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Claudio Roberto Cernea nasceu em 9 de novembro de 1955, na cidade de São 
Paulo. É filho de Sache e de Renée Cernea. 

Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), em 1978. Dedicou-se à carreira universitária nessa instituição de ensino, 
obtendo o doutorado em clínica cirúrgica, em 1991, e a livre-docência em cirurgia de 
cabeça e pescoço, em 2002. 

Claudio Roberto Cernea atuou como professor visitante em diversas 
universidades e serviços, no Brasil e no exterior, destacando-se: Nos Estados Unidos da 
América no Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, em Nova Iorque; Harvard 
School of Medicine, em Boston; Baylor College, em Dallas; Albert Einstein Medical 
School, em Nova Iorque, e University of Pittsburgh; assim como na Free University, em 
Amsterdam, Holanda, e na University of Göttingen, na Alemanha, entre outras.  

Atualmente é médico do Hospital das Clínicas da FMUSP. Atua principalmente 
nas seguintes áreas: cirurgia de cabeça e pescoço, tumores de tireoide, tumores de pele, 
tumores salivares, tumores de cabeça e pescoço, tumores de base de crânio, carcinoma 
espinocelular e cirurgia craniofacial. 

Claudio Roberto Cernea é casado com Selma Schuartz Cernea. Ingressou como 
membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em 7 de março de 2012, 
tornando-se o segundo ocupante da cadeira no 101, cujo patrono é Geraldo Horácio de 
Paula Souza . 

                                                           

1 A biografia foi fornecida pelo autor e a foto foi obtida por ocasião de sua posse na Academia de 
Medicina de São Paulo, em 7 de março de 2012. 

 
Nótula: Pequenas inserções e adaptações do 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, 
cujo patrono é Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  
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