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Krikor Boyaciyan nasceu em Istambul – Turquia, no dia 25 de fevereiro de 

1948. Juntamente com seus pais, Vahan Boyaciyan e Zabel Boyaciyan, e os irmãos 
Tiradi Boyaciyan e Genevieve Boyaciyan, todos imigrantes armênios, chegou ao Brasil 
pelo transatlântico Corrientes, que desembarcou no Rio de Janeiro, em 1955. Aos 7 
anos de idade, nessa ocasião, acompanhou os familiares que se estabeleceram na cidade 
de São Paulo (SP), onde conseguiram melhor oportunidade de trabalho.  

Completou o ensino fundamental (1o grau) e o ensino médio (2o grau) no 
Colégio Santo Alberto dos Padres Carmelitas (1958-1965). Prestou vestibular e 
graduou-se em medicina pela Escola Paulista de Medicina (EPM), hoje, Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp, 1967-1972). 

Especializou-se em ginecologia e obstetrícia através de residência médica na 
EPM/Unifesp (1973-1975) e obteve o título de especialista em ginecologia e obstetrícia 
(Tego) pela AMB – Associação Médica Brasileira (047/1975) e pelo CFM – Conselho 
Federal de Medicina. 

Krikor Boyaciyan exerceu o cargo de chefe do pronto-socorro de 
tocoginecologia do Hospital São Paulo (EPM/Unifesp). Nessa instituição de ensino fez 
carreira acadêmica como professor assistente do Departamento de Obstetrícia, obtendo 
os títulos de mestre e doutor. Defendeu e publicou, respectivamente, as seguintes teses: 
“Contribuição para o Estudo Histoquímico de Polissacarídeos no Muco do Epitélio 
Vaginal do Criceto (Mesocricetus auratus) e suas Variações na Prenhez e no 
Período de Lactação” e “O Perfil e as Infrações Ético-Profissionais dos Médicos 
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Nótula: Pequenas inserções e adaptações no texto ao perfil desta secção foram feitas pelo 

acadêmico Helio Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, 
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Denunciados que Exercem Ginecologia e Obstetrícia no Estado de São Paulo”. 
Aposentou-se nessa instituição de ensino em 2009. 

Krikor Boyaciyan especializou-se em saúde pública pela Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo (1981) e em administração hospitalar pela 
Faculdade São Camilo de Administração Hospitalar (1985-1986). 

Na Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP, aposentado em 2010), 
trabalhou como médico tocoginecologista em Unidade Básica de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). Ocupou os cargos de coordenador do Programa de Saúde 
da Mulher da PMSP (1993-1995); presidente do Comitê de Mortalidade Materna do 
Município de São Paulo (1993-1995) e presidente do Conselho de Ensino da 
SMS/PMSP (1995-1996). 

Eleito conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp, quinquênios 1993-1998; 2003-2008 e 2008-2013), exerceu os cargos de 
conselheiro diretor-secretário (2003-2004), conselheiro diretor-corregedor  (2004-2011) 
e coordenador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher (2003-2011). 

Eleito presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São 
Paulo (Sogesp, biênio 2006-2007 e 2008-2009), presidiu quatro Congressos Paulistas de 
Obstetrícia e Ginecologia (2006-2009) e o Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Associação Paulista de Medicina (APM, 2006-2009). Foi membro da Comissão 
Nacional Especializada em Mortalidade Materna da Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).  

Continua exercendo as seguintes atividades: conselheiro diretor-corregedor do 
Cremesp; coordenador da Câmara Técnica de Saúde da Mulher do Cremesp; membro da 
Comissão de Parto Normal do Conselho Federal de Medicina (CFM); membro do 
Comitê de Bioética da Associação Brasileira de Reprodução Humana (SBRH); membro 
do Conselho Editorial da Revista Bioética do CFM e membro do Conselho Editorial da 
Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (RBGO). 

Krikor Boyaciyan tem 134 artigos publicados em periódicos, revistas e jornais; 
64 cursos de formação complementar; 14 capítulos em livros publicados; 14 artigos 
publicados em anais de congressos; 141 conferências e palestras em eventos; 19 
participações como membro de banca examinadora; 10 concursos públicos prestados e 
aprovados e 203 participações em eventos2.                                             

É casado com a assistente social Maurene Prizmic Boyaciyan e tem uma filha 
médica, Maria Izabel Boyaciyan, também especialista em ginecologia e obstetrícia. 
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