
 

 

 

 

 

Resumo: A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora (SMCJF) foi fundada em 20 de outubro de 

1889. O período caracterizou-se por uma crescente industrialização na cidade de Juiz de Fora, com 

intensa leva de imigrantes e a ocupação destes, e dos operários da região, do centro urbano. Tal ocupação 

gerou problemas de infra-estrutura, tais como aglomerações habitacionais e deficiências no precário 

sistema de saneamento municipal.   Nas reuniões da Sociedade estiveram em pauta debates acerca dos 

principais problemas sanitários do município e discussões médicas com questões presentes nos principais 

círculos científicos nacionais e europeus. A fundação da SMCJF refletiu o anseio da categoria médica 

local em angariar espaços para a ciência que produziam. A instituição atuou como um espaço de 

integração e fortalecimento do campo médico, desempenhando importante papel na defesa dos interesses 

profissionais. O corpo societário buscou, através de suas discussões e propostas de intervenção no lócus 

urbano, mostrar-se importante para o poder público e para os citadinos, visando evidenciar a utilidade e 

aplicabilidade de seu ofício. Esta dissertação, portanto, está centrada na análise da Sociedade de Medicina 

e Cirurgia de Juiz de Fora no período compreendido entre os anos de 1889 a 1908. Nosso estudo levará 

em conta a atuação dos personagens que deram luz a esta história. Em outras palavras, as ações dos 

membros da SMCJF. Para tal, interessa-nos as estratégias por eles utilizadas para legitimarem sua 

categoria profissional, através da obtenção de prestígio e reconhecimento perante seus pares, a 

municipalidade e a população juizforana em geral. Além dos aspectos organizacionais e do formato 

institucional propriamente dito, nossa principal ferramenta de análise são os planos de intervenção, 

propostos e desenvolvidos nas sessões da instituição, com vistas a modificar hábitos dos citadinos e 

condições de salubridade e higiene locais, assim como evitar o acometimento de epidemias no município. 

A elaboração e divulgação destes planos difundiam o trabalho destes profissionais reunidos na Sociedade 

e evidenciavam para a população em geral a importância e utilidade dos conhecimentos médicos. 


