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João Targino de Araujo*

1927-2017
João Targino de Araujo nasceu em Alagoinha (PB), aos 27 de março de 1927.
Graduou-se em medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1953. Após residência
médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, ganhou bolsa de
estudos (Capes) para aperfeiçoamento em hematologia no Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina Universidade de São Paulo (USP), no serviço de microbiologia,
onde padronizou a técnica para a realização do esplenograma normal e patológico, não
existente até aquela data no Brasil.
Defendeu a tese de doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo em 1964, sobre o tema Hemoglobinas Anormais em São Paulo – Métodos de
Estudo e Incidência, utilizando a técnica de eletroforese de hemoglobina até então
inexistente no Brasil, sendo aprovado com distinção grau 10.
Defendeu a tese de livre-docência na Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo em 1979, com o tema Talassemia Beta-Heterozigótica – Métodos de
Estudo, Formas e Como Identificadas em São Paulo.
*

Biografia e foto foram fornecidas pelo autor.

Nótula: O acadêmico honorário João Targino de Araújo faleceu em 28 de outubro de 2017, aos
90 anos.

Exerceu o cargo de professor titular de hematologia da Faculdade de Medicina
de Jundiaí, onde foi eleito coordenador do departamento de clínica medica. Exerce até a
presente data o cargo de professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, na área de hemoglobinopatias.
Prestou seus serviços médicos no Hospital das Clínicas da USP, Hospital da
Beneficência Portuguesa, Cruz Vermelha, Hospital Albert Einstein, Hospital SírioLibanês e Hospital Darcy Vargas.
Fez estágio na Unidade de Pesquisas de Hemoglobina Anormal da Universidade
de Cambridge – Inglaterra, departamento de bioquímica, com o professor Herman
Lehmann, onde estudou a técnica de Fingerprint aplicada ao estudo das hemoglobinas
anormais, em julho de 1970.
Possui títulos de especialista em patologia e hematologia clínica. Participou de
33 comissões examinadoras de teses de mestrado e doutorado. Orientou diversos
estagiários e diversas teses de mestrado e doutorado. É membro da Sociedade
Internacional de Hematologia, bem como da Sociedade Brasileira de Hematologia.
Recebeu os seguintes prêmios: Prêmio Estácio Gonzaga – conferido no II
Congresso Brasileiro de Hematologia, em São Paulo (1969), como o melhor trabalho
apresentado em temas livres; medalha de bronze no Concurso de Pintura instituído pela
Associação dos Médicos do Hospital das Clínicas da USP, em dezembro de 1971;
Prêmio Estácio Gonzaga – conferido no V Congresso Brasileiro de Hematologia, em
Recife (1975); Prêmio da Academia de Medicina de São Paulo com o trabalho
“Tratamento da Crise de Anemia Falciforme com Dipirona, Hidrocortisona e
Hidratação” – categoria acadêmica, em 1991. Recebeu, em 1995, A United States
Patent da Commissioner of Patents and Trademarks dos Estados Unidos da América,
pela descoberta: Brazilian Ginseng Derivatives for Treatment of Sickle Cell
Symptomatology.
Publicou em 1996 seu romance, o livro Armadilha.

