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Originário da cidade de Orlândia, interior de São
Paulo, o doutor Miguel Villa Nova Soeiro teve uma educação
rígida e austera. Seus estudos iniciaram-se na cidade de
Campinas, no Colégio Salesiano Liceu, em regime de
internato. Formou-se em Medicina pela Faculdade de
Medicina da USP no ano de 1950. Sempre teve dom para a
escrita e espírito de liderança. Foi orador de sua turma e seu
discurso publicado na Revista da
Associação Paulista de Medicina. Após a
formatura pretendia tornar-se cirurgião,
porém, ficou fascinado pela nova
especialidade que surgia, a
anestesiologia, dedicando-se de corpo e
alma, característica essa que o
acompanhou por toda vida e em tudo que
fazia.
O doutor Miguel veio para
Sorocaba em 1951, convidado pelo
professor Lineu Mattos Silveira, para
participar do corpo docente da Faculdade
de Medicina de Sorocaba, sendo esta a
única razão pela qual decidiu vir para esta
cidade; não porque lecionar fosse o seu
maior dom, mas sim por acreditar na
importância da atualização freqüente que
o meio acadêmico exige e proporciona.
Foi o primeiro médico
anestesiologista de Sorocaba e região.
Em 1953, casou-se com Ester, mulher
terna e carinhosa que sempre esteve ao
seu lado e abdicou de sua profissão para cuidar da família e
apoiar o marido em seus ideais.
Na Faculdade de Medicina lecionou nas disciplinas de
Histologia, Fisiologia, Farmacologia e Anestesiologia e foi
diretor do Conjunto Hospitalar de Sorocaba e do Hospital
Santa Lucinda. Sempre muito exigente consigo e com todos

os que o rodeavam, montou o primeiro Banco de Sangue de
Sorocaba para que pudesse utilizá-lo com seus pacientes.
O doutor Miguel não esperava, fazia acontecer;
sempre idealista e persistente frente aos desafios da carreira.
Foi presidente da Sociedade Médica por vários anos e
responsável pela construção da sua sede. Sempre foi atuante
na APM e AMB. Em 1971, foi um dos fundadores da Unimed
de Sorocaba, da qual foi presidente por 25
anos. Nesse período, foi responsável pela
sua solidificação e construção de sua sede
própria e Hospital. Autodidata e
visionário, nas décadas de 70 e 80, o
doutor Miguel informatizou a Unimed de
Sorocaba, tornando-a referência nacional
no Sistema Unimed. No ano de 1996,
inaugurou o Hospital, que hoje recebe seu
nome.
Por obra do destino, um grave
acidente vascular cerebral o atingiu,
sendo ele o primeiro paciente a ocupar um
leito de UTI no Hospital Unimed, o que o
afastou definitivamente de qualquer
atividade profissional. Desde então, dona
Ester dedicou os próximos 12 anos de sua
vida inteiramente aos seus cuidados,
sempre com muito amor e carinho.
Em 21 de julho de 2008 ele partiu
para o merecido descanso, deixando um
legado difícil de resumir.
Para mim, tenho a imagem de um
ídolo, um exemplo que norteia minha vida, um amigo que
sempre me incentivou e apoiou. Tive sorte de cursar Medicina
em Sorocaba e poder compartilhar com ele esses seis anos de
curso. Aprendi com ele e minha mãe tudo aquilo que desejo
passar aos meus filhos. Tive o privilégio de tê-lo como pai e
dona Ester como mãe, exemplos para os sete filhos.

