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Helio Begliomini1
Luiz Alberto Bacheschi nasceu em 7 de março de 1942, na cidade de São Paulo.
É filho de Luiz Bacheschi e de Maria Esperança Gonzalez Bacheschi.
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP) em 1966, especializando-se subsequentemente em neurologia (1967-1969).
Nessa mesma instituição de ensino dedicou-se à carreira universitária, obtendo o
título de doutor com a tese Avaliação Clínica das Alterações do Líquido
Cefalorraqueano e do Electrencefalograma na Panencefalite Esclerosante
Subaguda (1972), tendo como orientador o professor Antonio Spina França Netto2; e o
de livre-docente com a tese Panencefalite Esclerosante Subaguda: Análise Crítica
Baseada em 82 Casos (1984), tornando-se professor associado.
Fez curso de aprimoramento em cefaleia (1989) e teve como principal linha de
pesquisa o estudo da ressonância nuclear magnética em neurologia.
Na FMUSP atuou como membro da Comissão de Pesquisa e Desenvolvimento
do Departamento de Neurologia. Além de ter sido o coordenador do programa de pósgraduação (1971-1990) de sua especialidade, foi representante do Departamento de
Neurologia junto à Comissão de Pós-Graduação, órgão que também exerceu a vicepresidência (1975-1992) e a presidência (1998-2000).
Dentre outras relevantes funções que exerceu salienta-se que presidiu a
Academia Brasileira de Neurologia (ABN, 2002-2004) e o Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp, 2010-2011).
Luiz Alberto Bacheschi (Figuras 2 e 3) recebeu o Prêmio Araújo de Almeida
Moura da FMUSP em 1966. Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 7 de
março de 1997, galgando a condição de membro honorário desse sodalício.
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Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é
Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.
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Antonio Spina França Netto foi membro titular e emérito da cadeira no 54 da Academia de
Medicina de São Paulo sob a patronímica de Enjolras Vampré. Presidiu esse sodalício durante um
mandato bienal entre 1977 e 1978.

Publicou 58 artigos científicos em revistas do Brasil e do exterior; 29 capítulos
em livros; e 103 resumos em anais de congresso.
Fez-se presente em 131 congressos, simpósios e seminários, e esteve na
organização de outros dois. Apresentou 88 trabalhos em congressos e ministrou 21
palestras.

Figuras 2 e 3 – Luiz Alberto Bacheschi.
Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 20 de mestrado; 16 de
qualificação de doutorado; 33 de doutorado; uma de livre-docência; 15 de monografias
e uma de concurso público. Por sua vez orientou seis teses de mestrado e seis de
doutorado.
Luiz Alberto Bacheschi publicou ou esteve na edição dos seguintes livros:
Condutas em Neurologia (em coautoria com Antônio Spina França Netto, Milberto
Scaff, Luís Marques de Assis3 e Horacio Martins Canelas (1989); e Neurologia que
Todo Médico Deve Saber (em coautoria com Ricardo Nitrini – 1a edição em 1991; 2a
edição em 2003; e 3a edição em 2004).
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Luís Marques de Assis presidiu a Academia de Medicina de São Paulo num mandato anual
entre 1981 e 1982.

