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O primeiro Hospital Adventista do estado do Espírito Santo funcionou por 18 anos no município de Vila Velha,

oferecendo atendimento médico de qualidade aliado à pregação do evangelho. Conhecido como Hospital

Adventista de Vitória (HAV), manteve esse nome por 14 anos, até ser renomeado como Hospital Adventista do

Espírito Santo em 1996.

Durante o período de funcionamento (1982-2000), esteve localizado em um terreno de esquina de 900 m² na

Rua dos Expedicionários, nº 72, Cristóvão Colombo (antigo bairro Soteco), Vila Velha, estado do Espírito Santo,

Brasil. 

Acontecimentos que Levaram ao Estabelecimento da Instituição

O município de Vila Velha é uma das primeiras cidades estabelecidas no estado do Espírito Santo, além de ser

um dos municípios mais antigos do território brasileiro. Possui uma das 10 maiores fábricas de chocolate do

mundo  e é conhecida por ter alguns dos pontos turísticos mais relevantes do estado, como o Convento da

Penha, o Forte de Piratininga e o Farol de Santa Luzia.
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O Hospital Adventista do Espírito Santo (HAES) tem sido uma das principais referências da obra médico-

missionária da Igreja Adventista no estado do Espírito Santo.  Vila Velha foi escolhida para a instalação do

hospital por ser “o berço da obra adventista no Espírito Santo.”  Naquele mesmo município ocorreu a primeira

reunião administrativa da Missão Espírito Santense, fundada em 10 de maio de 1925 .
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Na década de 1970, houve um crescimento significativo da Igreja no estado e, nesses anos, várias pessoas

concluíram uma série de estudos bíblicos fornecida pelo programa de rádio A Voz da Profecia.  O crescimento

obtido por meio das campanhas evangelísticas que alcançaram grande número de batismos foi acompanhado

pela abertura de novas igrejas na região central do estado, pois os membros da igreja participaram e muitas

vezes ajudaram nessas campanhas.  Atualmente, em 2019, existem 47 congregações na cidade de Vila Velha e,

no bairro Ibes, duas escolas adventistas que baseiam seus ensinamentos nos princípios bíblicos, unindo

excelência no ensino aos valores cristãos.
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Com a propagação da mensagem adventista na região já na década de 1970, os líderes administrativos da Igreja

concordaram que havia chegado o momento de investir na obra médico-missionária.  A princípio, o pastor

Palmer Harder construiu um centro de bem-estar social,  que inspirou líderes a estabelecer uma instituição

que combinasse a pregação do evangelho com necessidades integrais.
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Em setembro de 1972, a União Este-Brasileira (UEB) realizou um grande evento em comemoração aos 75 anos

de existência no estado do Espírito Santo.  Na mesma ocasião, os fiéis aprenderam sobre a chegada do

adventismo ao território capixaba. A chegada da mensagem veio através da colportagem, mas para reacender a

vontade de continuar pregando o evangelho em áreas ainda não alcançadas pela mensagem do Advento, foi

necessário usar novos métodos.
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Em 1978, a Divisão Sul-Americana (DSA) avaliou seu crescimento no interior do Brasil e idealizou novos

empreendimentos para o ano seguinte.  No relatório das projeções predominantemente educacionais,

aproveitou a oportunidade para afirmar o seguinte sobre as instituições médicas: “cremos que há necessidade

da construção de novos hospitais e clínicas em nosso país.”  Esse estímulo deu impulso ao que viria nos anos

seguintes.
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Fundação da Instituição

A instituição médica deveria funcionar inicialmente como uma clínica até crescer o suficiente para se tornar um

hospital.  No entanto, a instituição foi aberta como um hospital porque após algumas reuniões com líderes da

Igreja, o Grupo Hospitalar Adventista do Brasil (GHAB) decidiu que outras instituições forneceriam apoio

suficiente para começar a trabalhar dessa forma até que o hospital se tornasse autossustentável.

