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Valentim Gentil Filho nasceu em São Paulo, aos 21 de agosto de 1946. É filho 
de Valentim Gentil e de Rita D’Andréa Gentil. Possui a cidadania brasileira e italiana. 

 É casado com Maria de Lourdes Felix Gentil, psicóloga, e pai de André Felix 
Gentil, médico, e de Flávia Felix Gentil. 

Valentim Gentil Filho graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (FMUSP), em 1970. Fez residência no Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas (HC) da FMUSP (1971-1973). 

Foi clinical assistant no Maudsley Hospital (1973-1974) e galgou a condição de 
PhD2 em psicofarmacologia clínica no Institute of Psychiatry do Kings College, em 
Londres, Inglaterra, em 1976. 

Fez carreira universitária no Instituto de Psiquiatria do HC da FMUSP, 
tornando-se livre-docente em psiquiatria, em 1987; professor associado do 
Departamento de Farmacologia do ICB-USP3 até 1987, e, atualmente, do Departamento 
de Psiquiatria da FMUSP. É professor titular de psiquiatria desde 1994. 

Dentre outros cargos que ocupou no Instituto de Psiquiatria do HC da FMUSP 
salientam-se: chefe do Departamento de Psiquiatria (1992-1996 e 2008-2009) e ex-

                                                           
1 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção, assim como as notas de 

rodapé, foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de 
Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 
2 PhD: originalmente significa Philosophae Doctor, título concedido nas universidades anglo-

saxônicas. O PhD é concedido por uma universidade ou outro estabelecimento de ensino superior 
autorizado, ao indivíduo que tenha cumprido e sido aprovado num programa de doutorado.  

 
3 ICB-USP: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 
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presidente do Conselho Diretor (1994-2006), sendo membro titular desse conselho 
desde então. 

Valentim Gentil Filho ingressou como membro titular da Academia de Medicina 
de São Paulo, em 30 de junho de 1992, sendo o primeiro ocupante da cadeira no 15 
desse sodalício, cujo patrono é Mário Yahn. 

 


