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Jose Antonio Livramento nasceu aos 7 de fevereiro de 1945, na cidade de Recife 

(PE). É filho de Fernando Gusmão de Araújo Livramento e de Dulce Livramento. 
Ingressou em 1o lugar no vestibular para Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), recebendo, em decorrência, um prêmio 
da reitoria em 1963. Graduou-se nessa instituição de ensino em 1968. 

Fez residência em neurologia no Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP, 1969-1970), e aí se dedicou à 
carreira universitária. 

Obteve o título de especialista em neurologia pela Associação Médica Brasileira 
(AMB, 1974). 

Na FMUSP galgou a condição de mestre em neurologia com a tese 
Imunoglobulinas do Líquido Cefalorraqueano Normal (1978), sob a orientação do 
professor Antonio Spina França Netto2; o de doutor com a tese Contribuição de 

Reações de Imunofluorescência no Líquido Cefalorraqueano ao Estudo da 

Neurocisticercose (1980), também sob a orientação do professor Antonio Spina França 
Netto; e o de livre-docente com a tese Síndrome do Líquido Cefalorraqueano na 

Neurocisticercose (1986). 
Os temas prediletos de seu estudo são: meningites, neurocisticercose e Aids3. 

                                                 
1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo o patrono é  

Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 

  
2 Antonio Spina França Netto foi membro titular, emérito e primeiro ocupante da cadeira no 54 

da Academia de Medicina de São Paulo, sob a patronímica de Enjolras Vampré. Presidiu esse sodalício 

num mandato bienal entre 1977-1978. 
  
3 Aids: Acquired Immune Deficiency Syndrome. 
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Dentre os cargos que exerceu na FMUSP salientam-se: responsável pela orientação de 
residentes e estagiários do Centro de Investigações em Neurologia (1985) e chefe do 
Centro de Investigações em Neurologia (1990). 

Jose Antonio Livramento recebeu prêmios, homenagens e comendas, dos quais 
se salientam: Prêmio Carlo Erba relativo ao 1o lugar entre os trabalhos científicos 
apresentados no XXV Congresso Médico-Acadêmico Estadual de Pernambuco (1966); 
e Prêmio Syntex de Reumatologia – Prêmio Torres Homem4 relativo ao 1o lugar no 
trabalho apresentado no  XV Congresso de Reumatologia (1984). 

Dentre as entidades de que faz parte salientam-se: Liga Brasileira de Epilepsia 
(desde 1970); Associação Paulista de Medicina (APM – diretor de divulgação científica 
do Departamento de Neurologia, 1983-1985); Academia Brasileira de Neurologia (ABN 
– titular e cofundador, juntamente com Antonio Spina França Netto, do grupo de 
trabalho sobre Líquido Cefalorraqueano em 1979, sendo secretário de 1979-1980 e 
presidente de 1981-1983. Atuou também como 1o secretário da ABN nos biênios 1994-
1996 e 1996-1998, e como membro do conselho da ABN de 1994-2002); World 

Federation of Neurology (WFN, 1979; membro titular do Grupo de Pesquisa de 
Neurologia Tropical nas Américas – desde 1984; e secretário regional desse grupo para 
o Brasil, 1984). 

Jose Antonio Livramento foi editor-associado dos Arquivos de Neuropsiquiatria 
– jornal oficial da Academia Brasileira de Neurologia e membro do Conselho 
Consultivo da Revista Paulista de Medicina (1979-1981).  

Publicou 109 trabalhos científicos em periódicos; 55 capítulos em livros; 74 
resumos em anais e apresentou um trabalho em congresso. 

Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 51 de dissertação de 
mestrado; duas de qualificação de doutorado; 67 teses de doutorado; duas monografias 
de cursos de aperfeiçoamento; oito de livre-docência; uma de professor titular; e oito de 
concursos públicos, dentre outras. Por sua vez orientou três teses de mestrado e seis de 
doutorado. Fez-se presente em 377 congressos, simpósios, cursos e jornadas, e 
organizou seis outros eventos. 

É de sua lavra a obra Neuroinfecção (1994, 1996 e 1998, em coautoria com 
Luís dos Ramos Machado5, José Paulo Smith Nóbrega6, G. H. R e S. A.). 

Jose Antonio Livramento ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 
7 de março de 1997, galgando a condição de membro honorário desse sodalício. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 
4 João Vicente Torres Homem é o patrono da cadeira no 70 da Academia de Medicina de São 

Paulo. 

 
5 Luís dos Ramos Machado é membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. 

 
6 José Paulo Smith Nóbrega é membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. 