16

17

A União Este Brasileira administrava instituições médico-missionárias em seu território, tais como o Hospital

Adventista Silvestre e três outras clínicas na época. Embora relevantes em suas respectivas regiões, tais

instituições careciam de apoio para servir ampla e intimamente os adventistas e a população de estados como

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e alguns estados do nordeste do Brasil.18

Nesse contexto, a administração da Associação Espírito-Santense(AES) realizou uma reunião administrativa em

6 de fevereiro de 1974 e votou pelo cancelamento da chegada de um obreiro que auxiliaria na associação e, em

vez disso, um médico foi contratado, fornecendo parte dos recursos necessários para a operação de uma clínica

que seria totalmente estabelecida e inaugurada como Hospital Adventista de Vitória em 1982.  No entanto,

ainda eram necessários planejamento e recursos, o que exigiria o apoio de níveis mais altos da Igreja. Esse

apoio veio quando a DSA, preocupada com o fato de que o campo de ação era extenso e comprometida com o

propósito de levar a mensagem do Advento a todos os países em seu território, estudou maneiras de enfrentar

esse desafio.

19

Ao mesmo tempo, e com o mesmo propósito em todo o mundo, a Associação Geral lançou um projeto

chamado “Aventura de Fé,” que foi prontamente adotado pela DSA.  O objetivo do programa era levar a

mensagem do Advento por meio da “penetração em novos territórios, evangelizando novas metrópoles, cidades

e vilas, e assim estabelecer a obra nesses lugares.”  O projeto incentivou os fiéis a levarem ofertas específicas

às igrejas para esse propósito em determinados dias de adoração e, finalmente, cada organização local deveria

aplicar as ofertas às suas necessidades prioritárias.
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O programa foi bem sucedido no mundo inteiro. Na Revista Adventista de 1979, o Pastor Neal Wilson, então

presidente da Associação Geral, afirmou que esse projeto teve a maior arrecadação de fundos da Igreja

Adventista, e ganhou um grande número de novos membros desde o seu lançamento.  Foi o momento para as

instituições beneficiárias promoverem a pregação do evangelho nas regiões mais pobres.  Dessa oportunidade,

em 4 de julho de 1975, a Associação Espírito Santense aprovou, através do voto 74/688, a destinação das
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ofertas do plano “Aventura de Fé,” cujo saldo seria revertido em 30%, para a construção de uma clínica. Nos

anos seguintes, esse percentual chegou a 50%.24

A construção desse importante edifício aconteceu onde antigamente os jovens adventistas realizavam reuniões

para a animada “social,” localizado em uma bela colina a 12 km da capital, Vitória.  O projeto de construção da

clínica foi aprovado em 10 de março de 1977.
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Com as obras em andamento, em maio de 1979 a construção foi orçada em Cr$ 3.000.000,00. A Associação

Espírito Santense solicitou ajuda de 25% do valor para a União Este Brasileira.  Com as obras em andamento,

percebeu-se que o valor arrecadado até então não seria suficiente para a conclusão da obra, pois ainda faltava

o equipamento. Como resultado, a Associação Espírito Santense solicitou permissão dos níveis superiores da

Igreja para fazer um empréstimo bancário de $ 15.000.000,00. Após a aprovação da DSA, a União Este Brasileira

aceitou este pedido em outubro de 1981. Nessa mesma votação foi especificado que a responsabilidade

financeira pela obra e pelo reembolso do empréstimo ao banco seria do Grupo Hospitalar Adventista do Brasil

(GHAB).
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Além das contribuições recebidas para a inauguração do hospital, também foram solicitadas doações. Várias

instituições de saúde da Igreja Adventista foram solícitas e fizeram doações que variaram de materiais simples,

como bandagens, até móveis, como macas. No Brasil, o Hospital Adventista Silvestre (HAS) e o Hospital

Adventista de Belém (HAB) estiveram entre as instituições que ajudaram. Também houve doações de um

hospital da Califórnia, o Hospital Adventista da Flórida, da Universidade de Loma Linda e do Serviço Mundial

Adventista - EUA, entre outras instituições estrangeiras.

