
Texto sobre meu pai….. Dr. Enéas Silva de Carvalho Filho. 
, 
Nascido no interior do Maranhão, na cidade de Cururupu, em 15 de agosto de 1942, era o segundo 
filho de uma prole de 5 irmãos. Veio para a Bahia para prestar vestibular para medicina onde 
conheceu sua esposa (Nely Campos de Carvalho, também médica), ainda no curso pré-vestibular. 
Casaram-se ainda acadêmicos e tiveram 5 filhos, completando 56 anos de união. Especializou-se em 
Clínica Médica e Pneumologia. 
Antes mesmo de se formar em 1971, fora chamado pelo seu preceptor da época, Dr. Mário Augusto 
de Castro Lima, para começar a exercer a profissão como estagiário no Hospital Santa Terezinha 
(atual Octávio Mangabeira), devido à sua dedicação e competência como estudante, sempre 
dispensada aos pacientes. Em homenagem a esse hospital, nomeou o seu filho caçula de Octávio. 
Nesta mesma instituição acumulou a função de professor de propedêutica e clínica médica pela 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) por mais de 30 anos. Gostava muito de estar 
com seus alunos; ensinando-os não só a técnica, mas a ética e humanidade. Ele sempre perguntava 
a seus alunos: “Como você começa o exame físico de um paciente?” E concluía: “Primeiramente, 
não é examinando a mucosa ocular e sim olhando profundamente nos olhos de seu paciente e 
tentando decifrar as necessidades de sua alma.” Para ele todo hospital deveria ser um hospital-
escola. 
Como pai e marido, o que não poderia ser diferente, foi extremamente dedicado, amável, generoso 
e humano. Sempre priorizou a educação, pois era a única herança que poderia deixar para seus 
filhos. Uma de suas frases clássicas: “Estude, meu filho. A única coisa que ninguém pode tirar de 
você é o seu conhecimento. E você pode compartilhá-lo com todo o mundo, de graça.” Dizia que 
com cada filho (que são bem diferentes uns dos outros) tinha uma forma específica de lidar. 
Ser humano, profissional, pai, marido, avô, amigo, extremamente doce, carinhoso, generoso, 
enfático quando tinha que ser, espirituoso, brincalhão, conquistando assim o amor e respeito de 
todos. 
Humildade é a palavra que o define. Tratava a todos da mesma forma, independente de classe 
social, econômica, cor, gênero e idade.  
Mesmo aposentado, continuou trabalhando no Hospital Municipal Régis Pacheco em Canavieiras, 
cidade natal da sua esposa. Lá se dedicou por 10 anos no trabalho com a população canavieirense 
sendo diretor desde hospital e atendendo como médico. 
Após muito tempo sem dar um plantão, retornava do hospital radiante dizendo:    
“ Estou craque, ainda lembro de tudo.”  
Dedicação às pessoas sem muitos recursos financeiros sempre foi seu objetivo maior. 
Seus filhos herdam sua humildade e amor ao próximo. 
 
Esposa: Nely Campos de Carvalho - médica dermatologista. 
Filhos: 
Sheilla Campos de Carvalho - médica pediatra. 
Thais Campos de Carvalho - advogada e pedagoga. 
Enéas Silva de Carvalho Neto - historiador e filósofo. 
Antônio Lucindo Pinto de Campos Sobrinho - dentista cirurgião bucomaxilofacial. 
Octávio Jackson Silva de Oliveira - fisioterapeuta. 
Netos: 
Rodrigo, Maria Eduarda, Octávio Augusto e Arthur. 
 
  
 


