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Enfermeira diplomada pela Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), tornou-se pioneira da
profissão de nutricionista no Brasil. Nasceu em Florianópolis, no dia 23/09/1917. Ingressou na Escola em 1° de março de 1936, com 18 anos. Graduou-se em 22 de março de 1939. Aos 21 anos de idade
cursou Nutrição no Instituto Nacional de Nutrição Professor Escudero, na Argentina, período em
que começava a se delinear a profissão de nutricionista no Brasil. Permaneceu na Argentina de 1940
a 1943, momento em que se desenrolava a Segunda Guerra Mundial(1).
Ao regressar ao Brasil, integrou o grupo de professoras da Escola de Enfermagem Anna Nery na
qualidade de Instrutora de Nutrição garantindo o ensino especializado por enfermeiras, no caso,
enfermeira/nutricionista. Lieselotte ficou responsável por ministrar as disciplinas como “Dietética
Infantil”, “Nutrição e cozinha”, “Nutrição Geral” e “Dietética Aplicada. A Escola mantinha ainda
um programa prático onde as alunas faziam a dietoterapia de crianças em campos de estágio como
o Abrigo Hospital Artur Bernardes e o Gabinete de Dietética Infantil do então Hospital Escola São
Francisco de Assis.
Em 1950, tornou-se chefe do serviço de dietética do Hospital dos Servidores do Estado. Posteriormente, junto com o professor Josué de Castro, iniciou o ensino de nutrição, estratégia fundamental
para o desenvolvimento da profissão de nutricionista, que em seu desenvolvimento é hoje uma profissão de inegável necessidade social e importância para a manutenção da saúde da população. Ao
longo de sua trajetória profissional como nutricionista, realizou diversos cursos de especialização na
Europa e EUA.
Lieselotte teve inúmeras obras publicadas na área de nutrição. Era membro do conselho técnico-científico da Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro e membro vitalício da “British
Dietetic Association”. A Professora aposentada, enquanto pode, mesmo com as limitações da idade
avançada, participava de inúmeros eventos e congressos nacionais e internacionais.
Por sua contribuição prestada a ambas as profissões, Lieselotte ganhou o reconhecimento profissional nessas duas áreas do campo da saúde tendo recebido, ainda em vida, diversas homenagens dentre elas ter sido incluída no banco de dados denominado Quem é Quem na História da
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Enfermagem Brasileira, do Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem Brasileira (Nuphebras/
EEAN/UFRJ); ter sido biografada em um Trabalho de Conclusão de Curso, pesquisa que ao aprofundar e ampliar a discussão tornou-se uma dissertação de mestrado, ambas produzidas no Nupherbas. Em 2014, a Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), lançou o Prêmio “Lieselotte Ornellas
- Nutricionista Destaque no Brasil”, uma honraria que pretende reconhecer o mérito do trabalho do
nutricionista que contribui com o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da ciência da
Nutrição e com a promoção e reconhecimento social da categoria.
Em setembro de 2015, próximo ao seu aniversário de 98 anos, as duas Unidades do Centro Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro reuniram-se para prestar reverência em
reconhecimento de seu trabalho e dedicação à docência por tantos anos (e esta foi a última homenagem ainda em vida a esta figura tão marcante). Dando início aos eventos comemorativos dos 70
anos do Instituto de Nutrição Josué de Castro (INJC) este, unido à Escola de Enfermagem Anna
Nery realizaram uma sessão solene conjunta de suas Congregações e entregaram a medalha Josué de
Castro à professora, que se fez representar por seus familiares.
A participação de Lieselotte Hoeschl Ornellas, tanto como docente quanto como profissional da
assitência, durante 66 anos, contribuiu de forma singular para o desenvolvimento da Enfermagem
e da Nutrição, sendo excelente nutricionista e exemplar enfermeira. Sua experiência de vida e o
conhecimento adquirido pela convivência com tantas culturas e nacionalidades diferentes contribuíram para o seu ecumenismo, influenciaram seus pensamentos em relação à ética, à dedicação, à
espiritualidade e lhe proporcionaram alegria, amplitude e apreciação da vida.
Lieselotte faleceu aos 99 anos, em 14/02/2017. Seu espírito de conciliação, sua versatilidade, iniciativa, determinação, obstinação, otimismo, alegria, bom humor e amor àquilo que fazia sempre
foram destaque em sua personalidade. Por suas qualidades profissionais e pessoais agradecemos e
imortalizamos sua história para a posteridade da História da Enfermagem Brasileira.
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