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In Memoriam

Evocando o Professor Jean Civatte
Evoking Professor Jean Civatte
A. Poiares Baptista
Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Coimbra

No passado dia 10 de Fevereiro, faleceu o Prof. Jean Civatte, figura bem conhecida da dermatologia mundial.
Nascido em Paris a 14 de Março de 1922, filho de outra
figura histórica na dermatologia (Achilles Civatte), fez toda a
sua carreira médica, hospitalar e universitária em Paris. Sucedeu a seu mestre, o Professor Robert Degos, em Outubro
de 1975.
Era uma personalidade um tanto reservada, mas afável,
de fácil contacto, um bom pedagogo, com particular destaque na histopatologia cutânea, e um bom amigo. Tais qualidades pessoais, associadas ao conhecimento das línguas
inglesa e alemã, justificavam os frequentes convites para
participar nas mais diversas reuniões e congressos.
Foi membro da Academia Nacional da Medicina de França, Presidente Honorário da Société Française de Dermatologie, membro fundador (com mais 6 colegas europeus), em
1979, do “Collegium Dermato-Pathologicum (Unna-Darier)
de âmbito europeu e que mantem uma regular actividade
anual, nomeadamente em Portugal (Coimbra, Lisboa), um
bom impulsionador das bem conhecidas Journées Dermatologiques de Paris, presidente do Comité Internacional de
Dermatologia (1982- 1987), etc, etc.
Pessoalmente tivemos o prazer e a honra de, durante
todo o nosso estágio e trabalho na Clinica da Doença Cutâneas (Hôpital St. Louis), no laboratório de histopatologia, ter
tido uma convivência quase diária com Jean Civatte e de
termos estabelecido uma franca e duradoura amizade e colaboração. Em 1962 tivemos o prazer de individualizar uma
nova entidade dermatopatológica, o “Acanthome à cellules
claires”.
Por todos estes motivos tivemos o prazer e orgulho de ter
sido o seu“padrinho” na cerimónia de imposição de insígnias
de Professor “Honoris Causa” pela Faculdade de Medicina
da Universidade de Coimbra em 18 de Julho de 1989 .
Por feliz acaso, o nosso mestre R. Degos havia sido o meu
“padrinho” em cerimónia idêntica aquando da imposição de
insígnias de “doutor”, em 30 de Abril de 1967.
A. Poiares Baptista
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