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Affonso Renato Meira, filho de Renato Meira e de Gaetana Splendore Meira 

nasceu em São Paulo, na capital do estado, no dia 27 de março de 1931. Fez seu curso 
fundamental no Liceu Pasteur, graduando-se pela Escola Paulista de Medicina em 1955. 

Em seguida dedicou-se à clínica geral, tendo também exercido a medicina em 
hospitais como anestesista e em laboratórios como analista. Em 1957 foi nomeado 
médico do Serviço de Saúde Escolar do governo do estado de São Paulo, aposentando-
se em 1987. 

Sua carreira universitária iniciou com o ingresso na Faculdade de Farmácia e 
Odontologia da Universidade de São Paulo (USP), em 1955, como estagiário, tendo 
prestado serviços a essa universidade por 40 anos, desligando-se em 1995. Seu início se 
deu na cadeira de higiene e odontologia legal a convite do professor doutor Guilherme 
Oswaldo Arbenz, com quem obteve sólida formação, o que lhe permitiu obter a posição 
de professor titular tanto em saúde coletiva (Faculdade de Ciências Médicas de Santos e 
na Faculdade de Medicina da Fundação ABC), como em medicina legal (Faculdade de 
Medicina de Santo Amaro e Faculdade de Medicina da USP).  

Realizou de 1963 a 1964  pós-graduação em sociologia e política na Escola de 
Pós-Graduação de Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
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Paulo. Obteve o título de doutor em 1965 na Faculdade de Odontologia da USP. 
Participou em 1966, com bolsa da Organização Mundial da Saúde, do I Curso 
Internacional de Nutrição e Saúde Pública.  

Em 1970 se transferiu da Faculdade de Odontologia para a Faculdade de 
Medicina da USP. Em 1974 obteve a livre-docência em saúde coletiva na Faculdade de 
Ciências Médicas de Santos. Em 1976 realizou concurso para livre-docente na 
Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e 
Medicina Social e do Trabalho, tendo sido aprovado. De 1980 a 1982 foi designado 
assistente técnico do reitor da USP. Em 1987 assumiu, na condição de professor 
adjunto, atividades em tempo integral no departamento, para em 1990 prestar concurso, 
tendo sido aprovado, quando se tornou professor titular do Departamento de Medicina 
Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina da 
USP. No ano de 2004 a egrégia congregação da Faculdade de Medicina da USP lhe 
outorgou o título de “professor emérito”.  

Prestou sua colaboração à Universidade de Brasília de 1966 a 1970, quando do 
planejamento e implantação da escola de medicina. Durante dezesseis anos, de 1970 a 
1986, foi professor da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, sendo seu diretor de 
1971 a 1973. Foi também diretor da Faculdade de Medicina de Santo Amaro em 1987, 
onde exerceu a docência desde 1978 até aquela data. Foi professor da Faculdade de 
Medicina da Fundação ABC de 1972 a 1987. Na condição de ser um dos três 
professores brasileiros a obter o Milbank Faculty Fellow realizou sua Pos Doctoral 
Fellowship entre 1968-1969 na University of Kentucky Medical School, nos Estados 
Unidos da América. Como professor visitante esteve, em 1973, na University of 
Nottingham Medical School, na Inglaterra.   

Affonso Renato Meira é autor de seis obras: A Hipnose na Medicina e no 
Direito   (1963); A Saúde Começa em Casa (1973); Noções de Planejamento 
Familiar e do Controle da Natalidade (1982); A Sociedade e a Saúde: Uma 
Introdução às Noções de Ciências Sociais Aplicadas à Saúde (1997); Folhas Soltas: 
Bioética e Meditações (2007); e Código de Ética Médica: Comparações e Reflexões 
(2010). Foi organizador e coautor em outros dois livros: Saúde da Comunidade: 
Temas de Medicina Preventiva Social (1976) e Compêndio de Medicina Legal 
(1987). Colaborou com capítulos em mais oito livros publicados no Brasil e no exterior. 
Proferiu palestras e compareceu a reuniões científicas no Brasil, Argentina, Colômbia, 
Jamaica, México, Estados Unidos da América, Inglaterra, Iugoslávia, Peru, Escócia, 
Porto Rico, Venezuela, Portugal, Espanha, Açores e Turquia. Publicou mais de uma 
centena de artigos em revistas e periódicos especializados tanto no Brasil como no 
exterior.  

