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A Academia Paulista de Medicina Veterinária – 
tem grande satisfação em se associar às homenagens 

que foram prestadas pela Sociedade Paulista de Medicina 

Veterinária/SPMV ao ilustre Acadêmico Prof. Dr. Carlos 

Eduardo Larsson no transcorrer do Congresso Paulista das 

Especialidades – 2016, realizado no período de 30 de agosto a 
primeiro de setembro – no Expocenter Norte.  

A Presidência da  esteve presente ao evento, 
quando também o Conselho Regional de Medicinas 

Veterinária/CRMV-SP realizou reunião com Entidades 
Representativas de nossa nobre profissão. O Acadêmico Carlos 

Eduardo Larsson foi homenageado como o  do Evento, 
a ele apresentamos os parabéns da Arcádia Paulista dos 
Veterinários e transcrevemos em termos a apresentação que seus 
diletos discípulos fizeram na Sessão Solene de Abertura do 

Congresso. 
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Década de 1940, no Planalto Paulista, bairro da cidade de 
São Paulo, nasceu Carlos Eduardo Larsson - filho do Sr. Carlos 
e D. Leda, iniciando seus estudos no Grupo Escolar Almirante 

Barroso [na Avenida Jabaquara, quase na frente da Paroquia São 
Judas Tadeu] onde conclui 
seu o Curso Primário 
(parte inicial do atual 
Nível Fundamental da 
Escolaridade). A seguir, 
frequentou o respeitado 
Colégio Estadual 

Presidente Roosevelt 
iniciando seu interesse 
pela área biológica e pelo 
amor da sua vida, a 
professora Maria Helena 

Matiko Akao, a qual lhe deu duas grandes alegrias que são os 
seus filhos Carlos Veterinário como os pais e Mariana que é 
jornalista. 

Em 1968 ingressou na Faculdade de Medicina Veterinaria 
da Universidade de São Paulo, iniciando, imediatamente após a 
graduação atividades na profissão, junto com sua esposa. Apesar 
dos planos de trabalhar como clínico ou em laboratório de 
produtos Veterinários de renome, o destino lhe reservou uma 
nova diretriz: a docência, ingressando por concurso na Faculdade 

de Ciências Agrárias e Veterinárias/UNESP - Campus de 
Jaboticabal, onde permaneceu como docente durante um (1) ano 
regressando para a Capital de São Paulo para ocupar uma vaga 
provisória de docente na disciplina de Patologia e Clinica 

Médicas (de animais monogástricos), onde permanece até os dias 
atuais. 

No período de 1974 a 1976, juntamente com seus colegas e 
amigos Veterinários Mitika Kuribayashi Hagiwara, Wanderley 

Pereira de Araújo e José Luiz D’Angelino contribuíram com a 
Medicina Veterinária, integrando as atividades de nossa profissão 
nas equipes de Saúde Pública por atuação no controle das 
zoonoses, interagindo na patologia comparada, bem como 

Acadêmico Prof. Dr. Carlos Eduardo Larsson 
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adaptando normas da epidemiologia no controle de enzootias e 
epizootias. Neste contexto frequentaram com pleno 
aproveitamento o Curso de Especialização [lato sensu] em Saúde 
Pública (CESP) da Universidade de São Paulo. A seguir o Médico 
Veterinário Carlos Eduardo Larsson concluiu o Curso de Pós-
graduação em Saúde Publica da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo (FSP/USP). Na pós-graduação strictu 

sensu, obteve os títulos acadêmicos de Mestre; defendendo com 
brilhantismo a Dissertação de Mestrado - Aspectos 

Epidemiológicos da Toxoplasmose – [1976 - ano de obtenção do 
título] e de Doutor defendendo a tese de Doutoramento - Estudo 

Epidemiológico da Leptospirose Felina – [1982 – ano de 
obtenção do título]. 

Em 1988, tornou-se Professor Livre-Docente do 
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, por 
Concurso Público de Provas e Títulos, apresentando e defendendo 
a tese: Contribuição ao Estudo das Otopatias dos Cães e 

Gatos. No mesmo ano passou a exercer as funções de Professor 

Adjunto do mesmo Departamento [VCV – Departamento de 
Clínica Médica da FMVZ/USP].  