Com esse apoio, o Hospital Adventista de Vitória teve a oportunidade de iniciar as atividades com uma equipe

qualificada e competente, comprometida com seu propósito médico-missionário. O dia de sua inauguração foi 4

de março de 1982. O Hospital Adventista de Vitória tinha capacidade para 25 leitos, três consultórios,

laboratório de análises clínicas, sala de raios-X completa, berçário, centro cirúrgico, posto de enfermagem,

quatro quartos, três apartamentos, refeitórios, cozinha, sala e capela, entre outros ambientes. Com uma

estrutura pequena, mas moderna, o hospital funcionava sob a liderança do Grupo Hospitalar Adventista do

Brasil.28

A cerimônia de inauguração do Hospital Adventista de Vitória incluiu o corte da fita e um coquetel que foi

servido à equipe e a outros 200 convidados, incluindo “civis, militares e líderes de organizações adventistas.”  O

destaque do evento foi o batismo dos doutores Octavius e Aldemina Koch, testemunho que encerrou a

cerimônia inaugural. Assim, o hospital começou sua história levando a mensagem do Advento às pessoas,

propósito que continuou até o fim.
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O Dr. Daniel José dos Reis foi o primeiro diretor médico,  enquanto o Pastor Floriano Keller foi o primeiro

administrador do hospital. Ele havia trabalhado no Hospital Adventista de Belém, junto com sua esposa, que foi

a primeira enfermeira.  Dois dias após a inauguração, o Pastor Fernando de Almeida, chefe do distrito de Vila
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Velha, dirigiu um culto de ação de graças pelos últimos acontecimentos na capela do hospital, que reuniu todos

os seus servidores.32

A vocação da equipe do hospital para servir foi demonstrada antes mesmo da inauguração formal do Hospital

Adventista de Vitória, quando, cerca de um mês antes da inauguração, o Dr. Daniel realizou uma cirurgia de

ginecomastia bilateral em nome do hospital.  O procedimento foi realizado na Casa de Saúde e Maternidade de

Santa Mônica e a paciente era uma adolescente de 14 anos. O custo desse procedimento foi em torno de Cr$

1.500,00.  Antes da inauguração, houve outro chamado de emergência e, dessa vez, o receptor era um

funcionário do Hospital Adventista de Vitória.
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Com o hospital oficialmente inaugurado, em março de 1982, seus dois diretores puderam participar de um

evento que reuniu mais de 500 pessoas, incluindo outros diretores de outras instituições médicas adventistas

no Brasil. Essa reunião, realizada em 7 de dezembro, celebrou o 40º aniversário da obra médica no Brasil e o

Hospital Adventista de Vitória foi representado como a mais jovem das instituições médicas da Igreja Adventista

na época.36

História da Instituição

O Hospital Adventista de Vitória começou sua jornada de serviço logo após a inauguração. Em 5 de novembro

de 1982, uma criança chamada Marcos, com pouco mais de um ano, deu entrada no pronto-socorro do

hospital. Ele havia sofrido um acidente de carro com seus pais e sua mãe estava grávida. Os detalhes do

dramático relato foram contados pelo pai do menino, Fernando, então pastor em Vila Velha. O acidente ocorreu

quando, ao retornar de uma consulta pré-natal, colidiram com um caminhão desgovernado e, milagrosamente,

todos os envolvidos no acidente sobreviveram. Ao final de seu relato, Fernando agradeceu a Deus e à equipe do

Hospital Adventista de Vitória, que cuidou de seu filho durante os sete dias em que a criança ficou hospitalizada.
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Mas nem todos os chamados tiveram um final feliz. Uma nota triste ecoou nos corredores do hospital em 30 de

abril de 1986, quando uma menina de cinco anos faleceu após uma intensa luta contra a leucemia. Aline

Almeida era uma das quatro filhas do Pastor Alcy Tarcísio de Almeida, então Presidente da Associação Espírito

Santense.  Durante o sepultamento, houve grande mobilização de toda a Igreja no Brasil e até mesmo de

políticos do Espírito Santo. O sepultamento contou com a presença de mais de 1.000 pessoas, entre elas o

deputado Nelson Aguiar, que representou o governador do Espírito Santo.
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No entanto, entre alegrias e tristezas, o Hospital Adventista de Vitória procurou cumprir sua missão de levar

esperança às pessoas. O hospital não ofereceu apenas tratamentos médicos, mas também programas de

atendimento aos funcionários. Liderados por um pastor, os programas continham jejuns, testemunhos, estudo

de lições da Escola Sabatina, oração e pregação inspiradora com aplicações ao contexto médico-missionário.

