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Salomon Benabou nasceu em 11 de abril de 1955, em Tanger, no Marrocos. É 
filho de Simon Benabou e de Rachel Benabou, e possui a nacionalidade brasileira. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), em 1978. Subsequentemente fez residência em neurocirurgia no 
Departamento de Neuropsiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP, durante quatro 
anos, concluindo sua especialização em 1982.   

A fim de aprimorar seus conhecimentos em neurocirurgia fez estágio nos 
Estados Unidos da América na Division of Nerurosurgery – Department of Surgery – 
Duke University Medical Center, Durham North Caroline, em 1985; e especialização 
em radiocirurgia e radioterapia estereotáxica na Pittsburg University School of 
Medicine, em 1991, e no Massachusetts General Hospital, em Boston, em 1996. 

Concluiu doutorado na Escola Paulista de Medicina (EPM), hoje, Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), em 5 de junho de 1989. 

Dedicou-se à carreira universitária no Hospital das Clínicas da FMUSP, na 
Divisão de Neurocirurgia Funcional do Instituto de Psiquiatria, iniciando como 
assistente, em 1983; supervisor da equipe técnica de neurocirurgia e estereotaxia 
(1/9/1984 a 20/11/1987); diretor do Laboratório de Investigação Médica (LIM, desde 
1/9/1984); e diretor (1996-2000). 

Atuou como docente, desde 1982, nos cursos de especialização para residentes 
de neurocirurgia, fisiatria, anestesiologia e psiquiatria do Hospital das Clínicas da 
FMUSP, tendo ministrado mais de 136 aulas, e tornou-se corresponsável, desde 1983, 
por três disciplinas do Departamento de Neuropsiquiatria. 

Salomon Benabou (Figura 2) participou de 17 cursos de aperfeiçoamento no 
Brasil e sete no exterior; de 18 congressos nacionais de outros oito no exterior. 
                                                 

1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é 
Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 
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Conferencista e palestrante, já fez 48 apresentações, no Brasil, e seis no exterior. Tem 
10 trabalhos publicados em revistas nacionais e cinco em periódicos internacionais. 
Apresentou 19 trabalhos em congressos nacionais e seis outros no exterior. 

 

 
Figura 2 – Salomon Benabou. 

 
Dentre outros cargos que exerceu salientam-se: membro da comissão 

organizadora de 12 cursos e simpósios nacionais; membro de três bancas examinadoras 
de mestrado e doutorado; revisor, desde 1984, de artigos científicos; diretor do Serviço 
de Radiocirurgia e Radioterapia Estereotáxica do Hospital Beneficência Portuguesa de 
São Paulo, desde 1993, e diretor do Serviço de Radioterapia e Radiocirurgia do Hospital 
Bandeirantes, desde 2011. 

É membro das seguintes entidades: Liga Brasileira de Epilepsia, International 
Stereotatic Radiosurgery Society (IARS, desde 1991); Departamento de Biologia 
Celular do New York Medical College (Nova Iorque, desde 2001); e Sociedade 
Brasileira de Radiocirurgia (fundador, presidente de 2008-2010, e membro do Conselho 
Executivo).  

Ingressou com membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 7 de 
dezembro de 1994, sendo o primeiro ocupante da cadeira no 116, cujo patrono é Synesio 
Rangel Pestana, que também presidiu esse sodalício durante um mandato anual entre 
1910-1911. 

Salomon Benabou casou-se com Maria Helena de Pina, em 4 de fevereiro de 
1983, e desse conúbio nasceram suas duas filhas: Kelly Benabou (4/10/1985) e Karen 
Benabou (3/6/1987). 
 


