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José Medina nasceu na cidade São Paulo, em 20 de abril de 1900. Graduou-se 

em ciências e letras pelo ginásio da capital de São Paulo e diplomou-se pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em 1923, conquistando, ainda 
jovem, renome nacional e internacional.  

Desde jovem revelou-se possuidor de arguta inteligência. Em l922 tornou-se 
interno da clínica ginecológica da FMUSP, depois assistente e, mais tarde, segundo 
assistente e chefe de clínica. A seguir, conquistou o título de professor livre-docente em 
l938. 

Sua fama como grande didata e hábil cirurgião foi revelada na maestria e 
entusiasmo com que transmitia aos estudantes sua vivência na especialidade. Em l945 
conquistou, com distinção, a cátedra de clínica ginecologia da FMUSP, com tese sobre 
Carcinoma do Corpo do Útero e Hiperplasia Basal do Endométrio.                                              

Sua grande preocupação era instalar a clínica ginecológica no Hospital das 
Clínicas, que foi instalada em 20 de outubro de l948. Deu em São Paulo início às 
campanhas de prevenção do câncer do colo do útero pela colposcopia e citologia 
vaginal oncótica. Iniciou com seu assistente, Paulo Gorga, a laparoscopia. Com seu 
dinâmico chefe de clínica, professor José Gallucci, montou os setores de 
endocrinologia, infanto-puberal, patologia mamária, urologia ginecológica e 
psicossomática em ginecologia. 

                                                 
* Titular e emérito da cadeira no 19 da Academia de Medicina de São Paulo sob o patrono de José 
Medina. 
 
Nota: Pequenas  adaptações do texto ao perfil desta secção foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, 
titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo sob o patrono de Benedicto 
Augusto de Freitas Montenegro.  
 



Publicou oito livros e mais de l60 trabalhos científicos. Foi membro de l5 
sociedades médicas, entre nacionais e estrangeiras. Herdando do professor Moraes 
Barros toda a filosofia ginecológica alemã, o professor Medina dificilmente concordava 
com condutas clínicas de outras escolas. Fez escola preparando excelentes assistentes 
entre os quais os professores José Gallucci, René Mendes de Oliveira, Paulo Gorga, 
Franz Muller, Armando Bozzini, Mario Nóbrega, Cosme Guarnieri Neto, todos 
falecidos, e Álvaro Cunha Bastos, José Roberto Azevedo, Hans Halbe, e quem escreve 
esta recordação. 

O professor José Medina aposentou-se em 20 de abril de l970 e faleceu em 31 de 
março de l993, com quase 93 anos de idade. 

 
 
 


