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Emissão Postal Comemorativa

Commemorative Postal Issue
Birth Centenary of Professor Fernando Figueira

Centenário do Nascimento do
Prof. Fernando Figueira

Sobre o Selo

Essa emissão é um tributo ao 
Professor Doutor Fernando 
Figueira, médico, catedrático, au-
tor de livros e diversos trabalhos 
relacionados à saúde, idealizador 
de diversas ações voltadas às políti-
cas públicas, sempre visando o bem 
estar da população. O selo apre-
senta em destaque a foto do Prof. 
Figueira. Uma imagem singela que 
contrasta com seus grandes fei-
tos. Na parte inferior, é apresenta-
da a reprodução do atual Instituto 
de Medicina Integral Professor 
Fernando Figueira, sua mais gran-
diosa obra e a materialização de 
ideias mais importantes que com-
punham seu pensamento. Na con-
cepção da arte foi utilizada a téc-
nica de fotografia e computação 
gráfica.

About the Stamp

This issue is a tribute to Professor 
Fernando Figueira, doctor, pro-
fessor, author of books and vari-
ous works related to health, ide-
alizer of several actions focused 
on public policies, always aiming 
the welfare of the people. The 
stamp shows the photo of Prof. 
Figueira. A simple image that con-
trasts with his great deeds. Below 
is the reproduction of the cur-
rent Institute of Integral Medicine 
Professor Fernando Figueira, his 
greatest work and the material-
ization of more important ideas 
that composed his thinking. In 
the conception of art it was used 
the technique of photography and 
computer graphics.
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nidade e respeito aos mais carentes, assim como uma imensa 
dedicação ao ensino e à produção científica.

Em reconhecimento aos seus feitos, o professor Fernando 
Figueira recebeu diversos prêmios, condecorações e homena-
gens durante sua brilhante carreira, sempre voltada à medicina 
social. Entre as condecorações, destacam-se Medalha Nacional 
da Ordem do Mérito Médico, grau oficial, Medalha do Mérito 
do Estado de Pernambuco, Medalha do Mérito do Estado de 
Pernambuco, classe ouro, Medalha do Mérito do Município do 
Recife, Medalha do Mérito do IMIP, classe ouro, Medalha Frei 
Caneca, da Academia Pernambucana de Letras, Medalha São 
Lucas, da Sociedade de Medicina de Pernambuco, Medalha Or-
dem do Mérito dos Guararapes, Grau Grão- Mestre , do governo 
do Estado de Pernambuco, Comendador da Ordem de Malta.

Birth Centenary of 
Professor Fernando Figueira

Born on February 4th, 1919, in Figueira da Foz, Portugal, 
Fernando Jorge Simão dos Santos Figueira, Professor Fernan-
do Figueira, moved a few months after he was born in April to 
Recife (PE) with his parents, Joaquim Figueira and Maria Alice 
Pedrosa dos Santos Figueira.

Graduated in 1940 at the School of Medicine of Recife, Pro-
fessor Fernando Figueira began his professional life as a gener-
al practitioner in Quebrangulo, interior of Alagoas. In 1948, he 
was a physician at the Hospital das Clínicas and Assistant of the 
Chair of Pediatric Clinic at the University of São Paulo (USP). Af-
ter nine years, he returned to Recife obtaining with distinction 
the Free Teaching.

In the following years, he acquired professional experience 
as Visiting Professor in the United States, Mexico and Paris. 

Centenário de Nascimento do 
Professor Fernando Figueira

Nascido em 4 de fevereiro de 1919, em Figueira da Foz, 
Portugal, Fernando Jorge Simão dos Santos Figueira, o Pro-
fessor Fernando Figueira, mudou-se poucos meses depois de 
nascido, em abril, para o Recife (PE) com os pais, Joaquim Fi-
gueira e Maria Alice Pedrosa dos Santos Figueira.

Diplomado em 1940 pela Faculdade de Medicina do Re-
cife, o professor Fernando Figueira iniciou sua vida profissio-
nal como clínico geral em Quebrangulo, interior de Alagoas. 
Em 1948, foi médico do Hospital das Clínicas e Assistente da 
Cadeira de Clínica Pediátrica na Universidade de São Paulo 
(USP). Após nove anos, voltou ao Recife obtendo com distin-
ção a Livre Docência.

