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Helio Begliomini1 
 

João Aléssio Juliano Perfeito nasceu em 27 de dezembro de 1958, na cidade de 
São Paulo. É filho de João Baptista Perfeito e de Rosa Juliano Perfeito. 

Graduou-se pela Escola Paulista de Medicina, hoje, Universidade Federal de São 
Paulo (EPM – Unifesp), em 1982, seguindo-se de residência em cirurgia de tórax (1983-
1985). Obteve o título de especialista em cirurgia de tórax pelo Ministério da Educação 
(MEC) em 1985, e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e Associação 
Médica Brasileira (AMB) em 1990. 

Dedicou-se à carreira universitária na EPM – Unifesp, onde obteve os títulos de 
mestre em cirurgia torácica e cardiovascular com a tese Anastomoses com Fios: 
Absorvível de Polidioxonone e Inabsorvível de Polipropilene. Avaliação em Aorta 

Torácica de Ovelhas em Crescimento (1987), tendo como orientador o professor Enio 
Buffolo2; o de doutor com a tese Desenvolvimento e Avaliação de Programa 
Multimídia de Computador para Ensino de Drenagem Pleural (2000), tendo como 
orientador o professor Daniel Sigulem. Nessa instituição de ensino foi chefe da 
disciplina (2000-2006); professor adjunto; pró-reitor adjunto de graduação (2006-2012); 
e o de pró-reitor (2010-2012). 

Tem-se dedicado às seguintes áreas: drenagem pleural, trauma de tórax, câncer 
de pulmão e transplante pulmonar. 

Dentre outras funções que desempenhou na EPM – Unifesp encontram-se: 
membro do Colegiado Superior (Consu, dede 1988); docente responsável pela Liga 
Acadêmica de Oncologia Torácica (desde 2004); coordenador do Laboratório de 
Habilidades (2004); membro do Conselho do Departamento de Cirurgia (2004-2005); 
membro da Comissão do Regimento do Departamento de Cirurgia (2004-2006); 
membro da Comissão do Regimento da Escola Paulista de Medicina (2007-2011); 
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membro da Comissão de Elaboração do Anteprojeto de Reforma do Estatuto da Unifesp 
(2008-2009); membro do Conselho de Campus (desde 2008); membro da Comissão de 
Avaliação de Concessão de Título de Professor Afiliado (2011); representante dos 
professores adjuntos na congregação (desde 2011); e coordenador e supervisor da 
residência médica em cirurgia torácica (2012-2013). 

João Aléssio Juliano Perfeito é membro das seguintes entidades: Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (1981, titular; e titular do Departamento de 
Cirurgia Torácica desde 1988); Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp – membro do comitê assessor desde 2006); Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Torácica (SBCT, membro titular e fundador desde 1998; e diretor científico, 
2006-2007); Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT, desde 2000; e 
vice-presidente do Departamento de Cirurgia Torácica (2007-2009); e Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC – diretor da Secção Especializada em Cirurgia Torácica, 
2004-2006, 2008-2010 e 2010-2011). Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo 
em 1 de junho de 1990, galgando a condição de membro honorário desse sodalício. 

João Aléssio Juliano Perfeito é revisor de artigos do Jornal Brasileiro de 
Pneumologia (desde 2005) e da revista Clinics (desde 2007). Recebeu os seguintes 
prêmios: menção honrosa na área de clínica cirúrgica pelo trabalho: “Estudo 
Experimental do Implante de Etil-Cianocrilato (Superbonder) no Tecido Celular 
Subcutâneo em Ratos”, concedida no IV Congresso Acadêmico Paulista de Medicina 
(1991); melhor tema livre no VII Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica da 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (1991); Prêmio Professor Dr. 
Costabile Callucci3 no IX Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica (1993); melhor 
pôster fixo no congresso da SBCT (2003); e menção honrosa no tema livre 
“Traqueostomia na UTI4: Vale a Pena Realizar?”, concedida pela Sociedade Paulista de 
Pneumologia e Tisiologia (2005).  

Dentre as homenagens recebidas salientam-se: Patrono da 69a (2006) e 72a 
(2009) turmas da EPM – Unifesp; Paraninfo da 67a (2004), 68a (2005), 70a (2007) e 73a 
(2010) turmas da EPM – Unifesp; e Professor Homenageado da 54a (1991), 55a (1992), 
56a (1993),  58a (1995), 59a (1996), 60a (1997), 61a (1998), 62a (1999), 63a (2000), 64a 
(2001), 65a (2002), 66a (2003), 71a (2008), 74a (2011) e 75a (2012) turmas da EPM – 
Unifesp. 

João Aléssio Juliano Perfeito publicou 72 trabalhos científicos em revistas do 
Brasil e do exterior; 53 capítulos em livros; 88 resumos em anais de congressos; e 
realizou três trabalhos técnicos de outra natureza. 

Fez-se presente em 564 congressos, simpósios, jornadas e cursos no Brasil e no 
exterior, e esteve na comissão organizadora de outros 26.  

Apresentou 42 trabalhos em congressos e participou de diversas bancas 
examinadoras, sendo 10 de mestrado; seis de qualificação de doutorado; 36 de 
doutorado; e 48 de outros concursos públicos. Por sua vez orientou três teses de 
mestrado; duas de doutorado e oito de iniciação científica. 

São de sua lavra as obras: Pneumologia (em coautoria com Luiz Eduardo Nery, 
e Ana Luisa Godoy Fernandes, 2006) e Guia de Trauma (em coautoria com Simone de 
Campos Vieira Abib, 2012). 
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