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Walter Bloise nasceu em 25 de julho de 1921, na cidade de São Paulo. É filho de 

Vicente Bloise e de Brasilina Candia. 
Graduou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) em 1948, e se especializou em endocrinologia (1950-1951). 
Dedicou-se à carreira universitária nessa instituição de ensino. Obteve o título de 

doutor com a tese Bloqueio Beta-Adrenérgico na Tireotoxicose: Aspectos Clínicos e 
Estudo da Secreção Insulínica (1972), tendo como orientador o professor Emílio 
Mattar; e o título de livre-docente em 1989. 

Dentre os temas de sua predileção de estudo encontram-se: tireoide, oftalmopatia 
de Graves, hiperplasia adrenal congênita, puberdade precoce, diabetes juvenil, 
endocrinologia e metabologia das tireoidites. 

Na FMUSP atuou como membro das seguintes comissões: Análise de Projetos 
de Pesquisa na Disciplina de Endocrinologia (1988-2009); Extensão e Cultura 
Universitária (1997-1999; 2004); Graduação (1998-1999); Pós-Graduação em 
Endocrinologia (presidente, 1998-1999 e 2001-2002); e Ética da Disciplina de 
Endocrinologia (presidente, 1997-1998; membro 1999-2000 e 2001-2002).  

Walter Bloise foi consultor da Fapesp2 (1986) e o primeiro presidente do 
Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia (Sbem). É também membro da American Diabetes Associaton e da The 

Endocrine Society (EUA, 2008). Ingressou na Academia de Medicina de São Paulo em 
23 de março de 1983, galgando a condição de membro honorário desse sodalício. 

 

1 Titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo, cujo patrono é 
Benedicto Augusto de Freitas Montenegro. 

 
2 Fapesp: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
 
O acadêmico Walter Bloise faleceu em 03 de fevereiro de 2022, aos 100 anos. 
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Foi galardoado com o Prêmio Antônio de Almeida Prado3 da Academia de 
Medicina de São Paulo (1957), e com o Prêmio Ames – Diabetes da Sbem (1986).  

Ademais, recebeu as seguintes honrarias da Sbem: medalha de comemoração 
dos 50 anos da entidade (Rio de Janeiro, 2000); homenagem pela sua contribuição ao 
ensino e à própria instituição (2001); e título de sócio honorário (2010). Foi também 
homenageado pelo Hospital do Servidor Público Municipal (2003) e por ocasião do 30o 
Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia (2012).  

Walter Bloise (Figuras 2 e 3)  publicou 101 trabalhos científicos em revistas do 
Brasil e do exterior; 18 capítulos de livros; 24 resumos em anais de congressos; e um 
artigo em jornal. 

 

   
Figuras 2 e 3 – Walter Bloise. 

 
Fez-se presente em 74 congressos, simpósios e jornadas, apresentando 41 

trabalhos e ministrando 27 aulas. Foi membro da Comissão Científica do 23o Congresso 
Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia e do 3o Congresso Paulista de 
Endocrinologia e Metabologia (1998). 

Participou de diversas bancas examinadoras, sendo 14 de mestrado; 16 de 
qualificação de doutorado; 28 de doutorado; cinco de livre-docência; três de 
monografias; e duas de concursos públicos. Por sua vez foi orientador de duas 
dissertações de mestrado e de cinco teses de doutorado. 

Walter Bloise é coautor da obra Anomalias Urogenitais Congênitas – Cirurgia 
Plástica Reconstrutora, tendo também como autores Orlando Lodovici, Carlos Alberto 
Salvatore4 e Gilberto Menezes de Góes5 (1986). 

 

3 Antônio de Almeida Prado presidiu a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, hoje, 
Academia de Medicina de São Paulo, durante um mandato anual entre 1930-1931, e é o patrono da 
cadeira no 102 desse sodalício. 

 
4 Carlos Alberto Salvatore é membro titular e emérito da cadeira no 19 da Academia de Medicina 

de São Paulo, cujo patrono é José Medina.  
 
5 Gilberto Menezes de Góes é o patrono da cadeira no 117 da Academia de Medicina de São 

Paulo. 


