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Giovanni Guido Cerri nasceu em 1953, em Milão, Itália. É filho de Vittorio 

Cerri e Elma Facchin Cerri. Emigrou para o Brasil em 1955, onde começou sua carreira 
de radiologia, assumindo papéis de liderança em importantes organizações nacionais e 
globais. 

Atualmente é secretário de Saúde do Estado de São Paulo e diretor do Instituto 
de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP). 

Graduou-se, em 1976, pela FMUSP, onde posteriormente fez residência e 
doutorado. 

Recebeu sua primeira nomeação como professor associado da FMUSP, em 
1986. Foi presidente da Sociedade de Radiologia de São Paulo (Sociedade Paulista de 
Radiologia – SPR) de 1987-1989. 

Em reconhecimento à sua capacidade de liderança, Giovanni Guido Cerri foi 
nomeado presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia para o biênio 1989-1991, e 
atuou como editor da Revista Brasileira de Radiologia até 2006. 

Professor titular de radiologia desde 1996, foi presidente da Comissão de Pós-
Graduação e diretor clínico do Hospital das Clínicas da FMUSP de 1998 a 2002. 
Tornou-se também diretor da FMUSP e presidente do Conselho do Hospital das 
Clínicas. 

                                                           
1 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto ao perfil desta secção, 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.  

 



Giovanni Guido Cerri foi presidente (2006-2009) e diretor científico (2009-
2011) da Federação Mundial de Ultrassonografia em Medicina e Biologia. 

Em janeiro de 2011, foi nomeado secretário de Saúde do Estado de São Paulo e 
está trabalhando no reforço do papel dos cuidados de saúde regional, abordando 
questões como o transplante de órgãos e tratamento oncológico; empreende esforços no 
trabalho contra a mortalidade infantil e no aumento do número de leitos hospitalares. 
Está envolvido em várias associações médicas, inclusive, atualmente, atua como 
presidente do Conselho do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da Universidade 
de São Paulo. 

Giovanni Guido Cerri já publicou cerca de 300 artigos científicos em revistas 
internacionais e brasileiras; 22 livros e cerca de 50 artigos em jornais e revistas; 
orientou 48 teses e realizou conferências em 25 países. 

 Recebeu mais de 30 prêmios e distinções concedidos por sociedades do Brasil e 
do exterior por seu trabalho no campo da medicina2. 

 
 

 

                                                           
2 Ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 7 de dezembro de 

1994, sendo o primeiro ocupante da cadeira no 53, cujo patrono é Carlos da Silva Lacaz. 


