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1947-2020 

 
José Evandro Andrade Prudente de Aquino nasceu em 19 de junho de 1947, na 

cidade de Lorena (SP). É filho de Angelo Prudente de Aquino e de Heliette de Castro 
Andrade Aquino, professores primários. Tem três irmãos: Eider, Helder, Hebert, todos 
engenheiros. É casado com Marina Negro Prudente de Aquino, médica, e tem três filhos: 
Paula, advogada tributarista; Julia, otorrinolaringologista; e Evandro, bacharel em direito 
e conselheiro tutelar; e três netas: Giovana, Dinah e Isabela.  

Cursou o primeiro e segundo graus, respectivamente na Escola Municipal 
Patrocínio de São José, e no Colégio Estadual Arnolfo de Azevedo (1964), sempre se 
destacando pelo esforço e tenacidade indiscutíveis. Graduou-se médico em 1973, na 
Faculdade de Ciências Médicas da Santos (FCMS), e exerce sua profissão, desde essa 
época, em São Paulo e em Lorena, sua cidade natal2. Como aluno de medicina (6o ano), 
em 1972, participou na organização e atendimento sob supervisão, em comunidades 
carentes na sua cidade (Lorena), recebendo nessa época votos de congratulações pelos 

 

1 1 A biografia foi fornecida pelo autor e a foto foi obtida por ocasião de sua posse, que ocorreu 
em 30 de abril de 2015, no anfiteatro nobre do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.  

 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção, assim como as 

explicitações de rodapé foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 
da Academia de Medicina de São Paulo sob a patronímica de Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 

 
2 Inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – Cremesp, sob o número 

20.428, desde 30 de abril de 1974. 
 
Nota: O acadêmico José Evandro Andrade Prudente de Aquino faleceu em 19 de setembro de 

2020, aos 73 anos.  
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relevantes serviços prestados à comunidade, pela Câmara Municipal de Lorena. De 1974 
a 1975 prestou serviços nas Forças Armadas como 1o tenente médico 
otorrinolaringologista – quadro de médicos do Ministério do Exército – Reserva 2a 
Classe, no Hospital Geral do Exército de São Paulo.  

De 1975 a 1977 fez sua residência médica na Universidade Federal de São Paulo 
– Escola Paulista de Medicina (EPM – Unifesp), cujo orientador foi professor dr. Pedro 
Luiz Mangabeira Albernaz. Durante esse período foi aprovado na prova de título de 
especialista em otorrinolaringologia (ORL) pela Associação Médica Brasileira (AMB) e 
Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia (SBORL).  

De 1986 a 1989 fez mestrado em ORL na EPM – Unifesp, apresentando a tese 
Banco de Osso Temporal: Da Criação a Utilização de um Banco. Etapas 
Indispensáveis para a Realização dos Aloenxertos Tímpano-Ossiculares, cujo 
orientador foi o professor dr. Nélson Alvares Cruz.  

De 1990 a 1993 fez doutorado em ORL na EPM – Unifesp, defendendo a tese 
Reabilitação Anatômica e Funcional da Cavidade de Mastoidectomia Radical com 
Emprego de Aloenxerto Tímpano-Ossiculares, cujo orientador foi o professor dr. 
Yotaka Fukuda.  

No período em que fez seu mestrado e doutorado trabalhou até o ano de 1999, 
aprimorando-se em cirurgia otológica e otoneurologia no serviço do professor dr. Nelson 
Alvares Cruz (EPM – Unifesp). Entre 1986 e 1999 fez também seu aperfeiçoamento em 
renomados serviços de otologia/otoneurologia no exterior, como: otoneurologia com o 
professor Paul Pialoux (Hôpital S. Charles-França); otoneurologia clínica com o 
professor Conraux (Hospices Civils de Strassbourg – França); electronystagmographic, 

oculomotricitécom o professor Toupet (Centre D’Explorations Fonctionelles Oto-

Neurologiques – França); otoneurologia e cirurgia de orelha média e interna e 
cofocirurgia (Hôpital Cochin – França) com o professor J. M. Sterkers; cirurgia da orelha 
média e aloenxertos tímpano-ossiculares (Centre Hospitalier EmileRoux, Eaubonne – 
França) com o professor L. Vergnon; cirurgia otológica e audiologia na Fundação 
Portmann – França, tornando-se membro amigo desta instituição; estagiou também na 
Bélgica (Antuérpia) no serviço do professor J. Marquet, onde se aperfeiçoou nos 
transplantes da orelha média (aloenxerto tímpano-ossiculares), dando origem à sua tese 
de mestrado e doutorado; e com o professor U. Fisch em otoneurocirurgia, em Zurique, 
Suíça.  

