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Sérgio Almeida de Oliveira nasceu em 22 de julho de 1935, em Campanha 

(MG). É filho de Zoroastro de Oliveira Filho, médico formado pela Faculdade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, em 1927, e de Maria da Conceição Almeida de 
Oliveira. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte, em 1960. É casado com Maria de Fátima Praça de 
Oliveira.  

Dedicou-se à carreira universitária no Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), sendo assistente de clínica 
cirúrgica do professor Alípio Corrêa Netto2, em 1965. Galgou todos os postos, 
tornando-se doutor (1972) e livre-docente (1975) em cirurgia; professor adjunto (1980) 
e professor associado (1986) do Departamento de Cardiopneumologia; e professor 
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 Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 

 

Nótula: A redação do texto de acordo com o  perfil desta secção, assim como as notas de rodapé 

foram feitas pelo acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira n
o
 21 da Academia de 

Medicina de São Paulo, cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  

 
2
 Alípio Corrêa Netto foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, 

Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1947-1948, e é o patrono da 

cadeira n
o
 12 desse sodalício. 
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titular da disciplina de cirurgia torácica e cardiovascular (2000-2005). Em 2006 
recebeu o título de professor emérito da FMUSP. 

Sérgio Almeida de Oliveira foi também diretor científico do Instituto do 
Coração do HC-FMUSP (2000-2005) e é cirurgião cardiovascular nos hospitais 
Beneficência Portuguesa, Albert Einstein e Sírio-Libanês.  

Assim se resume seu vasto curriculum vitae: Teve 622 trabalhos apresentados 
em congressos no Brasil e 210 no exterior; proferiu 379 conferências e palestras no 
Brasil e outras 137 no exterior; possui 325 artigos publicados no Brasil e 118 no 
exterior; escreveu 89 capítulos em livros editados no Brasil e cinco outros no exterior; 
e editou seis livros.  

Sérgio Almeida de Oliveira é membro das seguintes entidades: Associação 
Paulista de Medicina (APM, 1967); Associação Médica Brasileira (AMB, 1967); 
Sociedade Brasileira de Cardiologia (titular, 1973); Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo (Socesp – membro fundador, 1976); American College of 
Surgeons (Estados Unidos da América – EUA, fellow, 1976); Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Cardiovascular (membro fundador e titular, 1981); Academia de Medicina de 
São Paulo3 (1982); Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (membro 
fundador, 1986); International College of Surgeons (EUA, 1988); International 
Society of Cardiothoracic Surgeons (Japão, 1992); International Society for Minimally 

Invasive Cardiac Surgery, (EUA, 1998); e American Association for Thoracic Surgery 
(EUA, 2002). 

Sérgio Almeida de Oliveira é professor Ad Honoris da Facultad de Medicina 

Universidad de La Republica (Uruguai, 1985) e membro honorário e correspondente 
de inúmeras sociedades de cardiologia e de cirurgia cardíaca de países latino-
americanos. 

Foi o primeiro presidente da Sociedad Latinoamericana de Cirugia 

Cardiovascular y Toracica (SLCCT), fundada em Miami (EUA), em fevereiro de 
2004. 

 

                                            
3
 Sérgio Almeida de Oliveria ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São 

Paulo, em  25 de março de 1982.  Galgou a condição de membro emérito e primeiro ocupante da cadeira 

n
o
 83, cujo patrono é Ovídio Pires de Campos, que foi também presidente desse sodalício durante dois 

mandatos anuais entre 1918-1919 e 1935-1936. 

 


