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Alfredo Carlos S. D. Barros*

Alfredo Carlos S. D. Barros nasceu em São Paulo, em 1954, e foi criado em
pequena cidade do Paraná, Marialva, lugar que seu pai, Eurico Jardim Dornellas de
Barros, médico de espírito pioneiro, formado pela Escola Paulista de Medicina,
escolheu para residir e trabalhar ao lado de sua mãe, Genny Madeira Simões de Barros,
professora.
Fez o curso primário no grupo escolar da cidade, o ginasial e o colegial, em
colégios de irmãos maristas, em Maringá e em São Paulo. Com 17 anos ingressou na
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).
Na faculdade teve o privilégio de assistir aulas de ilustres mestres. Os que mais
lhe impressionaram foram Odorico Machado de Souza, Carlos da Silva Lacaz, Mauricio
Rocha e Silva, Charles Edward Corbett, Euryclides Zerbini, Arrigo Raia, Luiz Venere
Décourt, Waldomiro de Paula e Bussamara Neme.
Fez residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas de
1978 a 1980. Depois, simultaneamente, atuou por 10 anos na clínica obstétrica do
Hospital das Clínicas, onde estudou especialmente eclampsia e choque, e na Clínica
Franco Montoro, especializada em mastologia, onde se desenvolveu nessa
especialidade.
Defendeu tese de doutorado em 1987, com o título Doença Hipertensiva
Específica da Gestação. Correlação entre os Diagnósticos Clínico e Histopatológico
Renal e Estudo da Reversibilidade da Lesão Glomerular.
Casou-se em 1989 com a dra. Maria Aparecida Cardoso, ginecologista e
obstetra, que fora sua aluna no curso de pós-graduação.
Posteriormente trabalhou no Centro de Referência da Saúde da Mulher e na
disciplina de ginecologia da FMUSP, atuando na área de mastologia.
Defendeu tese de livre-docência em 2000, sob o título: Experiência com a
Avaliação Intraoperatória das Margens Cirúrgicas no Tratamento do Carcinoma
Conservador Inicial de Mama: Influência na Conduta Imediata e no Prognóstico
das Pacientes.
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Foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Federação LatinoAmericana de Mastologia.
Fundou o Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio-Libanês em 2004, onde além
de coordenar atividades assistenciais de excelência, criou a residência médica em
mastologia, exercendo ensino e pesquisa.
Publicou
mais
de
150
trabalhos
em
revistas
médicas
(http://lattes.cnpq.br/9292890862920675).
Em busca de novos conhecimentos e de troca de experiências, fez mais de 30
viagens de caráter científico para países da Europa, América e Ásia, seja para visitar
serviços, fazer estágios, proferir palestras ou participar de congressos. Foi convidado
como professor visitante nas prestigiadas instituições do Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center de Nova York, e Instituto Europeu de Oncologia, em Milão.
Foi editor da Revista Brasileira de Mastologia e membro do Editorial Board da
revista The Breast Journal.

