico-hospitalar do Espírito Santo, passando a incluir o atendimento privado e a
formação de médicos e demais profissionais da saúde, alunos e pós-graduandos da Escola de Medicina a
ela vinculada - EMESCAM, fundada em 1968.
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Em função da urgência, o antigo casarão da doadora foi usado inicialmente como hospital, até que as instalações definitivas fossem construídas com as doações da sociedade e os recursos do governo da província.
Em 1828, a Irmandade recebeu a herança de Luiz Antônio da Silva, o “Louvado Deus”, o que possibilitou a reestruturação da Santa Casa de Misericórdia. Foram então construídas as primeiras enfermarias
para a separação dos doentes por sexo, o que era prescrito com ênfase pelos higienistas, na época (Freire;
Schwab, 1979, op.cit. Piva & Siqueira, 2005).
A Santa Casa de Vitória foi local de tratamento dos pacientes atingidos pela epidemia de varíola. Atuou,
também, junto ao presidente da província, o Bacharel José Bonifácio Nascentes d’Azambuja, para garantir
as medidas de prevenção disponíveis na década de 1850. O médico chefe Philippe Pornim solicitou oficialmente que o estado usasse de suas prerrogativas legais para forçar a população a se vacinar, o que encontrava grande resistência, o que foi decretado.
“Poucos progressos tem feito a vaccina n’esta Província, como vereis do mappa sob n°2. Uma das
causas para que isto concorrem é o preconceito do povo, que pela maior parte acredita que a inoculação
do puz vaccinico faz apparecer a epidemia da bexiga.” (Center for Research Libraries 1830 - 1930, 2012).

Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória/ES
Mandato de Provedores
 João Luiz Aguirre – 1956
 Constanteen Helal – 1959
 Laélio de Almeida Lucas – 1974
 Luiz Buaiz – 04/01/1984 a 04/01/1989; 04/01/1989 a 04/01/1994; 04/01/1994 a 04/01/1999

Fotos cedidas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo
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Corte do morro da Santa Casa

Trabalhos de corte do morro para construção da Santa Casa de Misericórdia, Vitória/ES

Corte em pedra, para o preparo da esplanada onde foi
construída a Santa de Misericórdia,Vitória/ES

Corte em pedra para o preparo da esplanada onde
foi construída a Santa Casa, Vitória/ES

Santa Casa de Misericórdia de Vitória, em construção

Escadaria interna da Santa Casa de Vitória

 Gabriel Leônidas dos Arcos Rodrigues – 04/01/1999 a 12/11/2001
 Claudio Medina da Fonseca (Comissão Provisória) – 12/11/2001 a 04/02/2002
 Péricles Cavalcanti de Miranda – 04/02/2002 a 06/01/2003
 Maria da Penha Rodrigues d’Avila – 06/01/2003 a 14/02/2005
 Maria da Penha Rodrigues d’Avila – 14/02/2005 a 2008; 2008 a 2011; 2011 a 2015

Mandatos de Diretores Clínicos do HSCMV
 Edson de Souza Ribeiro – 07/1993 a 01/2001
 Claudio Medina da Fonseca – 01/2001 a 02/2005
 Regina Célia Tonini – 02/2005 a 2010
 André Carnevali da Silva – 11/2010 até a presente data
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Os pavilhões da Santa Casa de Misericórdia

Lado esquerdo da Santa Casa de Misericórdia antes da muralha da sustentação, Vitória/ES

Um dos dormitórios da Nova Santa Casa de Misericórdia,Vitória/ES

Pavilhão central da Santa Casa em construção, Vitória/ES

Grande muralha de sustentação em torno do morro em
que é situada a Santa Casa de Misericórdia, Vitória/ES

Necrotério e aterro dos fundos da Santa Casa de Misericórdia,Vitória/ES
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Fotos cedidas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo

Fotos cedidas pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo
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Fundos da Santa Casa de Misericórdia, Vitória/ES

Pavilhão lateral da Santa Casa,Vitória/ES

Esplanada onde está construída a Santa Casa, Vitória/ES

Grande cais e aterro nos fundos da Santa Casa ligando
a Avenida Schmid à Vila Rubim, Vitória/ES

Fundos do morro da Santa Casa e Necrotério, Vitória/ES

Entrada para a Vila Rubim e fundos do morro da Santa Casa,Vitória/ES
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Recorte Histórico

tes garantindo a matrícula com benefício em nome de Iolanda Costa e Silva”. (Esteves, 2012) Como foi citado o nome da Sra.
Iolanda, no dia seguinte, os militares adentraram na EMESCAM irritados com a citação do nome da esposa do presidente como
mandatária do compromisso. A situação foi resolvida com o envio de cópias para a mesma, como atestado de boa fé.

os idos de 1960, os professores da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, Aloísio Sobreira Lima (hematologista)
e Virgílio de Souza Neto (ginecologista), idealizaram a fundação de uma nova escola de Medicina em Vitória. Na época,
o Presidente da República do Brasil era o Marechal Arthur da Costa e Silva (15/03/1967 a 31/08/1969), que sucedera
o Marechal Humberto Castelo Branco, primeiro presidente empossado pela Junta Militar após o golpe militar de 1964.
Governava o Espírito Santo - ES o advogado Cristiano Dias Lopes Filho (31/01/1967 a 15/03/1971), indicado pelo governo federal.

Com a expedição dos documentos de garantia aos excedentes, as vagas foram ampliadas de 80 para 220 na primeira turma.
Esse número foi aumentado para até 250 alunos em outras turmas, para acomodar os excedentes. Essa solução foi negociada
pelo Dr. Aloísio e pelo Sr. Homero Esteves, que conta: “O Virgílio não aceitava essas coisas, ele queria as coisas do jeito dele,
muito certinhas. E começou a se irritar”.

N

Os citados professores, a irmandade da Santa Casa, Constanteen Helal e o Sr. Homero Couto Esteves elaboraram a documentação inicial para solicitar autorização de funcionamento. Homero era secretário da Associação Médica do Espírito Santo - AMES,
funcionário do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro-IPAJM (dos servidores do ES), enquanto Constanteen
Helal era o provedor da Santa Casa. Planejara-se uma escola de Medicina com a Santa Casa de Misericórdia de Vitória como
mantenedora e hospital-escola.
Concomitantemente, o governo federal sofria pressões dos estudantes excedentes (aprovados e não classificados) dos vestibulares de Medicina em todo o país. Manifestações públicas nas grandes cidades exigiam uma solução. A maioria dos excedentes era oriunda da classe média que havia apoiado o golpe de 1964. O governo já aumentara o número de vagas nas faculdades
federais e apoiava a abertura de novas escolas privadas.
O senador Eurico Vieira Rezende, líder do governo no senado federal, e o governador do ES, Cristiano Dias Lopes Filho, encamparam a proposta da nova faculdade e a levaram ao ministro da educação e cultura Coronel Jarbas Gonçalves Passarinho. A proposta
foi ao encontro das pretensões do governo. A primeira-dama, Iolanda da Costa e Silva, tornou-se protagonista do processo, facilitando tanto a autorização de funcionamento quanto a liberação de recursos financeiros pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC,
para a compra de mobiliário e equipamentos pela escola.
O governador Cristiano Dias Lopes Filho cedeu o edifício do até então orfanato feminino Santa Luzia, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Bairro da Bomba (hoje Santa Luzia), para o curso básico. Tal instituição era administrada pelas “irmãs de caridade”
da Santa Casa, porém com a sua saída do hospital determinada pelo provedor decidiram pelo fechamento do orfanato, o que era
indispensável para a montagem da escola.
A escola foi planejada para 80 vagas/ano. No entanto, o governo federal aguardava, como contrapartida, vagas para os excedentes.
“Então ela (Dona Iolanda da Costa e Silva) assumiu isso, desde que a EMESCAM, a escola de medicina da Santa Casa, fosse
criada, mas assumisse um compromisso formal, contratual, de aproveitar (excedentes) nas primeiras turmas. Metade da
turma ou um pouco mais da metade teria que ser de excedentes vindos de outros estados, principalmente do Rio de Janeiro
e São Paulo” (d’Almeida, 2012).
A Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia (EMESCAM) foi autorizada a funcionar pelo Decreto N°62.324, de 29 de
fevereiro de 1968, publicado em 3 de março de 1968. A primeira turma da EMESCAM iniciou suas atividades nesse mesmo ano,
ainda no governo do General Costa e Silva.
O Dr. Virgílio Brito de Souza Neto assumiu como primeiro diretor, com o Dr. Aloísio Sobreira Lima na vice-diretoria, Romualdo Gianordoli exercendo a função de coordenador e Homero Esteves na secretaria geral. Em tempo recorde foi publicado o edital para o vestibular
e iniciaram-se as inscrições.
Porém, antes da realização do vestibular, o senador Eurico Rezende compareceu à escola, apoiando os muitos excedentes do
Rio de Janeiro que lá se encontravam. Eles eram liderados por um militante da causa, José Zitenfeld Cardia, e pressionavam por
sua matrícula imediata na EMESCAM. Nesse momento, tal movimento tinha acampado em frente ao Ministério da Educação, que
permanecia no Rio de Janeiro. Os excedentes já estavam usando métodos de pressão pública, tal como invadir uma igreja em
Petrópolis e subir nos bancos, fazendo reivindicações, diante da presença da primeira-dama, Iolanda da Costa e Silva.
Como não era viável matricular alunos antes do vestibular, o Secretário passou a emitir “um documento aos exceden-
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A escola aceitou a pressão porque o Senador Eurico Rezende cobrava duramente a absorção dos excedentes, enquanto
o Ministério da Educação prometia mandar verba para a compra de aparelhos, insumos e custeio, o que foi feito por vários
anos. No entanto, essa solução culminou com o afastamento do Dr. Virgílio da direção da EMESCAM, que a deixou por decisão
pessoal após cerca de oito meses de funcionamento da instituição de ensino. Assumiu em seu lugar o Dr. Aloísio. Segundo o
neurologista Dr. Augusto d’Almeida, secretário a partir de 1970,
“Na realidade a EMESCAM foi fundada basicamente... a pessoa que idealizou, que lutou, foi Aloísio. Se tem um nome que vocês
podem guardar: Aloísio! Foi a alma que fundou a EMESCAM”.
Foi empossado como vice-diretor o médico urologista Eli de Barros. Essa decisão causou conflitos, uma vez que outros médicos, como Carlos Pandolphi Teixeira, que militara a vida inteira na Santa Casa, foram preteridos por um médico lá recém-chegado.
Ele não foi bem acolhido na EMESCAM e era considerado ausente nas decisões e tarefas administrativas, como se pode perceber
na afirmação de Homero Couto Esteves:
“[...] Aloísio, quando eu cheguei lá, fiz um monte de exigências para ele me mandar embora na hora. E para início de conversa
ele pegou um talão de cheque e assinou de ponta a ponta, porque lá tinha que ter duas assinaturas – o diretor da escola, o
vice ou o secretário. E como o vice lá era ausente e era uma pessoa que nunca foi bem aceita lá que era o Eli de Barros...”
É quase unanimidade a opinião de que o Dr. Aloísio era uma pessoa de inteligência extraordinária, imoderado na busca por
alcançar os seus propósitos. Era um visionário para a época. [...] tinha propósito de fundar a escola e criar um hospital e sair
da Santa Casa “[...] O plano dele era esse, tinha planta e tudo” (Buaiz, 2012). O terreno comprado da família Guimarães para a
construção do hospital foi a Chácara Paraíso, na Avenida Nossa Senhora da Penha, onde hoje se encontra a sede da Petrobras,
por arrendamento da EMESCAM.
Os planos não se limitavam à criação de um hospital escola para a EMESCAM:
“[...] ele comprou uma praia em Guarapari que era para fundar uma escola de ciências biológicas, era biologia marinha.”
(Buaiz, 2012). “Seria um centro oceanográfico” (Esteves, 2012). O terreno era em Perocão, próximo às Três Praias, arredores de
Guarapari, área atualmente de alto valor pecuniário. Tal terreno foi vendido mais tarde: “Depois ainda na minha fase de provedor
nós vendemos” (Buaiz, 2012).
Tais projetos faziam parte da Universidade com que sonhava:
“O maior projeto dele, de ampliação (da EMESCAM) era em uma área [...] que pegava desde a estrada do contorno de Vitória
até o pedaço do Mestre Álvaro. Ali ele queria fazer uma cidade universitária. Ele tinha essa visão.” (Esteves, 2012).
Durante a gestão do Dr. Aloísio, alguns fatos começaram a criar conflitos entre a provedoria da Santa Casa e a direção da EMESCAM.
Para o provedor, a intenção do desligamento da EMESCAM da Santa Casa significava perda financeira e de poder. Para a direção da escola,
a provedoria expropriava a EMESCAM, apesar de ser “de direito” sua entidade mantenedora, além de intervir em sua gestão.
“Mas ele (Aloísio) expandiu muito a EMESCAM, mas por outro lado ele aplicou na Santa Casa muito dinheiro do Ministério,
tanto assim que na Santa Casa teve uma das primeiras cineangiografias do Brasil [...] então... também o Aloísio aplicou o
dinheiro na Santa Casa, reformas de enfermarias, teve um RX novo, também muito bom, então... tem essas histórias que são
conflitantes.” (d’Almeida, 2012).
e,
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“Aloísio não se conformava com a atuação do Constantino na Santa Casa. Ele achava que o Constantino ultrapassava os seus
limites de atuação” (Esteves, 2012).
e ainda,
“Claro, ele (Aloísio) queria a autonomia da EMESCAM porque ele não queria que a provedoria se metesse nos negócios da
EMESCAM, por exemplo, nos vestibulares. Esse tipo de coisa ele tentava evitar” (d’Almeida, 2012).
E os depoimentos demonstram a insatisfação da provedoria com o impedimento legal de tomar decisões em nome da EMESCAM.
“Na realidade o que houve é isso. A Santa Casa queria ter uma atuação maior junto à EMESCAM e não podia ter, porque como
entidade mantenedora ela não era de fato, era de direito” (d’Almeida, 2012).

