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Paulo Manuel Pêgo Fernandes1

Paulo Manuel Pêgo Fernandes nasceu em São Paulo (SP), aos 18 de abril de 1959.
Cursou a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), de 1977 a
1982. Teve grande atividade acadêmica durante o curso, recebendo o Prêmio Edmundo
Vasconcelos2, dado ao melhor aluno de cirurgia de cada turma e entregue no dia da
formatura. Foi presidente do I Congresso Médico-Universitário (COMU) da FMUSP,
motivo de grande satisfação, em especial por ser uma atividade de destaque na FMUSP
até os dias de hoje, sendo presidente de honra na 25a edição do COMU.
Aprovado em 1o lugar no exame de residência de cirurgia geral, realizada no
Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP, de 1983 a 1984. Novamente aprovado em 1o lugar
no exame de residência de cirurgia cardíaca, realizada no Instituto do Coração do
HCFMUSP, de 1985 a 1988. Após a residência foi indicado para o cargo de médico
preceptor, função na qual atuou por dois anos. Ao final da preceptoria iniciou o curso de
pós-graduação, fazendo parte da primeira turma de doutoramento da área de concentração
de cirurgia torácica e cardiovascular, concluindo-o em 1997. Foi aprovado em concurso
de livre-docência, em 1999, e no concurso para professor titular, em 2013, exercendo
desde então, o cargo de diretor da Divisão de Cirurgia Torácica do Instituto do Coração
do HCFMUSP.
Em toda a sua carreira acadêmica atuou junto a órgãos colegiados da FMUSP, tais
como o Departamento de Cirurgia, Coordenadoria de Aprimoramento Médico, Comissão
de Infecção Hospitalar, Departamento de Cardiopneumologia e na Congregação. Nessas
atuações sempre foi eleito pelos seus pares para representá-los nas diversas categorias.
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Edmundo Vasconcelos é patrono da cadeira no 47 da Academia de Medicina de São Paulo.

Coordena a Liga de Cirurgia Torácica da FMUSP e o Laboratório de Investigação Médica
de Cirurgia Torácica (LIM61).
Paulo Manuel Pêgo Fernandes participou de atividades em diretorias de
sociedades, como a de cardiologia (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo –
Socesp), sendo membro do Conselho de Ex-Presidentes de Congressos, em 2006;
cirurgia cardíaca (Sociedade de Cirurgia Cardiovascular do Estado de São Paulo –
SCICVESP) tendo sido presidente, de 2007-2008; e de pneumologia (Sociedade Paulista
de Pneumologia e Tisiologia), como presidente do Departamento de Cirurgia Torácica,
de 1995-1997 e como diretor de Divulgação, de 2008 a 2009. Além disso, exerceu o cargo
de presidente da comissão organizadora do XVIII Congresso da SOCESP, em 1997, e do
35o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, em 2008.
Na Associação Paulista de Medicina (APM) foi diretor científico adjunto, no
período de 2008 a 2010, e diretor científico pleno, de 2011 a 2014. Presidiu a Associação
Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO), no biênio 2018 a 2019, sendo, atualmente,
secretário do Conselho Consultivo (biênio 2020-2021).
Paulo Manuel Pêgo Fernandes é membro do conselho editorial do Jornal
Brasileiro de Pneumologia e da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São
Paulo, desde 2006; da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, desde 2007; e do
periódico Pneumologia Paulista, desde 2009. Além disso, é editor de área da Cirurgia
Torácica da revista CLINICS, desde 2008. Foi editor da revista Diagnóstico &
Tratamento e da São Paulo Medical Journal, de 2008 a 2014.
Como pesquisador participou de 306 congressos nacionais onde foi autor ou
coautor de 742 trabalhos de temas livres. Com relação a congressos internacionais,
participou de 100, com 300 trabalhos apresentados como autor ou coautor. Recebeu 58
prêmios por trabalhos apresentados, tanto em congressos nacionais como internacionais.
Publicou como autor ou coautor 254 trabalhos científicos em revistas indexadas nacionais
e internacionais, é autor de 91 capítulos em livros, sendo nove deles, publicados no
exterior. Pelo Google Acadêmico, seus trabalhos foram citados 3.342 vezes, com um
Índice h de 26 e Índice i10 de 97.
Atualmente é secretário geral da Academia de Medicina de São Paulo (20192021); membro titular do Conselho Diretor do Instituto do Coração (InCor) do
HCFMUSP, desde 2015; chefe do Departamento de Cardiopneumologia e coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Torácica e Cardiovascular da FMUSP desde
2017.

