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Antonio Carneiro Arnaud nasceu no sertão da Paraíba, em 7 de dezembro de 1933. 

Graduou-se em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1958 e fez residência no 

Instituto Nacional do Câncer em cirurgia dos tumores da cabeça e pescoço, no Rio de Janeiro 

(1959-1960). 

Foi diretor do Hospital Napoleão Laureano e chefe da sua Secção dos Tumores da 

Cabeça e Pescoço (1962-1979); idealizador e fundador da Sociedade Paraibana de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em 15 de novembro de 1967, e seu 

presidente, de 15 de novembro de 1969 a 15 de novembro de 1971.  

Foi professor de otorrinolaringologia da Escola de Enfermagem Santa Emilia de Rodat, 

da Santa Casa de Misericórdia de João Pessoa (1961-1978); professor de otorrinolaringologia do 

curso de enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (1962-1968); e auxiliar de ensino da 

disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba 

(1965-1967). 

Antonio Carneiro Arnaud é membro titular da Sociedade Brasileira de Cancerologia 

(1968) e especialista em cancerologia, com título conferido pela Associação Médica Brasileira e 

Sociedade Brasileira de Cancerologia (1968). Também possui título de especialista em cirurgia 

de cabeça e pescoço conferido pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1981), assim como é membro efetivo da Sociedade Brasileira de 

Otorrinolaringologia desde 1996. 

Presidiu o VIII Congresso Brasileiro de Cancerologia (João Pessoa – PB, 9-11 de outubro 

de 1975) e a VII Convenção Brasileira de Hospitais (João Pessoa – PB, 16-19 de outubro de 

1977). 

Foi também conselheiro (1988); presidente (1989) e diretor presidente (desde 1992 até a 

presente data) da Fundação Laureano; membro titular do Conselho Estadual de Saúde da 

                                                           
1 Os dados e a foto foram fornecidos pelo autor e a redação e adaptação do texto ao perfil editorial desta 

secção, assim como as explicitações de rodapé foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da 

cadeira n
o
 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  
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Paraíba, representando a Associação Médica da Paraíba (2001-2002); membro honorário do 

Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (2014); sócio honorário da Academia Sergipana de 

Medicina (2016); e sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, onde ocupa a 

cadeira n
o
 16 (2016). 

Antonio Carneiro Arnaud teve atuação política, sendo deputado federal por duas 

legislaturas (1979-1983 e 1983-1987); presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos 

Deputados (1984-1985); membro da mesa diretora da Câmara dos Deputados (1982-1984); 

prefeito (eleito) de João Pessoa, capital do estado da Paraíba (1986-1988); e superintendente do 

INPS
2
 da Paraíba (1989-1990). 

Dentre as homenagens e honrarias recebidas salientam-se: menção honrosa do Conselho 

Estadual de Cultura da Paraíba (1976); medalha do mérito hospitalar conferida pela Federação 

Brasileira de Hospitais (Rio de Janeiro, 1978); medalha de mérito conferida pela Sociedade 

Brasileira de Cancerologia (Salvador, 1985); medalha Professor Mário Kroeff, conferida pela 

Sociedade Brasileira de Cancerologia e Associação Brasileira de Combate ao Câncer do Rio de 

Janeiro (1991); medalha do mérito Dr. Janduhy Carneiro, conferida pela Fundação Laureano 

(2003); honra ao mérito, conferida pelo CRM – PB
3
 (2006); medalha Felipe Kumamoto (2008) 

em decorrência dos relevantes serviços prestados na luta contra o câncer na Paraíba; medalha do 

mérito médico Professor Fernando Figueira, conferida pela Academia Pernambucana de 

Medicina (2016); troféu “Corálio Soares de Oliveira”, conferido pela diretoria da Fecomércio
4
 – 

Sesc
5
 – Senac

6
 (2016); e diploma n

o
 331 de Amigo da Região Matias de Albuquerque – 7

a
 

Região Militar (2017). 

Antonio Carneiro Arnaud é membro titular desde 1989 da Academia Paraibana de 

Medicina, onde ocupa a cadeira n
o
 22, presidindo esse sodalício de 2008-2010. Foi também vice-

presidente (2012-2014) e presidente (2014-2016) da Federação Brasileira de Academias de 

Medicina e presidiu o XV Conclave da Federação Brasileira de Academias de Medicina 

(FBAM), realizado em João Pessoa, em maio de 2014. 

 

 

                                                           
2
 INPS: Instituto Nacional de Previdência Social. 

 
3 CRM – PB: Conselho Regional de Medicina da Paraíba. 

 
4
 Fecomércio: Federação do Comércio do Estado de São Paulo. 

 
5 Sesc: Serviço Social do Comércio. 

 
6
 Senac: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 


