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Walter Belda Júnior nasceu na cidade de São Paulo, aos 26 de outubro de 1955. 

É filho de Walter Belda e de Anna Luongo Belda. 
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro 

(Unisa) em 1980. Fez residência médica em dermatologia na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP, 1982-1983) e aí também se dedicou à carreira 
universitária. Obteve o título de doutor com a tese Neisseria Gonorrhoeae: Resistência 
Plasmidial e Cromossômica à Tetraciclina em São Paulo (1992), tendo como 
orientador o professor Luiz Carlos Cucé2. 

Obteve o título de livre-docente na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) com a tese Soroprevalência do Vírus da Hepatite C em Portadores de 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (1986); e o título de livre-docente na FMUSP 
com a tese Aspectos Clínicos e Terapêuticos das Principais Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (2012), galgando nessa instituição a condição de professor associado do 
Departamento de Dermatologia. 

Desde a sua formatura até o ano de 2006 aprimorou-se, realizando 42 cursos de 
extensão universitária. Suas principais áreas de estudo são as doenças sexualmente 
transmissíveis, leishmaniose e micoses profundas. 

Na FMUSP além de ser chefe do ambulatório de doenças sexualmente 
transmissíveis (desde 1986), tem exercido outras funções dentre as quais se salientam as 
de membro das seguintes comissões: Graduação (1986-2002); Pós-Graduação (desde 
1986 e secretário em 1995); Conselho do Departamento de Dermatologia (1986-2002, 
secretário; chefe substituto em 1990; e chefe em 1995): Administrativa do 
Departamento de Dermatologia (desde 2001); e Ética para Análise de Projetos e 
Pesquisas (desde 2002). 

                                                            
1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é 

Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 

 
2 Luiz Carlos Cucé é membro honorário da Academia de Medicina de São Paulo. 
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Walter Belda Júnior tem sido membro do corpo editorial dos seguintes 
periódicos: Revista de Saúde Pública (1989-2001); Revista Brasileira de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (1996-2000) e Anais Brasileiros de Dermatologia (desde 
2009). 

Ademais conquistou os seguintes prêmios: Prêmio Professor Dr. Raymundo 
Martins de Castro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2006); Prêmio Herbert 
Stiefel de Dermatologia – 1o colocado, do Instituto John D. Stiefel (2007); e Prêmio de 
Dermatologia Clínica – Professor Raymundo Martins de Castro da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia (2008).  

Na União Brasileira contra as Doenças Venéreas – entidade posteriormente 
denominada União Brasileira contra as Doenças Sexualmente Transmissíveis –, exerceu 
os cargos de delegado (1988); 3o vice-presidente (1988); presidente da Regional de São 
Paulo (1989); 2o vice-presidente (1990); presidente da sede nacional (1992-1993); e 
assessor permanente (1994). Atuou também comomsecretário de promoção e imprensa 
do Colégio Ibero-Americano de Dermatologia (1988) e membro do tribunal de contas 
da Union Latinoamericana contra Enfermedades de Transmisión Sexual (1989). 

Na Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional de São Paulo atuou como 
1o secretário (1986); secretário-geral (1992) e vice-presidente (2013-2014).  

Walter Belda Júnior (Figuras 2 e 3) ingressou na Academia de Medicina de São 
Paulo em 5 de abril de 1990, galgando a condição de membro honorário desse sodalício. 

Publicou 79 artigos em revistas do Brasil e do exterior; 34 capítulos em livros; e 
71 resumos em anais de congressos. 

 

   
Figuras 2 e 3 – Walter Belda Júnior. 

 
Fez-se presente em 252 simpósios, jornadas, seminários e congressos, 

apresentando 115 trabalhos e ministrando 136 aulas ou palestras, assim como esteve na 
comissão organizadora de outros 12. 

Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 23 de qualificação de 
mestrado; 22 de mestrado; 10 de qualificação de doutorado; 20 de doutorado; e 11 de 
concursos públicos de diversas naturezas. Por sua vez orientou quatro teses de mestrado 
e uma de doutorado. 

Walter Belda Júnior é autor das seguintes obras: Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – Diagnóstico e Tratamento (monografia em coautoria com Manuel 
Fernando Queiroz dos Santos Júnior e Luiz Fernando de Góes Siqueira, 1999); Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (1a edição, 1999; e 2a edição, 2009); Tratado de 
Dermatologia (dois volumes – em coautoria com Nilton Di Chiacchio e Paulo Ricardo 
Criado, 2010); e Male Genital Lesions (em coautoria com Alberto Rosenblatt e Homero 
Gustavo de Campos Guidi – Berlin, 2012).  

 