Tal depoimento que faz a reparação dos atos e intenções do Dr. Aloísio, parte de um antigo adversário:
“Eu sou, inclusive, testemunha absolutamente tranquila com o passar do tempo, porque eu fui daquele grupo que era contra
o Aloísio quando se formaram aqueles dois grupos. Mais interessante é que Aloísio foi a alma. Só existe a EMESCAM por
causa do trabalho e do empenho do Aloísio.” (d’Almeida, 2012).
“Mas conseguiu com a família do Antenor Guimarães comprar aquela Chácara Paraíso que hoje vale uma fortuna” (Buaiz, 2012).
No ministério, o Dr. Aloísio contava com o apoio de muitos e a decisão do MEC não favoreceu aos interesses da provedoria
da Santa Casa.

Acrescente-se que o nome EMESCAM incluindo a Santa Casa era nome fantasia, o que tornava o vínculo entre as instituições
ainda mais vulnerável.

“O fato determinante era que Aloísio tinha um prestígio maior no Ministério da Educação, e quando o Constantino resolveu destituílo da direção tinha que nomear outro [...] Então o Dr. Laélio assumiu a direção (da EMESCAM) que não havia outro”. O pessoal do
Ministério tinha muita confiança no Aloísio e, politicamente, achou que a mantenedora tinha feito algo errado. Então resolveram
formalizar uma comissão de sindicância e, depois de inquérito (d’Almeida, 2012).

“O nome EMESCAM era nome fantasia. O nome que existia era Faculdade de Medicina de Vitória. Então isso era outra acusação que o provedor levantava contra ele (Aloísio), que ele queria desvincular.” (d’Almeida, 2012).

A comissão de sindicância, trabalhando na Santa Casa e na EMESCAM, encontrou indícios de irregularidades que exigiram a abertura de uma comissão de inquérito. Na EMESCAM, as irregularidades diziam respeito à desorganização administrativa e pedagógica:

O momento crucial para a futura intervenção se deu em 1972. O Dr. Aloísio decidiu não mais contemporizar e buscar a desvinculação através de seus aliados no Ministério da Educação e nas forças armadas.

“Por exemplo, ele (Aloísio) não fazia um calendário escolar e tinha alguns professores que davam o nome, mas não davam
aula.” (d’Almeida, 2012).

“Porque o negócio foi o seguinte: O Aloísio se encheu de razão dizendo que ia para o Rio de Janeiro (sede do MEC) porque o Coronel
Aragão, que era amigo dele, tinha dado toda a força a ele – que ele podia peitar aqui (em Vitória). E, ele iria separar a Santa Casa
da EMESCAM.” (Esteves, 2012).
No entanto, antes do planejado houve uma reunião, na EMESCAM, com Dr. Laélio Lucas representando a irmandade da Santa
Casa: “Essa reunião era para colocar o Dr. Aloísio para fora” (Esteves, 2012).
“[...] aí quando o Constantino resolveu que haveria uma intervenção na EMESCAM, aí nós fomos para lá. Dr. Laélio assumiu a direção e
ele, não tendo com quem contar, nos convidou...” (d’Almeida, 2012).
A reação do Dr. Aloísio foi recusar, em silêncio, advogar por sua permanência, talvez acreditando na reversão do fato por suas
amizades no governo.
“Depois da reunião [...] eu trouxe o Dr. Laélio para a gente conversar e o Aloísio não disse uma palavra, virou as costas e foi
embora.” (Esteves, 2012).
Porém, no dia seguinte (final de 1972), o Dr. Laélio já se apresentava na escola, como novo diretor:
“[...] falando para todo mundo ir embora. Já estava com cheques assinados por mim e por Dr. Aloísio: Cheque pronto só para
colocar importância e mandar pra rua” (Esteves, 2012).
Pesava contra o diretor irregularidades administrativas na gestão acadêmica:
“E também para nossa surpresa [...] não havia nenhum calendário escolar, não era feito com antecedência [...] O Aloísio era
muito bom, mas era muito desorganizado.” (d’Almeida, 2012).
A seguir, a irmandade levou até o governador Arthur Carlos Gerhardt Santos, para denúncia ao MEC, documentos com supostas irregularidades da administração do Dr. Aloísio. Entre elas a denúncia de que a compra da Chácara Paraíso havia obedecido
ao interesse da família da Sra. Vera, esposa do Dr. Aloísio, membro da família Guimarães, proprietários do imóvel até então.
“[...] (Constantino) justificou que ele (Aloísio) tinha gasto dinheiro prá comprar o terreno, que na realidade ele não estava fazendo um
negócio; que não era a parte principal que era o ensino médico, mas sim para beneficiar a família da mulher. São essas acusações
que aparecem e que na realidade, com o correr do tempo e as paixões serenadas, você vê que a coisa não era bem assim: O homem
tinha uma visão! Por isso que eu estou resgatando a memória dele para vocês, porque ele tinha uma visão de futuro muito grande,
muito maior do que nós todos juntos.” (d’Almeida, 2012).
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A comissão de inquérito determinou a intervenção na EMESCAM com a nomeação de um diretor “pro tempore” indicado
pelo governador do estado. O interventor escolhido foi o Dr. Sylvio Romero de Figueiredo Costa. A Santa Casa também foi
atingida pelas ações da comissão de inquérito:
“A comissão de inquérito detectou vários problemas na Santa Casa e a comissão pediu que o provedor, juntamente com toda
a mesa administrativa, fosse afastado” (d’Almeida, 2012).
É reconhecido por professores e alunos da época que sua condição para aceitar o convite de assumir a EMESCAM foi poder
manter a escola funcionando e reorganizá-la, o que realmente sucedeu até o seu reconhecimento oficial, em setembro de 1974,
pelo Decreto No. 74.638, de 03 de março de 1974.
“[...] Sylvio Costa, que é outro nome que vocês têm que lembrar. Como interventor foi muito consciente. Ele, inclusive, quando
foi chamado pra interventor, ele falou: Eu até aceito, mas não vou ser interventor pra fechar a EMESCAM. Só aceito se for prá
recuperar. E foi bonito porque ele recuperou. Teve um grande auxiliar dele, Hamilton Machado de Carvalho. Foi quem assumiu
junto com o Sylvio, ajudando a melhorar a EMESCAM. Por isso a EMESCAM saiu da intervenção federal.” (d’Almeida, 2012).
Após sua posse, Dr. Sylvio suspendera o vestibular de 1974, mesmo ano da formatura da primeira turma, adiada desde o
término do sexto ano até o reconhecimento da escola pelo MEC.
“Na época da intervenção, a primeira turma de alunos estava se preparando para a formatura, mas a escola ainda não havia
obtido o reconhecimento junto ao MEC, gerando clima de apreensão, a cerimônia de conclusão do curso já estava preparada, foi
realizada pouco depois da posse do interventor, ainda no final de 1973, mas a entrega dos diplomas só poderia ser feita depois do
reconhecimento, que finalmente aconteceu em setembro de 1974.” (EMESCAM76, 2012)
Na época da intervenção, o General Emílio Garrastazu Médici era o terceiro militar a exercer as funções de Presidente da
República do Brasil, após o golpe de 1964. Seu mandato teve início em 30 de outubro de 1969 e finalizou em 15 de março de
1974. O reconhecimento da EMESCAM foi concedido em 3 de outubro de 1974, pelo presidente, o General Ernesto Geisel (15 de
março de 1974 a 15 de março de 1979) e pelo Ministro da Educação Ney Braga.
Em 1975 foram matriculados 120 alunos. As vagas foram reduzidas e ocupadas exclusivamente pelos aprovados e classificados no vestibular da EMESCAM.
Em 16 de dezembro de 1977, formavam-se 185 alunos da quinta turma da escola, a turma EMESCAM77, celebrada nesta obra.

