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As Diretorias da Faculdade de Veterinária  e do Instituto Biomédico  
– da Universidade Federal Fluminense [UFF] e do Instituto Vital Brasil 
[IVB],  os Presidentes da Academia Brasileira de Medicina Veterinária 
[ABRAMVET],  da Academia de Medicina Veterinária no Estado do Rio 
de Janeiro [AMVERJ],  da Sociedade de Medicina Veterinária do 
Estado do Rio de Janeiro [SOMVERJ]  e do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro [C RMV-RJ] 
promoverão, em Sessão Solene uma Comemoração em Homenagem ao 

Centenário de Nascimento do Professor Doutor  LUIZ RAYMUNDO 

TAVARES DE MACEDO. 

O evento solene realizar-se-ás17h00 do dia 25 de abril de 2012, no 
Auditório Miguel Farah – da Faculdade de Veterinária da UFF. 

Local: Rua Vital Brasil Filho nº 64 – Bairro Vital Brasil, em Niterói/RJ. 

A Classe Veterinária foi convidada para o evento e esperamos a 
ciência do fato e a participação dos Veterinários e Acadêmicos da 
APAMVET nesta solenidade. 

O professor Luiz Raymundo Tavares de Macedo formou-se em 

Medicina Veterinária no ano de 1935 [ano que foi implantado o ano que foi implantado o ano que foi implantado o ano que foi implantado o 
Curso de Medicina Veterinária na Universidade de São PauloCurso de Medicina Veterinária na Universidade de São PauloCurso de Medicina Veterinária na Universidade de São PauloCurso de Medicina Veterinária na Universidade de São Paulo], 
na Escola Nacional de Veterinária do Rio de Janeiro. E, desde sua 
graduação demonstrou o pendor para o Ensino de nossa Profissão e 
completou sua brilhante carreira docente na Escola Fluminense de 
Veterinária e no Instituto Biomédico da UFF. Para complementar as 
informações e homenagear plenamente o Professor Luiz Raymundo 
Tavares de Macedo será incluída nesta informação o texto referente ao 
eminente docente, que consta no Livro “Biografias de Médicos 
Veterinários Ilustres ” de autoria do Acadêmico da APAMVET Rufino 
Antunes de Alencar Filho – recentemente falecido. 
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LUIZ RAYMUNDO TAVARES DE MACEDO 

 

Nasceu aos 22 de abril de 1912 em Niteroi (RJ) e faleceu em 1983. 

Obteve o diploma de Médico-Veterinário, em 1935, na Escola 
Nacional de Veterinária do Rio de Janeiro e, 
desde o início de sua vida profissional 
revelou pendor para o magistério. 

Quando fomos seu aluno [Rufino A. 
de Alencar Filho – sic] apreciava bastante 
suas aulas (teóricas de microbiologia). Sua 
palavra era fluente - conforme sucede com os 
individuos sábios - era dotado ainda de 
simpatia e se fazia respeitar pelo domínio da 
matéria. A parte prática de microbiologia era 
ministrada pelo pranteado Dr. Jorge Lessa da 
Mota Reis. Quis o destino que esse jovem 
mestre viesse a falecer, de causa não bem 
determinada - em pleno trabalho de campo 
sobre morcegos hematofagos no interior do 
Ceará. 

Lembro [Rufino A. de Alencar Filho – sic]  de uma de suas aulas 
praticas sobre Carbúnculo Hemático na qual nos exibiu num tubo de 
ensaio a célebre reaçao de Ascoli-Valenti com nítido anel de precipitação. 
Tivemos várias aulas nos sábados e as vezes nos domingos. Era a única 
maneira de compensar as deficiências do curso noturno. 

O Professor Tavares de Macedo fez estágios de aperfeiçoamento 
no Instituto Bacteriológico de Buenos Aires sobre Bacteriologia Geral, e 
no instituto de Higiene de Montevideo, em 1945, sobre classificação 
sorológica de Enterobacterias; no Instituto de Biologia Animal do 
Ministério da Agricultura sobre controle sanitário dos produtos de origem 
animal e, ainda, no Frigorifico Anglo (Mendes/RJ) sobre processos de 
inspeção de produtos de origem animal. 

Ocupou os seguintes cargos no magistério superior: 

� Professor-Assistente de Microbiologia e Imunologia na Escola 
Fluminense de Fedicina Veterínariá (1937-1941); 

� Professor Catedrático, interino, da cadeira de Microbiologia e 
Imunologia na Escola Fluminense de Medicina Veterinaria (1941-
1950); 

� Professor da cadeira: "Arte de tratar dos Animais - aplicação de 
Soros e Vacinas, Defesa e Combate dos Animais Nocivos” do curso 
de Práticos-Rurais da Secretaria de Agricultura do Estado de Rio de 
Janeiro; 

� Assistente da Cadeira: "Propedêutica, Patologia, e Clínica dos 
Pequenos Animais Domésticos" da Escola Fluminense de Medicina 
Veterinária. 
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Entre os vários cargos que exerceu, constam os a seguir 
destacados:  

� Professor Titular Efetivo por concurso de titulos e provas da 
disciplina de Microbiologia e Imunologia do Instituto Biomédico da 
UFF; 

� Diretor-Substituto do Instituto Biomédico do Centro de Ciências 
Médicas da UFF; 

�  Consultor-Científico da Vice-Presidencia do Desenvolvimento 
Tecnológico do instituto Oswaldo Cruz 

O Professor Tavares de Macedo participou de várias comissões 
ligadas ao magistério da UFF e, também, foi membro de várias bancas 
examinadoras em cursos de pós-graduação. 

Como não podia deixar de ser o Professor Tavares de Macedo 
legou numerosos trabalhos científicos ligados ao género 
Corynebacterium, a Raiva, a bacteriologia do solo, água e leite, reação de 
desvio do complemento na Febre Aftosa, Shigella, etc. Escreveu, ainda, 
trabalhos sobre a utilização do Curare e substâncias curarizantes; 
Staphylococcus aureus, etc. 

Atuou, como Consultor Técnico, na Vice-Presidência de 
Desenvolvimento Tecnológico da Fundação Oswaldo Cruz, do Ministério 
da Saúde, com participação efetiva e decisiva na construção do novo 
laboratório da Fiocruz e da transferência das atividades do antigo 
Laboratório Nacional de Controle das Drogas, Medicamentos e Alimentos 
(LCCDMA), para o atual Instituto Nacional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS). 

O Prefeito de Niterói (RJ), considerando os relevantes serviços 
prestados pelo Professor Tavares de Macedo ao Município, decretou a 
denominação do seu nome a uma rua da Praia de Piratininga / Niterói-RJ. 

Enfim, o nosso pranteado mestre foi um exemplo de caráter 
inteligência, cultura humanística e capacidade de trabalho 

Texto e Formatação: Acadêmicos  da APAMVET Texto e Formatação: Acadêmicos  da APAMVET Texto e Formatação: Acadêmicos  da APAMVET Texto e Formatação: Acadêmicos  da APAMVET ----    Rufino Antunes de Rufino Antunes de Rufino Antunes de Rufino Antunes de 
AlencAlencAlencAlencar Filho e Eduardo Harry Birgel, respectivamentear Filho e Eduardo Harry Birgel, respectivamentear Filho e Eduardo Harry Birgel, respectivamentear Filho e Eduardo Harry Birgel, respectivamente. 

 


