
 

 

O Patrono do Serviço de Saúde da Marinha 

 

 

ALMIRANTE GRADUADO. 

DR. JOAQUIM CÂNDIDO SOARES MEIRELLES 

 

O Almirante Graduado. Dr. Joaquim Cândido Soares Meirelles foi consagrado, por Dec. 63.684 de 25 nov 

1968, patrono do Serviço de Saúde da Marinha, por sua ação assinalada e superior, não só como médico de 

nomeada, como por suas corajosas e pioneiras posições em defesa de melhores condições para seus doentes. 

Tudo, no exercício, por 19 anos (1845-64) das funções de Chefe do Serviço de Saúde de nossa Marinha. 

Soares Meirelles formou-se cirurgião de 1817-22, no Curso Academia Médico-Cirúrgica que funcionava no 

Hospital Militar do Morro do Castelo. Em 1817 obteve os títulos de doutor em medicina e cirurgia pela Faculdade de 

Medicina de Paris. Antes de ingressar na Marinha, Soares Meirelhes foi médico do Exército de 1819-28, tendo 

servido nos atuais regimentos Sampaio e Dragões da Independência, no Rio e no Regimento de Cavalaria e Hospital 

Militar, em Ouro Preto. Nesta condição junto com mais 11 oficiais do Exército, por Dec. de 29 jan 1825, visitou a 

França em viagem de aperfeiçoamento técnico. Então freqüentou hospitais militares e retomou o contato com a 

medicina e cirurgia francesas.  

Soares Meirelles foi o fundador e idealizador da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro em 1829 (depois 

Academia Imperial e atual Academia Nacional de Medicina) da qual foi o primeiro Presidente eleito. Presidente em 

1829-30, 1833, 1835-38, 1845-48. Em seu mandato, na regência Feijó, elevou a Sociedade à categoria de Academia 

Imperial de Medicina.  

Comendador da Ordem da Rosa (D. Pedro II). Médico do paço imperial. Professor de Anatomia e Fisiologia 

das Paixões na Academia Imperial de Belas Artes. Conselheiro do Imperador, Oficial da Ordem do Cruzeiro, 

Cavaleiro da Ordem de São Bento de Aviz, Cavaleiro da Ordem de Cristo. Patrono do Corpo de Saúde da Marinha. 

Patrono da Cadeira número 1 da Academia Nacional de Medicina e foi membro do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro.  

Nasceu a margem do rio das Velhas, em Sabará-MG, em 5 nov 1797, e faleceu no Rio, em 13 jul 1868, aos 

71 anos.  

 

 



 

 

Patrono do Serviço de Saúde do Exército 

 

 

GENERAL DE DIVISÃO, MEDICO 

JOÃO SEVERIANO DA FONSECA 

 

João Severiano da Fonseca nasceu a 27 de maio de 1836, na antiga cidade de Alagoas, hoje Marechal 

Deodoro (AL). Dos oito filhos homens do tenente-coronel Manuel Mendes da Fonseca e dona Rosa Maria Paulina da 

Fonseca - um deles, Manuel Deodoro da Fonseca, generalíssimo, proclamador da República e seu primeiro 

Presidente - foi João Severiano o único que não seguiu, de imediato, a carreira das Armas. 

Matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e recebeu o grau de Doutor em 1860. Fizera-se 

médico por vocação, mas o amor pela farda impeliu-o ao Exército. A 20 de janeiro de 1862 ingressou no Corpo de 

Saúde, no posto de 2º tenente, como cirurgião. Somavam-se, nesse ato, o homem da ciência de curar e o valoroso 

soldado, que não se dissociaram nem quando foi promovido a general-de-brigada a 1º de maio de 1890, tendo sido o 

primeiro médico general do Exército Brasileiro. 

João Severiano combateu pela Pátria e salvou vidas. Participou da Campanha do Uruguai, na qual prestou 

notáveis serviços médicos. Esteve presente em toda a Campanha da Tríplice Aliança, sendo figura constante nas 

linhas de fogo. Recebeu expressivos elogios pelo zelo, competência profissional e senso humanitário demonstrados. 