As citações foram obtidas em entrevistas gravadas e mantidas em linguagem coloquial “ipsis litteris”.
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Diretorias da EMESCAM
NOME

PERÍODO

Virgílio Brito de Souza Netto

1967-1968

Aloísio Sobreira Lima

1968-1972

Laélio de Almeida Lucas

1972-1973

Sylvio Romero de Figueiredo Costa

1973-1976

Francisco Xenócrates Tardin

1976-1980

Rafael Mussiello

1981-1984

Francisco Xenócrates Tardin

1985-1988

José Benício Gomes de Souza

1989-1992

Hildegardo Rodrigues

1993-1996

Carlos de Faria

1997-2000

Nilo Fernando Rezende Vieira

2001-2004

Álvaro Armando Carvalho de Moraes

2005-2006

Severino Dantas Filho

2007-2008

Cláudio Medina da Fonseca

2009-2012
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Autorização do funcionamento da Escola de Medicina de Vitória – DOU 3 de março de 1968.
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Intervenção Federal pelo MEC

Não se conseguiu localizar, na EMESCAM, documentos oficiais da Intervenção Federal pelo Ministério
da Educação, em 1972 / 1973.

Revista Documenta n°156 – página 226 - 9 de novembro 1973. Mudança de denominação da EMESCAM.
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Lei nº 2933 de 18/09/1974. Autorização para que a EMESCAM substituisse o orfanato, garantindo a doação
do terreno.
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DOU. Decreto n°74.638 de 03/10/1974. Reconhece a EMESCAM e seu curso de Medicina.
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Fotos cedidas pela EMESCAM
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Primeira biblioteca

Primeira biblioteca

Ao centro, Constanteen Helal

Aloísio Sobreira Lima em visita ao anatômico, em 1972

Aloísio Sobreira Lima e Hildegardo Rodrigues (de jaleco), em 1972

Aloísio Sobreira Lima e Hildegardo Rodrigues (de jaleco), em 1972

Ao centro, o governador Arthur Carlos Gerhardt, em 1972

Portão principal da EMESCAM

Diário Oficial da União – Portaria nº 1.679, de 19 de Outubro de 2000 – Aprovação da nova denominação da EMESCAM.
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Aloísio Sobreira Lima e autoridades

Aloísio Sobreira Lima e autoridades

Visita de autoridades ao anatômico, em 1972

Visita de autoridades ao anatômico, em 1972

Aloísio Sobreira Lima e autoridades

Visita do Ministro da Educação Ney Braga. À direita, o
interventor Silvio Romero e Luiz Buaiz
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Fotos cedidas pela EMESCAM

Fotos cedidas pela EMESCAM
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Governador Elcio Alvares, José Carlos da Fonseca, Ney Braga e Luiz Buaiz

Cantina - Fisiologia e Farmacologia (baixa) - Bioquímica (alta) EMESCAM

Anfiteatro 1

Homero Couto Esteves, assessor administrativo 1968 / 1972

EMESCAM 1972

Reforma e instalação do busto de Hipócrates. Década de 1970

Vista do jardim frontal
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Fotos cedidas pela EMESCAM

A “árvore dos poetas”

Anfiteatro 1

Laboratório de Histologia

Estacionamento

Anfiteatro 1 com vista do mezanino

Vista panorâmica da EMESCAM

Cirurgia Experimental e Técnica Cirúrgica

“Querem que vos ensine o modo de
chegar à ciência verdadeira?
Aquilo que se sabe, saber que se sabe;
aquilo que não se sabe, saber que não
se sabe; na verdade é este o saber.”
Confúcio 551 a.C. – 479 a.C.
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Esculápio - Deus Grego da Cura

Parte III

O Cenário da Formação na Medicina:
Ciência e Arte
Dea Márcia Barroso Cordeiro
e Hélio Barroso dos Reis
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CAPÍTULO 1
Os Princípios e Preceitos
Ser Médico
Ser Médico...

dando alívio à dor alheia

aliviar sofrimentos

tecer fibra a fibra uma teia

penetrar fundo nos tormentos

seguindo o seu juramento

da humanidade
Ser Médico...
Ser Médico...

é ter na mão a leveza

dar de si profundamente

agir com delicadeza

sentir a dor do doente

é ver em cada criatura

compreender a sua sorte

o pai, a mãe, o filho, o parente

é se doar por inteiro

para que seu trabalho apresente

é romper o nevoeiro

o dom verdadeiro da cura

que separa vida e morte
Ser Médico..
Ser Médico...

é empreender com carinho

uma vida a dar vidas

conhecer e traçar seu caminho

a mão que cura feridas

sem jamais pensar no tédio

a palavra que conforta

comprimidos não resolvem

o olhar compadecido

nem diplomas se devolvem...

ele é sempre o amigo

é uma paixão sem remédio!!!

