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Prêmio Presidente 
José Francisco Xavier Sigaud

O Acadêmico José Francisco Xavier Sigaud nasceu em 2

dezembro de 1796 em Marselha, França. Doutorou-se em

medicina pela Faculté de Médecine de Strasbourg, em 7 de

setembro de 1818, com a tese “Recherches et observations

sur la phthisie laryngée”.

Iniciou suas atividades profissionais em Lyon, sendo admitido

no Hôpital de la Charité desta cidade, onde atuou como

cirurgião-interno e posteriormente como cirurgião-mor.

Foi um dos Fundadores da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, juntamente com

Joaquim Cândido Soares de Meirelles, José Martins da Cruz Jobim, Luís Vicente De

Simoni e Jean Maurice Faivre. Coube a ele a redação do projeto do estatuto da fundação

desta Sociedade. Presidiu a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro no 2º trimestre de

1830, 1º e 2º trimestres de 1832 e de 1851-1852 neste período já denominada Academia

Imperial de Medicina por decreto de 8 de maio de 1835.

Destacou-se pela sua intensa atividade editorial. Em parceria com seu amigo e

compatriota o livreiro-editor Pierre Plancher fundaram em 1827, o famoso Jornal do

Commercio, sendo um dos mais importantes jornais na capital do Império.

Participou da criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, estabelecido em 12 de

setembro de 1854. A instituição foi inspirada no Institut des Enfants Aveugles, de Paris,

onde o jovem cego José Álvares de Azevedo havia estudado. Este, ao retornar ao Brasil,

se ofereceu para ser professor de Adèle Marie Louise Sigaud, filha de Sigaud, cega

desde os 15 anos de idade, o que motivou Xavier Sigaud a empenhar-se na criação de

uma instituição nos moldes da francesa. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos recebeu

o apoio do Imperador D. Pedro II, e foi inaugurado em 17 de dezembro de 1854, na

Chácara nº 3, do Morro da Saúde, próximo à Praia do Lazareto, na cidade do Rio de

Janeiro. Sigaud foi seu primeiro diretor e permaneceu no cargo até a data de sua morte.

Adèle Marie Louise Sigaud, sua filha, foi a primeira aluna e, posteriormente, professora

de primeiras letras e de música do mesmo instituto.

Xavier Sigaud, médico de grande prestígio, faleceu em 10 de outubro de 1856, no Rio de 

Janeiro, pobre, morando dentro do Instituto Imperial dos Meninos Cegos.

Em decorrência da perseguição política no contexto antibonapartista

do reinado (1824-1830) de Charles X na França, Sigaud imigrou para o 

Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1825.
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Prêmio Presidente Miguel da Silva Pereira

O Acadêmico Miguel da Silva Pereira nasceu em São José do

Barreiro, SP em 2 de julho de 1871. Doutorou-se em Medicina

pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1896

defendendo tese de doutoramento intitulada “Hematologia

Tropical”, considerada obra notável.

Foi eleito Membro Titular da Academia Nacional de Medicina no

dia 30 de dezembro 1897, apresentando Memória para

admissão intitulada “Anemia Tropical”.

O Dr. Miguel da Silva Pereira foi Professor Catedrático de Patologia Médica e depois de

Clínica Medica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro (atual UFRJ). Chefe de

Serviço da Santa Casa da Misericórdia do RJ. Produziu uma obra capital que lhe

absorvera anos de trabalho e observação, o “Tratado de Clínica Médica”. Não chegou a

ser impressa, posto que queimou os originais em protesto contra a moléstia não

identificada que o abateu em plena maturidade (tumor de acústico).

O distrito de Estiva, então pertencente ao município de Vassouras, foi rebatizado com o

seu nome em 1955. Hoje é a cidade de Miguel Pereira. Foi grande propagador das

qualidades do clima das atuais cidades de Miguel Pereira e Paty do Alferes e da criação

nesta região de sanatórios para o tratamento de doentes de tuberculose.

Miguel da Silva Pereira conheceu a então chamada cidade de Estiva em 1915, trazido

por um dos filhos do Barão de Javary, com quem trabalhava na Faculdade de Medicina

do Rio de Janeiro. Apaixonado pela região, comprou um sítio e o batizou de Maria

Clara, nome de sua esposa. Entre 1915 e 1918 ocorreu intensa divulgação da Vila da

Estiva no Rio de Janeiro pelo Dr. Miguel Pereira. Houve a chegada de inúmeros

imigrantes alemães, árabes, portugueses, japoneses e italianos à região serrana, com

grande multiplicação de estabelecimentos comerciais, entre os quais armarinhos,

empórios variados e açougues.

Miguel Pereira viveu neste sítio apenas três anos, falecendo em 23 de dezembro de

1918, em consequência de tumor de acústico.

