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Cadeira no 23 – Fundador 
Data de admissão: 7/3/2002 
 

José Luiz Gomes do Amaral1 
 

 
 

 
José Luiz Gomes do Amaral nasceu na cidade de São Paulo, em 24 de fevereiro de 1950, 

e possui as nacionalidades brasileira e portuguesa. É casado e filho de Helder Ourique do Amaral e 
Yara Benedicta Gomes do Amaral. 

Graduou-se pela Escola Paulista de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), em 1976. Nessa instituição de ensino concluiu especialização em anestesiologia, em 1978, e 
dedicou-se à carreira universitária, obtendo o mestrado em 1981, e o doutorado (equivalente ao PhD2), em 
1987. 

José Luiz Gomes do Amaral obteve o título superior em anestesiologia pela Sociedade Brasileira 
de Anestesiologia (SBA), em 1983. No ano seguinte fez especialização em terapia intensiva na 
Faculdade de Medicina da Universidade Louis Pasteur, em Strasbourg – França, e obteve o título 
de especialista em medicina intensiva pela Associação Médica Brasileira e Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (Amib), em 1990. 

Fez, em 1990, sua livre-docência pela Faculdade de Medicina de Botucatu da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp) “Júlio de Mesquita Filho.  

Dentre os principais cargos que ocupou na EPM/Unifesp salientam-se: responsável pelo 
Centro de Ensino e Treinamento da SBA no Hospital São Paulo (desde 1994); responsável pelo 
Centro de Ensino e Treinamento da Amib no Hospital São Paulo (desde 1994); professor titular 

                                                           
1 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Nótula: A adaptação do texto ao perfil desta secção, assim como as notas de rodapé foram feitas pelo 

acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono 
é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 
2 PhD: originalmente significa Philosophae Doctor, título concedido nas universidades anglo-saxônicas. O 

PhD é concedido por uma universidade ou outro estabelecimento de ensino superior autorizado, ao indivíduo que 
tenha cumprido e sido aprovado num programa de doutorado.  
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da disciplina de anestesiologia, dor e terapia intensiva do Departamento de Cirurgia (desde 
1991); e pró-reitor de planejamento (desde 2011). 

José Luiz Gomes do Amaral tem também intensa atividade associativa. Na SBA atuou 
como membro (1997-1999) e presidente (1999) do Comitê de Ensino e Treinamento; e membro 
do Comitê de Hipertermia Maligna (desde 2002). Foi vice-presidente da SBA do Estado de São 
Paulo (2004-2005) e conselheiro eleito do Cremesp – Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo para o período 1983-1988 (licenciado em 1983 e 1984). 

Na Academia de Medicina de São Paulo3 exerceu a função de diretor associado do 
Departamento Científico (2002-2004 e 2005-2006). Na Associação Paulista de Medicina (APM) 
atuou como primeiro vice-presidente (1995-1997 e 1997-1999) e presidente (1999-2001 e 2003-
2005). Na Associação Médica Brasileira (AMB) exerceu as funções de vice-presidente para a 
Região Centro-Sul (2003-2005) e presidente (2005-2008 e 2008-2011)4. 

José Luiz Gomes do Amaral foi eleito presidente da World Medical Association (WMA), 
exercendo seu mandato em 2011-20125. 

 
 
 
 

                                                           
3 Ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo em 7 de março de 2002, sendo o 

primeiro ocupante da cadeira no 23, cujo patrono é Gil Soares Bairão. 
 
4 Foi eleito membro da Academia Cristã de Letras, tomando posse em 17 de julho de 2007 como membro 

titular da cadeira no 37, cujo patrono é São João Bosco. 
 

5 José Luiz Gomes do Amaral foi o terceiro brasileiro a ocupar o cargo de presidente da Associação Médica 
Mundial, sendo precedido pelo cirurgião catarinense Antônio Moniz de Aragão (1961) e pelo dermatologista 
paulista Pedro Salomão José Kassab (1976), que também foi membro honorário da Academia de Medicina de São 
Paulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


