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A Clínica Adventista de Porto Alegre (CAPA) é uma instituição médica da Igreja Adventista do Sétimo Dia,

localizada no território da União Sul Brasileira (USB). Seu objetivo é proporcionar às pessoas um estilo de vida

holístico e saudável. Sua sede fica na Rua Matias José Bins, nº 581, CEP: 91330-290, no bairro de Três Figueiras,

cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Porto Alegre Adventist Clinic.
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A clínica conta atualmente com 26 funcionários e estagiários, 36 médicos e 11 terapeutas prestadores de

serviços.   A equipe médica atende a região metropolitana da capital e todo o estado do Rio Grande do

Sul. Oferece consultas médicas, terapias, exames diagnósticos e procedimentos médicos em mais de 30

especialidades através de 15 consultórios.
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As especialidades oferecidas pela clínica são: análises laboratoriais, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia

geral, cirurgia plástica, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, ecocardiografia, endocrinologia,

fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, medicina da família, medicina

ocupacional, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, patologia clínica, pediatria,

psicologia, psiquiatria, reumatologia, ultrassom e urologia. 2

Acontecimentos que Levaram ao Estabelecimento da Instituição

A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem enfatizado e possibilitado princípios holísticos de saúde desde o seu

princípio. Os pioneiros adventistas na América do Sul trouxeram à população a quem serviam cuidados médicos

e princípios de saúde. “Desde que iniciaram suas atividades no Brasil, a preocupação dos adventistas com os

serviços médicos, [uma das] principais formas de 'pregar sobre a volta de Cristo', deu origem a inúmeros

hospitais (como o Silvestre, no Rio de Janeiro), clínicas e serviços às populações indígenas (desde 1928 os

adventistas têm contato, por exemplo, com os Carajás do rio Araguaia) e às populações ribeirinhas do São

Francisco, Araguaia e Amazonas por meio das lanchas médico-missionárias [...]. ” 3

As origens da obra médica adventista no Rio Grande do Sul remontam ao ano de 1904, na cidade de Taquari,

onde o Dr. Abel L. Gregory abriu uma clínica médica junto à Escola Missionária e à Casa Publicadora Brasileira. É

dito que

a agenda lotada do médico o mantinha ocupado até tarde da noite. Às vezes, ele só conseguia almoçar perto da

hora de dormir. 'Muitas vezes', revelou ele, 'me sinto cansado demais para estudar e vou dormir logo depois

das oito.' Em vez de reclamar das excessivas exigências do trabalho, ele buscava maneiras de melhorar seus

serviços. Ao observar o mau estado dos dentes dos brasileiros e as leis indulgentes que regulamentavam a

prática odontológica, passou também a trabalhar como dentista, dividindo igualmente seu tempo com a prática

médica. 4

No entanto, por razões desconhecidas, essa clínica foi fechada em 1909.   Em 1920, o Pastor John Lipke voltou

aos Estados Unidos para estudar Medicina na Faculdade de Médicos Evangelistas de Loma Linda. Ele já havia

liderado a criação dos internatos de Gaspar Alto e Taquari, bem como da publicadora adventista no Brasil, e

sonhava em iniciar a obra médico no país. Ao retornar, em 1926, fixou residência e sucessivamente implantou

clínicas nas cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Taquara e Ijuí.   A partir daí, “passou a exercer a medicina

de forma particular, limitada aos termos da licença estadual, que não era válida em todo o país [...].” No
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entanto, “os obreiros queriam um sanatório”. Eles visitaram o presidente Getúlio Vargas para apresentar seus

planos, que na época não prosperaram. 7

Ainda na década de 1920, em Taquara, a família Bergold, “impressionada com os nossos princípios de saúde [...]

decidiu manter por conta própria um hospital para a aplicação de hidroterapia e [outros] tratamentos

naturais”. O hospital funcionou até 1928, quando a propriedade foi vendida para a fundação do Instituto

