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Walter Pimenta nasceu em Franca, interior de São Paulo, no dia 19 de maio, no 

ano 1922. Fez o curso secundário no Liceu Coração de Jesus (SP) e o curso 
complementar para medicina (pré-médico) no Colégio Nacional Rio Branco de São 
Paulo. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 
1949. 

Sua vocação para a dermatologia manifestou-se durante o curso de graduação de 
dermatologia, que lhe foi ministrado em 1947. 

Após a formatura, ficou ligado ao Departamento de Dermatologia (Serviço do 
professor João de Aguiar Pupo) como assistente voluntário até 1954, tendo, a seguir, as 
funções de médico auxiliar de ensino, cargo que desempenhou até 1957. Ainda em 1955 
recebeu o título de assistente extranumérico de dermatologia da USP. 

Durante esse período de oito anos como médico dermatologista, desempenhou a 
especialidade em vários serviços da capital: 1) Ambulatórios do Serviço Social da 
Indústria; 2) Ambulatórios do Instituto de Aposentadoria e Pensões da Indústria; 3) 
Serviço Noturno de Sífilis dos Centros de Saúde da capital, tendo trabalhado em vários 
centros, inclusive no da então Faculdade de Higiene e Saúde Púbica da USP, onde 

                                                           
* Nótulas:  
1. Esta biografia foi enviada por Mariane Januário Souza, ex-fisioterapeuta do dr. Walter de 

Paula Pimenta, a pedido de sua esposa, senhora Vita. A biografia foi sintetizada pela 
jornalista Joana Mortari, tendo como base uma autobiografia publicada no Jornal 
Dermatológico em 7/2/1985, na seção “Depoimento”, página 12. 
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participou da criação do Serviço Noturno de Sífilis; 4) No antigo Departamento de 
Profilaxia da Lepra, onde foi designado responsável pela Secção de Elucidação 
Diagnóstica.  

Em 1957 foi convidado para integrar, como o primeiro assistente, o então 
Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da 
USP, recém-instalado pelo professor L. M. Bechelli. 

Designado instrutor de ensino em 26/9/1957, teve início o período de sua maior 
atividade em ensino, pesquisa e assistência à comunidade, em decorrência de trabalhar 
em regime de dedicação exclusiva. 

No decorrer de vinte e cinco anos, conquistou através de concursos os vários 
títulos da carreira universitária: a) docente-livre do Departamento de Dermatologia após 
concurso de títulos, trabalhos, defesa de tese e prova didática em 26/5/1964; b) 
professor de disciplina do Departamento de Dermatologia, após concurso de título em 
13/2/1965; c) professor associado (adjunto) da disciplina de dermatologia após 
concursos de títulos em 22/9/1970; d) professor titular da disciplina de dermatologia, 
após concurso constando das provas de arguição, didática e julgamento do memorial, 
sendo aprovado com a nota máxima (10) em 26/9/1973. 

Foi ainda professor titular de complementação clínica de enfermagem 
dermatológica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, de 1958 a 1963. 

Pertenceu a várias sociedades médicas e científicas, tendo ingressado na 
Academia de Medicina de São Paulo em 1969, tornando-se membro emérito em 
26/4/1984. 

Participou da diretoria do Departamento de Dermatologia da Associação Paulista 
de Medicina (1953) e da Sociedade Paulista de Leprologia (1956-1957). Foi vice-
presidente da XXI Reunião Anual dos Dermatossifilógrafos Brasileiros e membro da 
sua comissão consultiva (1964); presidente honorário da VI Sessão do V Congresso 
Mexicano de Dermatologia (1969); sócio fundador da Secção Estadual de São Paulo da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (12/2/1970); vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (Secção Estadual de São Paulo) em 1972 e eleito membro 
titular do conselho da Sociedade Brasileira de Dermatologia (1980-1981). 

Integrou comissões julgadoras de prova de defesa de tese de doutoramento, de 
professor assistente, de concurso de livre-docência, de professor adjunto e de concessão 
de prêmios científicos. 

Foi eleito membro nato do conselho departamental do Departamento de Clínica 
Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 13/2/1970; presidente da 
Comissão de Concurso da FMRP – eleito pela congregação – tendo exercido o cargo de 
15/2/1974 a 11/5/1978; eleito membro da Comissão de Atividades Universitárias pela 
congregação da F. M. R. P. em 12/5/1978 e reeleito em 26/2/1980, quando foi indicado 
para vice-presidente. 

Publicou mais de 60 trabalhos entre originais e resumos. Foi autor de capítulos 
dos livros: 1) Terapêutica Clínica (Cossermelli W. et alii), Ed. Guanabara-Koogan, 
1980; 2) Manual da Clínica Médica (Oliveira, H. L. et alii), Ed. Guanabara-Koogan, 
1980; 3) Atualização Terapêutica (Cintra do Prado et alii), Ed. Artes Médicas, 1981. 

Estagiou, em 1965, com o professor Pablo Negroni no centro de micologia da 
cátedra de microbiologia e parasitologia da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade de Buenos Aires. Ao retornar a Ribeirão Preto, montou pequeno 
laboratório de micologia no Departamento de Parasitologia, Microbiologia e 
Imunologia da FMRP, ficando responsável pelo mesmo. 

Eleito homenageado por sete vezes pelos doutorandos da FMRP, uma das quais, 
como homenageado especial (1963). 



Foi chefe-substituto da então cátedra de dermatologia da FMRP por aprovação 
da congregação no período de 1/1/1962 a 25/5/1964, tendo, a seguir, após a conquista 
do título de livre-docente em 26/5/1964 e por designação do conselho departamental e 
com aprovação pela congregação, ocupado o cargo de catedrático-substituto até a 
implantação da reforma universitária em 4/4/1970. 

Em 17/10/1981 aposentou-se por tempo de serviço, passando a exercer somente 
a clínica particular. Walter Pimenta faleceu no dia 25/10/2009, aos 87 anos de idade. 

 
 

 


