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Maurício Mota de Avelar Alchorne nasceu aos 19 de agosto de 1935 na cidade
de Pesqueira (PE). Era filho de Nelson Avelar Alchorne e Alina Mota de Avelar
Alchorne
Maurício Mota de Avelar Alchorne graduou-se pela Faculdade de
Ciências Médicas de Pernambuco, em 1959. Fez doutorado pela Universidade Federal
de Pernambuco, defendendo, em 1975, a tese Evolução da Hanseníase em 38
Enfermos Submetidos à Reação de Mitsuda há 23 e 25 Anos. Valor Prognóstico da
Reação, e livre-docência pela Universidade de São Paulo (USP), com a
tese Manifestações Sistêmicas da Leishmaniose Tegumentar Americana, em 1991.
Dentre os cargos que galgou na vida acadêmica, na Unifesp2 têm-se: auxiliar de
ensino (1966-1971); professor assistente (1971-1978); professor adjunto (1978-1994);
diretor do Departamento de Dermatologia (2003) e professor titular (1994-2005).
Publicou 61 artigos em periódicos; 80 capítulos em livros; e 43 trabalhos em
anais de congressos. Foi orientador de 20 teses de mestrado; 10 de doutorado; quatro
monografias de especialização; 19 de cursos de graduação e quatro de iniciação
científica.
Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 24 de mestrado; 37 de
doutorado; uma de qualificação de doutorado; quatro de livre-docência; seis de
concurso público; quatro de professor titular e oito monografias de cursos de
aperfeiçoamento.
Participou de 377 congressos, simpósios, jornadas e cursos, e esteve na comissão
organizadora de outros três. Apresentou 137 trabalhos em congressos e coordenou a
edição de 14 livros.
Maurício Mota de Avelar Alchorne foi presidente da Sociedade Brasileira de
Dermatologia – Regional do Estado de São Paulo (1988-1989 e 1999-2000) e
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Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo o patrono é
Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.
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Universidade Federal de São Paulo.

coordenador do Departamento de Dermatologia Geriátrica (2007-2008 e 2009-2010).
Foi também presidente do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Paulo da
Unifesp (1996-1998).
Atuou como membro do corpo editorial dos seguintes periódicos: Folha Médica
(2002); Hansenologia Internationalis (2005); São Paulo Medical Journal (2005 e
2011); Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (2005); Revista Diagnóstico
& Tratamento (2006); Medicina Cutânea Ibero-Latino-Americana (2009); e Einstein
(2011).
Maurício Mota de Avelar Alchorne recebeu prêmios, homenagens e comendas,
dos quais se salientam: Prêmio Dr. Odilo Antunes de Siqueira (1996); Prêmio Adolpho
Carlos Lindenberg3 (1996); menção honrosa da Sociedade Brasileira de Dermatologia
(2004); Prêmio Jovem Cirurgião Dermatológico Ival Peres Rosa da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Dermatológica (2005); Prêmio Zerbini4 – 1o lugar da Universidade Nove de
Julho – III COMA (2008); professor homenageado pela Universidade de Mogi das
Cruzes por seus ensinamentos e dedicação aos alunos (2010); professor homenageado
pelos formandos de medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove) – 3a turma
(2010) e 4a turma (2011) homenagem pelos relevantes serviços prestados à Unifesp
durante vários anos (2011); homenagem em agradecimento pela contribuição como
presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (1999-2000) e diploma de
Dedicação Profissional pelos relevantes serviços prestados à sociedade durante
cinquenta anos de trabalho do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp, 2012).
Na Universidade Nove de Julho é professor de dermatologia desde 2007, e atua
como professor no ambulatório de dermatologia do Hospital do Mandaqui, exercendo
atividade didática, eminentemente prática, e prestando colaboração no atendimento aos
usuários do hospital.
Dentre as entidades que pertence salientam-se: American Academy of
Dermatology Association (international fellow); American Academy of Dermatology
(2006); Maestro de la Dermatología Ibero Latino Americana (2008); e Conselho
Curador do Fundo de Apoio ao Dermatologista do Estado de São Paulo – Sebastião
Prado Sampaio5 (Funadersp) da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2011).
Maurício Mota de Avelar Alchorne é casado com Alice de Oliveira de Avelar
Alchorne. Ingressou como membro titular da Academia de Medicina de São Paulo, em
18 de agosto de 1993, sendo o primeiro ocupante da cadeira no 94, cujo o patrono é
Humberto Cerruti.
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Adolpho Carlos Lindenberg foi presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo,
hoje, Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1922-1923, e é o patrono da
cadeira no 22 desse sodalício.
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Euryclides de Jesus Zerbini é o patrono da cadeira no 29 da Academia de Medicina de São

Paulo.
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Sebastião de Almeida Prado Sampaio foi membro titular, emérito e o primeiro ocupante da
cadeira no 11 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo o patrono é Arnaldo Augusto Vieira de
Carvalho, que também presidiu esse sodalício durante dois mandatos anuais entre 1901-1902 e 19061907.