Atualmente o Doutor Carlos Eduardo Larsson é Professor 
Titular do Departamento de Clinica Médica da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. 
É de se destacar que esse Título Acadêmico foi obtido em 
Concurso Público, realizado em 1998, sendo aprovado com 
mérito e louvor. 

No ano de 2001, o Professor Doutor Carlos Eduardo 

Larsson recebeu Bolsa de Estudos de Pós-Doutorado da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
[CAPES] usufruída na Universitat Autonoma de Barcelona 
[UAB/Espanha].  

Em nove de março de 2012 passou a ser um dos Imortais da 
Academia Paulista de Medicina Veterinária/APAMVET, 
ocupando a 9ª Cadeira, cujo patrono é o Professor Doutor 

Orlando Marques de Paiva.  
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Na continuação da apresentação do homenageado, seus 
discípulos destacaram outros detalhes e particularidades do 
Dermatologista Veterinário Prof. Dr. Carlos Eduardo Larsson: 

“Sua paixão pela dermatologia perdura a mais 40 anos, 
desde que lhe foi conferida a missão de ministrar as aulas de 
dermatologia na graduação na Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da USP. Com determinação fez deste desafio em sua 
trajetória dermatológica uma arte através da busca de 
conhecimento, tanto nos livros norte-americanos da especialidade, 
como também, atendendo e fotografando todos os casos clínicos 
que por suas mãos passavam.” 

“Contudo, seu maior feito foi criar o 1º Serviço de 

Dermatologia Veterinária na maior Universidade latino-
americana (USP); serviço este que ora completa 32 anos de 
existência. A casuística do Serviço é representada por mais de 100 
mil casos clínicos atendidos sob a responsabilidade e supervisão 
direta do Professor Larsson. O atendimento desse Serviço 
permitiu a orientação de inúmeros estudantes, quer fossem 
estagiários acadêmicos ou profissionais - residentes e pós-
graduandos ‘strictu e latu sensu’. Todos contemplados com a 
vasta experiência do corpo docente, permitindo que se afirme: que 
essa atividade ultrapassou os limites comuns e rotineiros do 
complexo sistema de ensino/aprendizado.”  

“Sua sede pelo saber fez com que frequentasse Serviços de 
Dermatologia das Faculdades de Medicina da USP e UNIFESP 
criando vínculos de conhecimento, amizades e conseguindo a 
abertura de portas aos seus dedicados discípulos. Além desta 
conexão entre Faculdades de Veterinária e Medicina no Estado de 
em São Paulo, o homenageado deste Evento criou, também, o 
intercâmbio com outras Faculdades da América do Sul, bem 
como da Europa, gerando vínculos de amizade e trocas de 
conhecimentos.” 

“Na Escola de Medicina da UNIFESP, onde frequentou o 
Serviço de Otorrinolaringologia adaptou técnicas semióticas e 
procedimentos de terapia otológicos às atividades do Serviço de 

Dermatologia Veterinária da FMVZ-USP. Esses foram os 
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momentos de finalização de sua Tese de Livre Docência, com 
tema inédito, até então, em termos de pesquisa na área da Clínica 
Veterinária no Brasil”. 

Em sua carreira, até o momento, constam publicações de 
100 artigos científicos, 25 capítulos de livros e mais de 250 
trabalhos apresentados em Anais de Congressos, Coordenação e 
Participação Didática e a participação em cerca de 70 cursos de 
curta duração, bem como, a apresentação de 464 palestras no 
Brasil e exterior [Espanha, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile, 
Uruguai, Argentina e México]. No decorrer de suas atividades 
docentes, clínico e pesquisador orientou 21 dissertações de 
mestrado, 6 teses de doutorado, 73 monografias de cursos de 
especialização, 8 trabalhos de conclusão de curso e 15 bolsas de 
iniciação científica. Além do mais, ainda participou de 167 bancas 
de concursos e comissões julgadoras. 