Foi Presidente da Academia Nacional de Medicina em 1910 e 1911.
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Prêmio Presidente 
Inaldo de Lyra Neves-Manta

O Dr. Inaldo de Lyra Neves-Manta nasceu em Jaboatão, no 

estado de Pernambuco em 3 de setembro de 1903. 

Doutorou-se em Medicina em 1929 pela Faculdade Nacional de 

Medicina da Universidade do Brasil.

Foi eleito Membro Titular da Academia Nacional de Medicina em 

26 de julho de 1945 apresentando Memória intitulada “As 

Toxicomanias. Fundamento Ético, Sociológico e Terapêutica 

Clínica”. Tornou-se emérito em 1984 e ocupou vários cargos na 

diretoria. 

Foi Presidente da Academia Nacional de Medicina em 1963- 1965 e 1967-1969.

Livre Docente em Clínica Psiquiátrica da Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil, Professor Titular de Clínica Psiquiátrica da mesma

Universidade, Professor da Escola de Medicina Souza Marques, Professor Emérito da

Faculdade de Medicina de Vassouras e da Faculdade de Medicina de Teresópolis,

Professor "Honoris Causa" da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de

Pernambuco e da Fundação de Ensino Superior de Olinda.

O Dr. Neves-Manta criou, implantou e dirigiu o Serviço de Medicina e Higiene Mentais -

IPASE. Foi membro de elevada honra, fundador e titular da Associação Brasileira de

Medicina Aeroespacial.

Recebeu diversas condecorações entre as quais podemos destacar: Comendador da

Ordem Nacional de Mérito Médico, da Ordem de San Carlos da Colômbia, Colar D.

Pedro I, Colar Humberto Castelo Branco do Instituto Centro Americano de Cultura

(PE), Medalha de Vital Brasil, Pereira Passos, Clementino Fraga e Oswaldo Cruz.

O Museu da ANM consagra o seu nome. Seu Busto foi entronizado no 7º pavimento da

sede da ANM.

Deixou enorme legado cultural na ANM, como os quadros dos fundadores, que

mandou produzir durante sua presidência.

O Dr. Neves-Manta faleceu em 11 de janeiro de 2000.
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Carlos Chagas - Doenças Tropicais e Infecciosas

Carlos Justiniano Ribeiro Chagas nasceu no município de

Oliveira (MG), em 9 de julho de 1878.

Matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,

em 1897 aos 18 anos. Ao longo do curso, dois professores

exerceram grande influência em sua carreira: Miguel Couto,

que lhe apresentou as noções e as práticas da clínica

moderna, e com quem passaria a ter uma estreita amizade;

e Francisco Fajardo, que o colocou no estudo das doenças

tropicais, especialmente da malária.

Em 1905 na cidade de Itatinga (SP) comandou a primeira ação bem-sucedida contra

a malária no Brasil. O resultado deste trabalho serviu de base para o combate efetivo

da doença no mundo inteiro. Destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma

cruzi, cujo nome foi uma homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz e a

tripanossomíase americana, conhecida como doença de Chagas. Ele foi o primeiro, e

até os dias atuais permanece o único cientista na história da medicina a descrever

completamente uma doença infecciosa: o patógeno, o vetor (Triatominae), os

hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia.

A descoberta da doença foi levada ao conhecimento da comunidade científica através

de uma nota prévia escrita por Chagas em 15 de abril de 1909. No mesmo dia,

Oswaldo Cruz anunciou formalmente à Academia Nacional de Medicina, que decidiu

levar a Lassance uma comissão para verificar o trabalho. Miguel Couto, presidente da

comissão, sugeriu que a nova doença se chamasse Doença de Chagas, mas o

próprio Carlos Chagas preferia chamar a doença como tripanossomíase americana.

Com a morte de Oswaldo Cruz em 1917, Carlos Chagas foi nomeado diretor do

Instituto. No ano seguinte foi chamado pelo governo para chefiar a campanha de

combate à epidemia de gripe espanhola, que assolava o Rio de Janeiro. Em seguida

o presidente Epitácio Pessoa o encarregou de elaborar um novo código para a Saúde

Pública, que foi aprovado em 1919 e passou a vigorar em 1920, criando-se assim o

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), responsável pelos serviços

sanitários terrestres, marítimos e fluviais e de profilaxia rural. Designado chefe do

DNSP, criou diversos serviços especializados em saúde, como higiene infantil,

combate às endemias rurais, tuberculose, hanseníase e doenças venéreas. Ainda foi

criador de escolas de enfermagem e estabeleceu a formação de médicos sanitaristas.

Faleceu de infarto do miocárdio no Rio de Janeiro em 8 de novembro de 1934.
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