Por Dr. Lauro Arruda Câmara Filho - cardiologista

SEVERINO LOPES DA SILVA: UM VISIONÁRIO DE
PERSONALIDADE FORTE E CONVICÇÕES FIRMES
Severino Lopes nasceu em Macaíba - RN, no dia 12 de setembro de 1924. Mudou-se para Natal
aos dois anos de idade. Estudou o ensino primário no Grupo Escolar Frei Miguelinho, no bairro
do Alecrim. O curso ginasial foi realizado no colégio Marista, onde atuou no time principal de
futebol, e o curso clássico, no Atheneu Norte-rio-grandense. Foi estudar medicina na
Faculdade Federal da Bahia, e concluiu o curso em 1951. Desde a vida acadêmica em Salvador,
demonstrou interesse pelo magistério e esportes. Lecionou as normalistas na Escola de
Filosofia da Educação, tendo sido patrono de uma das turmas. Durante sua graduação, foi
interno da cadeira de neurologia da Faculdade e do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira. Teve
atuação na política estudantil no Diretório Acadêmico da Faculdade, e como secretário da
União dos Estudantes da Bahia. Seu gosto pelos esportes o levou a ser diretor da Federação
Universitária Bahiana de Esportes (FUBE). Ainda estudante, publicou em parceria com o Dr.
Viomário Silva, o livro intitulado: “Crime e Doença Mental - Relação de Interdependência”.
Ao retornar a Natal, em 1952, foi ser médico-sanitarista do Estado. Como tinha formação
neuro-psiquiátrica foi destacado para trabalhar no Hospital de Alienados, no Alecrim. Nesta
instituição, empenhou-se em melhorar as condições de higiene e conforto para os pacientes e
organizou o serviço de eletro-choque terapia e punção lombar. Fundou um laboratório de
bioquímica para exames de sorologias para sífilis e outras doenças que afetam o sistema
nervoso.
Em 1953 ingressou por concurso público no Instituto de Aposentadorias e Pensões dos
Comerciários (IAPC), no cargo de médico psiquiatra. Em seguida, transferiu-se para a Escola
Normal de Natal, onde ensinou anatomia humana. Na Faculdade de Educação ministrou cursos
de Filosofia da Educação.
Em 05 de abril de 1955, Severino Lopes, juntamente com o advogado Eider Furtado, o médico
Adoasto Zacarias e os empresários Militão Chaves, Raimundo Chaves e Rui Paiva, fundou a
Sociedade Professor Heitor Carrilho, com o objetivo de atender ambulatorialmente aos
pacientes egressos de hospitais psiquiátricos. Em setembro deste mesmo ano, ganhou uma
bolsa de estudos da Universidade de Madri, na Espanha. No Instituto de Cultura Hispânica,
teve aulas com os professores Lopez Ibor (catedrático líder mundial do pensamento
psiquiátrico); Gregório Maranõn (endocrinologia e medicina interna); Lain Entralgo (reitor da
Universidade de Madri e titular da cadeira História da Medicina); e Justo Gonçalo
(fisiopatologia do cérebro).
Conheceu o trabalho da Escola Central de Los Ninõs Anormales de Madrid, dirigida pela
professora Maria Soryano Lopez. Esse serviço desenvolvia trabalhos nas áreas da psicologia,
medicina, educação física, fisioterapia, psicomotricidade e tinha oficinas para praxiterapia. Foi
o modelo para a Clínica Pedagógica Professor. Heitor Carrilho, que foi construída com ajuda de
diversos segmentos da sociedade natalense: o governador Dinarte Mariz, o prefeito Djalma
Maranhão, comerciantes, industriais e o exército, destacando-se o empenho do Cel. Auriz
Coelho, que era o comandante do Batalhão de Engenharia. A Clínica Professor Heitor Carrilho
iniciou suas atividades em abril de 1958.
Em 02 de junho de 1956, foi fundada a Casa de Saúde Natal, fruto da sociedade de Severino

