
 

 

FILATELIA E MEDICINA: RITA LOBATO, PRIMEIRA MÉDICA FORMADA NO BRASIL 

Rita Lobato Velho Lopes (1866-1954) foi a primeira mulher formada em Medicina no Brasil. A primeira 
médica brasileira foi Maria Augusta Generoso Estrela (1860-1946), mas esta havia se formado nos Estados 
Unidos e posteriormente revalidado seu diploma no Brasil. 

Rita nasceu em São Pedro do Rio Grande, RS, filha de Francisco Lobato Lopes e Rita Carolina Velho Lopes. 
Aluna brilhante, desde criança decidiu ser médica. A Reforma Leôncio de Carvalho, de 1879, havia dado à 
mulher o direito de estudar em faculdades e obter o grau acadêmico no Brasil. Em 1883, Rita perdeu a mãe, 
aos 41anos de idade, vítima de hemorragia após o nascimento do 14º filho. Nessa ocasião a jovem de 17 anos 
prometeu que em suas mãos nenhuma mulher morreria de parto. 

Em 1884 matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde um de seus irmãos estudava 
Farmácia. Nesse mesmo ano é promulgada a Reforma Felipe Franco de Sá, que alterava os estatutos das 
faculdades. Muitos alunos se rebelaram contra a mudança, entre eles o irmão de Rita. O pai, com medo de 
represálias, transferiu os filhos para a Bahia. Mas foi graças a essa reforma que Rita pôde antecipar seus 
exames e se formar em apenas quatro anos, defendendo a tese “Parallelo entre os Methodos Preconisados na 
Operação Cesariana”, tema considerado ousado na época. Todos os dias, até sua formatura em dezembro de 
1887, era acompanhada pelo pai que a esperava em frente à faculdade. 

Depois de formada Rita voltou para o Rio Grande do Sul e, em 1889, casou-se com o primo e primeiro 
namorado, Antonio Maria Amaro de Freitas. Em 1890 nasceu sua única filha, Isis. Rita Lobato exerceu a 
Medicina até 1925. Em suas próprias palavras: “Como médica durante muitos anos cliniquei [...] cavalgando 
pelas coxilhas, afrontando as intempéries, levando conforto desde o lar do mais rico até o rancho do mais 
pobre.” Em 1934, já viúva, foi eleita a primeira vereadora de Rio Pardo, RS. Reconhecida e homenageada em 
vida, morreu aos 87 anos em 1954. 

 

Selo comemorativo pelo centenário de nascimento da Dra Rita Lobato, 
emitido em 06 de julho de 1967  (acervo pessoal Paulo Tubino e Elaine Alves). 

 