Ao longo de sua carreira, o militar e médico João Severiano recebeu diversas condecorações, chefiou a 

enfermaria da Escola Militar da Praia Vermelha e foi cirurgião-chefe do Hospital Militar da Corte. A 22 de abril de 

1880 passou a integrar a Academia Imperial de Medicina como membro efetivo, sendo o primeiro militar agraciado 

com essa honra. 

Sua inteligência e interesses variados fizeram com que também se interessasse por outras áreas do 

conhecimento. Em outubro de 1880 integrou-se ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Pertenceu ainda a 

várias outras agremiações literárias e científicas, entre as quais o Instituto de França; o Instituto Farmacêutico do Rio 

de Janeiro; as sociedades de Geografia do Rio de Janeiro, de Lisboa, de Madri; o Instituto Arqueológico Alagoano; o 

Ateneu de Lima e o Instituto Médico Brasileiro. 

Em 1890, elegeu-se senador. A 13 de julho de 1889 foi nomeado professor da cadeira de Ciências Físicas e 

Naturais do Imperial Colégio Militar. 

. Faleceu a 7 de novembro de 1897. 
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MAJOR BRIGADEIRO MÉDICO 

ÂNGELO GODINHO DOS SANTOS 

 

O Major Brigadeiro méd Ângelo Godinho dos Santos foi consagrado, por Dec. 63.152 de 29 ago 1968, 

patrono do Serviço de Saúde da Aeronáutica "por sua atuação decisiva e relevante no progressivo desenvolvimento 

do Serviço de Saúde da Aeronáutica, do qual foi”,na evolução alcançada, o seu primeiro Chefe e Diretor" e mais, por 

"seu abnegado empenho e devotamento para concretizar pioneiramente a sua estrutura adequada, quando previu, 

planejou e regulamentou o respectivo funcionamento, inclusive criando, adaptando e aperfeiçoando a quase 

totalidade dos órgãos especializados, necessários ao Serviço de Saúde da Aeronáutica". 

Em 1937, como major médico do Exército, Godinho dos Santos dinamizou o Departamento Médico da 

Aviação Militar. Aí, aos poucos, liderou o desenvolvimento da nova especialidade – a Medicina de Aviação. Formou 

especialistas que realizavam exames especializados de Fisiologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Radiologia e 

Psicologia, em gabinetes dotados do que havia de mais moderno. Realizou, pioneiramente, exames psicotécnicos em 

massa.  

Profissional de Saúde de sólida cultura", em Medicina Geral e Medicina de Aviação da qual foi um dos mais 

destacados pioneiros entre nós. 

Sob sua sábia direção, criado o Ministério da Aeronáutica com aquela estrutura já eficaz de Aviação Militar, 

ele formou o núcleo do atual Serviço de Saúde da Aeronáutica. 

Durante a 2ª Guerra Mundial conseguiu vitória na luta para criar-se o Hospital Central da Aeronáutica, com a 

desapropriação do Hospital Alemão. 

Desenvolveu as atividades para - médicas de Farmácia, Odontologia e Enfermagem na Aeronáutica. Instituiu 

a enfermagem feminina padrão universitário e pretendia instituir enfermeiras militares. 

Com idealismo e material esparso e partindo de uma simples Divisão ou DP-5, da então Diretoria de Pessoal, 

estruturou um Serviço de Saúde, em sistema, dinâmico e harmônico, que recobria todo o território Nacional, cujo 

órgão central – a Diretoria de Saúde liderada por ele, Godinho dos Santos, mantinha em funcionamento a vasta 

estrutura onde não havia solução de continuidade que pudesse por em jogo a missão do Serviço de Saúde da 

Aeronáutica. 



O Brigadeiro Godinho dos Santos que foi o primeiro Brigadeiro médico da Aeronáutica nasceu na Bahia em 

11 mar 1888. Faleceu em 6 abr 1949 na função de Diretor do Serviço de Saúde da Aeronáutica. 


