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          Yuri Nieto Ojeda, Nascido de uma família humilde na cidade de Ávila interior de 

Cuba, fez seus estudos e se formou Doutor em medicina na Universidade de Camaguey, Cuba 
no ano de 2006, obtendo formação com diploma de Ouro, titulo dado aos alunos com melhor 
desempenho. Os primeiros três anos de serviço profissional foram no interior de sua província 
natal, período no qual fez a pós graduação em Medicina Geral integral, diploma alcançado no 
ano de 2008. Em setembro de 2009 começou sua experiência internacional no programa Bairro 
adentro na republica Bolivariana de Venezuela, se instalando no primeiro ano de serviço em 
um distrito indígena da etnia Warao, na região do delta do Rio Orinoco, pelos bons resultados e 
seriedade no trabalho, foi escolhido para gerir o sistema de saúde do programa cubano-
Venezuelano, no município libertador, no estado Monagas. Retornou a Cuba com o termino de 
seu contrato em 2013, desempenhando a função de especialista em fármaco epidemiologia do 
município de Majagua da província Ciego de Avila, até o inicio de 2014 , quando foi 
selecionado para integrar o quarto cicio do programa mais médicos para o Brasil. Depois do 
curso de acolhimento e avaliação em março de 2014 no estado do Ceara, foi instalado na 
Unidade Básica de Saúde com estratégia de Saúde da família do Parque Figueira Grande na 
Região de M’Boi Mirim zona sul do município de São Paulo. No primeiro ano do programa fez 
especialização em Estratégia de Saúde da família peia universidade federal de São Paulo e o 
curso Supera 7ª edição, especialidade Álcool e drogas, também pela UNIFESP seu trabalho na 
periferia dessa grande cidade teve o reconhecimento da população mantendo indicadores de 
saúde tais como ausência de mortalidade materna e infantil no período , em gestantes 
acompanhadas. Alguns dos reconhecimentos a seu trabalho apresentado em entrevista do 
jornal Diário de São Paulo em 13/09/2015 com o titulo Gente da Gente, também pelo portal da 
prefeitura de São Paulo do dia 04/07/2016 intitulado Medico Cubano da UBS Figueira Grande. 
Zona Sul conta sua experiência no Brasil. Também do projeto da Escola de Saúde na rede São 
Paulo, com o projeto historia falada. 

          Por todas as razões acima mencionadas e por toda contribuição que tem dado 
ao Programa Médico da família no projeto Mais medico, é lima justa homenagem ao Dr Yuri 
Nieto Ojeda” 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/12/2016, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

