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José Hugo de Lins Pessoa, médico pediatra, é professor titular emérito de 

pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (SP). Nascido no dia 11 de setembro de 
1944, na cidade de Recife (PE), é filho de Hermes Dorta Pessoa e de Maria Carmelita 
Lins Pessoa.  É casado com a doutora Marisa Lima Pessoa, também pediatra. Desse 
matrimônio nasceram dois filhos: Roberto Pessoa, advogado, e Eduardo Pessoa, 
médico; e três netos: Cecília (12 anos), Maria Eduarda (quatro anos) e Bernardo (um 
ano).  

Em dezembro de 1962, após concluir o curso colegial no Colégio Marista, 
prestou exame de habilitação (vestibular) à Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Pernambuco, tendo sido aprovado com média de sete e um (7,1) e 
classificado em 9o lugar. Matriculou-se na 1a série do curso médico em 20 de fevereiro 
de 1963, concluindo-o em 8 de dezembro de 1968. Escolheu e abraçou a especialidade 
de pediatria, que exerce com renovada paixão desde o primeiro dia.  

Radicou-se definitivamente no estado de São Paulo, na capital, e na cidade de 
Jundiaí, exercendo a medicina pediátrica e atividades docentes. Trabalhou atendendo 
pacientes em ambulatórios, enfermarias, prontos-socorros e, atualmente, com 48 anos de 
profissão, continua trabalhando em seu consultório, na cidade de São Paulo. Exerceu a 
docência em pediatria no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE) como 
preceptor de residentes, e na Faculdade de Medicina de Jundiaí como professor de 
pediatria.  
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da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  
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Após a graduação em medicina realizou sua formação pediátrica como bolsista, 
através de curso em tempo integral, no Hospital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo, de fevereiro de 1971 a fevereiro de 1972. Em 1974 obteve, por concurso, o título 
de especialista em pediatria (TEP). Realizou a pós-graduação – mestrado e doutorado – 
na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Em 1995 obteve o 
diploma de mestre – área de concentração pediatria – com a tese Análise da Densidade 
Mineral Óssea em Crianças com Sete Anos de Idade: Correlação com Peso, 
Estatura, Idade Óssea e Níveis Séricos de IGF-1. Em 1997 obteve o título de doutor, 
também na área de concentração de pediatria, com a tese Densidade Mineral Óssea da 
Região do Punho e da Mão em Crianças Pré-Púberes: Correlação com as Idades 
Cronológica e Óssea, o Peso Corporal e a Estatura.     

Em 1972, José Hugo de Lins Pessoa prestou concurso para pediatra do Iamspe2, 
no Hospital do Servidor Público Estadual, onde trabalhou até 1983. Assumiu a 
preceptoria dos médicos residentes em pediatria nessa importante instituição por convite 
do doutor Guilherme Mattar, diretor do serviço. Desenvolveu atividades de formação 
teórica e prática dos médicos residentes, participando ativamente na enfermaria e no 
ambulatório. Neste período foi preceptor de cerca de 40 médicos residentes. Dentre 
esses residentes alguns são hoje professores de pediatria. 

Em 1973 foi convidado pelo professor doutor José Lauro de Araújo Ramos, que 
na época era chefe da disciplina de pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, para 
ser professor nessa instituição. Com vocação docente, dedicou-se ao ensino da pediatria 
durante 40 anos. Fez carreira acadêmica na Faculdade de Medicina de Jundiaí, 
instituição municipal de ensino criada em 1968. Aí iniciou como professor auxiliar, 
passando por todas as etapas até galgar a posição, por concurso público, de professor 
titular. Em abril de 1974 foi contratado como professor auxiliar. Em maio de 1975 sua 
contratação foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), parecer 1449/75. 
Em 1o de setembro de 1978 foi promovido a professor assistente. Na década de 1980 
foram modificadas algumas normas e realizado concurso para professor nos diversos 
departamentos da instituição. Participou do concurso para professor auxiliar da 
disciplina de pediatria em 27 de abril de 1989, sendo aprovado, e, desse modo, 
continuou com seu trabalho docente na faculdade. Neste mesmo ano assumiu a chefia 
da disciplina de pediatria. Em maio de 1995 foi promovido a professor assistente-mestre 
e, em julho de 1997, a professor adjunto-doutor. 

