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Prezado Editor,

Nascido em São Paulo/Brasil em 22 de se-
tembro de 1934, o Dr. Paschoal faleceu 

no dia 4 de outubro de 2013, aos 79 anos e 
deixou sua esposa Maria Gabriela e três filhos; 
destes, Francisco Macedo Paschoal também 
se tornou médico dermatologista e cirurgião 
dermatológico.

Brilhante dermatologista brasileiro, Paschoal 
formou-se em 1960 pela Universidade de São 
Paulo, e coordenou a disciplina de Dermato-
logia da Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp (Campinas/São Paulo). Em pouco 
tempo, torna-se professor titular de dermato-
logia Faculdade de Medicina do ABC (Santo 
André/São Paulo) passando por todos os cargos 
diretivos até chegar a Diretor em 2002 e ser 
eleito para novo mandato até 2010.

Luiz Henrique Camargo Paschoal foi um dos 
grandes dermatologistas de seu tempo, contri-
buindo significativamente para a evolução da 
dermatologia em âmbito nacional.

Entre suas muitas realizações podemos citar:

• Realizou o primeiro transplante de cabelo 
no Brasil;

• Participou na formulação de diversos livros 
especializados, tendo como últimas obras 
a «Fisiopatologia e Atualização Terapêutica 
da Lipodistrofia Ginóide» e «Manual de 
Dermatologia Terapêutica»;

• Presidência da Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) no biênio 1989/1990;

• Presidência da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Dermatológica (SBCD) entre 
1990/1991. Destaca-se que a dermatologia 
brasileira mudou definitivamente a partir 

da criação da SBCD, que ocorreu durante 
a 11ª Reunião Anual dos Dermatologistas 
Latino-Americanos (RADLA-XI, 1988); 

• Professor emérito na Faculdade de Medicina 
do ABC (FuABC);

• Diretor geral da FuABC;
• Responsável pela criação da Unidade de 

Cirurgia Dermatológica Avançada, uma das 
melhores da América Latina, sendo foco de 
dermatologistas do mundo inteiro em busca 
desta subespecialização;

• Mestre dermatológico Ibero-latino-america-
no; 

• Coordenador da seção Cirurgia Dermatoló-
gica do periódico Medicina Cutânea;

• Cidadão emérito de Santo André em de-
corrência dos serviços prestados a toda 
comunidade da região metropolitana de São 
Paulo;

• Conhecido no meio dermatológico por criar 
bordões, destaco uma das mais célebres: 
o câncer de pele é semeado na infância, 
cultivado na adolescência e colhido na vida 
adulta.

Sendo um dos fundadores da SBCD, Pas-
choal afirmava que o estabelecimento da 
subespecialidade criava um profissional mais 
capacitado, mais especializado, mais competente 
e mais preparado. Em 2003, o Conselho Federal 
de Medicina e Associação Médica Brasileira 
reconheceram a Cirurgia Dermatológica como 
uma área de atuação da Dermatologia assim 
como a dermocosmiatria/dermoestética. Hoje, 
a SBCD está entre as maiores do mundo em 
número de membros e é uma das mais exigen-
tes em progressão do conhecimento.

A disciplina de Cirurgia Dermatológica ge-
rida pelo doutor Paschoal criou muitos filhos 
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pródigos para o Brasil e mundo. Como um dos seus pu-
pilos, tenho o dever de agradecer ao mestre e a melhor 
forma de retribuir o conhecimento dado é através da 
prática médica ética e plena. Pude conviver com este 
profissional por mais de seis anos, podendo observar mais 
plenamente seu senso clínico raro e o desejo incansável de 
compartilhar seus conhecimentos e experiências médicas.

Assim como um menino se faz homem, um médico 
transforma-se em completo dermatologista após, apenas 

depois, o conhecimento pleno e contínuo entre todas as 
virtudes anatômicas, histológicas, fisiológicas, psicológicas, 
terapêuticas clínica e cirúrgicas.

Adeus mestre Paschoal 
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