
 
 
 
    

 
 
 
 

 
Wagner F. Gattaz, MD, PhD 

 
Wagner F. Gattaz é Diretor do Laboratório de Neurociências, professor titular e presidente do 
conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP. 
 
Apos concluir sua residência em psiquiatria, foi para a Alemanha, no Instituto Central de Saúde 
Mental da Universidade de Heidelberg, onde concluiu seu doutorado, sua livre-docência e obteve 
os títulos de especialista em Psiquiatria e em Psicoterapia.  Neste Instituto o Dr. Gattaz trabalhou 
durante 18 anos (1978-1996) na pesquisa, no ensino e na assistência, tendo ocupado os cargos 
de médico-chefe, vice-diretor do Instituto e diretor da Unidade de Neurobiologia.  Em 1984 foi 
nomeado Professor de Psiquiatria da Universidade de Heidelberg e assumiu o curso de 
psicopatologia geral para os alunos da Faculdade de Medicina.  Retornou ao Brasil em 1996 para 
assumir suas atividades na FMUSP. 
 
Na pesquisa, os interesses do Dr. Gattaz concentram-se principalmente no estudo da 
esquizofrenia e da doença de Alzheimer.  Suas pesquisas cobrem desde estudos pré-clinicos com 
modelos animais e in vitro, até estudos em humanos de neuroquímica, genética e biologia 
molecular.  Na área clinica, ele coordenou e conduziu inúmeros clinical trials com medicamentos 
antipsicóticos e antidepressivos. 
 
O Dr. Gattaz publicou 6 livros e seu Citation Report no ISI acusa 365 publicações que foram 
citadas cerca de 5.200 vezes e um Índice H = 38.  Ao lado de sua pesquisa e atividade 
administrativa, o Dr. Gattaz tem uma intensa atividade editorial.  Ele foi por 25 anos (1986 – 
2011) managing editor do European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, e co-editor 
do World Journal of Biological Psychiatry.  Ele edita a Revista de Psiquiatria Clínica e pertence ao 
corpo editorial de mais de uma dezena de periódicos científicos internacionais e nacionais.  O Dr. 
Gattaz é co-editor da tradicional serie de livros Advances in Biological Psychiatry (Karger Vienna).  
 
O Dr. Gattaz foi eleito Membro Titular da Academia Brasileira de Ciências, e da Academia de 
Ciências de Heidelberg, Alemanha; recebeu do Presidente da República a Comenda da Ordem 
Nacional do Mérito Cientifico.  Recebeu inúmeros prêmios, incluindo em 2009 o Research Award 
of the World Federation of the Societies of Biological Psychiatry, federação esta que representa 65 
países, e no mesmo ano o Burghoelzli Prize for Clinical and Epidemiological Psychiatry, da 
Universidade de Zurique, Suíça. 
 
Concluindo, o Dr. Gattaz tem intensa atividade de ensino, tendo já orientado 40 pesquisadores 
em suas teses de pós-graduação.  


