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Nasci em 13 de setembro de 1953, em Pirajuí (SP), onde transitoriamente minha 

família morou por um ano. Vivi toda a minha infância e adolescência na vizinha Bauru, 
de onde tenho ótimas recordações. Filho de seu Farid, funcionário de carreira do Banco 
do Brasil, dedicado, respeitado, e com grandes dotes em exatas, o que me influenciou a 
pensar em algum momento em fazer engenharia; e de dona Sonia, mãe dedicada e 
professora por pouco tempo, ocupação que deixou para se dedicar melhor aos três 
filhos. Acho que valeu a pena, já que os três se formaram e desenvolveram suas 
profissões com desenvoltura.  

Felicidade ter crescido em ótimo ambiente familiar, estudando em boas escolas, 
praticando esportes e tendo tido o privilégio de conviver com excelentes amigos e 
professores, o que me ajudou precocemente a despertar para os problemas sociais.  

No colégio, o contato mais próximo com a área biológica e a visita a um hospital 
universitário, através de um primo formando em medicina, confirmaram minha 
inclinação pela medicina. Desloquei-me para São Paulo para concluir o colégio e fazer o 
cursinho. Após um ano de adaptação, consegui entrar em várias faculdades, para a 
felicidade de toda a família, me transferindo a seguir para a Unicamp2.  

Novamente, a felicidade de uma excelente escola ainda se iniciando e, grandes 
mestres e amigos, ajudaram-me a definir minha paixão pela medicina e a convicção da 
escolha certa e da importância fundamental da saúde para o ser humano e sua cidadania. 
Optei pela cirurgia após estágio, pois cativado pela clínica e pela cirurgia, conclui que 
teria na área cirúrgica uma opção mais abrangente.  

                                                           
1 A Biografia foi fornecida pelo autor e a foto foi obtida no acervo da Associação Paulista de 

Medicina. 
 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção, assim como as notas de 

rodapé foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de 
Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 
2 Unicamp: Universidade Estadual de Campinas. 



Na residência médica na Unicamp, após três anos excelentes, complementei a 
minha formação também em terapia intensiva e nutrição parenteral e enteral, 
respondendo assim também à minha expectativa de atuar na área clínica. 

Desde os primeiros anos de formado tive o privilégio de ter bons trabalhos e 
boas condições para isso. Sempre com grande intensidade, mesclando atividade 
profissional universitária e iniciativa privada, principalmente junto à cooperativa 
médica. Tive, ainda, a grata satisfação de participar do início da terapia intensiva da 
Unicamp, em 1987, e, logo depois, do início da cirurgia do trauma, com o saudoso 
professor Mario Mantovani.  

Com ele entendi a importância da educação continuada e me tornei, junto com 
outros amigos, instrutor do ATLS (Suporte Avançado em Trauma) e, posteriormente, 
instrutor da TNT (Terapia Nutricional Total). Exatamente nesse contexto científico, 
adentrei à área associativa, participando inicialmente dos departamentos especializados 
da Sociedade Médica de Campinas (Departamento de Gastrocirurgia e Cirurgia Geral) 
e, posteriormente, pela convivência associativa, cooperativa e política, fui conduzido à 
presidência da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas.  

Foram duas gestões inesquecíveis, com diretorias vibrantes, extremamente 
sintonizadas, pautadas no científico, na relação com a Sociedade e, principalmente, na 
defesa profissional. Nesse momento tornavam-se palpáveis os grandes riscos e 
dificuldades nas áreas de saúde suplementar e pública. Após cerca de cinco anos no 
Conselho Municipal de Saúde de Campinas adentrei na APM3. Inicialmente na diretoria 
de Eleuses Paiva4 e, posteriormente, de José Luiz Gomes do Amaral5. Dois amigos 
inesquecíveis, com diretorias nas quais desenvolvi grandes amizades e trabalhos. Nesse 
período exerci a vice-presidência por duas vezes; defesa profissional; diretoria de 
marketing; e, por duas gestões, a presidência, com participativa diretoria e qualificada 
assessoria técnica. 