Lopes com os médicos Aldo Xavier e Oto Júlio Marinho. O hospital funcionou inicialmente
numa casa alugada na Rua Sachet, em frente à Rádio Poti. Já em julho de 1967, foi transferido
para o atual endereço, na Av. Romualdo Galvão. Um grande orgulho para doutor Severino
Lopes foi poder aplicar na Casa de Saúde Natal, reuniões médicas científicas, nos moldes das
realizadas por Lopez Ibor, abertas aos interessados. Tais reuniões foram realizadas por mais de
quarenta anos, ininterruptamente. Desde a fundação o hospital introduziu práticas
terapêuticas como a música, cinema, biblioteca, comemorações de datas festivas e atividades
físicas.
Na década de sessenta, Dr. Severino Lopes foi um dos fundadores das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE´s) de Natal, Mossoró, Currais Novos, Ceará Mirim e Caicó.
Incentivador do esporte paraolímpico, sempre foi defensor e precursor da Educação Física e do
desporto para as pessoas portadoras de deficiências.
ATIVIDADES PROFISSIONAIS:
• Professor de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFRN
• Professor Titular de Psicologia Médica da Faculdade de Medicina da UFRN
• Médico Psiquiatra concursado do IAPC
• Vice Presidente do Nordeste Oriental da Federação Nacional das APAES, por mais de
quinze anos
• Presidente da Associação dos Hospitais do RN
• Membro do Conselho Penitenciário do Estado do RN
• Chefe do Departamento de Medicina Clínica da UFRN
ATIVIDADES CIENTÍFICAS:
• Visita de observação a clínicas para Deficientes Mentais e Genética, em Portland,
Augusta, Bangor e Boston-EUA
• Membro da representação brasileira no 7º Congresso Mundial da Liga Internacional
para Deficientes Mentais- Viena- Áustria (07.06.1978)
• Delegado Brasileiro no Seminário Latino- Americano sobre planejamento de
assistência a deficientes nos países subdesenvolvidos- São Paulo-SP (1974)
• Convidado do projeto HOPE para o seminário internacional sobre novas estratégias
para os problemas do deficiente. Wilwood- Virginia- EUA
ATIVIDADES SOCIAIS E DESPORTIVAS:
• Aos dezoito anos foi titular no time principal do Alecrim Futebol Club, quando
disputou o campeonato no Estádio Juvenal Lamartine.
• Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Saúde do Estado do RN
• Vice presidente e Presidente do Aero Club do RN (1960 a 1964) Foi o 1º clube
brasileiro a ter uma escola de vôo.
• Presidente do Alecrim Futebol Club, quando o clube foi bi-campeão estadual de
futebol nos anos 1967/1968.
• Presidente do Conselho Deliberativo do Alecrim Futebol Club por 16 anos. Foi o
responsável pela construção da sede da Av. Alexandrino de Alencar. Depois vendida ao
III distrito Naval para construir a sede Campestre na estrada para Macaíba.

O Dr. Severino Lopes faleceu aos 78 anos, no dia 08 de novembro de 2002, de complicações
cardiovasculares decorrentes da diabetes. Em 2005, a Casa de Saúde Natal passou a se chamar
Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes.

Treinamento em noçoes básicas de normas para isolamento e precauções.
com enfase em Higienização das maos
higienização, nutrição e lavanderia
melhora ai o tema...
Rotinas de Isolamentos e precaução com enfase na higienização das maos...
acho que assim ta melhor...
oram nos dias 21 e 22 as 7 e 14 de cada dia...
Nos dias 21 e 22 de julho, funcionários dos setores de Higienização, Nutrição e Lavanderia,
receberam do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), através da enfermeira
Gabriela Medeiros, orientações sobre: rotinas de isolamentos e precauções, com ênfase na
higienização de mãos. O intuito foi esclarecer e conscientizar estes colaboradores da
necessidade de...

