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Nicandro de Figueiredo Neto nasceu em 2 de junho de 1969. Graduou-se na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, em 1993. Fez especialização em 
neurocirurgia no Hospital de Base de Brasília (1993-1997) e cumpriu, nos Estados Unidos 
da América (EUA), programa de pós-residência de treinamento em neurocirurgia, no 
Johns Hopkins Hospital, em Baltimore, com o professor doutor Don Long. Fez também 
aprimoramentos durante três meses, em 1997, no New York University Hospital, com o 
professor doutor Patrick Kelly. 

De regresso ao Brasil obteve seu mestrado na Universidade de Brasília, 
desenvolvendo um projeto sobre “Neuroanatomia Cirúrgica”, sob a orientação do 
professor doutor Armando Bezerra (1997-1998). 

Foi admitido, mediante processo seletivo, como fellow em cirurgia espinal, no 
Johns Hopkins Hospital, em Baltimore, com o professor Donlin Long; no University of 

Wisconsin Hospital, em Madison, com o professor Thomas Zdeblick (1999-2000), e aí 
esteve como professor visitante temporário em cirurgia espinhal, em 2004 e 2006, através 
de bolsa de estudos do CNPq2. 

Fez seu doutorado (2007-2009) na Universidade de Brasília, defendendo a tese 
“Vertebroplastia Percutânea para Fratura Vertebral Osteoporótica”, sob a 
orientação do professor Luiz Casulari. 

                                                           
1 Os dados foram fornecidos pelo autor e a redação 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 CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, órgão ligado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
 



Nicandro de Figueiredo Neto foi admitido novamente, através de processo 
seletivo, como pesquisador fellow do Programa de Pós-Doutorado em Neurocirurgia – 
Cirurgia Espinhal no Hospital da Universidade de Wisconsin, onde desenvolveu o projeto 
“Intradural Spinal Tumors”, sob orientação do professor Daniel Resnick (setembro de 
2001 a março de 2012), agora sob os auspícios da Capes3. 

Dentre as funções que já desempenhou salientam-se: professor auxiliar de 
neuroanatomia da Universidade de Brasília (UnB, 1996-1997); professor assistente de 
neuroanatomia e neurofisiologia da Universidade Católica de Brasília (UCB, 1997-1998); 
neurocirurgião do Instituto Neurológico Santa Lúcia (Brasília, 1997-1998); coordenador 
do Departamento de Cirurgia e Anestesia do Hospital Geral Universitário da 
Universidade Federal de Cuiabá (HGU – UFC, 2001-2003); consultor em neurocirurgia 
do Departamento de Saúde do estado do Mato Grosso (2003-2013); professor adjunto de 
anatomia e neuroanatomia da Universidade Federal de Cuiabá (2004-2013); instrutor do 
ATLS – Advanced Trauma Life Support, da Universidade Federal de Cuiabá (2006-
2013); professor de neurocirurgia e neuroanatomia da Faculdade de Ciências Médicas de 
Cacoal (Facimed, em Roraima, 2007-2012); e vice-diretor médico do Hospital Jardim 
Cuiabá (MT, 2008-2010).  

Em 28 de novembro de 2013, Nicandro de Figueiredo Neto obteve sua 
certificação e licença para atuar como neurocirurgião espinhal nos Emirados Árabes 
Unidos. 

É membro das seguintes entidades: North American Spine Society; Congress of 

Neurological Surgeons; Spine Society; Sociedade Brasileira de Coluna; Sociedade 
Brasileira de Neurocirurgia; Sociedade Neurocirúrgica do Mato Grosso (vice-presidente, 
2013-2016); Academia Brasileira de Neurocirurgia (membro internacional e membro do 
Comitê Científico do congresso de 2017); e Saudi Association of Neurological Surgery. 

Nicandro de Figueiredo Neto recebeu o título de “Honorary Research Fellow” 
do Departamento de Neurocirurgia – Cirurgia de Coluna, da Universidade de Wisconsin 
(EUA). Tem participado de diversos simpósios e congressos internacionais de sua 
especialidade, quer como conferencista, moderador, quer como membro da comissão 
organizadora.  

É autor de capítulos em livros, bem como de diversos artigos científicos 
publicados em periódicos internacionais. Ademais, é membro do corpo editorial das 
revistas: Clinical Spine Surgery4 (EUA); Wolters Kluwer Journals; Clinical Anatomy 
(EUA) e Revista Brasília Médica (Brasil). 

Nicandro de Figueiredo Neto trabalha, atualmente, no Medcare Orthopedic & 

Spinal Hospital (Mosh), na clínica de cirurgia de coluna, em Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos. 

É professor visitante de neurocirurgia e neuroanatomia da Faculdade de Medicina 
de Cuiabá e do programa de residência em neurocirurgia do Hospital Geral Universitário; 
bem como consultor em cirurgia de coluna do Hospital Dr. Sulaiman Al Habib Medical 

Center, em Riade, na Arábia Saudita. 

                                                           
3 Capes: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação vinculada ao 

Ministério da Educação. 
 
4 Anteriormente denominada por Journal of Spinal Disorders and Techniques. 