que ao bater lhe abre a porta
Ser Médico...
é infundir confiança

Murita Laborda da Cruz Rios Sampaio

ao velho, ao jovem, à criança

Clínica Médica

é ser de Deus o instrumento

Salvador, BA
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s versos da página anterior traduzem a expectativa com que nos deparamos ainda tão jovens e inexperientes, imaturos mesmo, na chegada à escola de Medicina. De adolescentes
despreocupados com os rumos da vida “dos outros”, passamos, em um átimo, a ser identificados como projetos de salvadores dessas mesmas vidas. Assumir a identidade esperada
do médico: ético, detentor de conhecimento científico atualizado e total, hábil, incansável, disponível,
bem-humorado, desprendido, sacerdote, carinhoso e caridoso; privado do convívio familiar e com amigos e, ainda capaz de anular a dor e impedir a morte, foi uma utopia e uma exigência precoce. Ela
estava disseminada no ambiente. Isso se deu logo nos primeiros contatos com professores, familiares
e amigos. Passamos a nos vestir de branco todos os dias e a sermos chamados de doutores, os senhores, desde pelo porteiro até pelo mestre mais admirado. Assim, ocorre o primeiro choque.
O anatômico com suas quarenta mesas de dissecção, cada uma com um cadáver. O ambiente
fúnebre que tendia a criar afastamento aproximava os estudantes, tanto pela atitude de curiosidade
científica como pelo respeito ao cadáver desconhecido. O cheiro intoxicante de formol, a curiosidade
em dissecar e estudar entranhas, progressivamente construía uma couraça, uma pretensa indiferença,
que nos protegia emocionalmente. O anseio de medicar, curar e salvar seria adiado pela necessidade
de lidar, inicialmente, com o corpo sem vida. Entender isso foi um grande momento de aprendizado.
Desde então, foi necessário saber conviver com esse cenário, seus códigos de conduta que se
tornariam juramentos no devir, e com expectativas. Corresponder ao esperado para um acadêmico de
Medicina é desenvolver um comportamento diferenciado dos estudantes de outros cursos. Isso cria
um ambiente de cumplicidade entre os colegas e certo distanciamento dos demais, não sujeitos a tais
cobranças.
Tentamos preservar e até conseguimos, inicialmente, um espaço privado onde podíamos ser apenas nós mesmos. Mas a identidade médica se infiltrava em todos os momentos de nossas vidas. O
doutor já fazia parte de cada nome; na realidade, o precedia. Essa constatação não é feita pelas pessoas em geral, mas é sentida pelo acadêmico e pelo profissional. Esse tratamento era recebido ora com
excessiva responsabilidade, ora com alegria, orgulho e vaidade.
Acadêmico (do grego Akademia). Membro de sociedades de caráter científico, artístico ou literário.
Assim é denominado, especialmente, o aluno de Medicina.
A carga horária era exaustiva, frequentemente ocupava manhãs, tardes e noites. Muitas vezes atravessávamos as noites, fins de semana e feriados, estudando, sós ou em grupos, os conteúdos das
disciplinas. Éramos submetidos a provas teóricas e práticas diversas. Gincanas, onde se tinha um
tempo limitado para identificar e responder qual a estrutura ou lesão estava presente na lâmina teste
do microscópio ou no alfinete preso à peça anatômica. A temida campainha obrigava o encerramento
de cada estação e o movimento para a próxima. Findo o tempo, não havia possibilidade de retorno.
Uma realidade que, sem percebermos nitidamente, antecipava a prática futura. Ao lidar com a vida dos
pacientes existem poucas, ou mesmo nenhuma, chance de corrigir um erro.
Era um tempo de alegria. As amizades foram sendo construídas e a energia da juventude garantia
momentos de lazer, namoros e viagens.
O mundo mudava. No Brasil, a TV em cores fizera a primeira transmissão na final da Copa do Mundo
de 1970 e se tornava, em lento progresso, popular. Na economia, o aumento dos preços pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) causa uma crise mundial a partir de 1973. Em
1975, com a derrota dos Estados Unidos, terminava a guerra do Vietnã, que ocupava o noticiário há
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anos. Os músicos brasileiros mais ouvidos na época eram Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso,
Elis Regina, Gal Costa, Rita Lee, Roberto Carlos, Raul Seixas, Vinícius de Moraes e Jorge Ben. Bandas
internacionais de rock, como Deep Purple, Black Sabath, Rolling Stones, Led Zeppelin, Kiss, Aerosmith,
AC/DC, Sex Pistols, The Clash, The Ramones, Bee Gees, Queen, Iron Maiden, The Police e Pink Floyd,
arrebanhavam milhões de fãs e dominavam o clima das festas e boates. Os cantores internacionais de
maior sucesso eram David Bowie, Elton John, John Travolta, Donna Summer, Elvis Presley, Rod Stewart,
John Lennon e Bob Marley. Na moda, a minissaia virou micro e dividiu espaço com o short e as saias
de comprimento mídi e máxi. As estampas psicodélicas e as cores fortes aliadas a pantalonas faziam o
visual meio hippie e totalmente rebelde daqueles anos loucos. Foram anos agitadíssimos. Teve a euforia da vitória da Copa do Mundo, a restrição de liberdade com o Ato Institucional Número Cinco (AI–5),
a truculência do governo Médici, as sandálias Havaianas – as únicas que não soltam as tiras nem têm
cheiro, a geração do “desbunde”, os festivais de música popular. E todo mundo cortou o cabelo igual ao
de Tônia Carrero na novela Pigmaleão 70! Rolou rock, teatro besteirol, Raul Seixas, Secos & Molhados  
e, no final, todo mundo embarcou na onda disco com a novela Dancing Days e as Frenéticas. Aconteceu
tanta coisa que a década de 70 seria revisitada em todas as seguintes, deixando estampado em tudo
seu colorido e sua disposição para o novo. (abril.com.br, 2012).
A partir do terceiro ano começava o curso clínico na Santa Casa de Misericórdia, nosso hospitalescola. Os alunos foram divididos em cinco turmas (A,B,C,D e E). Tínhamos aulas teóricas nas salas
específicas, próximas aos ambulatórios, e prática nas enfermarias. Vestidos de branco, estetoscópio
no pescoço e “maleta de médico”, atendíamos a pacientes e participávamos de procedimentos clínicos
e cirúrgicos, supervisionados pelos professores. Muitos de nós frequentávamos estágios em outros
hospitais, em regime de plantão, na capital e no interior. O reduzido número de médicos para atender à
demanda e a precariedade das estruturas dos serviços hospitalares permitia e, até exigia que, na época, estudantes atuassem muitas vezes como profissionais, sentindo temor e/ou assumindo postura de
especialistas. Convivemos com estudantes “cardiologistas”, “ortopedistas”, “cirurgiões” e outros. Essa
circunstância, que antecipava experiências clínicas, por outro lado se constituía em risco do exercício
ilegal da Medicina. Essa realidade, felizmente, foi superada com o passar dos anos.
No sexto ano, escolhíamos a especialidade do internato e um hospital externo ou a Santa Casa de
Vitória. Muitos colegas optaram pelo internato em outros estados, especialmente nos serviços que
ofereciam Residência Médica. Vitória oferecia Residência em Pediatria, no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, de Clínica Médica e Cirurgia Geral, no Hospital das Clínicas da UFES, e de Anestesia,
na Santa Casa.
Um ano depois, reencontramo-nos para a tão esperada formatura, que aconteceria em 16 de dezembro de 1977. Todo o cenário, os códigos, os conhecimentos científicos, a postura, o jargão, os
mitos, os sentimentos e percepções sobre “a arte de curar” e os emblemas da profissão afloravam.
Tudo se agregava no ritual do juramento, no recebimento do grau de médico. Identidade consolidada e
expectativas pessoais contempladas, estávamos prontos!? Qual a nossa capacidade de criar empatia
na relação médico-paciente? Quanto de arte podíamos acrescentar ao uso das evidências científicas?
Mesmo graduados, iniciávamos uma nova jornada. A do aprendiz permanente.

Alunos da turma EMESCAM 77 . Fotos cedidas por Sony Itho
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Nas páginas seguintes, fotos de colegas no curso básico e alguns dos emblemas que construíram a
imagem e, até mesmo, a “aura” do profissional médico.
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E

Juramento de Hipócrates – 460 A.C.

u 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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Juramento de Hipócrates - Versão Original em Grego

μνυμι 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 ἀδελφοῖς
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.
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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.
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Dia do Médico

o

Juramento de Hipócrates - Versão Moderna em Grego
ρκίζομαι 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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O dia 18 de outubro foi escolhido como “dia dos médicos”, por ser o dia consagrado pela Igreja a São Lucas.
Como se sabe, Lucas foi um dos quatro evangelistas do
Novo Testamento. Seu evangelho é o terceiro em ordem
cronológica; os dois que o precederam foram escritos pelos apóstolos Mateus e Marcos.
Lucas não conviveu pessoalmente com Jesus e, por
isso, a sua narrativa é baseada em depoimentos de pessoas que testemunharam a vida e a morte de Jesus. Além
do evangelho, é autor do “Ato dos Apóstolos”, que complementa o evangelho.
Segundo a tradição, São Lucas era médico, além de
pintor, músico e historiador, e teria estudado Medicina em
Antióquia. Possuindo maior cultura que os outros evangelistas, seu evangelho utiliza uma linguagem mais aprimorada, o que revela seu perfeito domínio do idioma grego.
São Lucas não era hebreu e sim gentio, como era chamado todo aquele que não professava a religião judaica.
Não há dados precisos sobre a vida de São Lucas. Segundo a tradição, era natural de Antióquia, cidade situada em
território hoje pertencente à Síria e que, na época, era um
dos mais importantes centros da civilização helênica na
Ásia Menor. Viveu no século I d.C., desconhecendo-se a
data do seu nascimento, assim como de sua morte.
Há incerteza, igualmente, sobre as circunstâncias de
sua morte; segundo alguns teria sido martirizado, vítima
da perseguição dos romanos ao Cristianismo; segundo
outros morreu de morte natural em idade avançada. Tam- São Lucas Evangelista, Patrono da Medicina
pouco se sabe ao certo onde foi sepultado e onde repousam seus restos mortais. Na versão mais provável e aceita pela Igreja Católica, seus despojos encontram-se em Pádua, na Itália,
onde há um jazigo com o seu nome, que é visitado pelos peregrinos.
Não há provas documentais, porém há provas indiretas de sua condição de médico. A principal delas nos foi legada por São
Paulo, na epístola aos colossenses, quando se refere a “Lucas, o amado médico” (4.14). Foi grande amigo de São Paulo e, juntos,
difundiram os ensinamentos de Jesus entre os gentios.
Outra prova indireta da sua condição de médico consiste na terminologia empregada por Lucas em seus escritos. Em certas
passagens, utiliza palavras que indicam sua familiaridade com a linguagem médica de seu tempo. Esse fato tem sido objeto de estudos críticos comparativos entre os textos evangélicos de Mateus, Marcos e Lucas, e é apontado como relevante na comprovação
de que Lucas era realmente médico. Dentre esses estudos, gostaríamos de citar o de Dircks, que contém um glossário das palavras
de interesse médico encontradas no Novo Testamento.
A vida de São Lucas, como evangelista e como médico, foi tema de um romance histórico muito difundido, intitulado “Médico de
homens e de almas”, de autoria da escritora Taylor Caldwell. Embora se trate de uma obra de ficção, a mesma muito tem contribuído
para a consagração da personalidade e da obra de São Lucas.
A escolha de São Lucas como patrono dos médicos nos países que professam o Cristianismo é bem antiga. Eurico Branco Ribeiro, renomado professor de cirurgia e fundador do Sanatório São Lucas, em São Paulo, é autor de uma obra fundamental sobre São
Lucas, em quatro volumes, totalizando 685 páginas, fruto de investigações pessoais e rica fonte de informações sobre o patrono dos
médicos. Nessa obra, intitulada “Médico, pintor e santo”, o autor refere que, já em 1463, a Universidade de Pádua iniciava o ano
letivo em 18 de outubro, em homenagem a São Lucas, proclamado patrono do “Colégio dos filósofos e dos médicos”.
A escolha de São Lucas como patrono dos médicos e do dia 18 de outubro como “dia dos médicos” é comum a muitos países,
dentre os quais Portugal, França, Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Inglaterra, Argentina, Canadá e Estados Unidos. No Brasil, achase definitivamente consagrado o dia 18 de outubro como “dia dos médicos”.
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Hino do Médico
Para os colegas médicos, dignos representantes da Medicina Mundial,
com o carinho e a amizade dos autores.
Publicado no JAMB CULTURA n°11, set-out 2011,p. 84
Música de

Dr. Antonio Sergi
Letra de

Oração do Médico

Dr. Rubens Barbosa

Senhor:
Tú és o Grande Médico.
Ajoelho-me diante de ti,
Já que tudo que é bom vem de ti, eu te peço:
Habilidade para as minhas mãos,
Lucidez para meu espírito e compreensão para o meu coração.
Afasta do meu coração a cobiça e a mesquinhez.
Dá-me correção nas atitudes e força para poder aliviar ao menos
uma parte da carga de sofrimentos dos meus semelhantes.
Dá-me a graça de compreender o privilégio que tu me concedes.

