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Raphael Penteado de Barros, também conhecido por Raphael de Barros, nasceu
na cidade de São Paulo, em 13 de outubro de 1887. Era filho de Antonio Paes de Barros
e de Maria Paes de Barros. Graduou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
em 1911. Recebeu grande influência com a descoberta dos Raios X pelo físico e
professor alemão da Universidade de Wursburg, Wilhelm Conrad Roentgen2 (18451923), cuja aplicabilidade clínica estava iniciando. Sua tese de doutoramente por
ocasião da conclusão de seu curso médico intitulou-se Estudo Radiológico do
Estômago, e é considerada a primeira tese de radiologia feita no Brasil.
Raphael Penteado de Barros (Figura 2) radicou-se na cidade de São Paulo e
constituiu-se no primeiro radiologista dessa cidade. Organizou o Serviço de Radiologia
da Santa Casa de Misericórdia, até então considerado “verdadeira usina elétrica” com
enormes transformadores e ampolas de Raios X manipulados por técnico europeu
especialmente contratado.
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Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo cujo patrono é
Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.
Nótula: A foto inicial e parte das informações aqui consignadas foram gentilmente fornecidas
pelo acadêmico Álvaro Eduardo de Almeida Magalhães, titular e emérito da cadeira no 49 da Academia
de Medicina de São Paulo.
2

Wilhelm Conrad Roentgen descobriu os Raios X em 8 de novembro de 1895. Recebeu o
primeiro prêmio Nobel de Física, em 1901. Ele recusou o direito de patente e propriedade de sua
descoberta e até mesmo dispensou homenagens do tipo epônimo. Assim mesmo, até hoje, a radiografia é
chamada por alguns de roentnografia.

Figura 2 – Raphael Penteado de Barros.

A Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP), fundada em 1912, teve como primeiro diretor
Arnaldo Vieira de Carvalho3, que já estava convencido da importância do diagnóstico
radiológico (Figura 3). Em decorrência, convidou Raphael de Barros para ocupar o
cargo de assistente da cadeira de física médica, que era dirigida pelo professor Edmundo
Xavier4, além de chefiar o Serviço de Radiologia da Santa Casa de Misericórdia, então
sede da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo.
Em 1915 passou a ser professor substituto de física médica e história natural
médica (1a Secção). Ademais, fez parte com aproximadamente 27 professores, além de
Arnaldo Vieira de Carvalho, da primeira congregação dessa casa de ensino5.
Em 1914, Raphael Penteado de Barros fez estágio de aperfeiçoamento na
França, no Serviço de Radiologia do professor Antoine Béclère, tido como o “pai da
radiologia francesa”, a quem ele sempre reverenciou e referiu que procurou imitá-lo.
Na Santa Casa os exames radiológicos passaram a ser acompanhados de
relatórios escritos. Os principais diagnósticos eram de fratura e luxação; litíase do trato
urinário e da vesícula biliar; lesão pulmonar, alteração do volume cardíaco e dilatação
aneurismática da aorta.
Nessa época, Raphael de Barros teve a oportunidade de fazer um diagnóstico de
tumor de cólon em paciente que foi operado por Arnaldo Vieira de Carvalho, sendo
comprovado o achado radiológico.
Ainda em plena I Guerra Mundial, em 1918, Raphael Penteado de Barros tomou
parte da Missão Médica Brasileira enviada à França, que tinha como meta prestar
assistência aos combatentes aliados. Houve uma sessão solene na Faculdade de
Medicina e Cirurgia de São Paulo para homenagear os representantes paulistas dessa
missão, que contou também com Benedicto Montenegro6, Raul Vieira de Carvalho7,
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Arnaldo Augusto Vieira de Carvalho foi nomeado através de decreto de 7 de janeiro de 1913,
do presidente do estado de São Paulo, Francisco de Paula Rodrigues Alves, como diretor da Faculdade de
Medicina e Cirurgia de São Paulo. Foi também membro fundador e presidente da Sociedade de Medicina
e Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante dois mandatos anuais entre
1901-1902 e 1906-1907, e é o patrono da cadeira no 11 desse silogeu.
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Edmundo Xavier ingressou como membro titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São
Paulo, hoje, Academia de Medicina e Cirurgia de São Paulo, entre março e julho de 1910. In: “Na Arena
de Esculápio – A Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 1895-1913”, livro de Luiz Antonio
Teixeira. Editora Unesp, São Paulo, 2007, página 92.
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Livro “Faculdade de Medicina – Reminiscências, Tradição, Memória de Minha Escola” de
Carlos da Silva Lacaz. CLR Baliero Editores Ltda e Companhia Brasileira de Impressão e Propaganda,
São Paulo, 1985, 148 páginas.
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Benedicto Augusto de Freitas Montenegro foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia
de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1952-1953.

Adolpho Corrêa Dias Filho, Christiano de Souza, Baeta Neves, além dos adidos João
Monlevade e Arsênio Galvão Filho. Receberam reconhecida distinção por parte do
governo francês.

Figura 3 – Sentados na primeira fila: Arnaldo Vieira de Carvalho entre Rubião
Meira de terno escuro, à sua direita, e Raphael de Barros, à sua esquerda, dentre outros
médicos do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo8.

Raphael Penteado de Barros foi o fundador do departamento de eletricidade
médica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, nos idos de 1919. Nessa época
também possuía um “Gabinete de Raios X”, situado na Rua São Bento, no 14, no centro
da capital.
O ensino da radiologia na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo teve
início em 1915. Raphael Penteado de Barros foi nomeado professor catedrático dessa
disciplina em 1926, permanecendo no cargo até 1956.
Raphael Penteado de Barros foi membro titular da Sociedade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, sendo o primeiro
radiologista a apresentar trabalho científico nessa entidade. Nesse trabalho foram
mostradas radiografias de tórax, evidenciando lesões cavitárias dos pulmões e causando
importante repercussão no meio médico. Atuou também como 2o secretário da gestão
que teve como presidente Antonio Cândido de Camargo9.
Em 1957, apenas um ano após a sua aposentadoria, o Raphael Pentado de
Barros voltou ao Hospital das Clínicas da FMUSP para submeter-se a uma radiografia
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Raul Vieira de Carvalho foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo,
hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1940-1941.
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Foto extraída do livro “Arnaldo Vieira de Carvalho e a Faculdade de Medicina: Práticas
Médicas em São Paulo (1988-1938)” de autoria de André Mota e Maria Gabriela S. M. C. Marinho.
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Antônio Cândido de Camargo foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São
Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1915-1916, e é o
patrono da cadeira no 66 desse silogeu.

de tórax. Enquanto aguardava o resultado do exame, no momento em que conversava
com seus ex-assistentes, na sala de relatórios, chegou a sua radiografia que foi colocada
no negatoscópio. Houve subsequentemente um silêncio constrangedor, pois havia uma
imagem tumoral no pulmão esquerdo. Diante da radiografia o velho mestre comentou:
“É... de alguma coisa a gente tem de morrer”.
Raphael Pentado de Barros (Figura 4) faleceu no ano seguinte, em 26 de maio de
1958, na capital paulista, contando com 70 anos. Seu nome é honrado como patrono da
cadeira no 49 da augusta Academia de Medicina de São Paulo. Deu nome, na década de
1950, a um prêmio científico promovido pela Associação Brasileira de Leprologia.
Atualmente, seu nome é também honrado num Centro de Estudos Radiológicos na
FMUSP.

Figura 4 – Raphael Pentado de Barros10.
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Foto da ficha microfilmada obtida gentilmente no acervo do Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo (Cremesp).

