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Helio Begliomini1 
 
Luís dos Ramos Machado nasceu em 30 de dezembro de 1945, na cidade 

portuguesa de Rebordainhos. É filho de Guilhermino Candido Machado e de Maria 
Amélia Martins. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) em 1974. Especializou-se em neurologia e dedicou-se à carreira universitária 
nessa instituição de ensino. 

Obteve o título de mestre em neurologia com a tese Subpopulações 

Linfocitárias do Líquido Cefalorraqueano Normal (1981), sob a orientação do 
professor Horácio Martins Canelas; e o título de doutor em neurologia com a tese 
Líquido Cefalorraqueano e Neurocisticercose: Aspectos Evolutivos da Resposta 

Inflamatória (1987), tendo também como orientador o professor Horácio Martins 
Canelas. 

Suas principais linhas de pesquisa são: cisticercose, tuberculose, micoses e Aids2 
do sistema nervoso; líquido cefalorraquidiano; mielites, encefalites e meningites. 

Na condição de assistente doutor da FMUSP atuou como membro da Comissão 
de Graduação (1990-2005) e do Conselho do Departamento de Neurologia (1992-1998 
e desde 2004); responsável pelo curso de graduação em neurologia (4o ano, 1992-1998); 
representante do Departamento de Neurologia no Centro de Desenvolvimento do 
Ensino Médico (Cedem, 1994-1998); e coordenador do ambulatório de doenças 
infecciosas do sistema nervoso (desde 1996).  

Luís dos Ramos Machado passou a integrar, em 1976, a equipe do Laboratório 
de Liquor Spina França3, tornando-se sócio desse empreendimento. É membro da 

                                                            
1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é 

Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 

 
2 Aids: Acquired Immune Deficiency Syndrome. 
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Academia Brasileira de Neurologia e nessa entidade atuou em diversas administrações 
como:  suplente de secretário-tesoureiro geral (1982-1984); secretário-tesoureiro 
auxiliar (1984-1986); secretário geral (1986-1988; 1988-1990; 1990-1992; 1992-1994); 
e secretário (1996-1998). Ademais foi editor assistente da revista Arquivos de 
Neuropsiquiatría, órgão oficial da entidade. 

Foi também 1o secretário do Departamento de Neurologia da Associação 
Paulista de Medicina (2011). Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 7 de 
março de 1997, galgando a condição de membro honorário desse sodalício. 

Luís dos Ramos Machado (Figura 2) publicou 84 trabalhos científicos em 
revistas do Brasil e do exterior; 26 capítulos em livros; 78 artigos em anais de 
congressos; e fez análises comentadas de 11 livros da especialidade. 

 

 
Figura 2 – Luís dos Ramos Machado.  

 
Fez-se presente em 490 cursos, simpósios, jornadas e congressos, muitos dos 

quais ministrando aulas, palestras, apresentando temas livres ou atuando em mesas-
redondas, quer como coordenador quer como debatedor.  

Participou da comissão organizadora do VI Congresso Paulista de Neurologia 
(2007) e de diversas bancas examinadoras, sendo 25 dissertações de mestrado; seis 
qualificações de doutorado; 21 teses de doutorado; quatro de monografias; e 24 de 
outros concursos públicos. Por sua vez orientou duas dissertações de mestrado e quatro 
teses de doutorado. 

São de sua lavra as seguintes obras: Condutas em Neurologia (em coautoria 
com Ricardo Nitrini e Horácio Martins Canelas,  edição de 1991; em coautoria com 
Ricardo Nitrini, edição de 1993; em coautoria com Ricardo Nitrini, Elza Marcia Targas 
Yacubian e Getúlio Daré Rabello, edições de 1995 e 1997); Neuroinfecção (em 
coautoria com José Paulo Smith Nóbrega, José Antonio Livramento e Antonio Spina 
França Netto, edições de 1994 e 1996; em coautoria com José Antonio Livramento, José 
Paulo Smith Nóbrega, Hélio Rodrigues Gomes e Antonio Spina França Netto, 1998); 
Neurologia 98 (em coautoria com Milberto Scaff e Ricardo Nitrini, 1998); e Pré-

Congresso 98 (em coautoria com Ricardo Nitrini, 1998). 
 

 

 

                                                                                                                                                                              
3 Antonio Spina França Netto foi membro titular, emérito e primeiro ocupante da cadeira no 54 

da Academia de Medicina de São Paulo, sob a patronímica de Enjolras Vampré. Presidiu esse sodalício 

num mandato bienal entre 1977-1978. 

 

 