Nos anos seguintes, adquiriu experiência profissional 
como Professor Visitante nos Estados Unidos, México e Paris. 
Através de concurso, assumiu a Cátedra da disciplina de Pedia-
tria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1960 
e em seguida o cargo de Professor Titular da Faculdade de 
Ciências Médicas.

Ainda em 1960, liderou um grupo de médicos, empresá-
rios e os irmãos, Antônio e Manoel Figueira, na construção do 
Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco (IMIP), atual Ins-
tituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, obra 
que foi seu ideário e objetivo maior.

Na área científica, o professor Fernando Figueira publicou 
6 livros e mais de 100 trabalhos, e foi secretário de Saúde 
de Pernambuco no governo de Eraldo Gueiros, entre 1971 
e 1975. Pioneiramente, formulou o primeiro Código Sanitá-
rio do Estado de Pernambuco e editou, em 1974, o primeiro 
documento oficial no Brasil (Portaria Nº 99, de 3 de dezem-
bro de 1974) de política pública de incentivo ao aleitamen-
to materno, além da criação da Fundação de Saúde Amaury 
de Medeiros (FUSAM), Laboratório Central de Pernambuco 
(LACEN), Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros 
(CISAM), Centro de Oncologia da Faculdade de Ciências Mé-
dicas (CEON), Academia Pernambucana de Medicina, Centro 
de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE), 
entre muitas outras ações.

O professor casou-se em 1955 com Nancy Barbosa Jordão, 
em São Paulo, e teve nove filhos. Falecido no dia 1º de abril 
de 2003, aos 84 anos, o Prof. Fernando Figueira deixou como 
herança um dos maiores legados da medicina brasileira e uma 
lição de vida dedicada aos princípios da solidariedade, frater-

Through a contest, he assumed the Chair of the Pediatrics 
discipline of the Federal University of Pernambuco (UFPE) 
in 1960 and then the position of Full Professor of the Facul-
ty of Medical Sciences.

Still in 1960, he led a group of doctors, businessmen and 
siblings, Antônio and Manoel Figueira, in the construction 
of the Instituto de Medicina Infantil de Pernambuco (IMIP), 
present Instituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira, 

In the scientific area, Professor Fernando Figueira 
published 6 books and more than 100 papers, and was 
Secretary of Health of Pernambuco in the government of 
Eraldo Gueiros, between 1971 and 1975. He formulated 
the first Sanitary Code of the State of Pernambuco and 
published, in 1974, the first official document in Brazil 
(Ordinance No. 99, of December 3rd, 1974) on public poli-
cy to encourage breastfeeding, in addition to the creation 
of the Amaury de Medeiros Health Foundation (FUSAM), 
the Central Laboratory of Pernambuco (LACEN) , Amaury 
de Medeiros Integrated Health Center (CISAM), Oncol-
ogy Center of the Faculty of Medical Sciences (CEON), 
Pernambuco Academy of Medicine, Hematology and He-
motherapy Center of Pernambuco (HEMOPE), among 
many other actions. 

Prof. Figueira married Nancy Barbosa Jordão in 1955, in 
São Paulo, and had nine children. He died on April 1st , 2003, 
at the age of 84, and left as inheritance one of the greatest 
legacies of Brazilian medicine and a life lesson dedicated 
to the principles of solidarity, fraternity and respect for the 
neediest, as well as an immense dedication to teaching and 
scientific production.

In recognition of his achievements, Professor Fernando 
Figueira received several awards, honors and honors during 
his brilliant career, always focused on social medicine. 
Among the awards are the National Medal of the Order of 
Medical Merit, official degree, Pernambuco State Medal of 
Merit, Pernambuco State Medal of Merit, gold medal, Med-
al of Merit of the Municipality of Recife, IMIP Medal of Mer-
it , gold medal, Frei Caneca Medal, Pernambuco Academy 
of Letters, São Lucas Medal, Pernambuco Medical Society, 
Guararapes Order of Merit Medal, Grand Master Degree, 
from the Pernambuco State Government, Commander of 
the Order of Malta. 