Tu fizeste um juramento,
Naquele dia solene;

Mas o teu gesto mais nobre,
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É salvares teu irmão,

De curiosidade perene,

Sem contar com gratidão,

Na atitude e no pensamento!

Nem saber se é rico ou pobre!

E aos preceitos da ciência,

Ser como foi São Lucas!

Tratando da humanidade,

[

Bis

Segui-los com honestidade;
com amor e independência!
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Dá-me a graça de confiar em ti com a fé simples de uma criança.
Amém.
Autor desconhecido

Cujo exemplo seguirás...
Então Deus encontrarás,
Se, na verdade, é quem buscas!
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Oração ao Cadáver Desconhecido
Aquele sobre cujo peito não se derramaram lágrimas de saudades,
sobre cujo ataúde não se jogaram flores,
de cujo nome não se soube,
sobre cujos feitos não se escreveu a história,
mas cuja lembrança, em nós, haverá de ser eterna como a
saudade,
grande como altruísmo,
eloquente como o seu gesto,
dando tudo à mesma humanidade
que tudo lhe negou em vida.
Autor desconhecido

Oração ao Cadáver
Ao curvares, com a lâmina rija do teu bisturi, sobre o
cadáver desconhecido, lembra-te de que este corpo nasceu
do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e pela
esperança daquela que em seu seio o agasalhou.
Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos
jovens, por certo amou e foi amado, esperou e acalentou
uma manhã feliz, e sentiu saudades dos outros que partiram; e agora faz na fria lousa, sem que por ele tivesse
derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse um único
beijo de despedida, sem que tivesse uma só prece.
Seu nome, só Deus sabe, mas o destino inexorável deu-lhe
o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele
passou indiferente...
Autor desconhecido
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Foto Cedida pela EMESCAM

CAPÍTULO 2
A Formatura

Cerimonial da Colação de
Grau - Discurso do Paraninfo

A

Dennis E. Pinheiro Ottoni

pós vários anos de estudo e sacrifícios, finalmente vocês atingiram o clímax de suas carreiras escolares. Desde os
bancos do primário até os leitos dos hospitais e as cadeiras dos ambulatórios, quanto tempo se passou! Quantas
noites mal dormidas; quanta expectativa e sofrimento no vestibular. O custo dos livros, a mensalidade da faculdade,
o plantão de graça e o estágio mal remunerado. Tudo isso para serem médicos.
Hoje vocês aqui recebem esse título.
Quão difícil é essa nossa profissão. Temos que ser sobrenaturais para sermos médicos como gostariam e gostaríamos que
fôssemos. Não sentimos fome na hora do almoço, nem sono à noite. Ter paciência no trigésimo doente atendido como se fosse o
primeiro. Mesmo que tenhamos inúmeros problemas, nosso cérebro deve ser um computador infalível, diariamente programado.
Não pode ter curto-circuito, nem faltar luz. Nossa Escelsa não deve parar para reparos nas linhas.
Infelizmente, somos humanos, iguais a todo mundo. Somos pais, somos filhos, choramos, sorrimos, comemos, dormimos, compramos nos armazéns e supermercados com o mesmo dinheiro. Erramos e precisamos parar, senão a estafa ou o infarto nos para.
Como vêem, é muito difícil ser médico. Mas isso não nos impede de procurar sempre o melhor. Tentaremos enquanto a nossa
máquina permitir.
Meus afilhados, espero que consigam a perfeição. Desejo que sejam homens e espírito na sua profissão. Dêem a seus
pacientes amor e ciência na hora certa, pois a Medicina lida com o corpo, com a alma, com a dor e com o amor. Nunca se cansem de estudar. Lembrem-se que a pesquisa em nosso campo caminha a passos de gigante. Procurem acompanhá-lo. Se não
conseguirem, serão obsoletos. Tenham sempre bom senso. É algo que não se aprende na escola, adquire-se com a vivência.
Quanto mais vivemos, mais aprendemos e mais reconhecemos a nossa ignorância. Seja paciente com o seu paciente. Talvez esse nome não seja o mais adequado para quem sofre. Saiba curar, quando a cura for possível. Transmitir resignação,
se somente puderem controlar a enfermidade, e consolar, quando a morte for inexorável. Tentem amar aquele que não
souber valorizar o seu esforço em auxiliá-lo; saibam que a dor maior é sempre a dele. Reconheçam seus erros, quando
estiverem errados, e defendam-se com unhas e dentes, se acreditarem que estão com a verdade. Tenham consciência de
suas limitações.
Vão em frente! Ergam os olhos a Deus e peçam-lhe luz para suas inteligências, energia para seus corpos e lembrem-se que,
segundo um trecho da poesia de Gonçalves Dias – Canção do Tamoio, a vida [...] É luta renhida: Viver é lutar. A vida é combate,
que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar.

Sejam felizes!
Dennis E. Pinheiro Ottoni
Vitória/ES, 16 de Dezembro de 1977
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Roteiro do ato de colação de grau dos formandos de 1977. Documento original p.1/2. Cedido
por Eltes de Castro Paulino
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Foto cedida por Eltes de Castro Paulino

Foto cedida por Eltes de Castro Paulino
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Francisco Xenócrates Tardin, Diretor da EMESCAM; Maria Eulália Moreira Thebit Pfeiffer, Eltes de Castro Paulino (fundo);
Moacyr Expedito Ferreira do Nascimento, Secretário da EMESCAM; Carlos Alberto Lindenberg Von Shilgen, Patrono da turma, na cerimônia de entrega do anel de médico

Roteiro do ato de colação de grau dos formandos de 1977. Documento original
p.2/2. Cedido por Eltes de Castro Paulino
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Colação de grau no Ginásio do 38º Batalhão de Infantaria do
Exército Brasileiro, em 16/12/1977

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Vista panorâmica do 38º Batalhão de Infantaria do Exército
Brasileiro

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Maria Eulália Moreira Thebit Pfeiffer e Eltes de Castro Paulino, proferindo o juramento de Hipócrates, em 16/12/1977

Colação de grau no Ginásio do 38º Batalhão de Infantaria do
Exército Brasileiro, em 16/12/1977

Colação de grau no 38º Batalhão de Infantaria do Exército
Brasileiro, em 16/12/1977
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Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Foto cedida por Amélia G. W. Soares

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares
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Foto cedida por Vitor Vervloet

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Culto na Primeira Igreja Batista de Vitória/ES, na Avenida
Beira Mar

Culto ecumênico na Catedral Metropolitana de Vitória/ES

Catedral Metropolitana de Vitória/ES, na Cidade Alta,
Centro

Praça da Catedral Metropolitana de Vitória/ES, após o culto
ecumênico

Culto ecumênico na Catedral Metropolitana de Vitória, em
15/12/1977

Colação de grau, em 16/12/1977

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Culto na Primeira Igreja Batista de Vitória/ES, na Avenida
Beira Mar

Foto cedida por Vitor Vervloet

Colação de grau no 38º Batalhão de Infantaria do Exército
Brasileiro, em 16/12/1977

Colação de grau no 38º Batalhão de Infantaria do Exército
Brasileiro, em 16/12/1977

Foto cedida por Amélia Guilhermina W. Soares

Culto na Primeira Igreja Batista de Vitória/ES, na Avenida
Beira Mar

Culto ecumênico na Catedral Metropolitana de Vitória, em
15/12/1977. Centro de Vitória-ES

Primeira Igreja Batista de Vitória/ES, na Avenida Beira Mar
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Coquetel em comemoração da formatura da turma EMESCAM 77, no Clube Saldanha da Gama, em 14/12/1977

Coquetel em comemoração da formatura da turma EMESCAM 77, no Clube Saldanha da Gama, em 14/12/1977

Baile de Gala da Formatura. Clube Libanês – Praia da Costa – Vila Velha-ES,
em 17/12/1977
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Crédito: Documento cedido por Eltes de Castro Paulino
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Telegramas enviados pelo Prefeito de Vitória, Setembrino Pelissari, e pelo Governador
do Estado, Elcio Álvares, aos formandos EMESCAM 77
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Parte IV

Os Formandos da Turma EMESCAM 77
Quadro de fotos dos doutorandos e homenageados em exposição na
EMESCAM, situada à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2190 –
Santa Luzia – Vitória/ES
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Crédito: Documentos cedidos por Eltes de Castro Paulino

Crédito: Documento cedido por Eltes de Castro Paulino

Comissão de Festas EMESCAM – COFE 77

Eleição dos homenageados pelas turmas A, B, C e D e ata oficial da apuração
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Convite de Formatura - Doutorandos 1977

..................................................................................................................

e demais formandos 1977, da Escola de Medicina da Santa Casa de
Misericórdia de Vitória, sentir-se-ão honrados com a presença de V.
Sa. e Exma. Família às solenidades de sua Formatura.

PROGRAMA

CORPO DOCENTE

Alzir Bernardino Alves
Antônio Ferreira da Silva Pinto
Carlos Alberto Lindemberg Von Schilgen
Carlos de Faria
Cesar Carneiro de Mendonça
Dílson Pereira da Silva
Edson de Souza Ribeiro
Eli de Barros
Ernando Guedes Fragaso
Floriano Schwanz
Francisco Gacek
Francisco Xenócrates Tardin
Gilberto Vilella
Hamilton Machado de Carvalho
Hegner Araújo
Henrique Tastaldi
Hildegardo Rodrigues
Jean Claude Nahoun
João Luis A. Carneiro
João Palermo
José de Almeida Rebouças
José Luiz Loureiro Martins
Liberato Tristão Schwartz
Lúcia C. Pereira
Marcos Daniel Santos
Metry Bacila
Sérgio P. Ottoni
Severino Dantas Filho
Sharif Moisés
Victor Murad
Virgílio Brito de Souza Netto

Culto Ecumênico
Local: Catedral Metropolitana de Vitória
Data: 15 de dezembro de 1977
Colação de Grau
Local: Ginásio de Esportes do 38º BI – Vila Velha
Data: 16 de dezembro de 1977
Horário: 20:30 horas
Baile de Gala
Local: Clube Libanês – Praia da Costa
Data: 17 de dezembro de 1977
Horário: 23:30 horas
Traje: A Rigor
PATRONO
Prof. Dr. Carlos Alberto Lindenberg Von Shilgen
PARANINFO
Prof. Dr. Dennis E. Pinheiro Ottoni
ORADOR
Ddo. Sérgio Brandolini
LEITURA DO JURAMENTO
Ddo. Eltes de Castro Paulino
Dda. Maria Eulália M. Thebit

DIRETORIA
Vitória, dezembro de 1977.