Ao longo desses anos tivemos o privilégio de promover maior profissionalização 
da entidade e continuação da sua unificação regional e distrital. Lutei pelo 
desenvolvimento da educação continuada e defesa profissional, criando uma assessoria 
técnica e política mais profissionalizada, com grande contato com a sociedade. De 
realce, desenvolvemos o programa Ação Saúde, na TV, com programas voltados para a 
comunidade, além de vários programas de impacto na área de defesa profissional, que 
também se tornaram projetos de lei. 

Ainda antes de adentrar à presidência da APM, em 2003, tive a oportunidade de 
participar, com grande aprendizado, do Grupo Unidade Médica, no Cremesp6, durante 
cinco anos. Extremamente atuante, o período me proporcionou melhor compreensão de 
todo o processo ético e da importância da qualificação médica e da boa relação médico–
paciente. 

Em 2011 fui eleito para a primeira vice-presidência da AMB7, liderada por 
Florentino Cardoso ao lado de motivada diretoria, que, em curto espaço de tempo, tenta 
implementar fluxos compatíveis com os tempos modernos para a área associativa, 

                                                           
3 APM: Associação Paulista de Medicina. 
 
4 Eleuses Vieira de Paiva é membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo.  
 
5 José Luiz Gomes do Amaral é membro titular e primeiro ocupante da cadeira no 23 da 

Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é Gil Soares Bairão. 
 
6 Cremesp: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 
 
7 AMB: Associação Médica Brasileira. 



sempre mantendo a qualificação da educação continuada e uma defesa profissional 
ativa.  

Atualmente, sou também delegado do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo na grande Campinas. Fui coordenador e membro do conselho fiscal na 
Unimed Campinas por três anos (2001, 2002, 2003); membro da Comissão de Ética da 
Irmandade de Misericórdia de Campinas por duas gestões; membro da Comissão 
Nacional de Honorários Médicos, representando a APM e a AMB;  membro do 
Conselho Estadual de Saúde, representando a APM por três anos; participei de centenas 
de jornadas e congressos científicos com dezenas de publicações de temas livres; artigos 
científicos, capítulos de livros em cirurgia geral e nutrição parenteral e enteral; e mais 
de cem editoriais das áreas associativa e universitária, tanto em Campinas como no 
Estado de São Paulo. 

Sou cocoordenador e organizador do curso de urgência e emergência da APM 
junto à prefeitura de SP; coorganizador do curso de urgência e emergência da APM e 
AMB junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; presidente e membro por 
quatro gestões do Comitê de Nutrição de Parenteral e Enteral; cofundador do 
Departamento de Cirurgia do Trauma da Sociedade de Medicina e Cirurgia de 
Campinas; médico associado da disciplina de cirurgia do trauma da Unicamp desde 
1989; coordenador de cirurgia do Hospital Ouro Verde de Campinas há três anos; 
membro e ex-chefe da UTI8 do Hospital de Samaritano de Campinas, desde 1988; 
membro da equipe multiprofissional de terapia nutricional da Irmandade de 
Misericórdia de Campinas e do Hospital Samaritano de Campinas; cirurgião e ex-
coordenador do Pronto-Socorro da Irmandade de Misericórdia de Campinas; cirurgião 
do aparelho digestivo do Hospital Samaritano de Campinas e do Hospital Madre 
Teodora de Campinas; membro da câmara técnica de nutrologia do Cremesp há 5 anos; 
secretário da diretoria da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral desde 
2011; membro do comitê de bioética do Hospital das Clínicas da Unicamp; e, em 2012, 
fui acolhido acadêmico da prestigiosa e querida Academia de Medicina de São Paulo9.  

                                                           
8 UTI: Unidade de Tratamento Intensivo ou Unidade de Terapia Intensiva. 
 
9 Jorge Carlos Machado Curi ingressou em 7 de março de 2012 como segundo ocupante da 

cadeira no 84, cujo patrono é Zeferino Vaz. 


