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Prof. Eduardo Marcondes Machado
O fundador do Instituto da Criança do HCFMUSP

Prof. Eduardo Marcondes sempre anotando...

Nasceu em São Paulo, em 10 de dezembro de 1930,
filho de Pedro de Alcântara. Formado pela FMUSP em
1954. Iniciou sua carreira no Hospital das Clínicas
como médico voluntário e em seguida como médico
auxiliar na clínica médica. Sua formação pediátrica
acadêmica foi realizada entre 1958 e 1959 no
Hospital Infantil do México. Defendeu a tese de
doutorado em 1958, docência em 1961. Após a
aposentadoria do Prof. Alcântara, em 1964, fez o
concurso e assumiu a Cátedra de Pediatria em 1966,
tornando-se seu sucessor aos 34 anos de idade como
o terceiro Professor Titular de Clínica Pediátrica da
FMUSP.
A Pediatria era então apenas uma disciplina do
Departamento de Clínica Médica da FMUSP, instalada
no 5º. andar do Instituto Central do HC FMUSP. Mas,
sempre auxiliado por outros colegas entusiasmados
com a Pediatria, tanto nas questões de ensino como
da assistência, foram ampliando as atividades com a
criação de outra disciplina em 1972, além da
Pediatria Clínica II, a Pediatria Preventiva e Social e o
curso para Residentes de 1º. ano de Pediatria.
Outra atividade à qual se dedicava de corpo e alma
(assim nos lembramos dele, vejam a foto 1) era a

elaboração de livros e monografias de Pediatria.
O “Pediatria Básica”, cuja primeira edição saiu em
1964, ainda sob a forte influência de Pedro de
Alcântara, logo se tornou o livro-texto de várias
gerações de pediatras do Brasil inteiro. As
sucessivas edições sempre foram atualizadas,
ampliadas e coordenadas por ele. O Prof. Eduardo
era um puericultor nato no falar, escrever e agir. Seu
pensamento está contido no capítulo “As sete
percepções do Puericultor”, no Tomo I da edição de
2002. Foram 9 edições dessa obra que abrangia
todos os campos e especialidades da Pediatria e
devido à sua amplitude, a nona última edição foi
organizada em três Tomos. O Tomo I sobre a
Pediatria Geral e Neonatal; Tomo II, de Pediatria
Clínica Geral e o Tomo III, de Pediatria Clínica
Especializada que foram publicados,
respectivamente, em 2002, 2003 e 2004. Foi o
idealizador do Instituto da Criança. Antes mesmo de
se fundar o Departamento de Pediatria, em 1978, o
Prof. Eduardo, sempre apoiado por seus colegas da
clínica pediátrica, já tinha conseguido que o HC
tivesse um prédio inteiro destinado ao atendimento
de crianças. Nascia assim, em 1976, o Instituto da
Criança, fundado apenas 12 anos após sua posse na
liderança da Clínica Pediátrica do FMUSP. Seu
empenho pode ser observado na velocidade
conseguida na finalização do prédio: o decreto de
criação de 1970, o início das obras em 1973, e a
mudança de todo o serviço de P
ediatria (com exceção do berçário anexo à
maternidade) e do prédio central do Hospital das
Clínicas para o edifício do Instituto da Criança em
1976 - embora a construção e as instalações só
estivessem concluídas até o quarto andar. Em 1971
já haviam conseguido instalar o pronto-socorro
pediátrico, sob a designação de Unidade Pediátrica
de Emergências Clínicas (UPEC), na parte anterior do
prédio, que era a primeira construção já terminada
na época. Nas fotos 2,3,4,5 estão alguns detalhes da
construção e da inauguração do ICr.

Instituto da Criança, nos anos 80/90.

Instituto da Criança em construção (1973)

Dia da inauguração:
durante a visita
Oscar Cesar Leite,
Anita Hayashi, Olavo
Emydio, Eduardo
Marcondes e Proença

Dia da inauguração: da esquerda para a
direita (1976):
Proença, diretor executivo do ICr; Oscar
Cesar Leite, superintendente do HC; Olavo
Emydio, governador do Estado SP; Carlos
da Silva Lacaz, diretor da FMUSP;
Eduardo Marcondes (de azul e branco)
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Marcondes E. O Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. São Paulo: Sarvier; 1990. 169p.

Em 1978 foi criado o Departamento de
Pediatria da FMUSP (até então Clinica
Pediátrica do Departamento de Clínica
Médica) com suas três disciplinas: Pediatria
Preventiva e Social, Pediatria Clínica e
Pediatria Neonatal. A instalação do Condep
no dia 12 de outubro, o dia da Criança.
Nesse mesmo ano, em conjunto com outros
membros do Departamento de Pediatria,
assim como profissionais médicos e não
médicos, foi criado o Centro de Estudos
“Prof. Pedro de Alcântara”. Um dos projetos
do Centro foi o Libra, cujo objetivo era
proporcionar apoio financeiro e logístico
para o desenvolvimento de vários outros
que, receberam os nomes dos signos do
Zodíaco. Alguns persistem até hoje, como o
projeto Gêmeos (reciclagem de exresidentes e pediatras em geral). O projeto
Sagitário (cursos de atualização) continua
sendo realizado, mas sem a utilização do
nome, assim como Áries. O projeto
Capricórnio era a revista Pediatria (São
Paulo) que atualmente está suspenso. Ver a
figura 1 onde estão descritos os projetos.

Sempre foi uma pessoa simples, de fácil trato, gentil, e gostava muito de estar entre os alunos e
residentes, discutindo longamente as anamneses e exames físicos, inclusive com suas reuniões no final
da tarde. Também tinha muito boas relações com os profissionais não-médicos, e foi um grande
estimulador das equipes multiprofissionais no atendimento às crianças. Uma foto dele presente na
festa de fim de ano cercado de várias profissionais da casa.
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O prof. Eduardo fez muito mais pelo Ensino, Assistência e Pesquisa. Abaixo uma síntese delas:
• Planejamento, construção e implementação do Instituto da
Criança

• Planejamento, construção e implementação do Centro de
Saúde Escola Butantã

• Planejamento e construção do Hospital Universitário

• Editoração de sucessivas edições de Pediatria Básica (9
edições)

• Editoração de 32 volumes das Monografias Médicas, Séries
Pediatria, edições Sarvier e 4 volumes da coleção Peixes

• Editoração da revista Pediatria (São Paulo) durante 10 anos
(1979 a 1988)

• Aprimoramento do curso de graduação da FMUSP
• Aprimoramento da residência em Pediatria da FMUSP
• Implantação do curso de pós-graduação em Pediatria da
FMUSP

• Criação de projetos de educação continuada em Pediatria por
meio do Centro de Estudos

• Esteve à frente do Departamento de Pediatria durante vários
períodos. Optou pelo regime de dedicação integral à docência
e à pesquisa desde 1967. Aposentou-se a seu pedido em
1990. Faleceu em 24 de agosto de 2005 e deixou sua marca
na história da Pediatria como professor que cultivou e
conseguiu implantar um bom modelo de assistência
pediátrica integral mediante o exercício da multi e
interdisplinaridade.
Redigido por Heloisa Helena de Sousa Marques, médica do Instituto da Criança, da Unidade de Infectologia
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