“Estamos sós e sem desculpas.
É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre.
Condenado, porque não se criou a si próprio; e, no entanto, livre,
Porque uma vez lançado ao mundo,
é responsável por tudo quanto fizer.” (Sartre)

DIRETORIA DA EMESCAM
Prof. Dr. Francisco Xenócrates Tardin
SECRETÁRIO
Dr. Moacyr Expedito Ferreira do Nascimento
GRANDE HOMENAGEM
Dr. Antônio Carlos Guerra
HOMENAGEM DE HONRA
Dr. José de Almeida Rebouças
HOMENAGEM DO CURSO BÁSICO
Dr. Carlos de Faria
HOMENAGEM DO CURSO CLÍNICO
Dr. Manoel Pio de Abreu Filho
HOMENAGEM ADMINISTRATIVA
Sr. Sebastião Ranulfo

DOUTORANDOS
COMISSÃO DE FORMATURA
PRESIDENTE
Ddo. Eltes de Castro Paulino

HOMENAGEM PÓSTUMA

VICE-PRESIDENTE
Ddo. José Cláudio Arpini

“...As melhores amizades, as mais duradouras;
As que se tornaram eternas,
São as que não foram jamais consolidadas.
São sonhos que ficaram apenas em sonhos.
São sonhos que não foram integralmente sonhados.”

SECRETÁRIO-GERAL
Ddo. Hélcio A. Itho
1ª SECRETÁRIA

AOS PAIS

Dda. Maria de Fátima O. Bressan

“Sentimo-nos tão envaidecidos de vós,
De vosso exemplo e esforço, que talvez não saibamos exprimir
em palavras o especial carinho, o amor sincero e a gratidão que
vos dedicamos. “Dividi, pois, conosco, os méritos desta conquista
porque ela vos pertence, ela é tão vossa quanto nossa.”

TESOUREIRO-GERAL
Ddo. Nailton Alves Ferraz
1ª TESOUREIRA
Ddo. Silvio José Rodrigues Coelho

AO INDIGENTE

RELAÇÕES PÚBLICAS
Dda. Dea Márcia B. Cordeiro
Ddo. Marcus Moraes de Jesus
Dda. Maria Eulália M. Thebit
Dda. Sony de Freitas Itho

Foste um instrumento de nosso aprendizado?
Foste uma cobaia de experiência?
Não.
Foste um encontro humano para nós e uma profunda lição de
amor e fraternidade.
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Formandos 77
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A Lição de Anatomia do Dr. Tuep. Oleo sobre tela. Rambrandt, 1632

Parte V

Os Professores
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Os Professores
DISCIPLINAS 1972 – 1ª Série









Anatomia Descritiva e Topografia – Hidelgardo Rodrigues
Histologia: Embriologia, Citologia e Citogenética – Gilson Lamas, Karel van der Bergen
Parasitologia – Edson de Souza Ribeiro, Paulo Sessa
Microbiologia – Ulisses Moreira dos Santos, Haydee Fagundes Moreira, Lucia C. Pereira
Estatística Médica – Helcias Castro
Estudos dos Problemas Brasileiros – Hamilton Machado de Carvalho
Genética - Jean Claude Nahoun
Práticas Desportivas – Jomar Lanes

DISCIPLINAS 1973 – 2ª Série








Bioquímica – Metry Bacila, Henrique Tastaldi, Gilberto Vilella
Farmacologia e Terapêutica Experimental – Eliudem Galvão Lima
Fisiologia – Dalton Valentin Vassallo, João Palermo
Higiene e Medicina Preventiva do Trabalho – Natanael Rauta Ramos
Patologia – Carlos de Faria, Eurico Semedo Boni
Psicologia Médica – Liberato Tristão Schwartz
Práticas Desportivas – Jomar Lanes

DISCIPLINAS 1974 – 3ª Série







Gastroenterologia – Edson de Souza Ribeiro, Ubaldino de Souza Freitas, Edório de Souza
Ribeiro, Luiz Carlos Ribeiro
Cardiologia e Angiologia – Victor Murad, Sharif Moysés, Pedro Gualande
Clínica e Técnica Cirúrgica – Luiz Carlos Ribeiro, Cláudio Medina Fonseca, Álvaro Armando Carvalho de Morais, João Luiz de Aquino Carneiro, Jader Bispo
Dermatologia – Francisco Xenócrates Tardin, Denis Epaminondas Pinheiro Ottoni, Carlos
Clay Coelho, João Basílio de Souza Filho
Nefrologia / Urologia – Manoel Pio de Abreu, Eli de Barros
Hematologia – Marcos Daniel Santos
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Semiologia e Propedêutica Médica – Rogério Américo Nonato
Pneumologia – José Moyses, Carlos Sala
Cirurgia Cardiovascular e Torácica – José Luis Loureiro Martins
Alergia e Imunologia – Carlos Galileu Porto

DISCIPLINAS 1975 – 4a Série










Doenças Infecciosas e Parasitárias – Edson de Souza Ribeiro
Oftalmologia – José de Almeida Rebouças, Adir Gomes, Argeo Barbieri
Ortopedia e Traumatologia – Alzir Bernardino Alves, Eli Broto Pires, Wilson Richa, Zoel
Correia da Fonseca, Roberto Scampini
Psiquiatria – César Carneiro de Mendonça, Vitor Marsiglia
Neurologia e Neurocirurgia – Laélio de Almeida Lucas, Sérgio Pinheiro Ottoni, Jeferson
Lucas, José Benicio Gomes de Souza
Endocrinologia e Nutrição – Dílson Carvalho, Laerte Damasceno
Otorrinolaringologia – Carlos Alberto Lindemberg Von Schillgen, Hilton Pereira Gonçalves
Clínica Cirúrgica 1 – João Luiz de Aquino Carneiro
Alergia e Imunologia Clínica – Carlos Galileu Porto

DISCIPLINAS 1976 – 5a Série








Pediatria e Puericultura – Severino Dantas Filho, João Ferreira
Clínica Cirúrgica II – Floriano Schwanz
Anestesiologia – Antonio Carlos Guerra, Ernando Guedes Fragoso
Medicina Legal – Sérynes Pereira Franco
Ginecologia – Virgilio Brito de Souza Netto
Obstetrícia – Rafael Mussiello, Arikernes Chamoun, Horácio Lacerda, Jair Fava
Medicina Tropical – Antonio Ferreira da Silva Pinto

DISCIPLINAS 1977 - 6a Série



Internato na Santa Casa de Vitória/ES
Internato opcional em hospitais de outros Estados
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As Comemorações da Turma

EMESCAM 77 - Comemoração dos 5 anos de Formatura

Clube Ítalo-Brasileiro
Encontro na Chácara Brandolini – Br. 101 – Km 147 Sul - Guarapari /ES

Clube Ítalo-Brasileiro

Encontro na Chácara Brandolini – Br. 101 – Km 147 Sul - Guarapari /ES

Canção da Turma
A música Balada do Louco, composta por Arnaldo Antunes e Rita Lee, lançada em 1972, no
álbum Mutantes e seus Cometas no País dos Baurets, tornou-se o tema da turma EMESCAM 77
e vem sendo por ela cantada em diversos encontros, por representar o espírito, o “astral” dos jovens, apesar das restrições de liberdade na época.
Se eu posso pensar que Deus sou eu e Brrrrr...
Se eles têm três carros, eu posso voar
Se eles rezam muito, eu já estou no céu

Balada do Louco
Dizem que sou louco
por pensar assim
Se eu sou muito louco
por eu ser feliz

EMESCAM

EMESCAM 77 - Comemoração dos 10 anos de Formatura

Mas louco é quem me diz
Que não é feliz, não é feliz

Mas louco é quem me diz
Que não é feliz, não é feliz

Eu juro que é melhor
Não ser o normal
Se eu posso pensar que Deus sou eu e Brrrrr...

Se eles são bonitos, sou Alain Delon
Se eles são famosos, sou Napoleão
Mas louco é quem me diz
que não é feliz, não é feliz

Sim sou muito louco, não vou me curar
Já não sou o único que encontrou a paz
Mas louco é quem me diz
Que não é feliz
Eu sou feliz

Eu juro que é melhor
Não ser o normal
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Churrasco na EMESCAM

Festa
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Fotos cedidas por Sony Itho

Fotos cedidas por Sony Itho

Fotos cedidas por Sony Itho

EMESCAM 77 - Comemoração dos 15 anos de Formatura

Fotos cedidas por Sony Itho
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Churrasco na EMESCAM
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Comemoração dos 20 anos de Formatura
2/10/1997 – Quinta-feira
Recepção e acomodação dos colegas que chegam a Vitória.
Uma comissão estará no Restaurante Partido
Alto de Camburi (Av. Dante Michelini, nº 4367 –
sobreloja), a partir das 11 horas, para o primeiro
encontro.
22:00 horas – Coquetel exclusivo para os colegas
da turma de 1977 (1 pessoa) – “LAREIRA UP”.
Rua Eurico de Aguiar, S/N – sobreloja – Praia do
Canto – Ao lado do Mc Donald’s.
BUFFET: Serão servidos aperitivos de bacalhau,
tábuas de frios, carne de cabrito em nacos e
outros. Bebidas incluem vinho português, cerveja,
coquetéis, refrigerantes, água gasosa e natural.
Whisky será cobrado à parte. Um bar permanecerá funcionando para os que desejarem adquirir
outras bebidas.
MÚSICA: Teclado, sax e voz – Marcos Modenesi

Churrasco EMESCAM 20 anos – Outubro de 1997

3/10/1997 – Sexta-feira
23:00 horas – Jantar dançante para o(a) colega e
sua (seu) acompanhante (2 pessoas).
LOCAL: “CERIMONIAL ITAMARATY” – Rua Eurico de
Aguiar, nº 467 – Praia do Canto.
BUFFET: Coquetel com salgados finos (10/pessoa), vinho, whisky, coquetéis e refrigerantes. Na
sequência, jantar com opções de carne e peixe,
mesa de doce e tortas, café e licores.
MÚSICA: Teclado e sax ou teclado e voz.

