
 

 

 

 

 

 

Membro Honorário 

Data de admissão: 31/3/1977 
 

Geraldo Eduardo de Faria 

 

 
 

 
Helio Begliomini1 
 
Geraldo Eduardo de Faria nasceu na cidade de Rio Claro (SP), aos 8 de 

dezembro de 1944. É filho do casal de professores Geraldo Pinheiro Faria e Alice Maria 
Leite de Faria. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) “Júlio de Mesquina Filho”, em 1969. Fez residência cirurgia geral e 
urologia no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo (1970-1972), obtendo 
o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia em 1971. 

Retornou a Rio Claro e iniciou seu exercício profissional em 1974. Em 1976 
fundou o Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Claro, juntamente com os médicos 
Argemiro Dolce e Oswaldo Akamine. Tem atuado como diretor médico desse instituto 
até hoje, onde atende pacientes de urologia geral e, particularmente, de andrologia e 
medicina sexual.  

Tornou-se membro do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro 
em 1973. Nesse hospital atuou como chefe do Serviço de Urologia (1997-2008) e 
presidente da Comissão de Ética Médica (2000-2002). 

Teve igualmente atuação política em sua cidade natal, exercendo o cargo de 
secretário de saúde (1986-1988); vereador e vice-presidente da Câmara Municipal 
(1988-1992). Foi também presidente do Conselho Maçônico Rio-clarense e é membro 
dos conselhos consultivos e deliberativos de diversas entidades e associações 
beneficentes.  

Geraldo Eduardo de Faria é membro das seguintes entidades: Sociedade 
Brasileira de Urologia (SBU – 1971, titular), American Urological Association 
(membro internacional), Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual 
(Abeis), International Society for Sexual and Impotence Research (Issir – Holanda, 
1999), International Society for Sexual Medicine (ISSM), Sociedade Latino-Americana 
para o Estudo da Impotência e Sexualidade (tesoureiro 1999-2003 e 2004-2007), 
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Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual (Slams, 2007), Sociedad Colombiana 
de Urología (correspondente, 2005), Confederacíon Americana de Urología (CAU – 
titular, 2011), Academia Internacional de Sexologia Médica (titular e vitalício, 2010), e 
Centro de Estudos e Pesquisas em Comportamento e Sexualidade (CEPCoS – 
honorário, 2011). Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 31 de março de 
1977, galgando a condição de membro emérito e honorário desse sodalício. 

Na Sociedade Brasileira de Urologia – Secção São Paulo (SBU – SP) exerceu os 
seguintes cargos: 2o secretário (1980-1981); delegado (1986-1987, 1990-1991, 1992-
1993 e 1998-1999); editor do Boletim de Informações Urológicas (BIU, 1980-1981) e 
vice-presidente (1988-1989). 

Na SBU sede nacional foi presidente do Departamento de Andrologia (2003-
2005); da Comissão de Ética e Defesa Profissional; do Departamento de Sexualidade 
Humana (2012-2013), além de ter sido o editor chefe do Boletim da Urologia (Bodau, 
2005-2007).  

Dentre outros relevantes cargos que exerceu salientam-se as presidências da 
Associação Paulista de Medicina – Seccional de Rio Claro (APM – RC, 1978-1979); do 
Departamento de Urologia da Associação Paulista de Medicina (APM, 1981-1983); da 
Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual (Abeis, 1984-1986); da 
Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual; além de ter sido conselheiro do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp, 1988-1993). 

Recebeu o Prêmio do Departamento de Urologia da APM – categoria 
“Convidado Especial” – pelo trabalho “Impotência Sexual – Aspecto Urológico” 
(1979); menção honrosa pelo Cremesp e honra ao mérito pela APM (1997); e honra ao 
mérito pela APM – RC (2011). 

Geraldo Eduardo de Faria é membro do Editorial Board do Journal of Sexual 
Medicine desde 2007. Tem participado de diversos protocolos de estudos internacionais 
com medicamentos para tratamento de disfunções sexuais. Publicou 14 trabalhos 
científicos em revistas do Brasil e do exterior; nove capítulos em livros; e três artigos 
em jornais e revistas. Fez 94 apresentações de temas livres, palestras, aulas ou 
participações em mesas-redondas. 

Esteve presente em 211 congressos, jornadas e simpósios no Brasil e no exterior 
e organizou outros dez eventos. Atuou em uma banca examinadora. 

São de sua lavra as obras: Atualização em Tratamento Medicamentoso Oral 

da Disfunção Erétil (em coautoria com Carlos Roberto Ferreira Jardim e Joaquim 
Francisco de Almeida Claro, 2005) e Manual Prático de Condutas em Medicina 

Sexual e Sexologia (em coautoria com Sidney Glina e M. Vieira, 2013). 
Ao receber da Câmara Municipal de Rio Claro o título de Cidadão Emérito, 

assim se expressou: “É com muita honra e humildade que recebo essa homenagem. 
Estou consciente de que a honraria é resultado da conjugação de esforços de todos que 
me acompanharam até aqui, em minha vida familiar e profissional nos últimos 40 anos. 
É o reconhecimento de que tenho feito algo de bom por meus semelhantes e isso é o que 
me deixa mais satisfeito”. 

Geraldo Eduardo de Faria casou-se com a professora Célia Mezzarana Faria, e 
desse matrimônio nasceram três filhas: Daniela, juíza de direito, casada com Michel 
Romano, promotor de justiça; Márcia, arquiteta, casada com Vinícius Buschinelli, 
empresário; e Cláudia, psicóloga, casada com Jonas Lopes, empresário.  


