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Eulógio Emílio Martinez Filho nasceu na cidade de São Paulo, em 12 de maio de 

1944. É filho de Eulógio Emílio Martinez e de Filomena Olga Célia Martinez, e casado 
com Tânia Leme da Rocha Martinez. 

Graduou-se pela Escola Paulista de Medicina (EPM), hoje, Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), em 1967.  

Serviu o Exército brasileiro, em 1968, obtendo a patente de oficial da reserva. 
Subsequentemente fez residência na EPM – Unifesp em clínica médica e cardiologia 
durante três anos (1969-1971).  

Aprimorou seus conhecimentos em cardiologia no exterior, sendo research fellow 
na Unidade de Cardiologia do Hammersmith Hospital da Royal Postgraduate Medical 
School, na London University, Inglaterra, durante dois anos e meio (1972-1974); e fellow 
in cardiology e faculty member na Divisão de Cardiologia do Mount Sinai Hospital, da 
Mount Sinai School of Medicine, em Nova Iorque – Estados Unidos da América, durante 
um ano e meio (1978-1979). 

Na EPM – Unifesp, na área de cardiologia, sob a orientação do professor Cantídio 
de Moura Campos Filho, defendeu teses de mestrado e de doutorado, intituladas, 
respectivamente: Efeitos da Glicose, Insulina, Osmolaridade e Temperatura na Ação 
Mecânica do Músculo Papilar de Coração de Rato Submetido a Períodos de Anóxia e 
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Reoxigenação, em Contrações Isométricas (1974); e Contribuição para o Estudo das 
Propriedades Mecânicas e Musculatura Cardíaca (1980).  

Na EPM – Unifesp, Eulógio Emílio Martinez Filho atuou como coordenador dos 
cursos de pós-graduação em cardiologia (1982-1996). Galgou a condição de livre-docente 
com a tese Efeitos da Valvoplastia Mitral por Cateter Balão no Comportamento da 
Fisiologia Cardiopulmonar ao Exercício em Pacientes Portadores de Estenose Mitral 
(1981); tornou-se professor titular de cardiologia, por concurso público, em 1984, e chefe 
da disciplina de cardiologia de 1985 a 1997. 

Supervisionou e orientou seis teses de doutorado e participou de diversas bancas 
examinadoras: curso de aperfeiçoamento ou especialização (3); mestrado (1); qualificação 
de doutorado (4); doutorado (20); e de professor titular (14). 

Participou de 133 congressos, simpósios, jornadas e cursos, em grande parte como 
palestrante. Tem 55 artigos publicados em revistas do Brasil e do exterior, e 18 resumos 
em anais de congressos.  

Publicou o capítulo “Farmacologia e Terapêutica Cardiovascular” em livro 
editado por Battouni M e Ramires JAF (2001), e é autor do livro Suporte Básico e 
Avançado de Vida em Emergências, editado, em Brasília, no Centro de Documentação e 
Informática da Câmara dos Deputados (2001). 

Eulógio Emílio Martinez Filho foi também cardiologista do Hospital dos 
Servidores Públicos do Estado de São Paulo (1975-1984); diretor do Serviço de 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Instituto do Coração (InCor) do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1997-2011); e é, 
desde 1977, membro da equipe de hemodinâmica do Hospital do Coração (HCor) da 
Associação do Sanatório Sírio. 

Ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 7 de 
março de 1997, tornando-se o primeiro ocupante da cadeira no 46, cujo patrono é Carlos 
Chagas. 

 
 
 


