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Osmar Monte nasceu na cidade de São Paulo, em 10 de dezembro de 1943. Seus 

pais, Emilio Monte e Ernesta Franchin Monte, eram filhos de imigrantes italianos que 
chegaram ao Brasil no início do século XX e nasceram na cidade de Itatiba (SP). Após se 
unirem em matrimônio, mudaram-se para São Paulo e tiveram três filhos: Marlene, Osmar 
e Marlise, aos quais sempre transmitiam a necessidade de estudar. Assim, Marlene 
formou-se em advocacia; Osmar em medicina; e Marlise em pedagogia. 

Osmar Monte casou-se com a socióloga Carolina Merlin Colombo Monte e 
tiveram dois filhos: Eduardo Monte (in memoriam) e Tatiana Monte, orgulhos de sua 
existência. 

Osmar Monte iniciou seus estudos no Colégio São José de Vila Matilde, onde 
estudou durante os cinco anos do curso primário. Fez o curso ginasial no Colégio Estadual 
Nossa Senhora da Penha, onde ingressou por exame de admissão, como era rotina na 
época. No final do curso ginasial fez opção de realizar o científico com o firme propósito 
de ser médico. 

Terminado o científico, fez inscrição para prestar vestibular no Cescem – Centro 
de Seleção de Candidatos às Escolas Médicas e no vestibular da Faculdade de Ciências 

 

1 Nótulas: A biografia e a foto foram fornecidas pelo autor.  
 
A. Adaptações do texto ao perfil desta secção foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, 

titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto 
de Freitas Montenegro.  

 
B. A solenidade de posse ocorreu em sessão de gala no auditório nobre da Associação Paulista de 

Medicina. 
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Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP). No primeiro foi selecionado para 
cursar a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, mas 
como já havia sido aprovado na Santa Casa, decidiu aí estudar, tendo ingressado em 1966 
e colado grau em 1971. Aí também fez residência em clínica médica (1972-1973) e obteve 
o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em 
1974.  

Osmar Monte dedicou-se à carreira universitária nessa instituição de ensino, desde 
sua contratação como professor instrutor em 1975. Nesse ano organizou e chefiou o 
ambulatório de endocrinologia pediátrica, sendo estruturada a residência nessa área, em 
1985. Em 1991 iniciou seu doutorado no Curso de Pós-graduação em Clínica Médica do 
Departamento de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, defendendo, em 1995, a tese: 
“Regulação do Eixo Hipotálamo-Hipófise-Tireoide em Ratos Portadores de Tumor 
de Walker-256”.  

Mediante concurso foi aprovado como professor adjunto em 1995 e, em 1996, 
assumiu a chefia da disciplina de endocrinologia do Departamento de Clínica Médica, 
quando organizou a residência de endocrinologia de adultos. Assim, Osmar Monte 
integrou, dentro da Irmandade da Santa Casa, o ensino da endocrinologia tanto de crianças 
quanto de adultos. 

Dente outros cargos e funções exercidos na FCMSCSP são: chefe do 
Departamento de Ciências Fisiológicas (1995-2008); vice-diretor do curso de medicina 
(2008-2011); vice-reitor (2011-2014 e 2014-2017); professor do curso de pós-graduação 
strictu sensu (1996-2015), período em que orientou muitas teses de mestrado e doutorado; 
e professor emérito (2018). 

Paralelamente à sua carreira acadêmica ingressou, em 1975, mediante concurso, 
como 1o tenente médico, no quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, passando para o quadro da reserva, no posto de coronel médico, em 1997.  

Osmar Monte atuou também como vice-presidente (2005-2006) e presidente 
(2007-2008) da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia. 

São seus índices em atividades científicas, cujos dados foram obtidos em 
28/4/2022. Métricas de Publicação:  

Web of Science – Índice H = 18; Scopus – Índice H = 22; Documentos publicados 
– 78; Citações recebidas – 7084 (até 28/04/2022). 

Osmar Monte publicou 82 capítulos em livros; participou de 175 congressos e fez 
169 conferências ou palestras. Dentre as homenagens recebidas têm-se: professor 
homenageado por 10 turmas da FCMSCSP; Prêmio Manoel de Abreu – categoria 
Pesquisa Cirúrgica na XXII Jornada de Prêmios “Manoel de Abreu” e XVIII Prêmio 
“Emilio Athiê”, da FCMSCSP (2004); Prêmio Dr. Arturo Brandt Alvear, pelo melhor 
trabalho científico apresentado no IV Congresso de La Federacion Latinoamericana de 

Sociedades de Climaterio y Menopausa e III Congreso Chileno de Climaterio (Santiago, 
Chile, 2004); Prêmio Professor Emérito da SBEM-SP – Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabologia – Regional São Paulo, durante o XIV Congresso Paulista 
de Endocrinologia e Metabologia (2021). 

São de sua lavra os livros: 1. Endocrinologia para o Pediatra (em coautoria, 1a 
edição 1992; 2a edição 1998; e 3a edição 2006); 2. Secretaria de Estado da Saúde – 
Protocolos Técnicos de Dispensação de Medicamentos de Alto Custo (1996-2002); 3. 
Fundamentos de Bioquímica Experimental (em coautoria, 1a edição 1997; e 2a edição 
1999); 4. Tópicos de Bioquímica Experimental (em coautoria, 2010); 5. Fundamentos 
Teóricos e Práticas em Bioquímica (em coautoria, 2011); e 6. Endocrinologia 



Pediátrica. Diagnóstico e Conduta Apresentados na Forma de Casos Clínicos (em 
coautoria, 2021, e-book). 


