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Nilceo Schwery Michalany1

Nilceo Schwery Michalany nasceu aos 16 de outubro de 1948, na cidade de New
York, no estado de New York, nos Estados Unidos da América (EUA). É filho do professor
Jorge Michalany2 e de Gladys Schwery Michalany.
Fez o curso primário (1955-1959), curso ginasial (1960-1964) e científico (19651966) no Colégio Dante Alighieri, sendo, o terceiro ano do científico, no Colégio das
Bandeiras (1967).
Ingressou, em 1969, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo, graduando-se em 1974.
Nilceo Schwery Michalany fez residência médica em patologia (1975-1976) no
Departamento de Patologia da Santa Casa de São Paulo. Em 1977, recebeu título de
especialista em patologia pela Associação Médica Brasileira, expedido pela Sociedade
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A biografia e foto foram fornecidas pelo autor.

Nótulas:
A. Pequenas adaptações do texto ao perfil desta secção, bem como as notas de rodapé 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.
B. Em decorrência das recomendações dos órgãos estatais de saúde pública de não aglomeração
por causa da pandemia do cononavírus, a posse ocorreu em reunião virtual, através da Plataforma Zoom.
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Jorge Michalany (1916-2012) foi o primeiro ocupante da cadeira no 6 da Academia de Medicina
de São Paulo, tendo escolhido seu pai, Nagib Faris Michalany (1884-1946), como patrono dessa cadeira.

Brasileira de Patologia. Em 1978, foi contratado como professor colaborador pelo
Departamento de Anatomia Patológica da Escola Paulista de Medicina, sendo efetivado
como professor adjunto, em 1981.
Em 1981, Nilceo Schwery Michalany concluiu curso de pós-graduação ao nível
de mestrado em anatomia patológica pela Escola Paulista de Medicina, recebendo o título
de mestre.
Em 1982, fundou o Laboratório Paulista de Dermatopatologia, primeiro
laboratório de anatomia patológica do Brasil dedicado exclusivamente à
dermatopatologia, em atividade até o presente momento.
Durante o mês de maio de 1986 estagiou com o professor A. Bernard Ackerman,
no Serviço de Dermatopatologia da New York University.
De 1981 até a sua aposentadoria, em 2010, exerceu, no Departamento de Patologia
da Unifesp3, as atividades de: chefe da disciplina de patologia cirúrgica; membro da
Comissão de Ensino de Pós-Graduação (CEPG); membro do Conselho do Departamento;
vice-chefia do departamento e chefia do departamento, aposentando-se como professor
adjunto.
No Departamento de Patologia da Unifesp ficou responsável pelo setor de
Dermatopatologia, de 1980 até a sua aposentadoria.
Colaborou com inúmeros trabalhos e artigos publicados; escreveu capítulos em 3
livros de dermatologia e proferiu aulas, na grande maioria das Jornadas e Congressos
Brasileiros de Dermatologia, Cirurgia Dermatológica e também Congressos de Patologia.
Nilceo Schwery Michalany é membro da Sociedade Brasileira de Patologia,
Sociedade Brasileira de Dermatologia, Associação Paulista de Medicina, Associação
Médica Brasileira e Grupo Brasileiro de Melanoma.
Em 2019, recebeu título de Benemérito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia
Dermatológica e foi homenageado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional
São Paulo.
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Unifesp: Universidade Federal de São Paulo.