Esses cultos ajudaram a aliviar a pressão sobre os profissionais de saúde e nutriram famílias em tempos difíceis.
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Uma importante mudança administrativa ocorreu em 4 de janeiro de 1984, quando a União Este Brasileira

realizou uma assembleia com o objetivo principal de nomear seus líderes. O Hospital Adventista de Vitória foi

incorporado à União, tornando o hospital não mais responsabilidade da Associação Espírito Santense, mas este

passou a ser diretamente assistido pela União Este Brasileira.41

Devido ao crescimento, em 1988, seis anos após a inauguração, o hospital adquiriu um novo terreno próximo

ao prédio onde funcionava. O objetivo era atingir a marca de 40 leitos em breve.  O Hospital Adventista de

Vitória teve muitas conquistas em seus primeiros 10 anos de existência e houve melhorias ocasionais em alguns

de seus setores. A sala de cirurgia, por exemplo, havia adquirido um microscópio para a realização de diversos

tipos de microcirurgia. Outro setor que recebeu novos equipamentos foi o laboratório: um contador automático

de células e um espectrômetro digital, ambos para auxiliar na agilização dos exames e resultados.
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O setor de lavanderia foi aprimorado com a separação dos demais setores do hospital, o que foi importante no

controle de infecção hospitalar, e com a aquisição de novas máquinas de lavar, visto que a lavanderia do

hospital funcionava com máquinas domésticas. Além disso, a lavanderia recebeu uma calandra, secadora,

centrífuga e armário. Para acomodar esses equipamentos foi necessário aumentar a estrutura física.44

Um culto de Ação de Graças foi realizado em 23 de maio de 1993, em agradecimento a Deus pelos resultados

obtidos com a expansão da lavanderia. Dirigida pelos Pastores Tito Rodrigues, diretor do Departamento de

Saúde da Divisão Sul-Americana, e José Correia da União Este Brasileira, a cerimônia contou com a presença de

ilustres convidados, entre eles o Prefeito de Vila Velha e o Dr. Vasco Alves.  O centro de esterilização e o setor

de fisioterapia receberam novos equipamentos, entre outros setores que também receberam melhorias devido

ao crescente número de atendimentos médicos.
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No entanto, o progresso do Hospital Adventista de Vitória se estendeu além dos investimentos em

equipamentos e estruturas para a contratação e treinamento de pessoas. Os 13 leitos, que estavam distribuídos

em cinco apartamentos, além das duas enfermarias, laboratório de análises clínicas e centro cirúrgico, foram

atendidos por 42 funcionários, sendo sete obreiros. Os médicos e servidores não adventistas foram informados

da filosofia e prática daquele hospital e, ao aceitar o emprego, adotaram uma postura profissional cristã de

acordo com princípios pré-estabelecidos.46

Assim, o Hospital Adventista de Vitória começou a ganhar relevância dentro e fora do âmbito adventista. Na

década de 1990, o hospital trabalhou em conjunto com clínicas móveis para apoiar o bem-estar adventista.

Algumas dessas clínicas só entraram em funcionamento por causa de doações de grandes empresas como a

Golden Cross.47

O hospital tornou-se conhecido e recebeu reconhecimento da sociedade e autoridades. O prefeito de Vila Velha,

Doutor Vasco Alves, após vencer as eleições municipais, prestou um serviço de agradecimento e convidou a

direção do hospital, que cordialmente participou do evento, presenteando-lhe com o livro Meditações Matinais.48



 Ao longo de sua existência, o hospital aproveitou todas as oportunidades possíveis para cumprir de maneira

plena sua missão evangélica.

