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In memoriam

Vanda Maria Gimenes Gonçalves 
(1949-2010)

Faleceu no dia 9 de fevereiro de 2010 a Professora Dra. 
Vanda Maria Gimenes Gonçalves, profissional ativa em 
relevantes pesquisas direcionadas à Neurologia do De-
senvolvimento da Criança.

Foi aluna da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(USP), onde se graduou em 1974, com notas de destaque 
em Pediatria, recebendo o prêmio, anual, Professor Dr. 
Waldemar Bransley Pessoa.

Decidiu cursar Residência Médica em Neurologia na 
Faculdade de Medicina-USP/São Paulo, optando pela 
Neurologia Infantil (1975-1977).

Conviveu, nesse período, com profissionais de 
destaque, recebendo sólida formação do Prof. Antonio 
Frederico Branco Lefèvre, representante e fundador da 
Neurologia Infantil no Brasil.

Iniciou a carreira universitária como Assistente do 
Departamento de Neurologia da Universidade Estadual 
de Campinas FCM/UNICAMP (abril de 1977), a convite 
do Prof. Dr. Nubor Orlando Facure, organizando e im-
plantando a Disciplina de Neurologia Infantil.

Obteve titulo de Mestre em Neurologia pela USP/São 
Paulo (1984), com o trabalho: “Exame neurológico evolu-
tivo em pacientes deficientes mentais” sob orientação do 
Prof. Dr. Aron J. Diament.

Em 1990, obteve Título de Doutor pela FCM/UNI-
CAMP com a tese “Aspectos neurológicos de uma popu-
lação definida de crianças deficientes auditivas” sob orien-
tação da Profa. Dra. M. Valeriana L. Moura Ribeiro.

Recebeu o Título de Especialista em Neurologia In-
fantil, pela Associação Médica Brasileira e Academia 
Brasileira de Neurologia.

Em 2003 concretizou sua aspiração acadêmica maior, 
de obter no exercício pleno universitário o Título de Pro-
fessor Livre Docente em Neurologia Infantil, pela FCM/
UNICAMP, com a pesquisa “neurodesenvolvimento in-
dicadores de risco: do neonato ao escolar”.

A professora Vanda com particular competencia e de-
terminação, empenhou-se (1991) na implantação do Cur-
so de pós-graduação em Neurologia e Neurociências, in-
serindo com a Profa. Dra. Sylvia Maria Ciasca a linha de 
pesquisa neurodesenvolvimento, aprendizagem e escolar-
idade. Obedecendo seus convincentes ditames na valori-
zação da cooperação interdisciplinar, fortaleceu essa lin-
ha, culminando com o registro no Diretório dos Grupos 
de Pesquisas 5.0 do CNPq.

Concomitantemente organizou, o Grupo Interdisci-
plinar de Avaliação do Desenvolvimento Infantil (GIA-
DI), compondo na sequência, a cooperação do Departa-

mento de Neurologia, FCM/UNICAMP, Centro de Estu-
dos e Pesquisas em Reabilitação (CEPRE) UNICAMP, 
Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) e Tex-
as A&M University. Manteve, com sua equipe, regulari-
dade de publicações em periódicos nacionais e interna-
cionais, projetando atualizações de conhecimentos em 
Jornadas, Cursos e Palestras.

A interação com profissionais e pesquisadores, am-
pliou o aprendizado em seus aspectos clínicos e labora-
toriais em crianças, culminando com a publicação do liv-
ro “Neurologia do desenvolvimento da criança”, em par-
ceria com Dra. M. Valeriana.

Assim, participando dos inúmeros colegiados, foi 
destacável sua grandiosidade de pensamentos éticos, séria 
exposição de ideias, atenção aos detalhes, exigindo dos 
pares, clareza nas ações acadêmicas, em função, não so-
mente de perspicácia na identificação de falhas, como na 
valorização de qualidades desses profissionais.

Vanda, sempre, serena e positiva com seu sorriso am-
plo e cativante, compartilhava essa característica de sua 
personalidade, com o marido, engenheiro, Francisco An-
tonio Alexandre Gonçalves, e as filhas Ariadine e Adri-
ana, considerando a família, uma dádiva em sua vida.

No futuro, tenho a intenção de continuar solidifican-
do e repassando esses conhecimentos. Sei que o céu con-
tinuará conduzindo...

Sylvia Maria Ciasca
Maria Valeriana Leme de Moura Ribeiro
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