O Acadêmico Carlos Eduardo Larsson é docente de 
Cursos de Pós-graduação [lato sensu] na Argentina, Colômbia, 
Portugal, Peru e Uruguai, sendo atualmente Conselheiro Editorial 
de 26 periódicos brasileiros, assessor ‘ad hoc’ do CNPq e 
FAPESP, como também por um período foi Membro do Comitê 
de Medicina Veterinária da CAPES. Cabe também destacar que 
nosso homenageado foi criador e coordenador do primeiro curso 
de especialização em Dermatologia Veterinária na América 
Latina [Curso promovido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária da Universidade de São Paulo e FMVZ/USP].  

O Professor Doutor Carlos Eduardo Larsson sempre teve 
intensa atividade associativa, pois foi Presidente da Comissão 
Mista de Especialidades do Conselho Federal de Medicina 

Veterinária, Vice Presidente da Sociedade Brasileira de 

Medicina Veterinária, Presidente da Sociedade Paulista de 

Medicina Veterinária e por três vezes foi Presidente da 
ANCLIVEPA/SP.  

Em 1990 o Acadêmico da APAMVET Carlos Eduardo 

Larsson, sob auspícios de uma tradicional farmácia magistral de 
São Paulo criou o ‘1 º Formulário Veterinário de Prescrições 

Medicamentosas’, visando a terapia das enfermidades 
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tegumentares, cuja publicação recebeu a denominação de “Arte 

de Formular". 

A Sociedade Brasileira de Dermatologia 

Veterinária/SBDV, em 2004, firmou convênio de parceria com a 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia / FMVZ-USP 
para a implantação do primeiro Curso de Especialização em 

Dermatologia Veterinária (CEDV) da América Latina, 
ministrado com mais de 500 horas e regido pelas normas 
estabelecidas pelo Ministério da Educação/MEC e do Conselho 

Federal de Medicina Veterinária/CFMV. 

“O último grande feito do nosso homenageado, juntamente 
com seu amigo e discípula Ronaldo Lucas foi a edição do tão 
sonhado livro de Dermatologia Veterinária, que demorou 
aproximadamente oito anos para sua execução, após longas e 
exaustivas  correções... e, mais correções. Pois é muito trabalhoso 
e demorado passar pelo crivo Ilustre Acadêmico! O nosso mestre 
prima pela perfeição e nós seus seguidores e gafanhotos sabemos 
disso e obedecê-lo é um privilégio, assim como um filho obedece 
a seu pai, com respeito e amor! Então a obra foi concluída em 
outubro de 2015 intitulado: Tratado de Medicina Externa - 

Dermatologia Veterinária”. 

“Bem professor! Talvez esta nova geração onde a 
comunicação seja feita por símbolos e abreviações não entendam, 
quando ouvirem sobre as efemérides (Diário, livro ou agenda em que se 

registram fatos de cada dia) da especialidade, quiçá palavras como, 
mormente (Principalmente, sobretudo), corroborar (Dar força a; fortificar, 

fortalecer) ou por expressões como “em opúsculo” (Pequena obra escrita 

acerca de qualquer assunto).... Provavelmente, não saberão o que 
significa uma zaragatoa alginatada [zaragatoa= planta herbácea, da 

família das Plantagináceas ou vareta de vidro ou de madeira, na extremidade da 

qual se prende ou enrola um pouco de algodão, com que se aplica medicação na 

garganta ou nas fossas nasais!! alginatada = O alginato é um derivado da parede 

celular de certas algas marinhas (algas castanhas ou marrons). Portanto essas algas 

são a matéria prima para a produção dos alginatos e sua transformação em ácido 

algínico, com ação terapêutica hemostática.] Mas nós, seus discípulos 
sempre nos recordaremos destas palavras, tão suas querido 
mestre, com todo respeito e carinho. Lembraremos do tempo em 
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que tivemos a honra de compartilhar cada minuto ao seu lado 
aprendendo não só a dermatologia, mas a ética, generosidade com 
as pessoas e para com os nossos tão queridos pacientes. E fica na 
amizade e na humildade suas atitudes e qualidades que veem nas 
ações e que nos servem de exemplo e inspiração: o amor e o 

orgulho à nossa profissão”. 


