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Reginaldo Antonio Lotumolo nasceu em São Paulo, aos 16 de maio de 1945. 
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná em 1971, 
na cidade de Curitiba. 
 Atleta por hobby, pratica musculação e corrida de rua há mais de 30 anos, sendo 
líder da equipe Monte de Bossa, composta por amigos e também adeptos, para os quais 
incentiva a prática de exercícios físicos e o cuidado com a saúde. Também realiza 
exames e orienta quem deseja iniciar uma prática esportiva, fazendo treinamentos 
específicos para cada objetivo do atleta. 
  Iniciou suas atividades profissionais em 1972, na própria universidade, sendo 
auxiliar de ensino concursado pela disciplina de dermatologia.  

Em 1973 foi instrutor de ensino voluntário em dermatologia na Faculdade 
Evangélica de Medicina do Paraná. Neste período, já atendia seus pacientes em sua 
clínica particular.  

Devido ao empenho e ao constante interesse pelos assuntos acadêmicos, foi 
convidado para ser membro da banca examinadora da cadeira de dermatologia da 
Faculdade Evangélica do Paraná. 

Ainda cursando as disciplinas para concluir sua especialização em dermatologia, 
Reginaldo Lotumolo continuou a buscar mais conhecimento, participou de diversos 
congressos, jornadas, debates, apresentando trabalhos e ministrando palestras. Teve seus 
artigos publicados em diversas revistas especializadas2. 

                                                 
1 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
  
2 Currículo completo no site: www.doutornanau.com.br. 
 
 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações no texto ao perfil desta secção, assim como a 

explicitação das legendas abaixo 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. 
  



 

 

Participou dos exames finais dos alunos da disciplina de dermatologia da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná em 1973. 
 Em 1976 decidiu voltar para a cidade onde viveu sua infância e mudou-se para 
Rio Claro (SP), montando o Centro de Pesquisas e Doenças da Pele, uma clínica de alto 
padrão de atendimento em dermatologia, onde atendeu seus pacientes por cerca de 30 
anos. Atualmente, atende os pacientes em seu consultório, que leva seu nome. 
 Como sempre, gostando de buscar conhecimento, em 1978, Reginaldo 
especializou-se em medicina do trabalho pela Unicamp3 e, desde então, atua em 
diversas empresas de Rio Claro e região, prestando assessoria, atendendo os 
funcionários em seu consultório ou na própria empresa. Devido à sua experiência e 
conhecimento na área, hoje, também atua como perito judicial em processos 
trabalhistas. 
 Ainda com vontade de aprender, e querendo usar seu conhecimento em prol da 
comunidade, em 1994, fez pós-graduação em Saúde Pública pela Unimep4, realizando 
trabalhos na Prefeitura Municipal de Rio Claro, atuando no Departamento de Vigilância 
Sanitária e no projeto Saúde da Família. 
 Após tantos anos de trabalho, tornou-se membro titular da Academia de 
Medicina de São Paulo em 1984, e membro emérito em 1995. É também membro 
efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Leprologia. 
 Como sua vontade de aprender não sacia, decidiu fazer outra pós-graduação, 
mas, desta vez, foi buscar no seu hobby sua fonte de estudo. Assim, descobriu uma nova 
medicina: a do estudo do envelhecimento, uma medicina que cuida da saúde e não da 
doença.  
 Reginaldo Lotumolo, aos seus 65 anos, esbanja saúde e pratica esporte 
diariamente, tudo para manter a mente saudável, buscar cada vez mais conhecimento e 
levar a qualidade de vida aos seus pacientes.  
 
 
 

                                                 
3 Unicamp: Universidade Estadual de Campinas. 
 
4 Unimep: Universidade Metodista de Piracicaba.  