Adventista Cruzeiro do Sul. 8

O Dr. Galdino Nunes Vieira prestou mais uma importante contribuição para o início da obra médico-missionária

no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ele foi editor e médico consultor da Vida e Saúde durante muitos

anos. Trabalhou ainda nos hospitais Silvestre e Casa de Saúde da Liberdade em São Paulo. Ele destaca em suas

memórias que havia feito planos para construir um hospital adventista no território do Rio Grande do Sul. 9

A seu pedido, o “diretor da Caixa Econômica Federal, Dr. Silon Rosa, ex-governador do estado, [...] doou 20

contos de réis (aproximadamente R$ 400.000,00), importância que naquele tempo representou uma grande

quantia.” Diz-se que, “justamente nessa época, a inflação assumiu proporções gigantescas, o que levou o

governo a desvalorizar cada 'mil réis' [moeda da época], mudando seu nome para cruzeiro; um conto de réis, que

era mil vezes a unidade monetária, passou a valer um cruzeiro”. Essa desvalorização acabou com o fundo

existente na ASR destinado para o hospital. 10

Em 1944, na cidade de Porto Alegre e por iniciativa do presidente da Associação Sul-Rio-Grandense, Jerônimo

Granero Garcia, foi criada a clínica O Bom Samaritano.   Ela funcionava nos fundos da Igreja Central, na Rua Gal

Vitorino. Seu primeiro médico também foi o líder da igreja, o Pastor Siegfried Hoffmann.   Em 1950, a clínica já

contava com a colaboração do Dr. Galdino Nunes Vieira.   Há evidências de que ele tenha sido o primeiro

médico adventista no Rio Grande do Sul, seguido pelo Dr. Hoffmann. O número médio de pacientes atendidos

nessa clínica era sempre de 20 a 30 pessoas por dia, e pequenas cirurgias eram realizadas esporadicamente.

O serviço era gratuito, mas quem podia pagar contribuía de acordo com sua capacidade. Em 1952, o Bom

Samaritano já atendia cerca de 5.500 pessoas.   Posteriormente, a clínica passou a ser dirigida pelos médicos

Elias Morsch e João Kiefer Filho.
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A Fundação da Instituição

Após repetidas tentativas de estabelecer uma clínica no sul do país, em 1989 a igreja conseguiu implantar uma

clínica em Porto Alegre com recursos da oferta do 13º sábado.   O valor arrecadado foi equivalente a 80.000,00

dólares,   possibilitando a continuidade da tão sonhada clínica.
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O projeto avançou com a soma dessa oferta aos esforços conjuntos da União Sul Brasileira, por meio de seus

administradores, o presidente Rodolpho Gorski e o tesoureiro Adolpho Reis; da Associação Sul-Rio-Grandense,

por meio do presidente Ivanaudo Barbosa e do tesoureiro Vilson Keller; e com o apoio do Dr. João Kiefer Filho,



Ivan Souza e do Pastor David Moróz.   Em 2 de março de 1989, o Centro Adventista de Saúde foi inaugurado.18

Na época, a clínica contava com seis consultórios e 30 profissionais, que atendiam diversas especialidades,

oferecendo serviços de fisioterapia, análises laboratoriais, ultrassonografia, testes ergométricos e uma sala para

pequenos procedimentos. Após alguns anos de funcionamento, um novo departamento foi criado, denominado

Centro de Saúde, com o objetivo de ensinar a mensagem de saúde adventista. 19

História da Instituição

Por volta de 1996, a clínica contava com seis consultórios, além de centro cirúrgico, posto para coleta de

exames laboratoriais, sala de recuperação e sala de reuniões com capacidade para até 40 pessoas. A clínica

oferece atendimento médico em cerca de 20 especialidades, incluindo dermatologia, gastroenterologia,

neurocirurgia, neurologia e ortopedia. A instituição contava com uma equipe de 20 profissionais, sendo dois

obreiros, além de 18 funcionários.   Em 1996, o Centro Adventista de Saúde foi renomeado como Clínica

Adventista de Porto Alegre. Sua sede permaneceu no mesmo local, com área de 1.200 metros quadrados.
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Em 2012, a clínica já contava com um quadro de 23 funcionários, 53 prestadores de serviços médicos e nove

terapeutas na mesma categoria.   O compromisso missionário continuou a ser expresso em iniciativas

evangelísticas. A clínica tem procurado aproveitar todas as oportunidades possíveis para realizar a obra médico-

missionária, usando diferentes métodos.
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No dia 7 de abril de 2013, Dia Mundial da Saúde,   o ambulatório uniu forças com o departamento de Saúde da