Recebeu o Prêmio Oscar Freire em 1961 e o Prêmio Fundacentro em 1988. Em 
1990 foi agraciado com o troféu “Vulto da Medicina Legal Brasileira” no XI Congresso 
Brasileiro de Medicina Legal. Em 2004 recebeu a medalha cívica da Ordem dos Nobres 
Cavaleiros de São Paulo no grau de cavaleiro. Em 2007 recebeu o diploma do Mérito 
Cultural  da Academia Brasileira da Arte, Cultura e História. No ano de 2008 recebeu o 
prêmio de Homem do Ano na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. É 
membro emérito da Academia de Medicina de São Paulo, a qual pertence desde 1986. 

Com interesse acadêmico voltado à bioética, foi um dos introdutores desse 
pensamento no país. Fez parte, em 1989, do grupo interamericano de bioética e, em 
1991, da comissão fundadora da Federação Latino-Americana de Instituições de 
Bioética, sendo seu primeiro vice-presidente. Foi fundador e presidente por sete anos da 
Associação Brasileira de Ética Médica e sócio fundador da Sociedade Brasileira de 
Bioética. Presidiu o II Congresso Brasileiro de Ética Médica ocorrido em Florianópolis 



(SC) em 1990, e foi o coordenador e presidente do I Congresso de Bioética da América 
Latina e do Caribe acontecido em São Paulo (SP), em 1995. De 1992 a 1995 foi chefe 
do gabinete da superintendência do Hospital das Clínicas  da Faculdade de Medicina da 
USP.  

Proferiu cursos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade 
Grande Rio, Universidade Federal de Montes Claros, Universidade do Oeste do Estado 
de Santa Catarina, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Escuela 
Latinoamericana de Bioetica, Escola de Enfermagem do Hospital São Paulo e na 
Universidade Católica de Santos, no programa de pós-graduação em saúde pública. 

Coordenou de 2003 até 2010 os cursos de especialização em medicina do 
trabalho, medicina legal e geriatria oferecidos pelo Instituto de Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico e Social de Londrina, na Universidade do Oeste do 
Estado de São Paulo. Coordenou a comissão de bioética da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Humana 2006-2008. Em 2007 foi eleito suplente da diretoria da 
Associação dos Professores Eméritos da Faculdade de Medicina da USP. Em 2009 foi 
eleito tesoureiro da Academia de Medicina de São Paulo, sendo nessa instituição, em 
2010, editor do boletim Asclépio. Em 2011 foi eleito Presidente da Academia de 
Medicina de São Paulo para um mandato bienal até 2013. 

Apreciador de esportes, prestou sua colaboração como associado do São Paulo 
Futebol Clube, exercendo diversos cargos em sua diretoria. É conselheiro do Egrégio 
Conselho Deliberativo do clube desde 1982, sendo eleito vitalício em 1992. Em 1992 
foi-lhe conferida o Ordem da Perseverança São-Paulina no grau Morumbi. Presidiu o 
Egrégio Conselho Deliberativo de 2004 a 2006. Tornou-se membro do conselho 
consultivo do São Paulo Futebol Clube a partir de 2006.  

Com o mesmo sentido associativo colaborou com o Jockey Club de São Paulo, 
sendo diretor por mais de doze anos, coordenando a área de saúde e a Escola de 
Aprendiz de Jóquei, assim como exercendo a posição de comissário de corridas. Seu 
amor ao cavalo levou a ser proprietário e criador de cavalos de puro sangue inglês de 
corrida, em seu haras registrado como Haras Kentucky, em homenagem à sua passagem 
pelos Estados Unidos da América.  

Voltado às letras foi autor de inúmeros artigos, críticas e crônicas publicadas em 
jornais diários da cidade de São Paulo, para, em 2010, publicar um livro de poesia e 
poemas em duas antologias.  

Dentre as metas traçadas e objetivos alcançados em sua vida, um nos últimos 
trinta e oito anos, foi compartilhar seus momentos com Juçary de Barros (nascida em 29 
de janeiro de 1947, em São Paulo). Do seu primeiro casamento tem dois filhos: Mario 
Renato (falecido em um acidente automobilístico em 1990, com 31 anos), e Silvia 
(nascida em 1961, titulada doutora em história da arte pela Sorbonne, em Paris). Silvia 
tem dois filhos: Douglas (nascido em 1994) e Rodolpho (nascido em 1999). Silvia é 
livre-docente em história da arte pela USP. 


