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Helio Begliomini1 
 
Mirto Nelso Prandini nasceu aos 24 de agosto de 1944, na cidade de São Paulo. 

É Filho de Mirto Nelso Prandini e de Diva Cupaiolo Prandini. 
Graduou-se pela Escola Paulista de Medicina, hoje, Universidade Federal de São 

Paulo (EPM – Unifesp), em 1967. Fez especialização em neurocirurgia na Santa Casa 
de Misericórdia de Santos (1969-1971) e aprimoramento em neurocirurgia na 
Edinburgh University (1971-1973) com a apresentação da monografia Hypertonic 
Saline for Intractable Pain. 

Recebeu o título de especialista em neurocirurgia pela Associação Médica 
Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, em 1974. 

Na EPM – Unifesp obteve os seguintes títulos: mestre em anatomia com a tese 
Estudo Anatômico das Áreas de Vascularização dos Rami Anteriores e Rami 
Posteriores das Artériae e Striatii Anteriores (1983), sob a orientação do professor 
Raymundo Manno Vieira; doutor em neurocirurgia com a tese Do Nistagmo Per e Pós-
Rotatório nas Síndromes do Sistema Nervoso Central (1987) sob a orientação do 
professor Maurício Malavasi Ganança; e o de livre-docente com tese Aplicação da 
Hipotermia Moderada como Agente Neuroprotetor (2007). 

Fez cursos complementares em neurocirurgia na University of London (1997) e 
University of Arkansas for Medical Sciences (2006). 

Mirto Nelso Prandini atuou principalmente nos seguintes temas: tumor, isquemia 
e aneurisma cerebral; hérnia discal e pesquisas laboratoriais com animais. 

Dentre as funções que exerceu na EPM – Unifesp salientam-se: representante do 
Departamento de Neurologia e Neurocirurgia (1991-1992; 1998); vice-chefe (1998-
1999) e chefe (1999-2000; 2004-2008 e desde 2010) da disciplina de neurocirurgia; 
vice-coordenador (1994-2000) e coordenador (2003-2005) do Programa de Pós-
Graduação em Neurocirurgia; professor orientador (1999-2004); chefe do laboratório de 
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Técnicas Neuromicrocirúrgicas (desde 1998); membro da comissão curricular de 
graduação (desde 2004); professor adjunto (1988-2006); professor associado (2006-
2007); e professor associado livre-docente (desde 2007). 

Na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Santos (FCMSCS) foi 
professor de fisiologia (1973-1978) e chefe do serviço de neurocirurgia (1975-1976). 

Tem feito parte do corpo editorial da Revista Brasileira de Neurologia (desde 
2007) e sido revisor dos seguintes periódicos: Arquivos de Neuropsiquiatria (desde 
2000); Revista Brasileira de Neurologia (desde 2002) e Medical Science Monitor (desde 
2006). 

Mirto Nelso Prandini (Figura 2) recebeu prêmios, homenagens e comendas, 
dentre os quais salientam-se: homenagem especial do 10o Encontro Regional de 
Neurocirurgiões do Brasil Central da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Araxá (MG, 
1999) e Prêmio Análise Medicina da Análise Editorial (2009). 

 

 
Figura 2 – Mirto Nelso Prandini. 

 
Publicou 60 trabalhos científicos em periódicos; 30 capítulos em livros; 39 

resumos em anais e apresentou 46 trabalhos em congressos. 
Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 18 dissertações de mestrado; 

21 teses de doutorado; 12 de concursos públicos; e duas de livre-docência, dentre 
outras. Por sua vez orientou 18 dissertações de mestrado e cinco teses de doutorado; 
uma supervisão de pós-doutorado e uma de iniciação científica. Ademais fez-se presente 
em 197 eventos e organizou 26 outros. 

Mirto Nelso Prandini ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 14 
de abril de 1999, galgando a condição de membro honorário desse sodalício.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