Igreja Adventista do Sétimo Dia na região central do Rio Grande do Sul, em evento promovido “com o objetivo

de realizar uma série de cultos aos moradores do bairro Rubem Berta. “Os profissionais da clínica fizeram testes

de pressão arterial e glicose, verificaram os índices de massa corporal e ofereceram assistência psicológica. 
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Em 2015, o Colégio Adventista de Viamão realizou uma feira de saúde, promovendo os oito remédios naturais,

em parceria com a Clínica Adventista de Porto Alegre.   Duzentos e cinquenta pessoas foram atendidas em

três horas, e algumas aceitaram a oferta de estudos bíblicos. No ano seguinte, os adventistas de Esteio, no Rio

Grande do Sul, aproveitaram a conclusão do projeto Impacto Esperança   para promover uma corrida pela

saúde. A clínica contribuiu com o evento, com a participação de alguns de seus médicos e enfermeiras. 
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De 27 a 29 de outubro de 2017, a clínica montou um estande em uma feira de livros para oferecer informações,

orientações e exames de saúde.   A clínica participa deste e de outros eventos com o objetivo de evangelizar,

promover a obra médico-missionária e ajudar pessoas.
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Em 2014, a Clínica Adventista de Curitiba e a Clínica Adventista de Porto Alegre passaram por uma importante

mudança em suas estruturas organizacionais. Por estarem ambas no território missionário da União Sul

Brasileira, as duas clínicas passaram a ter administração unificada.   Em 2016, contavam juntas com 295

profissionais envolvidos no atendimento ao paciente e outras funções, dos quais 120 são médicos
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especialistas. Eles fornecem atendimento médico para mais de 100.000 pacientes por ano. 30

Papel Histórico da Instituição

Ao longo de 30 anos de trabalho médico-missionário, a Clínica Adventista de Porto Alegre tem trabalhado com

projetos sociais em escolas, bairros e até mesmo em outros países. A clínica tem alcançado e influenciado

muitas pessoas a mudarem seus hábitos de vida, ensinando-lhes a importância da valorização da saúde e da

aplicação dos oito remédios naturais para a prevenção de doenças.

Os dirigentes da instituição acreditam que a área de influência da clínica precisa ser muito mais ampla do que a

região em que está inserida. Eles se esforçam para que a instituição contribua não só na cidade e região onde

está localizada, mas também em outras partes do mundo por meio de projetos e missões. Em setembro de

2014, a Clínica Adventista de Porto Alegre e a Clínica Adventista de Curitiba apoiaram um projeto missionário

nas Filipinas, alocando recursos para a construção de um centro médico no local. Eles também subsidiaram

tratamentos médicos e compraram os medicamentos necessários. 31

Panorama

A Clínica Adventista de Porto Alegre está localizada na região de maior concentração de adventistas do estado,

com grandes igrejas, duas sedes de associações (Sul-Rio-Grandense e Central Sul-Rio-Grandense), várias escolas

adventistas, Espaço Novo Tempo e Espaços Vida e Saúde.

Ao longo de três décadas, a clínica salvou muitas vidas, restaurou a saúde e impactou famílias para

sempre. A Clínica Adventista de Porto Alegre tem a missão de salvar e transformar vidas e tem procurado

cumprir essa missão com fidelidade. Seu objetivo é continuar prestando assistência de qualidade aos pacientes,

compartilhando o amor de Deus com todos os que precisam de saúde física, mental e espiritual.

Lista de Nomes

Centro Adventista de Saúde (1989-1996); Clínica Adventista de Porto Alegre (1997-atualmente).

Lista de Líderes

Diretor Clínico: João Kiefer Filho (1989-presente).

