
Alexander Fleming (1881 – 1955)

Médico e Cientista

Sinopse biográfica. Nasceu 6 de agosto de 1881 em Lochfield, Escócia. Seus pais, Hugh

e Grace eram fazendeiros, e Alexander era o sétimo dos oito filhos. Ele frequentou a Es-

cola Louden Moor, a Escola Darvel e a Academia Kilmarnock antes de se mudar para

Londres em 1895. Em Londres, Fleming terminou sua educação básica no Regent Street

Polytechnic. Fleming era membro do Exército Territorial, e serviu de 1900 a 1914 no Regi-

mento Escocês de Londres. Ele entrou no campo da medicina em 1901, onde estudou

na Faculdade de Medicina do Hospital St. Mary's da Universidade de Londres. Alexander

Fleming planejava se tornar um cirurgião, mas mudou seu caminho para o campo de

bacteriologia. Durante a Primeira Guerra Mundial, Fleming serviu no Royal Army Medical

Corps, onde trabalhou como bacteriologista. Em 1915, Fleming casou-se com Sarah

Marion McElroy de Killala, Irlanda, que morreu em 1949. Seu filho é médico geral. Em

1921, enquanto cuidava de um resfriado, Fleming descobriu a lisozima. Em 1928 foi pro-

fessor de bacteriologia na Universidade de Londres. Em setembro desse ano, ele desco-

briu a penicilina. Na sequência da descoberta, equipe de cientistas da Universidade de

Oxford desenvolveu a penicilina isolada e purificada. O antibiótico eventualmente em-

trou em uso durante a Segunda Guerra Mundial, revolucionando a medicina do campo

de batalha. Florey, Chain e Fleming compartilharam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Me-

dicina de 1945. Fleming foi nomeado reitor da Universidade de Edimburgo de 1951 a

1954. Fleming se casou novamente em 1953, sua noiva foi a Dra. Amalia Koutsouri-

Voureka. Fleming faleceu após um ataque cardíaco em 11 de março de 1955, em sua

casa em Londres.

Traços força. Curiosidade sadia; observador atento; objetivo; diligente; modesto; cortês;

generoso; autabertismo neopensênico; disponibilidade interassistencial.

Ocupações profissionais. Médico; professor; cientista; reitor.

Aportes evolutivos. Teve acesso a boas escolas; recebeu vários prêmios; oportunidades

de conhecer outros países para realizar conferências;

Legado existencial. Descobriu a lisozima, enzima antibacteriana, e a penicilina, antibió-

tico para o tratamento de infecções bacterianas e publicou diversos artigos sobre bac-

teriologia, imunologia e quimioterapia.