Desde a fundação, o hospital foi um forte aliado durante o evangelismo de saúde organizado pela Associação

Espírito Santense para a disseminação bem-sucedida da mensagem adventista.  Destacou-se nessas iniciativas

o curso “Como Parar de Fumar,” realizado no hospital e que atraiu um grande número de pessoas. Houve até

um momento em que foi necessário oferecer esse curso duas vezes seguidas por causa da grande procura de

pessoas que desejavam parar de fumar. Outro projeto comunitário desenvolvido pelo Hospital Adventista de

Vitória foi o "Saúde Total,” no qual cerca de 5.000 pessoas participaram de avaliações de estresse e risco

coronariano. Mais uma vez, o Hospital Adventista Silvestre foi um forte aliado, enviando uma clínica móvel para

a Praia da Costa, em Vila Velha. A repercussão do projeto foi tão grande que ganhou destaque em noticiários de

algumas redes de televisão. Em sua abertura oficial estiveram presentes o prefeito Jorge Anders e seus

assessores.
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O Hospital Adventista de Vitória também atendeu a sociedade, fornecendo atendimento médico e odontológico

à população carente, em combinação com assistência espiritual. Tais esforços foram socialmente reconhecidos

quando representantes do Hospital Adventista de Vitória, Dr. Antonio Lino (diretor médico), Ivan D'ouro (diretor

administrativo) e Zaqueu Hein (capelão), receberam o título de Cidadãos Honorários de Vila Velha em

reconhecimento aos serviços humanitários prestados pela instituição. Foi uma saudação marcante,

evidenciando que em seus quase 20 anos de história o hospital não havia perdido seu foco missional, buscando

alcançar todos ao seu redor.51

Desde o seu início em 1982, o HAV reconheceu a necessidade de melhorar as vias de acesso e solicitou à

prefeitura a pavimentação das ruas que conduzem ao hospital para facilitar a passagem, principalmente de

ambulâncias e a chegada de pacientes que não moravam nas redondezas.  No entanto, isso só foi realizado 13

anos depois, em 1995. Na época, um culto de ação de graças foi realizado para a abertura da pista, celebrado

por funcionários, pacientes, vereadores, membros da comunidade e alguns líderes adventistas. Agradeceram à

prefeitura e ao prefeito, Dr. Vasco Neto, e homenagearam os engenheiros, secretários e operários que

participaram da obra.
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Ao longo dos anos, o hospital construiu novas unidades em várias localidades do estado do Espírito Santo. As

unidades tinham boas instalações e esses postos de serviço aumentaram o acesso médico-adventista ao

território, fornecendo os primeiros apoios e permitindo que os pacientes fossem redirecionados ao hospital

sempre que necessário. O que fica no centro de Vila Velha, por exemplo, contava com quatro consultórios, sala

de ultrassom e eletrocardiograma e posto de coleta. Essa unidade foi inaugurada em 9 de julho de 1996.54

O HAV continuou a se expandir e, em 29 de julho de 1996, uma expansão foi inaugurada, além das instalações

iniciais. Nesse novo prédio ficavam o setor financeiro, a diretoria do hospital, a sala de informática, a garantia

de saúde, além de “três salas para laboratório, cinco consultórios e salas de diagnóstico com as seguintes



especialidades: ecocardiograma, teste ergométrico e exame endoscópico.”55

Após pouco mais de 14 anos de funcionamento como Hospital Adventista de Vitória, a Associação da União Este

Brasileira realizou uma assembleia e ficou decidida a alteração do nome. Assim, a partir de novembro de 1996,

a instituição passou a se chamar Hospital Adventista do Espírito Santo (HAES), nome que fez jus à sua atuação

em âmbito regional.