Diretor Administrativo: Ivan Batista de Souza (1989); Waldomiro Klu (1989-2003); Levi Mateus Pereira Viegas

(2004-2008); Jair Reis Bezerra (2008); Marcos Enoch da Silva (2009-2013); Altiery Kümpel (2014-atual). 32

Referências

Acosta, Rafael e Andreia Silva. “Corrida incentiva estilo de vida saudável durante Impacto Esperança.” Site

Notícias Adventistas (Online), 16 de maio, 2016.



Bergold, Henrique S. “A XXI Assembleia Bienal da Associação Sul-Riograndense.” Revista Adventista, maio de

1952.

Centro Nacional da Memória Adventista,  .https://bit.ly/2QTeKCv

Cidral, Gustavo. “Clínica Adventista de Porto Alegre contrata profissionais.” Site Notícias Adventistas (Online), 16

de janeiro, 2015.

“Convite à adoração,” Revista Adventista, julho de 1984.

Conselho Nacional de Saúde.  .https://bit.ly/2SolaYN

Departamento de Educação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. História da Nossa Igreja.

Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, s. d.

Greenleaf, Floyd, Terra da esperança: o crescimento da Igreja Adventista na América do Sul. Tatuí, SP: Casa

Publicadora Brasileira, 2011.

Guidolin, Jessica. “Nova Clínica Adventista será construída em Curitiba.” Site Notícias Adventistas, 16 de agosto,

2016.

Kiefer Filho, João. “Obra médica expande no Rio Grande do Sul,” Revista Adventista, março de 1992.

Lessa, Rubens S. “Ele creu em Ezequiel 37:12.” Revista Adventista, outubro de 1974.

Lorini, Bianca. “O Colégio Adventista de Viamão abre suas portas no domingo para uma feira de saúde.” Site

Notícias Adventistas, 2 de junho, 2015.

Oliveira Filho, José Jeremias. “A obra e a mensagem – representações simbólicas e organização burocrática na

Igreja Adventistas do Sétimo Dia.” Tese doutoral, Universidade de São Paulo, 1972.

Peverini, HJ, En las huellas de la Providência [Nos Passos da Providência]. Buenos Aires: Associação Casa

Publicadora Sul-Americana, 1988.

Pinheiro, Paulo. “Obra médica no Rio Grande do Sul renasce com um novo centro de saúde.” Revista Adventista,

abril de 1989.

Clínica Adventista de Porto Alegre.  .http://portoalegre.clinicaadventista.org.br/

Ritter, Orlando. “John Lipke”. In: A Educação Adventista no Brasil: uma história de aventuras e milagres, editado por

A. R. Timm. Engenheiro Coelho, SP: Unaspress, 2005.

Site Notícias Adventistas.  .https://noticias.adventistas.org/pt/

Secretaria de Saúde do Estado.  .http://www.saude.sp.gov.br/

Site da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  .http://www.adventistas.org/pt/

https://bit.ly/2QTeKCv
https://bit.ly/2SolaYN
http://portoalegre.clinicaadventista.org.br/
https://noticias.adventistas.org/pt/
http://www.saude.sp.gov.br/
http://www.adventistas.org/pt/


Silva, Andréia. “Clínica Adventista de Porto Alegre contrata profissionais.” Site Notícias Adventistas, 4 de outubro,

2016.

Silva, Andréia. “Feira de literatura cristã reúne centenas de pessoas em um final de semana.” Site Notícias

Adventistas, 30 de outubro, 2017.

Teixeira, Eduardo. “Clínica Adventista de Porto Alegre abre novo processo seletivo.” Site Notícias Adventistas, 16

de agosto, 2017.

Tonetti, Márcio. “Clínica Adventista de Porto Alegre abre novo processo seletivo.” Site Notícias Adventistas, 20 de

setembro, 2014.

Tonetti, Márcio. “Médico adventista participa de projeto voluntário em país asiático.” Site Notícias Adventistas,

15 de outubro, 2014.

Vieira, G. N. Sonho sonhados, realidades vividas. Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1983.

Vieira, Willian. “Expo Saúde alcança moradores em Porto Alegre.” Site Notícias Adventistas, 12 de abril, 2013.

