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Synésio Rangel Pestana, embora descendesse de tradicionais famílias paulistas, 

nasceu no Rio de janeiro em 30 de abril de 1874. Aí fez seus primeiros estudos, 
graduando-se na Faculdade Nacional de Medicina em 1897, ocasião em que defendeu 
tese intitulada Patogenia da Apendicite, primeiro trabalho brasileiro sobre o assunto. 

Quando se encontrava em férias, vinha a São Paulo e frequentava a Santa Casa 
de Misericórdia, onde aprendeu não somente as lições iniciais da arte de examinar 
pacientes, como também manteve contato com renomados médicos de seu tempo, tais 
como Luís de Paula Monteiro Vianna, que lhe deu as primeiras lições de pequenas 
cirurgias; assim como Vital Brazil e Arnaldo Vieira de Carvalho.  

Após a formatura radiou-se na cidade de São Paulo com sua família. Logo no 
início de 1898 começou  a frequentar a Santa Casa de Misericórdia, sendo recebido por 
Arnaldo Vieira de Carvalho. Em 1900 foi nomeado médico interno desse nosocômio e a 
ele se dedicou por mais de cinquenta anos de trabalho! 

Em 1903, por ocasião da epidemia de peste bubônica, Synésio Rangel Pestana 
ingressou no Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, onde atuou como inspetor 
sanitário. 

Na condição de médico adjunto da Santa Casa participou de diversos serviços, 
sendo nomeado em 1907, pelo próprio Arnaldo Vieira de Carvalho, à mercê de suas 
qualidades, chefe da 1a Clínica Médica de Mulheres, cargo que ocupou até 1910. Nesse 
ano tornou-se chefe do Asilo de Expostos, prestando relevantes serviços até 1927. Em 
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decorrência do falecimento de seu grande amigo Diogo Teixeira de Faria, foi designado 
para substituí-lo no cargo de diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia, em fevereiro 
de 1927.  

Nessa função ampliou e melhorou todos os serviços da instituição, 
transformando-a num dos maiores hospitais do gênero da América do Sul. A fim de 
conseguir recursos financeiros promoveu de 31 de março a 7 de abril de 1929 a 
“Semana da Santa Casa”, durante a qual, pessoalmente, pediu cooperação aos seus 
amigos. Em poucos dias conseguiu reunir a apreciável quantia de 2.400 contos, 
montante suficiente para realizar as reformas e a construção de um hospital para 
tuberculosos. 

Outra dentre suas principais realizações foi a construção do Pavilhão 
“Fernandinho Simonsen”, inaugurado em 1931. Nesse mesmo ano inaugurou do bloco 
cirúrgico “Arnaldo Vieira de Carvalho” a secção feminina “Dr. Diogo de Faria”, e o 
Pavilhão da Enfermaria do Asilo dos Expostos. 

Synésio Rangel Pestana foi também médico do Seminário das Educandas; 
instalou e dirigiu vários hospitais de sangue e serviços de assistência durante os 
infaustos dias da Revolução de 1932. Ainda nesse ano, inaugurou o Hospital para 
Tuberculosos “São Luiz Gonzaga” no bairro de Jaçanã. 

Em 1934 criou do bloco cirúrgico “Arnaldo Vieira de Carvalho” no Hospital 
Central da Santa Casa, a secção masculina “Oscar Pinto de Araújo Cintra”. Em 1937 
inaugurou a secção “Teotônio de Lara Campos”, o bloco da oftalmologia masculina, e o 
belo ambulatório “Conde Lara”, para aonde afluíam, diariamente, milhares de pacientes 
carentes em suas diversas especialidades. 

Em 1938 Synésio Pestana completou 40 anos de ingresso e de atividades 
ininterruptas na Santa Casa de Misericórdia. A mesa administrativa prestou-lhe 
significativas homenagens pela efeméride, oportunidade em que lhe foram pronunciados 
diversos discursos, salientando não somente seus préstimos à instituição, mas também a 
personalidade do ilustre cidadão paulista.  

Dentre seus pacientes teve o ilustre inventor Alberto Santos-Dumont que, 
encontrando-se adoentado num momento de sua vida, recebia visita quase que diária de 
seu médico Synésio Pestana, sendo recomendado por ele a passar uma temporada no 
Guarujá, a fim de tratar de sua delicada saúde. 

Synésio Rangel Pestana ingressou em 1899 na Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, atuando nessa instituição 
como: 2o secretário (1904-1905); bibliotecário (1906-1907); vice-presidente (1909-
1910); e presidente (1910-1911), em cuja gestão recebeu os professores Erdarelli, Bovvi 
e Castelino. Foi o segundo a receber o título de sócio-benemérito em 1905, sendo 
precedido apenas por Carlos José Botelho, 2o presidente desse sodalício (1896-1897). 
Atuou também na Associação Médico-Beneficente de São Paulo, tendo sido seu 
tesoureiro (1905-1907) e presidente (1909-1911). 

Escreveu artigos na Revista Médica de São Paulo, então respeitado periódico da 
classe médica, assim como na Gazeta Clínica, e em O Estado de S. Paulo dentre outros 
jornais, onde publicou temas relativos à medicina. 



Dentre outras atividades que participou salientam-se: médico durante 35 anos do 
Grêmio dos Empregados do “O Estado de São Paulo”, desde a sua fundação até a sua 
dissolução; médico do Grêmio dos Empregados do Comércio e, durante 11 anos, da 
Sociedade Espanhola de Socorros Mútuos. Ingressou como membro da mesa 
administrativa da Santa Casa de Misericórdia em 1930, sendo reeleito até 1948. Nessa 
Irmandade foi eleito e atuou como tesoureiro (1939-1946); diretor clínico por 20 anos 
(1927-1947), quando recebeu os títulos de “Diretor Clínico Emérito” e de “Irmão 
Protetor”. 

Ainda na Santa Casa fundou a biblioteca e deu a ela o nome de “Augusto 
Meireles Reis”, seu amigo e antigo mordomo do Hospital Central. Não somente 
conseguiu a cooperação de seus amigos, mas doou seus próprios livros médicos a essa 
biblioteca, dedicando-lhe seus derradeiros anos de vida na condição de diretor, quando 
comparecia diariamente, não somente classificando o fichário, mas fazendo assinaturas 
das mais modernas revistas científicas da época. 

Por relevantes serviços prestados a diversas colônias de estrangeiros radicadas 
em São Paulo, recebeu as seguintes comendas: grande oficial da Ordem do Grão-Duque 
Gedimina (Lituânia); comendador da Ordem das Três Estrelas (Letônia); comendador 
da Ordem da Cruz Vermelha (Estônia, Portugal e Alemanha); comendador da Ordem da 
Coroa e cavaleiro da Ordem de São Maurício e São Lázaro (Itália). 

Synésio Rangel Pestana faleceu em 1962, nas dependências da Santa Casa de 
Misericórdia, hospital ao qual se dedicou por mais de meio século de existência. 

Seu nome é honrado como patrono da cadeira no 116 da augusta Academia de 
Medicina de São Paulo; perenizado com um busto em bronze (Figura 1) feito pelo 
escultor Galilleu Emendabili, que se encontra no Hall dos Provedores do Museu da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP); e dá nome a uma 
rua no bairro de Vila Prudente, na capital paulista. 

 

 

 

 Figura 1 – Busto em bronze de Synésio Rangel Pestana feito pelo escultor 
Galilleu Emendabili, que se encontra no Hall dos Provedores do Museu da ISCMSP. 
       

 

 

 