Cerimonial Itamaraty - Festa 20 anos, 1997

4/10/1997 – Sábado
11:00 horas – Churrasco para o(a) colega, sua
(seu) companheiro(a) e filhos.
Local: Pátio da EMESCAM
5/10/1997 – Dia Livre

Cerimonial Itamaraty - Festa 20 anos, 1997
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Comemoração dos 22 anos de Formatura
Vitória, 26 de outubro de 1999.

Aos colegas EMESCAM/77

Está chegando o dia 11 de dezembro de 1999, quando estaremos unidos em Iriri,
Hotel Espadarte, à Rua Padre Anchieta, s/n – Telefone (27) 534-1151. Faça a sua reserva
com antecedência. O evento será extensivo aos familiares. Não Percam!!!
Divulguem o encontro. Venham cheios de alegria para “matar” as saudades. Tragam
fotos, iremos montar um álbum.
Precisamos de ideias para iniciarmos o planejamento para a grande festa dos 25 anos
de formatura.
Mantenham contatos com a Comissão Organizadora ou com Therezinha (AMES), pelo
telefone 324-1333.

A Comissão Organizadora
Hélio Barroso dos Reis
Dea Márcia Barroso Cordeiro
Cornélio Alvarino
Terezinha Marques
Charles Amoury
Luiz Fernando Borneo
Paulo Nilson
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Comemoração dos 25 anos de Formatura
Jubileu de Prata
PROGRAMAÇÃO

Comemoração dos
30 anos de Formatura

Dia 28 de novembro de 2002 – Quinta-feira
A partir de 11:00 horas – Ponto de Encontro –
Partido Alto de Camburi

PROGRAMAÇÂO

Chegada dos participantes. Estarão presentes os
membros da comissão para recepcioná-los.
Churrasco na EMESCAM

22:00 horas – Coquetel exclusivo para os formandos 77
Local: Lareira Up
Música ao vivo
Dia 29 de novembro de 2002 – Sexta-feira
22:00 horas
Jantar dançante para o casal
Comemoração dos aniversários

EMESCAM – Aula da saudade

Local: Iate Clube do Espírito Santo

Dia 29 de novembro de 2007 – Quinta-feira
11h – Curva da Jurema. Praia do Canto.
Ponto de
Encontro. Quiosque Recanto:
(último quiosque em direção à Ilha do Boi,
anexo ao posto de Informação ao Turista).
Tel. (27) 3314-4833, falar com Sônia ou JB

Dia 1 de dezembro de 2007 – Sábado
10h - EMESCAM. Aula da Saudade com os professores homenageados: Severino Dantas
Filho, Denis Ottoni, Carlos de Faria e Hildegardo Rodrigues. Antigo Anfiteatro. Avenida
Nossa Senhora da Penha, 2190 – Bairro
Santa Luiza – Vitória, ES. Tel. (27) 33343500.

22h às 2h “Lareira up”. Coquetel exclusivo para os formandos EMESCAM77, com
música ao vivo (Chico Lessa com seu violão).
Rua Saturnino de Brito, 1260 – Enseada do
Suá (ao lado do Mc Donald’s da Praia do
Canto). Tel. (27) 3345-0329

11h - EMESCAM. Visita às instalações, guiada pelo Diretor, Prof. Severino Dantas Filho.
Descerramento da placa comemorativa dos 30 anos de formatura dos alunos
EMESCAM77.

Dia 30 de novembro de 2007 – Sexta-feira
16h - Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
Visita guiada para relembrar a nossa época
e conhecer as novidades. Av. Marcos de Azevedo – Ladeira da Santa Casa – Vila Rubim
– Vitória, ES. Tel. (27) 3322-0074

Música ao vivo
Dia 30 de novembro de 2002 – Sábado
Local: EMESCAM

12h - EMESCAM. Churrasco para a família.
Grupo de Pagode. Os formandos EMESCAM77
receberão uma camiseta alusiva à data e um
DVD contendo todas as fotos e um vídeo editado. O DVD será realizado por fotógrafo contratado pelo evento e incluirá o cadastro eletrônico dos colegas (nome, endereço, e-mail e
telefones).

10:00 horas – Aula da Saudade
12:00 horas – Churrasco para a família
Música ao vivo
Atividades esportivas
Atividades para as crianças

Coquetel na Lareira Up
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22h às 2h – Cerimonial Le Rosé. Jantar dançante para o formando77 e um acompanhante.
Música por Sival nos teclados. Rua Constante Sodré, 676 – Sta. Lúcia – Vitória, ES. Tel.
(27) 3200-3309

Dia 2 de dezembro de 2007 – Domingo
Dia livre/retorno
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Encontro dos Formandos Lareira Up – Coquetel
Fotos: Breno Pretti Denicoli

Fotos: Breno Pretti Denicoli

Ponto de Encontro
Curva da Jurema – Barraca JB

22h às 2h: Coquetel exclusivo para os formandos EMESCAM77, com música ao vivo (Chico Lessa com seu violão)

Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Fotos: Breno Pretti Denicoli

Dia 30/11/2007 - Sexta-feira 16h - Santa Casa de Misericórdia de Vitória.
Visita guiada para relembrar a nossa época e conhecer as novidades

Dia 29/11/2007 - Quinta-feira: 11h: Curva da Jurema - Praia do Canto – Quiosque Recanto: último quiosque em direção à Ilha do Boi, anexo ao posto de Informação ao Turista.

Escadaria interna da Santa Casa de
Misericórdia de Vitória/ES
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Fotos: Breno Pretti Denicoli

Cerimonial Le Rosé
Fotos: Breno Pretti Denicoli

22h às 2h - Jantar dançante para o formando77 e um acompanhante.
Música por Sival nos teclados

Provedora da Santa Casa de Misericórdia de Vitória,
Maria da Penha Rodrigues d’Avila, formada em 1977

Visita à sala da Provedora na Santa Casa de Misericórdia de
Vitória, Maria da Penha Rodrigues d’Avila (centro), e o
Diretor da EMESCAM – Severino Dantas Filho
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Aula da Saudade
Dia 1/12/2007 - Sábado - 10h – Local: Anfiteatro I - EMESCAM
Professores homenageados:
Severino Dantas Filho (Pediatra), Denis Ottoni (Dermatologista), Carlos de Faria (Patologista)
e Hildegardo Rodrigues (Anatomia), Maria da Graça Mattedi

Fotos: Breno Pretti Denicoli

Saudação feita por Dea Márcia Barroso Cordeiro aos colegas e homenageados.

Dea Márcia Barroso Cordeiro dando boas-vindas
aos colegas e parabenizando os professores
homenageados

Hélio Barroso dos Reis e Dea Márcia Barroso
Cordeiro, organizadores do evento:
EMESCAM 77 – 30 anos

A gente está muito feliz. É o último dia do evento, mas não é o último dia da nossa alegria, não
é o último dia da nossa confraternização. A gente
espera que a cada cinco anos isso se perpetue. Há
30 anos, a cada cinco anos, a gente se reúne. É
possível que daqui para frente a gente resolva se
reunir diferente. Os filhos estão maiores... Ir para
outros lugares, ou... Enfim, todos vocês têm outras
ideias e acho isso muito interessante.

diuturno, interessado, comprometido, da EMESCAM. Gostaríamos, então, de fazer um agradecimento a todas as pessoas da EMESCAM, na pessoa da Professora Maria da Graça Mattedi. Por
favor... (Entrega do buquê de rosas pelo colega
Hélio Barroso), um singelo presente por tudo o
que ela fez. Pelo carinho (aplausos). Ela e o Dr.
Severino, juntos, programaram muitas surpresas
para a gente.

Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer
aos meus colegas pela festa que vocês fizeram
e pela festa que vocês patrocinaram. A gente faz
uma programação, mas o que vai ser... é a alegria
de vocês, o amor e o coração que decidem. E acho
que fomos bem sucedidos. Está “bombando” não
está? (gritos de está!)

Quem passou pela frente da EMESCAM viu um
outdoor da UNIMED nos parabenizando pelos trinta anos e a gente agradece. Agradecemos, também, ao UNIONLAB, que nos ajudou no churrasco
e às clínicas de nossos amigos: a Clínica Radiológica Santa Ana, dos colegas José Macieira de Souza Filho e Hélio Chiabai, e a Clínica Vetor Medicina
do Trabalho, do Pedro Paulo Oliveira Andrade, que
também são responsáveis por grande parte das
camisas... (vozes) camisinhas (?)... Pelas camisinhas que vocês vão receber (risos).

Claro que para um evento como esse não bastam duas pessoas e uma coordenação. Nós tivemos muita ajuda. Entre os que nos ajudaram a
gente gostaria de agradecer o apoio inestimável,
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certeza de nosso afeto e da nossa grande admiração. Nós amamos e admiramos vocês muito. Muito!
(aplausos) E nosso desejo é que Deus lhes dêem forças para sustentar tantos outros que ainda vêm por
aí, talvez filhos dessa mesma turma. Muito obrigada.

