Dr. Fabrizio Michelassi
O Dr. Fabrizio Michelassi, F.A.C.S.(Investigador do
Colégio Americano de Cirurgia), é cirurgião
gastrointestinal renomado mundialmente, com sólida
experiência no tratamento cirúrgico da doença
inflamatória intestinal e de cânceres pancreático, gástrico,
do cólon e do reto. É professor da cátedra Lewis Atterbury
Stimson de cirurgia e chefe do Departamento de Cirurgia
da Faculdade de Medicina Weill Cornell, além de ser
cirurgião chefe do NewYork-Presbyterian Hospital/Weill
Cornell Medical Center.
Para obter mais informações a respeito do inovador tratamento do Dr.
Michelassi para a doença de Crohn, acesse
www.cornellsurgery.org/pro/services/colon-rectal/ssis.html

Prolífico autor de mais de 200 artigos, capítulos de livros e sinopses, o
Dr. Michelassi contribuiu com uma nova percepção sobre o tratamento
cirúrgico de cânceres pancreático e colorretal, colite ulcerativa e doença
de Crohn. Foi o pioneiro no desenvolvimento de novas técnicas que
garantem melhores resultados e qualidade de vida aprimorada para
pacientes com câncer retal e colite ulcerativa. Tais técnicas resultaram
em uma porcentagem mais alta de pacientes que evitam estomas
permanentes e mantêm a função urológica e sexual. A reconhecida
experiência do Dr. Michelassi no tratamento cirúrgico do câncer
pancreático fez com que muitos pacientes buscassem aconselhamento
com ele; por sua vez, o Dr. Michelassi contribuiu com novos
conhecimentos neste campo através de estudos clínicos controlados.
Sua experiência e o seu conhecimento no tratamento da doença de
Crohn o levaram a desenvolver um novo procedimento que evita a
remoção de pedaços do intestino, agora conhecido como
estricturoplastia Michelassi, elaborado a fim de evitar o sacrifício de
grandes quantidades de intestino no momento da cirurgia e de facilitar a
dormência da doença aguda que afeta as alças intestinais doentes. O Dr.
Michelassi está agora realizando estudos para investigar se a dormência
da doença aguda está associada ao retorno da função intestinal no órgão
afetado. Editou um livro sobre estratégias de operação na doença
inflamatória intestinal e produziu onze filmes instrucionais para
cirurgiões sobre o tratamento cirúrgico da doença de Crohn e da colite
ulcerativa.
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Internacionalmente renomado como extraordinário clínico, pesquisador e professor , o Dr. Michelassi já fez dezesseis palestras
de prestígio e discursos inaugurais em todo o país e no exterior, foi convidado para ser professor visitante em 27 instituições
nacionais e internacionais e fez mais de 150 apresentações domésticas e em outros países. Faz parte do conselho editorial de sete
prestigiosas publicações profissionais, entre elas: “Journal of Gastrointestinal Surgery”, “Nature Clinical Practice
Gastroenterology & Hepatology”, “Surgery”, “The British Journal of Surgery”, “World Journal of Gastroenterology”, “Annals of
Surgery” e “Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology”. O Dr. Michelassi ocupa o cargo de presidente da Sociedade de
Oncologia Cirúrgica, já tendo sido presidente da Sociedade Cirúrgica de Illinois, da Sociedade Cirúrgica do Oeste e da
Associação Cirúrgica Central. Integrante de mais de quarenta sociedades profissionais nos Estados Unidos e no exterior, ocupou
também o cargo de vice-presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Digestiva. Atualmente, é secretário da Sociedade de
Cirurgia do Trato Alimentar. Atua também como representante da Associação Americana de Cirurgia junto ao Conselho
Consultivo para Cirurgia Geral do Colégio Americano de Cirurgiões e é diretor do Conselho Americano de Cirurgia. O Dr.
Michelassi foi nomeado para muitos painéis e forças tarefas médicos nacionais e internacionais.

Formou-se summa cum laude pela Faculdade de Medicina da Universidade de Pisa, Itália, em 1975. O Dr. Michelassi concluiu
seu estágio e residência em cirurgia na Universidade de Nova York e uma bolsa para pesquisa no Massachusetts General
Hospital, Universidade de Harvard. Em 1984, tornou-se docente do Departamento de Cirurgia da Universidade de Chicago, onde
veio a ser Chefe de Seção de Cirurgia Geral em 1994, professor permanente em 1995, vice-presidente do Departamento de
Cirurgia em 2000 e professor da cátedra Thomas D. Jones de Cirurgia em 2001. Ocupou também o cargo de diretor da Bolsa de
Oncologia Cirúrgica de 1988 a 1995, chefe do Centro de Atendimento Cirúrgico desde 1995 e diretor do Programa de Residência
de Cirurgia Geral desde 1997. Em 2004, passou a ocupar o seu cargo atual no NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell
Medical Center.

O Dr. Michelassi ganhou diversos prêmios por suas inovadoras contribuições para o avanço do tratamento de doenças digestivas,
incluindo o Prêmio da Fundação Andrew W. Mellon, o Prêmio para o Desenvolvimento em Câncer da Sociedade Americana do
Câncer e o Prêmio de Liderança com Distinção da Fundação de Crohn e Colite da América. Sua pesquisa sobre a doença de
Crohn tem financiamento da Organização Internacional de Doença Inflamatória Intestinal e sua pesquisa sobre a genética do
câncer gastrointestinal é financiada pelos Institutos Nacionais de Saúde e pela Sociedade Americana do Câncer. Foi inúmeras
vezes reconhecido pela Castle Connolly, “New York Magazine” e “Chicago Magazine” como um dos “Melhores Médicos dos
EUA". Foi nomeado um dos “Super Médicos” de Nova York em 2008 e 2009, uma honra concedida a apenas 5% dos médicos
nova-iorquinos.

Para marcar uma consulta com o Dr. Fabrizio Michelassi, ligue para 212-746-6006 ou mande um e-mail para
flm2002@med.cornell.edu. Seu escritório fica no NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, 525 E. 68th
Street, Starr 8, Nova York, NY 10065