Notas de Fim

1. Andressa Mauch, e-mail para Luvercy Ferreira, 29 de abril, 2019.↩

2. Porto Alegre Adventist Clinic, “Especialidades.” Acessado em 10 de junho, 2019, https://bit.ly/2tWlRkC.↩

3. José Jeremias de O. Filho, “A obra e a mensagem – representações simbólicas e organização burocrática na

Igreja Adventista do Sétimo Dia.” Tese doutoral, Universidade de São Paulo, 1972, 62.↩

4. Floyd Greenleaf, Terra de esperança: o crescimento da Igreja Adventista na América do Sul. Tatuí, SP: Casa

Publicadora Brasileira, 2011, 66.↩

5. HJ Peverini, En las huellas de la Providência [Nos Caminhos da Providência]. Buenos Aires: Associação Casa

Publicadora Sul-Americana, 1988, 125.↩

6. Orlando Ritter, “John Lipke” in A Educação Adventista no Brasil: uma história de aventuras e milagres, ed. A. R.

Timm. Engenheiro Coelho, SP: Unaspress, 2005, 183-184.↩

7. Floyd Greenleaf, Terra de esperança: o crescimento da Igreja Adventista na América do Sul. Tatuí, SP: Casa

Publicadora Brasileira, 2011, 395.↩

8. Departamento de Educação da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, História de nossa Igreja.

Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, s.d., 318.↩

9. Centro Nacional da Memória Adventista, “Galdino Nunes Vieira.” Acessado em 14 de janeiro, 2020, 

.https://bit.ly/2skOY0s ↩

10. G.N. Vieira, Sonhos sonhados, realidades vividas. Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1983, 181-

182.↩

11. Rubens S. Lessa, “Ele cria em Ezequiel 37:12.” Revista Adventista, outubro de 1974, 13.↩

https://bit.ly/2skOY0s


12. Siegfried Hoffmann, entrevistado por Ruy Carlos de Camargo Vieira, São Carlos, São Paulo, 22 de junho,

1964; “Convite à adoração.” Revista Adventista, julho de 1984, 18-19.↩

13. Centro Nacional da Memória Adventista, Galdino Nunes Vieira.” Acessado em 14 de janeiro, 2020, 

 .https://bit.ly/2skOY0s ↩

14. Paulo Pinheiro, “Obra médica no Rio Grande do Sul renasce com um novo centro de saúde.” Revista

Adventista, abril de 1989, 23.↩

15. Siegfried Hoffmann, entrevistado por Ruy Carlos de Camargo Vieira, São Carlos, São Paulo, 22 de junho,

1964; Henrique S. Bergold, “A XXI Assembleia Bienal da Associação Sul-Riograndense,” Revista Adventista,

maio de 1952, 8.↩

16. A Igreja Adventista do Sétimo Dia divide o ciclo de estudos em quatro trimestres anuais. No último

trimestre do ciclo, chamado de 13º sábado, uma oferta especial é dedicada às ações missionárias da igreja

mundial. Os fundos adquiridos nesse dia são somados às porcentagens coletadas durante todo o trimestre.

Essa prática começou em 1912. Para mais informações, visite  .https://bit.ly/3af4T1J ↩

17. Paulo Pinheiro, “Obra médica no Rio Grande do Sul renasce com um novo centro de saúde,” Revista

Adventista, abril de 1989), 23.↩

18. Talita Farinon, entrevistado por Renato Gross, dezembro de 2016; Paulo Pinheiro, “Obra médica no Rio

Grande do Sul renasce com um novo centro de saúde,” Revista Adventista, abril de 1989, 23.↩

19. Ibid.↩

20. “Clínida Adventista de Porto Alegre, RS,” Enciclopédia da Memória Adventista no Brasil. Acessado em 11 de

junho, 2019,  .https://bit.ly/2IafQFJ ↩

21. Talita Farinon, entrevistada por Renato Gross, dezembro de 2016.↩

22. “O Dia Mundial da Saúde foi criado com a finalidade de conscientizar a população sobre aspectos da saúde

e é comemorado em 07 de abril porque essa data coincide com a data de criação da Organização Mundial

da Saúde (OMS) em 1948.” “Semana da Sáude” Conselho Nacional de

Saúde. Acessado em 5 de junho, 2019,  .https://bit.ly/2SolaYN ↩

23. Willian Vieira, “Expo Saúde alcança moradores em Porto Alegre,” Site de Notícias Adventistas, 12 de abril,

2013. Acessado em 5 de junho, 2019,  .https://bit.ly / 2MrDQrU ↩

24. Feiras de saúde são desenvolvidas por Ministérios de Saúde Adventistas. “O objetivo desse programa é

colaborar para o estabelecimento de um estilo de vida muito mais saudável e feliz, gerando não apenas

mais saúde, mas significativa economia para governos e famílias em gastos relacionados à saúde.”