Queremos agradecer por último, mas não menos importante, presença dos nossos queridos
professores que, claro, estão representando outros
tantos professores, queridos também. Eu me lembrei, então, de uma frase de Newton, do Sir Isaac
Newton. Quando questionado sobre a grande mudança de paradigma que ele estava proporcionando com seus estudos ao conhecimento ocidental,
com a mudança para a física Newtoniana, ele disse:
“Eu pude vislumbrar mais longe porque estava de
pé nos ombros de gigantes”.  E isso nos lembra de
encarar, com humildade, o sucesso. Porque cada
realização, cada titulação, cada vitória alcançada,
na verdade não foi alcançada a partir da nossa própria estatura. Nós sempre nos apoiamos na estatura dos que nos antecederam. Isso a gente tem que
lembrar sempre. Partimos da estatura de pessoas
como a desses nossos professores homenageados
que aqui estão hoje. Que não apenas brilharam e
brilham, mas que, além de brilhar, iluminam. Eles
iluminaram nosso caminho e o caminho dos que
estão vindo e dos que ainda vêm com certeza. E
eles não iluminaram o caminho apenas ensinando
anatomia, patologia, sintomatologia e terapêutica.
Eles o fizeram com seu exemplo de vida. E é por
isso que eles são os nossos homenageados.

Folder em homenagem aos 30 anos de formatura, entregue pela diretoria da EMESCAM a todos os colegas,
em 1/12/2007

Colegas que hoje homenageamos, porque mais
do que ensinar, com eles aprendemos a aprender.
Nós aprendemos a concordar, a discordar, a duvidar, a estranhar e a propor. Nós aprendemos com a
sua elegância, com a sua ética, com o seu compromisso, com a sua teimosia e com o respeito permanente ao outro. É nesse exemplo que nos miramos.
É dessa estatura que tivemos a sorte de partir aqui
dessa escola. Porque tivemos pessoas como vocês
ao nosso lado.
Então queremos hoje agradecer, de uma forma
simples, essa complexidade generosa que vocês
trouxeram para as nossas vidas. E nesse pequeno
recordatório (eu nem vou chamar de troféu) está escrito: “Nossa homenagem a (cada um de vocês), pela
excelência do exemplo como ser humano, médico e
professor”. Nós apenas queremos que vocês tenham

Contracapa do mesmo folder
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Fotos: Breno Pretti Denicoli

Fotos: Breno Pretti Denicoli
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Homenageados: Denis Ottoni, Carlos de Faria, Hildegardo
Rodrigues e Severino Dantas Filho, com Hélio Barroso dos Reis

Hildegardo Rodrigues, recebendo placa de homenagem
entregue pelo colega Marco Antônio Braconi de Moura

Denis Ottoni, recebendo placa de homenagem
entregue pela colega Emília Maria Dias Nascimento

Severino Dantas Filho, diretor da EMESCAM
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Carlos de Faria, recebendo placa de homenagem
entregue pelo colega Marcus Moraes de Jesus

Severino Dantas Filho, recebendo placa de homenagem
entregue pela colega Julia Anália de Souza Oliveira
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EMESCAM

Pátio da EMESCAM. Churrasco para a família

Visita às instalações, guiada pelo Diretor, Prof. Severino Dantas Filho. Descerramento da placa comemorativa dos
30 anos de formatura dos alunos EMESCAM77

Fotos: Breno Pretti Denicoli

Fotos: Breno Pretti Denicoli

Dia 1/12/2007 - Sábado - 11h

Dea Márcia Barroso Cordeiro e Hélio Barroso dos Reis, em
inauguração da placa alusiva à comemoração dos 30 anos de
formatura da turma EMESCAM 77

Visita ao quadro de formandos EMESCAM77,
na sede da escola, em 1/12/2007

Visita ao quadro de formandos EMESCAM77,
na sede da escola, em 1/12/2007

Visita ao anatômico da EMESCAM, em 1/12/2007

Visita à sala de microscopia
(Histologia), em 1/12/2007

Visita ao anatômico da EMESCAM,
em 1/12/2007
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12h - Grupo de Pagode. Os formandos EMESCAM77 receberam uma camiseta alusiva à data e um
DVD contendo todas as fotos e um vídeo editado dos encontros

Visita à sala de patologia,
em 1/12/2007
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Fotos: Breno Pretti Denicoli

Fotos: Breno Pretti Denicoli
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Foto cedida pela EMESCAM

P

Posfácio
Carlos de Faria

Terá sido o acaso que inspirou os autores a escolherem um Anatomista para escrever o prefácio e um Patologista
para o posfácio? Coincidência?

Quando o estudante começa sua jornada em direção à luta pela manutenção davida, vale-se da morte para entender o caminho que deverá percorrer. A morte é quem lhe oferece a chave para a vida. É como se o cadáver lhe
dissesse: “Olha-me estude-me, disseque-me e tire de mim o necessário para que meus semelhantes vivam o mais
que conseguirem”

Com o Anatomista o estudante toma conhecimento do normal e segue em frente. Então depois encontra o Patologista que lhe apresenta outro cadáver que talvez lhe diris: ”Lembra-se de mim? Observa como eu me transformei.
Lembra-se de meus órgãos? Pois agora compare e encontre um meio de evitar toda esta indesejável transformação.
Cabe a você fazer com que as pessoas não morram de alguma enfermidade, mas simplesmente porque se esgotou
seu tempo sobre a Terra”.
Por muito tempo se pensava que a morte somente ensinava para a manutenção da vida, mas com a tecnologia de
transplante, a morte novamente entrou em cena, agora servindo à vida de maneira mais direta.
O prefácio e o posfácio! O prefácio da vida e o posfácio da morte! E o meio? O meio é a vida. O meio é o livro, é o
texto, é a história, é a lida com a vida e a morte. Aqui a vida dos pacientes mistura-se com aquela dos estudantes,
numa cumplicidade bendita no sentido de retardar a morte e de se valer dela em proveito da vida.
O texto retrata a vida daqueles que cuidam da vida dos seus semelhantes. É uma história de sofrimento e de
alegria, mas com uma particularidade: aqui se estampam a luta e a vitória de um grupo que não luta por si, mas por
toda uma coletividade; aqui se percebe uma vitória que é de todos os guerreiros contra um inimigo comum: a doença
seja qual for a sua origem e no mais amplo sentido; a doença, que é responsável pela chegada prematura da morte.
A história dos alunos da EMESCAM é uma história de lutas, de tropeços, de erros e acertos, de dificuldades, de
toda sorte de obstáculos, mas de uma forte determinação que lhes valeu a vitória.
A história de EMESCAM não é menos pontilhada de altos e baixos do que a de seus alunos. O que existe nessa
Escola hoje não foi conseguido sem sofrimento. Este livro representa um resgate da história de um estabelecimento
que surgiu da garra, da determinação de um grupo liderado por Aloísio Sobreira Lima, um idealista lutador que deixou
sua marca, apesar de incompreendido e contestado.
Esta obra não foi escrita somente pelo Hélio e pela Dea Márcia, mas por todos nós que temos parte nessa vitória.
Cada um de nós é um Aloísio, e um Virgílio, é um... é cada um que a morte já levou, mas que para trás deixou a vida
mais fortalecida para os que ficam.
O livro aí está; a vida também; e a morte virá mais cedo ou mais tarde; mas tudo que está aqui relatado nos indica
que a cada dia o óbito virá com muito mais atraso.
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Abreviações e siglas
38º BI
AAOS
ABTPÉ
a.C.
ACADEMES
AMB
AMES
BOA
CBOT
CEDAS
COOTES
COSC
COSL
CRM-ES
d.C
EMESCAM
ES
Exmo.
HEINSG
HPM/RJ
IES
IOT
IPAJM
IVM
JAMB
MEC
OPEP
PROF.
SBOT
SBOT-ES
SBPM
SBPM-ES
SBTO
SCMV
SLAOT
SOTES
SR.
UERJ
UFES
UFJF
UFMG
UFSP
UNIFESP
USP
VAH

Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé
Antes de Cristo
Academia Espírito-Santense de Medicina
Associação Médica Brasileira
Associação Médica do Estado do Espírito Santo
British Orthopaedic Association
Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia
Centro São Camilo de Desenvolvimento em Administração de Saúde
Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito Santo
Clínica Ortopédica São Camilo Ltda.
Clínica Ortopédica Santa Lúcia Ltda.
Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo
Depois de Cristo
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Espírito Santo
Excelentíssimo
Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória
Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro
Instituto Elos da Saúde
Instituto de Ortopedia e Traumatologia
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro
Instituto Vida e Movimento
Jornal da Associação Médica Brasileira
Ministério de Educação e Cultura
Organização dos Países Exportadores de Petróleo
Professor
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – Regional Espírito Santo
Sociedade Brasileira de Perícias Médicas
Sociedade Brasileira de Perícias Médicas do Espírito Santo
Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico
Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Sociedade Latino-Americana de Ortopedia e Traumatologia
Sociedade de Ortopedia e Traumatologia do Espírito Santo
Senhor
Universidade Estadual do Rio de Janeiro
Universidade Estadual do Espírito Santo
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal de São Paulo
Universidade de São Paulo
Vitória Apart Hospital
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EMESCAM 77

A

ssim se intitula a turma de
formandos de 1977 da Escola de
Medicina da Santa Casa de Misericórdia
de Vitória, capital do ES. Do vestibular
à formatura eles conviveram com as
circunstâncias excepcionais de um país
sob regime ditatorial. O livro resgata
as situações no recorte histórico que
as apresenta da fundação da escola
até seu reconhecimento oficial
e
mesmo no currículo, onde a disciplina
obrigatória de “problemas brasileiros” se
estabelecia como propaganda ideológica.
Pode-se, nele, conhecer fatos da
história do hospital da Santa Casa, ser
apresentado aos integrantes da turma
e refletir sobre os signos e cenários
peculiares à formação em medicina. A
obra contém um vasto registro de imagens
das instituições acima e, especialmente,
dos integrantes da turma durante suas
atividades escolares, na formatura e nos
diversos encontros para sua celebração
ao longo de 35 anos.

