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Ramiro Colleoni Neto1

Ramiro Colleoni Neto nasceu em 25 de dezembro de 1963, na cidade de Santo
André (SP). É filho de Nelson Colleoni2 e de Eunice Galeano Colleoni.
É casado com Gisele Wally Braga Colleoni, médica hematologista e professora
associada da Escola Paulista de Medicina, e tem um filho: João Rafael Colleoni,
estudante.
Completou o ensino de primeiro grau no Colégio Stocco, em Santo André (SP),
e o segundo grau no Colégio Bandeirante, na capital. Ingressou na Escola Paulista de
Medicina (EPM) em 1981, e durante a graduação foi monitor da disciplina de
embriologia do Departamento de Anatomia Patológica, e da disciplina de
gastroenterologia cirúrgica. Nesse período também exerceu várias atividades de
representação acadêmica e atuou no Departamento de Cultura Científica do Centro
Acadêmico Pereira Barreto3. Concluiu o curso médico em 1986, e após quatro anos de
residência em cirurgia geral e gastroenterologia cirúrgica na EPM, cursou dois anos de
estágio de especialização em endoscopia digestiva na disciplina de gastroenterologia
cirúrgica da EPM, sob a coordenação do professor dr. Antonio Figueira.
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Biografia e foto foram fornecidas pelo autor.

Nótula: Pequenas inserções e adaptações no texto ao perfil desta secção, assim como as notas de
rodapé 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.
2

Nelson Colleoni é membro titular e emérito da cadeira no 114 da Academia de Medicina de São
Paulo, cujo patrono é Eurico Branco Ribeiro.
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Luiz Pereira Barreto foi membro fundador e o primeiro presidente da Sociedade de Medicina e
Cirurgia de São Paulo, hoje, Academia de Medicina de São Paulo, exercendo um mandato anual entre
1895-1896, e é o patrono da cadeira no 1 desse sodalício.

Nessa mesma instituição cursou o programa de pós-graduação em
gastroenterologia cirúrgica, obtendo o título de mestre, em 1994, com a tese Estudo
Citológico de Amostras Obtidas por Escovado Endoscópico Através da Papila
Duodenal Maior em Portadores de Colestase Extra-Hepática, orientada pelo
saudoso professor Antonio Figueira. No ano de 1995 realizou aperfeiçoamento em
epidemiologia clínica no Grupo Interdepartamental de Epidemiologia Clínica da
Unifesp4. O título de doutor foi obtido em 1998, com a defesa da tese intitulada
Avaliação Endoscópica Tardia de Doentes Esquistossomóticos não Operados, Após
a Erradicação de Varizes Sangrantes do Esôfago, Obtida com a Escleroterapia
Endoscópica, sob a orientação do professor Gaspar de Jesus Lopes Filho. Seu estágio
de pós-doutorado foi realizado no Departamento de Cirurgia do Memorial SloanKettering Cancer Center. Desenvolveu suas atividades no Gastric and Mixed Tumor
Service sob a orientação dos doutores Murray F. Brennan, Kevin Conlon e Martin
Karpeh. Nesse período também frequentou o Serviço de Endoscopia sob a supervisão
do dr. Hans Gerdes.
Desde 1993 tem exercido atividades didáticas e assistenciais junto aos alunos de
graduação, médicos residentes e estagiários da disciplina de gastroenterologia cirúrgica
e do seu setor de endoscopia digestiva. Em 1995, após aprovação em concurso público,
foi contratado como médico assistente da Unifesp, lotado no Hospital São Paulo. Atuou
como chefe de plantão do pronto-socorro de cirurgia do Hospital São Paulo de 1992 a
1998. Foi co-orientador de seis teses de mestrado e doutorado no Programa de PósGraduação em Gastroenterologia Cirúrgica; orientou 11 monografias de conclusão do
curso de especialização em endoscopia digestiva e participou de 22 bancas
examinadoras de teses de mestrado e doutorado na EPM, Santa Casa de São Paulo,
Unicamp5 e FMUSP6. É membro do conselho do Departamento de Cirurgia da EPM
desde março de 2002, como representante dos médicos contratados. Responsável por
uma unidade curricular desde 2006, atua diretamente com os alunos de graduação, tendo
sido homenageado pelos formandos das 71a e 73a turmas do curso de medicina da EPM.
Aprovado em concurso público, assumiu o cargo de professor adjunto da disciplina de
gastroenterologia cirúrgica do Departamento de Cirurgia, em 2012.
Ramiro Colleoni Neto possui os seguintes títulos de especialista conquistados
por concurso: cirurgia geral pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões; cirurgia do aparelho
digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva; gastroenterologia pela
Federação Brasileira de Gastroenterologia; endoscopia digestiva pela Sociedade
Brasileira de Endoscopia Digestiva; e endoscopia peroral pela Sociedade Brasileira de
Endoscopia Peroral.
Integra a diretoria da Associação Brasileira de Câncer Gástrico desde 2000, e do
Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões desde 2008. Nessas
sociedades participou da organização de vários cursos e congressos regionais, nacionais
e internacionais.
Ramiro Colleoni Neto 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 86, cujo patrono é Nicolau Pereira de Campos Vergueiro.
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Unifesp: Universidade Federal de São Paulo.
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Unicamp: Universidade Estadual de Campinas.
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FMUSP: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