José Hugo de Lins Pessoa organizou o serviço de pediatria da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí, no Hospital de Clínicas de Franco da Rocha (Hospital Estadual). O 
internato e, posteriormente, a residência em pediatria, passaram a ser desenvolvidos 
nesse serviço até a criação do Hospital Universitário (HU) da própria faculdade, em 
2004. Em dezembro de 2002 foi homenageado com placa aposta na enfermaria de 
pediatria relativa ao trabalho desenvolvido. Em 2003, após concurso público, assumiu 
como professor titular de pediatria. Em 2013 recebeu o diploma de professor emérito da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí.   

No período de 2008 a 2012 exerceu, na Faculdade Medicina de Jundiaí, o cargo 
de coordenador do curso médico. Participou do Conselho Técnico Administrativo 
(CTA) da instituição e da Egrégia Congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. 
Como professor emérito continua membro da Congregação da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí. Em 2012 recebeu o Prêmio Desenvolvimento da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí.  

Concorda com os que dizem que existem os que pesquisam e descobrem o saber; 
e que existem aqueles que transmitem e difundem o saber (vocação docente). Tem 
muita alegria por ter sido homenageado pelos seus alunos, inúmeras vezes, tendo sido, 
inclusive, nome de turma de médicos. Ressalta-se que além de homenageado pelos 
concluintes em várias solenidades de formatura foi paraninfo (1990, 1994, 1995); nome 
de turma (1996) e patrono (1997). 
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José Hugo de Lins Pessoa recebeu em 1995, o prêmio “Refinações de Milho 
Brasil”, na Associação Paulista de Medicina, pelo melhor trabalho científico na área de 
pediatria desse ano. Em 2008 lançou com José Carlos Pereira Jr. e Rosana S. Cardoso 
Alves o livro: Distúrbios do Sono na Criança e no Adolescente: Uma Abordagem 
para Pediatras (Editora Atheneu), que teve sua segunda edição em 2015. Em 2009, 
juntamente com Cláudio Barsanti, publicou através da Sociedade de Pediatria de são 
Paulo, o Manual do Pediatra – Defesa Profissional. Em 2013 publicou o livro 
Puericultura Conquista da Saúde da Criança e do Adolescente (Editora Atheneu). 
Ademais, escreveu 28 capítulos de livros; 25 artigos médicos; 16 trabalhos publicados 
em anais; e teve 36 participações em bancas examinadoras acadêmicas de mestrados, 
doutorados e de professor titular. Ministrou conferências e aulas em congressos, cursos 
e simpósios. Em 2010 foi presidente do 12o Congresso Paulista de Pediatria. Em 2015 
obteve o certificado de área de atuação em medicina do sono pela Associação Médica 
Brasileira.   

Paralelamente à sua atuação docente e de médico pediatra participou e colaborou 
em entidades médicas. Desde o ano de 1973 é membro da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo. Em 1992 foi fundador da Sociedade de Pediatria de Jundiaí. Participou como 
diretor em várias gestões da Sociedade de Pediatria de São Paulo e da Sociedade 
Brasileira de Pediatria. Foi membro do departamento de Defesa Profissional dessas 
entidades, onde também colaborou em grupos de trabalho e participou de departamentos 
científicos. Foi delegado da capital em duas gestões na Associação Paulista de 
Medicina. No período de 2007-2009 foi presidente da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo. Nesse período, preocupado com a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), criou o 
grupo de trabalho sobre os efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido, 
coordenado pela professora doutora Conceição A. Mattos Segre3. Esse grupo é hoje 
uma referência no combate a SAF. 

José Hugo de Lins Pessoa diz que após quase meio século (48 anos) na profissão 
de médico, se fosse possível, faria tudo de novo. Aprendeu e transmitiu para seus alunos 
que a medicina ultrapassa os conhecimentos técnicos e vai além do diagnóstico e da 
terapêutica. É preciso que o atendimento médico também satisfaça a dimensão ética. 
Considera ilustrativo o aforismo: “Medicina é Ciência e Arte”. Ciência para “diferenciar 
o que é verdadeiro do que é falso”; e Arte para “distinguir o que tem significado do que 
não tem”. 

Gosta de praticar longas caminhadas, de jogar xadrez e de escrever crônicas. 
Torce pelo Santos Futebol Clube. Considera-se um homem feliz porque ama a sua 
família, o seu trabalho e os seus amigos. 
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de Medicina de São Paulo, sob a patronímica de Nemésio Bailão. 


