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ROBERTO KALIL FILHO RECEBE MEDALHA ANCHIETA
Solenidade na Câmara dos Vereadores de São Paulo, nesta quarta‐feira (17), conta com
a presença do Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, entre outras autoridades.
Nesta quarta‐feira (17), às 19h30, o Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, presidente do Conselho
Diretor do Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), receberá das
mãos do vereador Rubens Calvo (PMDB) a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão da
Cidade de São Paulo, em solenidade que contará com a presença do Secretário de Estado
da Saúde de São Paulo, Prof. Dr. David Uip, e autoridades do Incor, Hospital das Clínicas,
Faculdade de Medicina da USP, Hospital Sírio Libanês, Instituto do Câncer, entre outras.
“Reconhecer e valorizar personalidades como o Dr. Kalil Filho é uma obrigação da
sociedade, inclusive para que isso sirva de incentivo para as novas gerações”, afirma o
vereador Rubens Calvo, responsável pela iniciativa da premiação.
A medalha Anchieta é a maior honraria da cidade de São Paulo. O prêmio (sempre
acompanhado do Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo) é concedido a
personalidades e a instituições que, por meio de suas trajetórias, conquistaram a
admiração e o respeito do povo paulistano.
SOBRE O PROF. DR. ROBERTO KALIL FILHO
Nos últimos anos, o Prof. Dr. Roberto Kalil tem dedicado grande parte de seu tempo e de
sua energia para o Incor, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP – a sua
“casa de formação” como médico, pesquisador e professor.
No Incor, ele é Presidente do Conselho Diretor e também das Comissões Científica e de
Ensino, além de Diretor da Divisão de Cardiologia Clínica, setor que congrega os mais
ilustres cardiologistas brasileiros.
O Incor é um dos três maiores centros de cardiologia do mundo em volume de
atendimento e número de especialidades da cardiologia reunidas. É também o maior

centro de ciência em cardiologia da América Latina, segundo o volume de trabalhos
aceitos nos principais congressos da especialidade: os americanos e o europeu.
Além de sua atuação no Incor, o Prof. Dr. Kalil Filho é Diretor do Centro de Cardiologia do
Hospital Sírio Libanês e do Serviço de Cardiologia do Instituto do Câncer de São Paulo. É
professor titular de uma das mais conceituadas instituições de ensino médico no mundo: a
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi nessa faculdade que ele fez a
sua residência, seu doutorado e sua livre‐docência e na qual é, agora, chefe do
Departamento de Cardiopneumologia.
Ainda jovem, o Dr. Kalil foi responsável por introduzir no País, no Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas da FMSUP, a moderna metodologia da ressonância magnética em
cardiologia, área em que realizou seu pós‐doutorado na prestigiada Johns Hopkins
University. Nessa área da ciência médica, ele produziu inúmeros estudos e artigos
científicos e orientou dezenas de médicos e cientistas brasileiros e estrangeiros.
Mais recentemente, ele foi responsável pelo lançamento da I Diretriz de Cardio‐oncologia
no mundo (acesse aqui), junto à Sociedade Brasileira de Cardiologia, colocando o País
como pioneiro nessa área. Agora em julho deste ano, será lançada a II Diretriz brasileira,
que ele lidera junto a uma ampla rede de especialistas que se formou no Brasil e no
exterior nessa subespecialidade da cardiologia e da oncologia.
Saiba mais detalhes da carreira acadêmica do Professor, em seu currículo lattes – acesse
aqui.

SERVIÇO
ENTREGA DA MEDALHA ANCHIETA E DO DIPLOMA DE GRATIDÃO DA CIDADE DE SÃO
PAULO AO PROF. DR. ROBERTO KALIL FILHO
17 de junho de 2015, às 19h30
Câmara Municipal de São Paulo
Palácio Anchieta
Salão Nobre
Viaduto Jacareí, 100 – 8º andar.

CREDENCIAMENTO PARA A IMPRENSA
Assessoria de Imprensa do Incor‐HCFMUSP
11‐2661‐5437/5016/5015
Clique aqui e faça seu credenciamento.

Solicite sua pauta pela Internet
Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site
www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”.
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