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Luiz Henrique Gebrim nasceu na cidade de Araguari (MG), em 21 de maio de 

1957. É filho de Wady Gebrim e de Nilza Abrão Gebrim. Casou-se com Eloisa Mello 
Santiago Gebrim, médica radiologista da Fundação Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês, e possui dois filhos: Gabriel 
Santiago Gebrim e Larissa Santiago Gebrim. 

Graduou-se pela Escola Paulista de Medicina (EPM), hoje, Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), em 1981. Fez a residência no Hospital do Servidor Público 
Estadual em ginecologia e obstetrícia, sob a coordenação do professor Geraldo 
Rodrigues de Lima2. Foi o primeiro R 43 de mastologia do Brasil.  

Iniciou a pós-graduação na disciplina de ginecologia da Unifesp, onde concluiu 
o mestrado em 19964; o doutorado em 19915; e a livre-docência em 19996. Orientou 26 

                                                           
1
  A biografia foi fornecida pelo autor. A foto foi obtida por ocasião de sua posse na Academia 

de Medicina de São Paulo, em 4 de outubro de 2013, ocorrida no anfiteatro da Associação Paulista de 

Medicina.  

 

Nótula: Pequenas inserções e adaptações do texto de acordo com o perfil desta secção, assim 

como as notas e aditamentos de rodapé foram feitos 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
  Geraldo Rodrigues de Lima é membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. 

 
3
 R 4: Residente de quarto ano. 

 
4
 Tese intitulada Relação entre a Dosagem de Receptor de Estradiol e Progesterona e Grau 

Histológico, sob a orientação do professor Geraldo Rodrigues de Lima.  

 
5
 Tese intitulada Valor Prognóstico das Características Histopatológicas em Mulheres com 

Carcinoma de Mama sem Comprometimento Linfonodal Axilar,  sob a orientação do professor 

Geraldo Rodrigues de Lima.  
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doutores e 32 mestres na área de mastologia, além de ser coordenador de pós-graduação 
da disciplina de ginecologia.  

É pesquisador IB da Capes7, desenvolvendo linha de pesquisa referente ao 
“valor preditivo dos biomarcadores na hormonioterapia do câncer de mama”.  

Luiz Henrique Gebrim publicou 42 artigos internacionais; 135 em periódicos 
nacionais e 46 capítulos de livros. É autor dos livros Ginecologia Oncológica

8 e 
Mastologia de Consultório (2012).  

Dentre outras funções que exerceu ou tem exercido salientam-se: consultor 
científico da Fapesp9, CNPq10 e das revistas científicas da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Breast Cancer Research 
and Treatment e ISRA – Obstetrics and Gynecology. 

Luiz Henrique Gebrim é membro da Academia Nacional de Farmácia e 
Medicina, American Society of Breast Diseases e Câmara Técnica de Saúde da Mulher 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Fundou a disciplina de 
mastologia da Unifesp, onde introduziu o modelo de ensino e assistência com alta 
resolutividade. Fez MBA11 pela Fundação Dom Cabral em gestão da saúde em 2008.  

É, desde 2006, diretor do Hospital Pérola Byington, referência em detecção 
precoce do câncer de mama e ginecológico, atendimento às vítimas de violência sexual, 
reprodução humana e ginecologia de alta complexidade.  

Aí concentrou esforços para o aprimoramento qualitativo da Instituição em 
atendimentos de alta complexidade. Implantou protocolos assistenciais, visando a 
redução de gastos e permitindo a equidade no atendimento. Capacitou a equipe de 
mastologistas e implantou o centro de alta resolutividade em doenças mamárias, onde 
em único atendimento a paciente realiza os exames de imagem e a biópsia de mama. 
Foram atendidas de 2006 a 2012 mais de 45.000 mulheres com suspeita de câncer, 
tendo sido diagnosticados 4.300 casos novos. O tempo de diagnostico e início de 
tratamento – antes de 6 meses – foi reduzido para apenas 30 dias. Houve também 
drástica redução no número de casos avançados da doença e, consequentemente, na 
mortalidade. O hospital aumentou de 600 para 1.200 casos novos de câncer de mama 
tratados, sendo o segundo maior do Brasil em novos atendimentos. Em 2011 a 
instituição obteve a qualificação de hospital de ensino pelo MEC12.  

Luiz Gebrim recebeu inúmeras premiações dentre elas os prêmios: Nicolau 
Moraes13 (1998) e Godoy Moreira14 pela APM15 (2002); e Mário Covas (2009) e Ruth 

                                                                                                                                                                          
6
 Tese intitulada Estudo dos Biomarcadores na Mama Normal em Mulheres Tratadas com 

Diferentes Doses de Tamoxifeno. 

 
7
 Capes: Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. 

 
8
 Em coautoria com Geraldo Rodrigues de Lima (1999). 

 
9
 Fapesp: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 

 
10
 CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

 
11
 MBA: Master of Business Administration ou mestre em administração de empresas ou de 

negócios. 

 
12
 MEC: Ministério da Educação. 

 
13
 Nicolau de Moraes Barros foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, 

hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1912-1913, e é o patrono da 

cadeira n
o
 17 desse sodalício. 

 
14
 Francisco Elias de Godoy Moreira é o patrono da cadeira n

o
 121 da Academia de Medicina de 

São Paulo. 

 
15
 APM: Associação Paulista de Medicina. 



Cardoso (2011 e 2012) pela contribuição no aprimoramento do atendimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), na saúde da mulher. 

Luiz Henrique Gebrim é professor associado IV da disciplina de mastologia da 
Unifesp e atua como médico autônomo nos Hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e 
Centro Oncológico Antonio Ermírio de Moraes. 