Acessado em 18 de março, 2019,  . https://bit.ly/2FbFmHT ↩

25. Os oito remédios naturais são, para os adventistas, “São oito princípios gerais de como desenvolver e

manter uma vida melhor no âmbito físico, emocional e espiritual.” São eles: alimentação saudável, ingestão

regular de água, respiração de ar puro, exposição à luz solar, prática de exercício físico, descanso,

temperança e confiança em Deus.” Para mais detalhes, visite:  ; Bianca Lorini, “Colégio

Adventista de Viamão abre suas portas no domingo para uma feira de saúde,” Site de Notícias Adventistas,

https://bit.ly/2st9c8s

https://bit.ly/2skOY0s
https://bit.ly/3af4T1J
https://bit.ly/2IafQFJ
https://bit.ly/2SolaYN
https://bit.ly/2MrDQrU
https://bit.ly/2FbFmHT
https://bit.ly/2st9c8s


2 de junho, 2015. Acessado em 5 de junho, 2019,  .https://bit.ly/2WoQJaN ↩

26. O projeto “Impacto Esperança" promove a leitura e provê distribuição anual massiva de livros adventistas

no território Sul-Americano. Acessado em 18 de abril, 2019,  .http://twixar.me/M0pK ↩

27. Rafael Acosta e Andreia Silva, “Corrida incentiva estilo de vida saudável durante Impacto Esperança,” Site de

Notícias Adventistas, 16 de maio, 2016. Acessado em 5 de maio, 2019,  .https : //bit.ly/2KpdxQC ↩

28. Andréia Silva, “Feira de Literatura Cristã reúne centenas de pessoas em um fim de semana,” Site de Notícias

Adventistas, 30 de outubro, 2017. Acessado em 5 de junho, 2019,  .https://bit.ly/2HXoqYg ↩

29. Talita Farinon, mensagem por e-mail para Renato Gross, 13 de dezembro, 2016.↩

30. Ibid.; Jéssica Guidolin, “Nova Clínica Adventista será construída em Curitiba,” Site de Notícias Adventistas, 16

de agosto, 2016. Acessado em 30 de maio, 2019,  .https: // bit. ly / 2Wlvnv8 ↩

31. Márcio Tonetti, “Médico adventista participa de projeto voluntário em país asiático,” Site de Notícias

Adventistas, 15 de outubro, 2014. Acessado em 5 de junho, 2019,  .https: // bit.ly/31l6Ipk ↩

32. Talita Farinon, entrevistado por Renato Gross, dezembro de 2016; “Clínica Adventista de Porto Alegre, RS,”

Enciclopédia da Memória Adventista no Brasil. Acessado em 11 de junho, 2019,  . Mais

informações sobre a Clínica Adventista de Porto Alegre podem ser encontradas no site: 

https://bit.ly/2IafQFJ

http://portoalegre.clinicaadventista.com.br/.↩

 

encyclopedia.adventist.org is an official website of the Seventh-day Adventist World Church

© 2020 General Conference of Seventh-day Adventists 12501 Old Columbia Pike Silver Spring , MD 20904 USA 301-680-

6000

https://bit.ly/2WoQJaN
http://twixar.me/M0pK
https://bit.ly/2KpdxQC
https://bit.ly/2HXoqYg
https://bit.ly/2Wlvnv8
https://bit.ly/31l6Ipk
https://bit.ly/2IafQFJ
%20%20http:/portoalegre.clinicaadventista.com.br/
http://portoalegre.clinicaadventista.com.br/
http://adventist.org

