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Noedir Antônio Groppo Stolf*

Noedir Antônio Groppo Stolf, filho de Raul Stolf e Diva Groppo Stolf, nasceu
em Piracicaba, no Estado de São Paulo, no dia 29 de maio de 1942. Ingressou em 1960
na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), graduando-se em
1965.
Fez residência em cirurgia geral no Departamento de Cirurgia (1966-1967) e, em
seguida, cirurgia torácica (1968-1970) na 1a Clínica Cirúrgica do Hospital das Clínicas
(HC) da FMUSP.
Em 1971, tendo terminado seus estágios hospitalares de pós-graduação em
cirurgia geral, cirurgia torácica e cardíaca realizados no HC da FMUSP, começou sua
carreira acadêmica logo após ter recebido, nesse mesmo ano, o título de doutor em
medicina nessa mesma faculdade.
Em 1972 dedicou-se à prática da cirurgia cardíaca após ter sido aprovado em
concurso de provas e títulos, e recebido, da Associação Médica Brasileira e da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, o título de especialista em cirurgia cardiovascular.
Em 1975 obteve o título de livre-docente em clínica cirúrgica, também pela
FMUSP, ao defender sua tese intitulada Resultados Tardios da Substituição da Valva
Mitral por Prótese de Starr-Edwards.
Em 1981, também após ter sido aprovado em concurso de provas e títulos,
obteve da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia o título de especialização
em cirurgia torácica.
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Nótula: A adaptação do texto ao perfil desta secção foi feita pelo acadêmico Helio Begliomini,
titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo sob o patrono de Benedicto
Augusto de Freitas Montenegro.

Em 1982 tornou-se professor-adjunto da disciplina de cirurgia torácica, então
pertencente ao Departamento de Cirurgia da FMUSP e chefiada pelo professor
Euryclides de Jesus Zerbini.
Em 2006 tornou-se professor titular do Departamento de Cardiopneumologia da
FMUSP, passando a ocupar o cargo de professor da disciplina de cirurgia torácica e
cardiovascular desse departamento.
Noedir Stolf exerceu atividades didáticas e cirúrgicas inicialmente no Serviço de
Cirurgia Torácica do HC da FMUSP e, em seguida, no Instituto do Coração (InCor),
onde, atualmente (desde 2006), se dedica às suas obrigações de professor titular da
disciplina de cirurgia cardíaca e torácica; diretor da Divisão de Cirurgia Torácica e
Cardiovascular do InCor, além de presidente do seu Conselho Diretor (desde 20 de
março de 2007).
Tanto na FMUSP quanto no InCor, as diversas atividades referentes aos cargos
que progressivamente foi ocupando estiveram vinculadas àquelas inerentes aos seus
afazeres de professor e de cirurgião, guiadas pelas proposições fundadoras da própria
Universidade de São Paulo: a “dedicação ao ensino, à pesquisa e à prestação de serviço
à comunidade”.
Noedir Stolf tem 353 publicações em revistas científicas nacionais e 156
internacionais. É autor de 1.033 trabalhos científicos apresentados em congressos
nacionais e 465 em congressos internacionais. É também autor de 128 capítulos de
livros, sendo seu nome citado 1.414 vezes na literatura. Recebeu 68 prêmios.
É membro das seguintes entidades nacionais: Associação Nacional dos Médicos
Residentes (membro fundador, 1968); Sociedade Brasileira de Cardiologia (titular,
1970); Sociedade Latino-Americana de Estagiários de Cirurgia Cardíaca (honorário,
1973); Colégio Brasileiro de Cirurgiões (titular, 1973; diretor da seção especializada de
cirurgia cardíaca no biênio 1998-1999 do Capítulo de São Paulo; e emérito, 2005);
Associação Paulista de Medicina (1973); Sociedade Brasileira para Progresso da
Ciência (1973); Departamento de Cirurgia Cardiovascular da Sociedade Brasileira de
Cardiologia (membro associado, 1974; título de especialista, 1981); Associação Médica
Brasileira (1974); Sociedade Universitária de Pesquisa e Estudos Médicos (Supem –
honorário, 1975-1984); Departamento de Cardiologia Pediátrica da Sociedade Brasileira
de Cardiologia (titular, 1975); Departamento de Cirurgia Cardiovascular da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (titular, 1976); Sociedade de Cardiologia do
Estado de São Paulo (Socesp – sócio fundador, 1977); Departamento de Cirurgia
Torácica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (membro fundador,
1979); Academia de Medicina de São Paulo (titular, 1979; e emérito, 1998); Sociedade
Brasileira de Circulação Extracorpórea e Órgãos Internos Artificiais (titular, 1980);
Academia Brasileira de Medicina Militar (honorário, 1986); Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (membro fundador, 1986); e Departamento de Estimulação
Cardíaca Artificial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (membro
habilitado, 1988).
É também membro das seguintes entidades internacionais: American College of
Surgeons (capítulo de São Paulo, 1967; e fellow, 1974); International College of
Surgeons (prova de títulos, 1973; e fellow, 1975); The New York Academy of Sciences
(membro ativo, 1973); Pan American Medical Association (1983); Sociedad Peruana
de Cirurgia Toracica y Cardiovascular (honorário, 1993); Sociedad Mexicana de
Cirurgía Cardíaca (honorário, 1991); Sociedad Argentina de Cardiología (honorário,
1991); Sociedad Equatoriana de Cardiología (honorário, 1981); União de Sociedades
de Cardiologia da América do Sul (1985); International Society of Cardio-Thoracic

Surgeons (1992); International Society for Heart Transplantation (1982); e
International Society for Cardiovascular Surgery (1990).

