
CÍCERO COÊLHO DE ABREU ROCHA 
 

- Nasceu na cidade de Uruçuí-PI, no dia 19.07.1929, filho de Francisco de 
Abreu Rocha e Anália Coêlho Rocha, o primeiro de uma prole de seis filhos. 
Em janeiro de 1936 seus pais mudaram-se para Floriano-PI, onde fez o curso 
primário e o ginasial; o científico foi feito em Fortaleza-CE. Em fevereiro de 
1949 prestou o vestibular para medicina em Recife, na Universidade Federal 
de Pernambuco e, aprovado, cursou o primeiro e segundo anos, transferindo-
se para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, em 
Salvador, fazendo os quatro anos restantes e graduando-se no dia 
15.12.1954. Foi interno da Maternidade “Climério de Oliveira” e frequentou, 
também, o Serviço de Ginecologia do Professor Alício Peltier de Queiroz, no 
Hospital das Clínicas e o Serviço de Cirurgia Geral do Dr. Adriano Gordilho, 
no Hospital Santa Isabel. 
 
- Em janeiro de 1955 retornou a Floriano, dando início a sua atividade 
profissional. Foi nomeado médico do Hospital “Miguel Couto” (Instituto 
Hospitalar do Estado do Piauí), hoje, Hospital “Tibério Nunes” e, em 1959, 
médico do Ministério da Saúde/Serviço Nacional de Lepra; foi, também, 
médico credenciado do ex-IAPC e do ex-IAPI, passando a Coordenador-
Médico do INPS (após a unificação dos ex-IAPs), a partir de junho/1969; teve, 
também, consultório médico particular. 
 
- Estagiou no Serviço de “Cirurgia Vascular Periférica” do Prof. Mário Degni, 
no Hospital “Matarazzo” em São Paulo (julho/1956); no Serviço de Cirurgia 
dos Profs. Edmundo Vasconcelos e Salomão Chaib, no Hospital das Clínicas 
em São Paulo (julho/1956); no Serviço de “Otorrinolaringologia”, do Prof. 
Carlos de Moraes, no Hospital das Clínicas, em Salvador-BA (1957) e no 
Dispensário Regional de Lepra, Serviço do Prof. Antônio Carlos Pereira, em 
Juiz de Fora-MG (fevereiro/1959). 
 
- Foi precursor em Floriano dos seguintes procedimentos cirúrgicos:  
Amidalectomia pelo método de dissecção e uso da alça de platina; 
Safenectomia usando o flebo-extrator de Degni; Tireoidectomia subtotal, 
Nefrectomia, Esplenectomia e da utilização de um aparelho de ondas curtas 
no consultório (marca Burdick). 
 
- Foi transferido para Brasília-DF em abril de 1972, passando a trabalhar na 
Inspetoria de Saúde dos Portos (Ministério da Saúde) e no INAMPS, nos 
Postos de Atendimento de Planaltina e Guará I, bem como no Hospital dos 
Servidores da União (HSU/IPASE). Após concurso público, foi admitido no 
Hospital das Forças Armadas (HFA/Ministério da Defesa) e no Hospital 



Regional da Asa Sul (HRAS, atualmente HMIB/Secretaria de Saúde do DF), 
aposentando-se, respectivamente, em março de 1988 e em 1991.  
 
 
- No correr dos anos, recebeu diversas homenagens e condecorações: 

 Certificado de Membro Associado do Colégio Brasileiro de    Cirurgiões 
(1969); 

 Título de Especialista em Ginecologia – Obstetrícia/Febrasgo (1969); 

 Elogio individual e medalha do HFA (1988); 

 Diploma de “Honra ao Mérito Ético-Profissional” concedido pelo 
Conselho Federal de Medicina/DF (2005); 

 Diploma de “Honra ao Mérito” concedido pela Câmara Municipal de 
Floriano-PI (2010); 

 Diploma e medalha da “Ordem Estadual do Mérito Renascença do 
Estado do Piauí”, Grau Oficial, outorgados pelo Governador do Estado 
Wellington Dias (2015); 

 Medalha “Grandes Médicos de Brasília”/Academia de Medicina, 
Associação Médica, Sindicato dos Médicos e Conselho Regional de 
Medicina (22 de outubro de 2016).  

 
- No exercício profissional procurou ser vigilante na atualização médica, 
tratando o paciente com respeito e consideração, observando a 
individualidade de cada qual, visando sempre um salutar relacionamento 
médico-paciente. 
 
- Casou-se com Miriam Nunes Rocha, tendo seis filhos e cinco netos. 
 
 

         
   
 


