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Rui Telles Pereira nasceu em 24 de novembro de 1945, na cidade de São Paulo. 
É filho de Rubens Telles Pereira (1917-1997), advogado, e de Maria Cecília de Almeida 
Salles Pereira (1918-2000). É neto, bisneto e trineto de brasileiros paulistas. 

Fez o grupo escolar e o ginásio em escolas públicas, em Caçapava, no Vale do 
Paraíba, com excelentes e inesquecíveis professores. No Colégio Bandeirantes, em São 
Paulo, fez o que se chamava na época científico.  

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), em 1970. Enquanto aluno de medicina, como presidente do Clube de Classe, 
em 1968, organizou Bandeiras Científicas para Goiás (Porto Nacional) e Bahia (Cruz 
das Almas).  

Após sua formatura fez residência médica de dois anos em pediatria no Hospital 
das Clínicas (HC) da FMUSP, obtendo título de especialista em pediatria. 

Trabalhou no Hospital Menino Jesus da Prefeitura de São Paulo (1973-1974) e 
no HC-FMUSP (1974-2011), inicialmente como pediatra no Instituto da Criança. 

A fim de diversificar seus conhecimentos fez o 1o Curso de Administração 
Hospitalar e Sistemas de Saúde (março de 1975 a junho de 1976), organizado pela 
Fundação Getúlio Vargas e Hospital das Clínicas. 

Atuou como assessor médico da superintendência do HC (janeiro de 1975 a 
março de 1983) e ocupou inúmeras funções administrativas em todo esse complexo 
hospitalar. Conseguiu, com o grupo de reforma administrativa do governo do estado 

                                                 
1 A biografia foi fornecida pelo autor e a foto é do acervo da Academia de Medicina de São 

Paulo.   
 
Nótula: A redação do texto de acordo com o 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.  

Academia de Medicina de São Paulo 
Fundada em 7 de março de 1895 

 
www.academiamedicinasaopaulo.org.br 

 



(Gera) que organizou a nova estrutura e regulamento do HC-FMUSP, a criação de um 
departamento de estado para abrigar os Laboratórios de Investigação Médica (LIM). 
Isso se deveu após convencer o querido e saudoso professor Carlos da Silva Lacaz2, 
então diretor da faculdade, que essa era a melhor solução, não só para que o prédio 
continuasse com a faculdade (que estava indo toda para a Cidade Universitária); como 
também para ser a grande bandeira no futuro do Hospital das Clínicas, pesquisa do mais 
alto nível em cada uma das disciplinas. Graças a isso os técnicos do governo aceitaram 
montar um departamento de estado para os LIMs, mesmo sabendo que a maioria das 
disciplinas ainda não tinha laboratório funcionando. 

Rui Telles Pereira atuou comissionado na superintendência do então Inamps3 em 
São Paulo (1983-1991) e foi responsável pelo Sistema de Saúde da Fundação Atílio 
Fontana do Grupo Sadia, que dava atendimento a mais de 30 mil pessoas em todo Brasil 
(funcionários e dependentes, 1985-1988). Nessa época, durante um ano, fez assessoria à 
Caixa de Assistência dos Advogados da OAB – SP4, indicando os melhores rumos para 
assistência à saúde do advogado no estado, além de deixar um diretor médico que se 
mantém até hoje na direção do sistema (25 anos). 

Ocupou também posições administrativas no Instituto Central e no Instituto de 
Psiquiatria do HC (1991-2009) e, finalmente, voltou à assessoria da superintendência do 
HC-FMUSP até 2011. 

De 1988 em diante, passou a ser sócio da Clínica de Pediatria e Neonatologia de 
São Paulo, que atende no berçário do Hospital Santa Catarina. Nesse hospital participou 
da criação do pronto-atendimento de crianças e adultos, assim como da enfermaria e 
UTI5 pediátricas. 

É também sócio fundador da Sociedade Médica Brasileira de Administração em 
Saúde e da Sociedade Médica Paulista de Administração em Saúde, da qual foi o 
primeiro presidente. 

Do ponto de vista associativo acrescenta-se que entre 1979 e 1995, Rui Telles 
Pereira foi diretor eleito e reeleito diversas vezes na Associação Paulista de Medicina 
(APM); delegado da capital  às Assembleias da APM; e delegado de São Paulo às 
Assembleias da Associação Médica Brasileira (AMB). Na AMB trabalhou com o dr. 
Pedro Kassab6 e com o professor Nelson Guimarães Proença7. Foi ainda com o dr. 
Oscar César Leite, diretor e superintendente da então pequena Unimed Paulistana, 
quando a cooperativa era aberta a todos os médicos; não tinha hospital, nem laboratório. 

Foi eleito conselheiro do Cremesp8 para o período de 2003 a 2008 e reeleito para 
o período de 2008 a 2013. Atualmente, atua na diretoria como coordenador das 
Delegacias Metropolitanas (abril de 2011 a setembro de 2013). 

Na Academia de Medicina de São Paulo ocupa a cadeira no 17, que tem como 
patrono seu familiar antepassado, o professor Nicolau Moraes Barros9. Atuou em 
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algumas diretorias, ora como assessor, ora como diretor, já tendo sido vice-presidente 
da entidade. 

Rui Telles Pereira tem três filhos: Eugênio Telles Pereira (9/5/1988), graduado 
na Faculdade de Direito da USP quer seguir carreira diplomática; Ana Luiza Telles 
Pereira (18/4/1990), graduada na Faculdade de Psicologia – PUC10 quer ser psicóloga 
clínica; e Otávio Lobato Pereira (11/9/2009), ainda na pré-escola. 
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