O apoio que recebeu de outras instituições médicas adventistas foi importante para o sucesso do Hospital

Adventista do Espírito Santo, com particular destaque para o auxílio recebido do Hospital Adventista Silvestre

(HAS). Essa instituição muito mais experiente foi fundamental, porque “adotou o Hospital Adventista de Vitória

como sua extensão,” oferecendo “orientação técnica e profissional, além de apoio financeiro.”  Sem o apoio

oferecido pelo Hospital Adventista Silvestre, o Hospital Adventista do Espírito Santo não teria progredido tanto.
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Panorama

Em 1997, o cenário do Hospital Adventista do Espírito Santo tornou-se ainda mais desafiador. Naquele ano, foi

feito um levantamento para avaliar a real situação do hospital. O relatório informava que, na época, havia 12

leitos, embora oferecesse uma série de serviços bem mais ampla do que os prestados desde sua inauguração, a

saber: psicoterapia, ultrassom, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, entre outros. Além disso, havia

expandido sua parceria com outras instituições não adventistas.  Embora os dados mostrassem um aumento

nas modalidades de atendimento, a instituição havia reduzido significativamente o número de servidores e

leitos oferecidos devido a sérias dificuldades financeiras.
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Em outubro de 1998, a instituição passou por uma mudança em sua gestão técnica. Através do voto nº 98-168,

 a União Este Brasileira nomeou o Dr. Silas Araújo Gomes para assumir a direção médica do hospital,

convidando também a esposa dele para trabalhar como enfermeira.
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Em 1999, a crise financeira se agravou, o que levou a uma nova redução no número de funcionários

contratados pelo hospital. Os 13 funcionários foram reduzidos a sete e estavam organizados da seguinte forma:

um diretor médico, diretor administrativo, contador dos pacientes, contador, técnico de raios-X, médico e

enfermeiro.  Várias outras tentativas também foram feitas para cortar gastos que durante anos sufocaram as

contas. Ao longo de sua história, o hospital recebeu subsídios de níveis superiores da Igreja, sem alcançar a

capacidade de sustento próprio.  No entanto, ao longo dos anos, tornou-se impossível para essas instituições

continuar a subsidiar as contas do Hospital Adventista do Espírito Santo.
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Na avaliação do que deveria ser feito, considerou-se que quanto mais tempo o hospital permanecesse ativo,

mais gastos ele geraria, resultando em déficits cada vez maiores e mais difíceis de reparar.  Com essas e outras

razões relacionadas, o Comissão Diretiva da União Este Brasileira decidiu, em 13 de setembro de 2000, encerrar

as atividades do Hospital Adventista do Espírito Santo por tempo indeterminado.  Nessa reunião, ficou claro
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que os administradores que trabalhavam no hospital fizeram um grande esforço para garantir o tão esperado

crescimento e independência financeira, mas não tiveram sucesso. Em reconhecimento a isso, houve votos de

agradecimento aos últimos dirigentes da instituição como forma de reconhecer seus “relevantes serviços.”64

Após o término das atividades, o prédio do antigo hospital passou a ser utilizado pela secretaria municipal de

saúde, onde o Pronto Atendimento do Bairro da Glória prestou atendimento durante a reforma da Unidade de

Saúde da Glória.

Até 2011, o prédio do hospital ainda estava de pé, embora não pertencesse mais à Igreja Adventista do Sétimo

Dia. O que sobrou do antigo Hospital Adventista do Espírito Santo são as marcas que deixou na história da

cidade de Vila Velha pelo empenho em salvar vidas naquele local.

Lista de Nomes

Hospital Adventista de Vitória (1982-1996); Hospital Adventista do Espírito Santo (1996-2000).65

Lista de Líderes

Diretores médicos: Dr. Daniel José dos Reis (1982-1987); Dr. Gilead dos Reis Bergamann (1987-1996); Dr. Antônio

Lino Vaz (1996-1998); Silas Araújo Gomes (1998-2000).66

Administradores: Floriano Keler (1982-1983); Gastão de Oliveira (1983-1985); Elias de Oliveira (1985-1988)

Dourivan Dantas Dias (1988-1989); Joaquim de Oliveira (1990-1996); Ivan D’Ouro de Carvalho (1996-1998);

Eustáquio Sérgio Ataíde Ferreira (1999-2000).67
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