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Helio Begliomini nasceu na cidade de São Paulo, em 1955. Graduou-se pela
Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1978. Como aluno, foi monitor das seguintes
disciplinas: fisiologia, clínica médica e urologia. Ainda na condição de acadêmico, foi um
dos dois fundadores da revista científica “Perspectivas Médicas", órgão oficial daquela
instituição de ensino, até hoje em circulação. Em 1976 ocupou o cargo de editor-associado
e, no ano seguinte, de editor, respectivamente como quarto e quintoanista.
Concluiu especialização em urologia no Hospital do Servidor Público do Estado de
São Paulo (HSPE) em 1982, e obteve o título de pós-graduação na mesma área, em nível de
mestrado, pela Universidade Federal de São Paulo, em 1984.
Realizou estágio de aperfeiçoamento na Austrália através de bolsa de estudos
conseguida por concurso público junto à International Rotary Foundation. Conquistou o 1o
lugar no concurso para assistente do Serviço de Urologia do HSPE-FMO em 1986, sendo
médico dessa renomada instituição de ensino desde então, onde igualmente exerce a chefia
do departamento litíase e endourologia desde 1990. É também urologista e diretor clínico
do Instituto de Medicina Humanae Vitae (Imuvi) desde a sua fundação, em 1988.
Helio Begliomini é membro de 47 entidades, dentre as quais se destacam: Sociedade
Brasileira de Urologia, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Associação Paulista de Medicina,
Academia de Medicina de São Paulo (titilar e, desde 2002, membro emérito), Academia
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Nacional de Medicina, International College of Surgeons, International Society of Urologic
Endoscopy, Confederación Americana de Urología, International Society for Impotence
Research, Associação Brasileira para o Estudo da Inadequação Sexual, Societé
Internationale D’Urologie, Sociedade Brasileira de História da Medicina (fundador),
Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames – fundador da Regional do Estado
de São Paulo), Academia Brasileira de Médicos Escritores (fundador); União de Médicos
Escritores e Artistas Lusófonos (fundador); Liga Sul-Americana de Médicos Escritores
(fundador); Academia Cristã de Letras, União Brasileira de Escritores, Ordem Nacional dos
Escritores, Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, Academia Virtual
Brasileira de Letras e Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias.
Desde acadêmico, tem se atualizado em mais de 580 encontros profissionais
distribuídos entre cursos, jornadas, fóruns, simpósios e congressos, muitos deles na
condição de docente. Foi consultor de 75 fármacos novos para o mercado brasileiro.
Helio Begliomini publicou 201 trabalhos científicos em revistas especializadas de
circulação nacional e internacional; 178 capítulos em livros, assim como de 407 artigos
literários em diversos periódicos. Elaborou 88 comentários editoriais concernentes a artigos
científicos. Apresentou 192 trabalhos em congressos nas modalidades de temas livres,
pôsteres e vídeos e atuou em 107 mesas-redondas ou como conferencista. Teve seu nome
como referência em mais de 1.240 citações médico-científicas e lítero-culturais.
Ao longo de sua vida tem exercido mais de 110 cargos e funções em entidades,
sendo a imensa maioria de forma graciosa e desprendida. Destacam-se dentre eles: membro
da Câmara Técnica de Urologia do Cremesp (1994-1996 e 1999-2003); revisor de artigos
urológicos para a revista da Associação Médica Brasileira (1995); editor-associado da
revista Urologia Contemporânea (1999); membro do corpo de revisores de artigos do Jornal
Brasileiro de Urologia (1995-1998); editor do Boletim de Informações Urológicas – órgão
oficial da SBU – SP (1996-1997); membro do conselho editorial da revista Próstata News
(1996-1998); membro do corpo editorial do Jornal Brasileiro de Urovídeo (1998-1999);
membro do consulting editors do Brazilian Journal of Urology (2000-2002); editorassociado do Boletim da Urologia (2001-2005); membro do conselho científico da revista
eletrônica Urologia Virtual – Urovirt da Unicamp, desde janeiro de 2002; membro do
conselho de economia da SBU Nacional (2006-2007) e 2o tesoureiro (2009-2010),
idealizador e coordenador do Projeto “Resgate da Memória” dos membros da Academia de
Medicina de São Paulo.
Begliomini presidiu a Comissão de Ética Médica e Defesa Profissional da SBU
(1997-1999; 2003-2005); a Sobrames paulista (1992-1994; 2007-2008 e 2009-2010) e a
Sobrames nacional (1998-2000). Foi presidente de honra do XVIII Congresso Nacional da
Sobrames (Gramado – RS, 2000) e galardoado com o título de membro honorário (2001).
