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Victor Strassmann nasceu em 27 de julho de 1945. Fez o primeiro e segundo 
grau no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. 

Graduou-se pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 
em 1968. Fez residência em cirurgia geral no Departamento de Cirurgia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC – FMUSP, 1969-
1971), obtendo, nessa mesma instituição, o título de doutor, em 1972. 

Possui os seguintes títulos de especialista conquistados por concurso: 
gastroenterologista pela Sociedade Brasileira de Gastroenterologia e Nutrição e pela 
Associação Médica Brasileira (AMB); cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões (CBC) e pela AMB; e cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro 
de Cirurgia Digestiva. 

Possui também habilitação especial em cirurgia laparoscópica obtida no CBC e 
em cirurgia bariátrica, obtida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. 

Dentre suas atividades profissionais salientam-se: médico do Serviço de 
Gastroenterologia Cirúrgica do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo 
(1971-1976), sendo preceptor dos internos e residentes; assistente do HC – FMUSP 
desde 1972, trabalhando no Serviço de Pronto-Socorro (1972-1980) e, desde 1980, 
pertenceu à disciplina de cirurgia do aparelho digestivo, no Serviço de Cirurgia do 
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Estômago e do Duodeno. Foi também professor assistente do Departamento de Cirurgia 
da Faculdade de Medicina do ABC. 

Victor Strassmann foi  orientador na FMUSP de três teses de doutorado e uma 
dissertação de mestrado.  

Participou congressos, simpósios, jornadas e cursos como membro, presidente e 
secretário de sessões; Apresentou trabalhos na condição de autor ou coautor em cerca de 
78 congressos médicos, nacionais e internacionais. Foi palestrante na Cleveland Clinic 
nos Estados Unidos da América, em 2001, e em 2012. Recebeu um prêmio especial: 
“Award” pelo Clinical Congress do American College of Surgeons. 

Tem 36 trabalhos publicados em revistas brasileiras e 15 em revistas 
estrangeiras, e escreveu 23 capítulos de livros. 

É membro das seguintes entidades: Colégio Brasileiro de Cirurgiões (ECBC, 
emérito); American College of Surgeons (Facs, fellow); International College of 
Surgeons (Fics, fellow); Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (titular); American 
Hernia Society; Grupo Brasileiro de Estudos para Detecção e Prevenção do Câncer 
(Bradepca, titular); International Society for Laser Surgery; Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Laparoscópica (Sobracil, titular); Sociedade Brasileira de Colo-Proctologia; e 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (titular). 

Victor Strassmann ingressou como membro titular da Academia de Medicina de 
São Paulo, em 8 de maio de 1989, tornando-se o primeiro ocupante da cadeira no 18, 
cujo patrono é Álvaro Dino de Almeida. 

Entre outras atividades que desempenhou em São Paulo destacam-se a de 
diretor-executivo do Hospital Israelita Albert Einstein e diretor-secretário do Conselho 
Consultivo da Sociedade Beneficente Israelita-Brasileira Hospital Albert Einstein. 
Atualmente é membro da diretoria desse mesmo Conselho Consultivo e membro do 
Conselho Deliberativo.  

 
 
           
 


