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"MATER CLUDE DO BRASIL' 

Medico professor, foi urn dos quarenta membros da sociedade brasileira, escolhidos por Armando Fajardo, 0 Leao 
numero 1 do Brasil, para fundarem 0 Leonismo no Brasil. Pela sua sapiencia e lideranc;a, 0 Companheiro Arnaldo de 

Moraes foi 0 primeiro Presidente do Lions Clube do Rio de Janeiro, no Ano Leonistico 1952/1953 e repetiu a 
Presidencia no ano seguinte 1953/1954. Coube a Arnaldo de Moraes, como Presidente pioneiro, junto com a sua 

Diretoria, urn importante e decisivo papel na implantaya.o do Movimento Leonistico em nossa Pcitria. 

ARNALDO DE MORAES nasceu em 28 de agosto de 1893, no Rio de Janeiro, filho do fannaceutico Arnaldo Augusto de Moraes e da professora D. 
Adelaide Cruz de Moraes. Bacharelou-se em ciencias e letras no Colegio Pedro II, em 1910. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 
19]6, quando defendeu a tese em obstetricia sobre "Apresentay6es Transversas". Em 1916 foi adjunto do Hospital da Misericordia com exercicios no 23°, na 
24° e na 27° Enfennarias. Em ]924 conquistou por cOncurso 0 titulo de Livre-docencia de Clinica Obstetrica. Em 1926 foi nomeado Inspetor Sanitario do 
Departamento Nacional de Saude Publica, onde, 1927 obteve uma bolsa de viagem pela Funda~ao Rockfeller para estudar a Organizayao cia Higiene Pre
Natal e Assistencia Maternal, dos Estados Unidos, Franya~ Austria e da Alemanha. Tomou-se membro da American Puhlic Health AssiciatlOn. Ocupou a 
yatedra de Obstetricia da Faculdade Fluminense de Medicina e em J935 conquistou, em memoniveJ concurso, a cadeira de Clinica Ginecol6gica cIa FaculcIade 
de Medicina da Universidade do Brasil. Em 1936 foi fundador e Diretor cia revista "Anais Brasileiros de Ginecologia" e da revista "Arquivos de CHnica 
Ginecologica". Em 1938 fundou a Casa de SaMe Arnaldo de Moraes, em Copacabana. Foi 0 presldente do J Congresso Brasileiro de Ginecologia e 
Obstetricia em 1940. Em 1938 tomou posse como Membro Titular da Academia Brasileira de Medicina. Tambem foi rnembro fundador do Colegio Brasileiro 
de Cirurgioes e da Sociedade Brasileira de Ginecologia. Foi S6cio Benemerito cia Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Membro do American 
College o/Surgeons, da Deu5tsche Gesellschaft jilr Gynakologie, da Societe Fram;:aise de Gynecologie, da Societe de Gynecologie de Bucarest, da Asociacion 
MedIca Argentina, da Sociedad Argentina de Ohstetricia y Cinec%gia e da Sociedad Ginecotoco/6gica da MOn1lVIdeu. Em 1957 foi indicado para Diretor da 
Faculdade Nacional de Medicina. Destacam-se na sua imensa obra cientifica, os Livros.."Propedeutica Obstetrica", cuja sexta edic;ao fOra publicacia em ]937, a 
"Sa Matemidade - Conselhos e Sugestoes para futuras maes"; "Aspectos atuais da Patologia do Recem - Nascido" (1933) e "Orienta/yao Modema em 
GinecoJogia" (1934). Publicou mais de 120 artigos cientificos, realizou numerosos cursos de aperfeiyoamento e de extensao universitaria sobre Propedeutica 
Ginecol6gica e Cancer Ginecol6gico. Foi 0 fundador e primeiro Diretor do Instituto de Gmecologia da Universidade do Brasil 0 nome do Dr. Amaldo de 
Moraes esta Iigado de maneira indel6vel apropria bistoria de Ginecologia em nosso pais. Analisando sua vida e obra disse 0 Dr. Clovis Salgado; "com a sua 
morte perde a Ginecologla brasiJeira 0 seu grande lider e perdemos nos urn colega dos mals Ilustres e dos mais combativos ern prol da dignidade da profissao 
e do avan90 cia ciencia medica. A eloquencia foi outro tra~o marcante da forte personalidade do mestre. Eloquencia feita de logica, de expressao verbal 
precisa e adequada, froto do estudo, da medita~ao e da vivencia dos temas versados". Outro colega, 0 Dr. Edgard Brag~ assim 0 descreveu : "sua catedra era 
urn sacramento e sua assiduidade as aulas urn dever tao essenclal como 0 de ahmentar-se e se locomover. E por ISSO usufruiu de fama inconteste e de gl6ria. 
Dotado de urn dinamismo incoercivel, jamais conheceu 0 desarumo, e de temperamento extrovertido, pensava alto. como falava, procurando 3Justar 0 seu 
juizo entico aos proprios conhecimentos enriquecidos dia-a-dJa, atraves do estudo porfiado e da prauca acabecelra da en:tenna. Foi mestre na extensao do 
vocabulo". Amaldo de Moraes faleceu em 6 de abril de 1961, deixando para os p6steros urn grande exemplo de vida 