Conquistou no período de 1976 a 2014 as seguintes premiações e títulos como: 
chefe do setor ORL da Santa Casa de Lorena; sócio efetivo da Sociedade Brasileira de 
Otologia (SBO); membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; membro efetivo da 
Sociedade Panamericana de ORL (Head and Neck Surgery); correspondant à l’étranger 
– Club Isambert – Association D’Anciens Chefs de Clinique ORL de Paris – França; sócio 
honorário do Rotary Club de Lorena (1987 a 1992 e 1994 a 1995); membro da Academia 
Argentina de la Paz; membro da Academia Brasileira de Ciências Econômicas, Políticas 
e Sociais – Rio de Janeiro; e membro fundador da Interamerican Association of Pediatric 

Otolaryngology – Argentina. Ganhou a plaqueta de honra ao mérito da Fondation Semana 
do amigo de Lamas de Zamora e diploma do Centro François D’Information Permanente 

du Médecin – Paris. Recebeu também congratulações pelos relevantes serviços à 
comunidade da Loja Maçônica Irmão Firmino Escada – Lorena. Foi autor da homenagem 
póstuma feita ao professor dr. Nelson Alvares Cruz, publicada nos Arquivos da Fundação 
ORL3; diretor clínico por duas gestões na Santa Casa de Lorena; professor titular na 

 

3 Volume 4 (1): 2000. 
 



carreira de magistério superior da Unisa4 (2001-2011), onde ganhou várias premiações 
por produção científica. É também membro benemérito da Fundação ORL – USP5 e foi 
eleito em 2014, membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, ocupando a vaga 
na cadeira no 88, deixada pelo acadêmico Alberto Rossetti Ferraz6.  

José Evandro Aquino é otorrinolaringologista e ex-diretor clínico da Santa Casa 
de Lorena (1976-1980). Foi aprovado em concurso público em ORL, seleção Dasp, DOU, 
secção 1, setembro 1976, página 307.  

Entre os vários hospitais em que já atuou ou tem atuado mais amiúde, encontram-
se: Santa Casa de Lorena, Hospital Santa Catarina, Hospital Albert Einstein, Hospital 
Sírio-Libanês, Hospital 9 de Julho e Hospital São Luiz do Morumbi.  

É o pioneiro dos transplantes de orelha média (aloenxertos tímpano-ossiculares), 
tendo realizado 63 transplantes; e também o pioneiro do uso de cola de fibrina em 31 
timpanoplastias, no Brasil.  

José Evandro Aquino tem 30 artigos completos publicados em periódicos; é autor 
do livro Cirurgia do Colesteatoma7 e coautor do livro Cirurgia da Otosclerose, que se 
encontra no prelo; é também autor de um capítulo no livro publicado em periódico 
francês.  

No período de 2001 a 2011 fez ensino na Unisa, onde participou em 11 trabalhos 
de conclusão de curso de graduação. Desenvolveu as seguintes linhas de pesquisa nesta 
universidade: Adesivo de fibrina em 31 timpanoplastias; Avaliação endoscópica do 
osteofaríngeo da tuba auditiva em pacientes portadores de otite média crônica; Bactérias 
encontradas na secreção da otite média, comparação entre a OMC8 colesteatomatosa e a 
otite média supurativa; e Estudo comparativo entre o diagnóstico clínico e histopatológico 
dos tumores benignos da laringe, todos concluídos durante o período que permaneceu na 
universidade.  

Teve 202 participações como conferencista em eventos como: congressos, 
seminários, simpósios, oficinas e encontros na especialidade. Participou em três bancas 
de trabalho de conclusão de mestrado; uma de conclusão de doutorado, e em três vezes 
como examinador na prova de título de especialista, nos anos 2009, 2010, 2011 pela 
ABORL. 

 

4 Unisa: Universidade de Santo Amaro. 
 
5 USP: Universidade de São Paulo. 
 
6 A cadeira no 88 tem como patronímica Anísio Costa Toledo. 
7 Editora Revinter. 
 
8 OMC: otite média crônica. 


