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Artigo Especial

Ficou encantada, virou uma estrela!
A magical person becomes a star
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Em 26 de maio de 2019, às 23 horas, a amiga e 
Profa. Dra. Beatriz Tavares Costa Carvalho nos deixou 
e foi para uma outra dimensão.

Graduada em Medicina pela Universidade 
Federal de Pernambuco (1984), fez residência de 
Pediatria (1986) e Especialização em Alergia e 
Imunologia (EPM-UNIFESP, 1988). 
Obteve o título de Mestre em 
Pediatria (1990) e de Doutora em 
Ciências (1994) pelo Programa 
de Pediatria e Ciências Aplicadas 
à Pediatria (EPM-UNIFESP). Em 
1996, após concurso público, 
tornou-se Professora Adjunta do 
Departamento de Pediatria, lotada 
na Disciplina de Alergia, Imunologia 
Clínica e Reumatologia. Desde 
então concentrou sua linha de atu-
ação na área das imunodeficiências 
primárias, integrando grupos nacio-
nais e internacionais de pesquisa 
nessa área. Em 2000 foi admitida 
como orientadora do Programa de 
Pós-graduação em Pediatria e Ciências Aplicadas à 
Pediatria, tendo formado 33 mestres e 21 doutores, 
além de vários alunos de PIBIC. 

Durante sua trajetória acadêmica, publicou 126 
trabalhos científicos em periódicos com peer review, 
além de 41 capítulos de livros. Em 2009 assumiu 

a coordenação do Centro Brasil – UNIFESP da 
Fundação Jeffrey Modell por seu trabalho na difusão 
de conhecimentos sobre Imunodeficiências Primárias 
entre profissionais de saúde, trabalho que lhe rendeu 
vários prêmios e reconhecimento internacional. Em 
2013 obteve o título de Livre Docência em Alergia e 

Imunologia Clínica. Proferiu várias 
conferências em eventos nacionais 
e internacionais. Além da sua gran-
de dedicação à carreira acadêmica, 
nunca descuidou da sua atenção aos 
pacientes. Sempre muito devotada e 
atuante, criou o centro nacional com 
o maior número de casos de imuno-
deficiências primárias registrados em 
banco específico (BRAGID), além 
do primeiro serviço de Infusão de 
Imunoglobulina Humana, referência 
nacional. 

Pelo pouco que aqui transcreve-
mos, e pelo muito que convivemos, 
temos certeza de que Beatriz fará 
muita falta a todos nós. Pessoa doce, 

sábia no trato com todos, sensata, colega exemplar 
e querida, sempre preocupada com o bem-estar dos 
pacientes, de seus familiares e de todos que a rodea-
vam, deixa-nos o consolo de que continuará fazendo o 
mesmo, pois ficou encantada e tornou-se uma estrela 
de primeira grandeza!
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