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Nelson Roque Paladino nasceu em 19 de Junho de 1927, em São Paulo. 
Formou-se em medicina na Escola Paulista de Medicina (EPM) em 1953. 

Exerceu várias atividades durante o curso universitário como monitor de anatomia 
descritiva e topográfica; estágio no laboratório central do Hospital São Paulo; interno e 
monitor nos anos de 1952 e 1953, por concurso, no Departamento de Clínica Médica 
nos setores de pneumologia, cardiologia, hemodinâmica e na clínica de propedêutica 
médica, cujo chefe era o professor Jairo de Almeida Ramos.   

Já formado, continuou como assistente do serviço até 1959 e como plantonista 
do posto de emergência do Hospital São Paulo. 

Foi assistente, no consultório, e dos pacientes  internados particulares no 
Hospital São Paulo do dr. Silvio dos Santos Carvalhal, encarregado do Setor de Clínica 
Médica da EPM em 1953 a 1955.  

                                                           
* Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção foram feitas pelo 
acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São 
Paulo sob o patrono de Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  
 
Nelson Roque Paladino faleceu no dia 27 de novembro de 2019, aos 92 anos. 
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Foi assistente da Primeira Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP), na disciplina de cirurgia torácica do professor  
Euryclides de Jesus Zerbini de 1959 a 1961.  

De 1955 a 1960 foi fundador do Pronto-Socorro de Cardiologia e Laboratório 
Clínico São Paulo. 

De 1961 a 1972 foi clínico do Instituto de Reabilitação do Departamento de 
Ortopedia e Traumatologia da USP, do professor Francisco Godoy Moreira e Flavio 
Pires de Camargo. 

 De 1961 a 1964 foi médico perito do Departamento de Benefício do Instituto  
de Aposentadorias e Pensões dos Industriários – IAPI. De 1964 a 1984 foi cardiologista 
efetivo pela CLF após aprovação em concurso público.  

De 1972 a 1994 exerceu atividades de ensino e de rotina nos cursos de medicina 
no Departamento de Radiologia da USP dos professores Paulo de Almeida Toledo e 
Álvaro de Almeida Magalhães, participando também de atividades de ensino na 
Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da USP, no curso de Locomoção de 
Cegos.  

Nelson Roque Paladino mantém clínica particular desde 1960 nas especialidades 
de medicina interna e cardiologia. Participou de trabalhos científicos apresentados em 
congressos e publicados em revistas científicas; e colaborou em algumas teses 
apresentadas de pós-graduação.   

Colaborou também em livros médicos, tais como “Radiologia Básica” (1978) do 
professor Paulo de Almeida Toledo, Editora Atheneu; e “Perguntas e Respostas em 
Radiologia” (1978) dos professores Álvaro de Almeida Magalhães e Murilo Chaves.  

Nelson Roque Paladino é membro das seguintes entidades médicas: Associação 
Paulista de Medicina, sócio efetivo desde 1954; Associação Médica Brasileira, desde 
1954; Sociedade Brasileira de Cardiologia, desde 1955; Sociedade Médica Ítalo-
Brasileira; Sociedade Brasileira de História da Medicina e Academia de Medicina de 
São Paulo, desde 1987.  