Devido à sua ponderação e imparcialidade foi escolhido pelos seus pares para ser o
presidente da comissão eleitoral dos acirrados pleitos de 2005 da SBU nacional e, de 2008,
da Sobrames nacional. É o presidente eleito do Rotary Club de São Paulo Tremembé para o
ano rotário 2011/2012.
Foi o fundador e é o responsável, desde 1979, pelo atendimento médico de pacientes
carentes da pastoral da saúde da Paróquia Nossa Senhora de Fátima no bairro do Jardim
Tremembé, região de parcos recursos localizada na zona norte da capital paulista.
Helio Begliomini foi agraciado com 47 comendas e condecorações, constando
dentre elas: Ordem do Mérito de Educação e Integração – grau de comendador (1992);
medalha Tiradentes – Herói da Inconfidência (1992); Ordem do Mérito Municipalista

(1996); medalha Guimarães Rosa (2006); colar do Alvarenga e dos Heróis Anônimos
(2007); medalha Euclides da Cunha (2009) e Paul Harris Fellow (EUA, 2010).
Recebeu 85 prêmios em concursos, sendo 10 na área médica e 75 literários,
destacando-se entre eles os da Associação Paulista de Medicina: prêmio Felipe Baeta Neves
(urologia, 1994); Honra ao Mérito pela contribuição prestada ao engrandecimento da
urologia paulista (1997) e prêmio José de Almeida Camargo (cultura geral – 1995, 1996,
1998 e 2003); prêmio nacional de casos Omnic da Eurofarma (2000); prêmio Clio de
História da Academia Paulistana da História (2004, 2006, 2007 e 2008); prêmio Manoel
Antônio de Almeida, maior comenda da Academia Brasileira de Médicos Escritores pelo
conjunto de sua obra (Abrames – RJ, 2007); prêmio Aldo Miletto pelo melhor desempenho
no ano na Sobrames do Estado de São Paulo (2007, 2008 e 2009); Mérito Acadêmico –
categoria ouro – da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias (RJ, 2008 e
2009) e prêmio Revista Brasília (RJ) pelos destacados trabalhos redatoriais publicados
(2010).
Participou em mais de 220 tertúlias; possui trabalhos publicados em 16 Antologias;
e teve a honra de prefaciar 16 livros, constando, entre eles, um tratado de medicina da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
Helio Begliomini publicou os seguintes livros: 1. Contribuição ao Estudo dos
Tumores do Testículo (1984); 2. Pelo Avesso (1998); 3. Ementário da Sociedade
Brasileira de Médicos Escritores (1999); 4. Tributo à Sobrames – 1965-2000
(dezembro/1999); 5. Ultrapassando com Humildade os Umbrais da Academia Cristã de
Letras (2000); 6. Galeria Fotográfica dos Presidentes da Sobrames Nacional (2001) em
coautoria com Luiz Alberto Fernandes Soares; 7. A Sobrames Nacional e Seus
Presidentes (2001); 8. Contraponto (2002) – Prêmio Clio de História – 27a edição (2004);
9. Alvíssaras (2003); 10. Mistura Fina (2004); 11. Juscelino Kubitschek de Oliveira –
Patrono da Sociedade Brasileira de Urologia (2005) – Prêmio Clio de História – 29a
edição (2006); 12. Urologia, Vida e Ética (2006); 13. Sonhar é Preciso (2007); 14.
Academia Cristã de Letras – Tributo aos Quarenta Anos de História (2007) – Prêmio
Clio de História – 30a edição (2007); 15. Alçando Novos Ares (2007); 16. Academia
Brasileira de Médicos Escritores – Vinte Anos de História (2007) – Prêmio Clio de
História – 31a edição (2008) e selecionado dentre os “Livros do Ano” de 2008 pela
Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias; 17. Dissecando a Vida (2008); 18.
Sobrames Paulista – Compêndio dos seus Vinte Anos de História – 1988-2008 (2008)
em coautoria com Marcos Gimenes Salun; 19. Sobrames do Estado de São Paulo –
Editoriais Presidenciais (Biênio 2007-2008) – Volume I (2009); 20. Asclepíades da
Academia Paulista de Letras (2009) – selecionado dentre os “Livros do Ano” de 2009
pela Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias; 21. Entressafra (2010); e 22.
Imortais da Abrames (2010).

