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José Antonio Franchini Ramires nasceu em 9 de outubro de 1946, em São 
Paulo (SP). Graduou-se em medicina pela Universidade de São Paulo (USP) em 1972, 
realizando curso de especialização em cardiologia pela Faculdade de Medicina (FM) 
da USP em 1974. Obteve o título de mestre em 1977 e o de doutor em 1983, na 
Faculdade de Medicina da USP. 

Atuou como residente de clínica médica em cardiologia no HC-FMUSP, sendo 
indicado como médico preceptor do departamento de clínica médica de 1975 a 1977. 
Em 1977, foi contratado como médico assistente do Instituto do Coração (Incor). Em 
1987 foi admitido na FMUSP como professor associado e, em 1997, após concurso, 
como professor titular de cardiologia. 

Foi presidente do conselho diretor do Incor no período de 1999 a 2005, e desde 
1997 exerce o cargo de diretor da divisão de cardiologia clínica do Incor. 

Na USP exerce atividades administrativas junto à reitoria da universidade, 
atuando como presidente da comissão especial de regimes de trabalho – Cert, desde 
2006, sendo também diretor do departamento de saúde da USP no período de 2007 a 
2010. 

Como cardiologista foi secretário da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo de 1985 a 1987, e presidente da mesma sociedade de 1987 a 1989. De 1991 
a 1993 foi presidente da Fundação do Coração da Sociedade Brasileira da Cardiologia 
e presidente da mesma sociedade no biênio 1995 a 1997. 

Em nível internacional foi vice-presidente da Sociedade Interamericana de 
Cardiologia e do Congresso Mundial de Cardiologia. Foi membro da comissão 
organizadora do Congresso Brasileiro de Cardiologia em 1991, e presidente do 
congresso em 2007. 

Ministrou mais de 1.000 palestras no Brasil e no exterior. 

                                                        
* Nota: Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 



Foi o primeiro médico fora dos Estados Unidos da América (EUA) a escrever 
um capítulo no principal livro de medicina interna, “Harrison’s Principle of Internal 
Medicine” (2009), e o único convidado fora dos EUA a escrever um capítulo no mais 
importante livro de cardiologia, “Braunwald’s Heart Disease” (2010). 

Foi editor de mais de 15 livros e publicou mais de 395 artigos em periódicos, 
sendo 150 em revistas internacionais. 

Obteve vários títulos e prêmios, dentre eles: Fellow of American College  of 
Cardiology, Fellow of European Society of Cardiology, da Academy of Chest 
Physicians e da American Angiology Society. 

Foi agraciado com três títulos de Professor Honoris Causa. 
Homem íntegro que tenta refletir nas atitudes suas normas de vida e de 

princípios fundamentados na educação familiar, orientação e exemplos transmitidos 
pelos mestres e, anseios e ambições pessoais ajustadas à visão do mundo atual e 
princípios éticos rígidos. 

 


