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José Luiz Martins nasceu em 15 de outubro de 1947. É filho de Domingos José
Martins e de Esmeralda Cardoso Martins.
Fez o ensino fundamental (1o grau) no Ginásio Santo Antônio do Pari (19541962) e o ensino médio (2o grau) no Colégio Nossa Senhora do Carmo (1963-1965).
Graduou-se pela Escola Paulista de Medicina (EPM), hoje, Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp), em 1972. Nessa mesma instituição de ensino, no Hospital São
Paulo, fez residência em cirurgia geral e especialização em cirurgia pediátrica (19731975, dedicando-se, posteriormente, à carreira universitária.
Obteve o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica,
em 1976; Fez mestrado em gastroenterologia cirúrgica com a tese Contribuição ao
Estudo Anatômico do Segmento Pancreático da Veia Esplênica. Algumas
Aplicações Cirúrgicas (1980), sob a orientação do professor Chibly Michel Haddad; o
doutorado em gastroenterologia cirúrgica com a tese Estudo Anatômico e Radiológico
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do Feixe Puborretal do Músculo Levantador do Ânus em Crianças (1986), sob a
orientação do professor José Pinus2; e a livre-docência com a tese Avaliação PósOperatória de Crianças Portadoras de Anomalias Anorretais Submetidas à
Correção Cirúrgica pela Anorretoplastia Sagital Posterior (1993).
Dentre outros cargos que tem exercido na Unifesp salientam-se: professor titular
da disciplina de cirurgia pediátrica desde 2 de agosto de 2008; coordenador (2006-2009)
e vice-coordenador (2010-2011) do programa de pós-graduação em cirurgia
experimental; vice-coordenador acadêmico do programa de pós-graduação em ciências
cirúrgicas interdisciplinares (desde 2012).
José Luiz Martins atua com ênfase nos seguintes temas de cirurgia pediátrica:
gastroenterologia, coloproctologia e manometria anorretal. Sua linha de pesquisa versa
sobre aganglionoses intestinais, enterocolite necrosante e anomalias anorretais:
avaliação clínica e manométrica de resultados e modelos experimentais.
Na vida acadêmica já participou de diversas bancas examinadoras, sendo 44 de
dissertação de mestrado; 47 de doutorado; 5 para professor assistente; sete de livredocência; duas para professor adjunto; e uma para professor titular.
É membro das seguintes entidades: Associação Paulista de Medicina (APM);
Associação Médica Brasileira (AMB); Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica
(Cipe); Associação Paulista de Cirurgia Pediátrica (Cipesp); Colégio Brasileiro de
Cirurgiões (CBC); Associação dos Docentes da Unifesp; Instituto de Pesquisas em
Cirurgia Pediátrica (Incirpe); Sociedad Equatoriana de Cirugia Pediátrica (honorário,
1996) e Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica (Ancipe, 2008).
Tomou posse como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em
7 de março de 2012, tornando-se o primeiro ocupante da cadeira no 79, cujo patrono é
Joaquim José de Carvalho.
José Luiz Martins já participou de 133 congressos, jornadas e simpósios e
apresentou 179 trabalhos nesses eventos. Tem 117 trabalhos publicados em revistas
médicas; 165 em anais de congressos e escreveu 58 capítulos em livros. É autor das
seguintes obras: Complicações em Cirurgia (coautoria com Margarido NF3, Saad Jr R,
Cecconello I; Paula RA e Soares LA, 1992); Temas de Cirurgia Pediátrica (coautoria
com Edson Khodor Cury e José Pinus, 1997 – 212 páginas); e Cirurgia Pediátrica –
Guia de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da Unifesp (2006 – 533 páginas).
Dentre os prêmios recebidos salientam-se: Prêmio Professor Dr. Virgílio Alves
de Carvalho Pinto4 pelo melhor trabalho de pesquisa em cirurgia pediátrica da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica (1987 e 2005); Prêmio Professor Dr. Jairo
Ramos5 da Associação dos Docentes da EPM (1989); 1o lugar em tema livre da Jornada
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Paulista de Radiologia de São Paulo (1992); menção honrosa do Prêmio Pereira
Barreto6 da EPM com o trabalho “Trauma na Infância” (1993); 1o lugar em tema livre
no XIII Congresso Médico-Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas de Santos
(1984); Prêmio Salul Goldenberg da disciplina de técnica operatória e cirurgia
experimental da EPM – Unifesp (1998); e melhor trabalho do Fórum de Pesquisa do
XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (2009).
Dentre os homenagens e títulos recebidos salientam-se: Cidadão da cidade de
Urbano Santos, no Maranhão (1970); Husped Distinguido de la Ciudad de Nuestra
Senhora de La Paz-Bolívia (1982); homenagem da Assembleia Legislativa de São Paulo
(1989); homenagem do Complexo Hospitalar Santa Marcelina pela dedicação e
competência profissional (2007); comenda Professora Dra. Lucy Dalva Lopes Mauro da
Associação Brasileira de Cirurgia Oral (ABCO, 2007); e homenagem dos assistentes e
residentes do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Santa Marcelina nos seus 35
anos de existência (2011).
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