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Angela Maggio da Fonseca1

Angela Maggio da Fonseca nasceu em 6 de outubro de 1941, na cidade de São
Paulo. É filha de Fernando Ferreira da Fonseca e de Joanna Maggio da Fonseca.
Graduou-se, em 1967, pela Faculdade de Medicina de Sorocaba da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. No ano seguinte após sua formatura, prestou
concurso para médica interna do Serviço de Estagiários do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), tendo sido aprovada.
Como médica interna estagiou, sob a forma de rodízios, na clínica médica e
clínica cirúrgica; pronto-socorro, clínica de moléstias infecciosas, clínica ortopédica e
traumatológica; clínica pediátrica e clínica obstétrica. Nessa época teve despertado
grande interesse pelas especialidades de obstetrícia e ginecologia. Destarte, prestou
concurso para residente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das
Clínicas da FMUSP.
Após o término da residência, em 1971, decidida a seguir a carreira universitária,
prestou concurso e foi aprovada para assistente do Departamento de Obstetrícia e
Ginecologia.
Em 1972, obteve o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela
Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).
Angela Maggio da Fonseca doutorou-se em medicina em 1973, na FMUSP, com
o trabalho Contribuição para o Estudo da População Folicular nos Ovários da
Síndrome de Stein-Leventhal, tendo sido aprovada com distinção.
Em 20 de dezembro de 1973 foi contratada como professor assistente doutor da
disciplina de ginecologia da FMUSP, e, em 1976, prestou e foi aprovada em primeiro
lugar no concurso para efetivação no cargo.
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Biografia e foto foram fornecidas pela autora.

Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção foram feitas pelo
acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo,
cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.

No mesmo departamento desenvolveu tese de livre-docência apresentada em
1983, com o título Aspectos Histológicos e Histométricos das Mamas em
Portadoras da Síndrome dos Ovários Policísticos, e submeteu-se ao concurso de
provas e títulos. Foi aprovada com distinção neste marco relevante de sua carreira
universitária. Em 1987 obteve o título de professor associado da disciplina de
ginecologia.
Angela Maggio da Fonseca ministrou 2585 aulas, sendo 1052 em nível de
graduação; 254 para residentes; 280 em cursos de pós-graduação; e 999 em cursos de
aperfeiçoamento, extensão universitária e em atuação em sociedades médicas. Publicou
588 trabalhos científicos e 22 livros na especialidade.
Suas atribuições foram múltiplas: ensino, assistência, incentivo à cultura, pois
despertou o interesse pela pesquisa, pela ética, motivando o trabalho, estimulando
pensadores e capacidades criativas; delegando funções, inspirando confiança, respeito e
formação de equipes.
Angela Maggio da Fonseca é solteira e ingressou como membro titular da
Academia de Medicina de São Paulo, em 26 de abril de 1984, galgando a condição de
membro emérito desse sodalício.

