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Faleceu no dia 19 de maio próximo passado, após longo
período de sofrimento, nosso querido colega e amigo

Waldo Monteiro Marcondes.
Nasceu em Guaratinguetá, onde fez os primeiros estudos e
veio para o Rio de Janeiro estudar Medicina.
Casou-se, antes de formar, com Maria José Taques Bitten-
court, nascendo, desta união, q uatro filhos. Formou-se em
Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universi-
dade do Rio de Janeiro em 1959 e dedicou-se a cirurgia na C.
S. Santa Theresinha e no Hospital Gaffree Guinle mas aban-
donou esta especialidade, para dedicar-se a Anestesiologia,
onde logo granjeou admiração e respeito, entre seus cole-
gas, pela segurança com que a exercia e pelo interesse e
carinho com que tratava seus pacientes .
Tornou-se médico titular do Hospital Maternidade Carmela
Dutra e, por concurso, do H. M. Souza Aguiar, em 1967. Nes-
te mesmo ano, foi aprovado no exame para Titulo de Especia-
lista (TEA) e em 1983 recebeu o Titulo Superior de
Anestesiologia (TSA).
Em 1969, Waldo acompanhado por esposa e filhos, viajava
para o Paraguai, onde visitaria seu irmão Adido Militar na-
quele país quando sofreu terrível acidente, no qual falece-
ram esposa e dois filhos, ficando ele gravemente ferido por
trauma facial com enucleação de um globo ocular. Após esta
tragédia, todos os seus colegas e amigos julgaram que ele fi-
caria definitivamente afastado da Medicina. Qual não foi a
nossa surpresa quando, tempos depois, voltou a exercer a
especialidade que tanto amava, com segurança e afinco.
Em 1975, com a saída da Chefia do Serviço de Anestesiolo-
gia do H. M. Souza Aguiar do também saudoso Dr. José
Affonso Zugliani, Waldo assumiu esta função, exercendo-a
com dedicação e competência, até aposentar-se, granjean-
do, como sempre, a admiração de colegas e Diretores do
Hospital. No ano seguinte, casou-se com Dulce Maria, uma
cliente muito especial que cruzou seu caminho e com a qual
teve um casal de filhos.
Durante os vinte e um anos de Chefia, Waldo exerceu diver-
sas outras funções: foi Vice-Presidente do Corpo Clinico,
Vice-Presidente da Comissão de Ética, Professor do Centro
de Ensino e Treinamento, Supervisor do Programa de Anes-
tesiologia da Comissão Nacional de Residência Médica e
membro das bancas examinadoras para Concursos de
Anestesiologia da Secretaria Municipal de Saúde. Partici-
pou, ativamente, de Congressos, Jornadas, Seminários e
Simpósios de Anestesiologia.
Em 1996 solicitou aposentadoria proporcional e voltou para
sua terra natal, onde trabalhou por mais oito anos no Corpo
Clínico do Hospital Frei Galvão e na Cooperativa da
UNIMED. Neste período ainda participou do Curso Advan-

ced Trauma Life Support do Comitê de Trauma do American

College of Surgeons sendo aprovado. Em 2004 a SAESP
concedeu-lhe uma placa de Honra ao Mérito por seus rele-

vantes serviços prestados a Anestesiologia no Estado de
São Paulo.
Waldo foi um exemplo de coragem, perseverança e honra-
dez. Nunca se deixou abater pelas adversidades da vida. Lu-
tou como um bravo até seus últimos dias.
Descanse em paz, querido amigo. De onde você estiver, con-
tinue a cuidar de todos nós, com aquela devoção e carinho
que você dedicava a seus pacientes!

Modesto Rodrigues Fernandes, TSA
Membro da Congregação de
Aposentados doHospitalSouzaAguiar
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After a long suffering period, our dear colleague and friend
Waldo Monteiro Marcondes has passed away last May 19.
Before graduating, Marcondes married Maria José Taques
Bittencourt and had four children. He graduated in Medicine
by the Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Rio
de Janeiro in 1959 and was dedicated to surgery in the C.S.
Santa Theresinha and Hospital Gaffree Guinle, but he has
abandoned this specialty in favor of Anesthesiologywhere he
soon obtained admiration and respect from his colleagues for
the aplomb with which he would exercise it and for the interest
and care he had for his patients.
He became head physician of the Hospital Maternidade Car-
mela Dutra and, by competitive examination, of the H. M.
Souza Aguiar in 1967. In this same year he received his Title
of Specialist (TEA) and in 1983 he was awarded the Superior
Title in Anesthesiology (TSA).
In 1969, Waldo with his wife and children was traveling to Pa-
raguay where he would visit his brother, Military attaché in
that country when he suffered a terrible accident in which he
lost his wife and two children, being severely hurt with facial
trauma and enucleation of one eye. After this tragedy, all his
colleagues and friends thought that he would definitely aban-
don Medicine. But what was our surprise when, some time af-
ter, he returned to the specialty he loved so much with
dedication and care.
In 1975, when the also longed-for Dr. José Afonso Zugliani
left the Leadership of the H. M. Souza Aguiar Anesthesiology
department, Waldo has taken on this function, exercising it
with dedication and competence until his retirement, always
conquering the admiration of colleagues and Hospital Direc-
tors. In the next year he married Dulce Maria, a very special
patient who crossed his way and with whom he had two
children.
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During the twenty one years heading the department, Waldo
has carried out several other functions: Vice-President of the
Clinical Staff, Vice-President of the Ethics Committee, Pro-
fessor of the Teaching and Training Center, Supervisor of the
Anesthesiology Program, National Committee of Medical
Residence and member of the board of examiners for Anest-
hesiology competitive examinations of the Municipal Depart-
ment of Health. He participated actively in Anesthesiology
Congresses, Journeys, Seminars and Symposiums.
In 1996 he asked for proportional retirement and returned to
his home city, where he worked for 8 more years in the Clinical
Staff of Hospital Frei Galvão and in the UNIMED cooperative.

During this period he has also participated in the Advanced
Trauma Life Support Course ministered by the Trauma Com-
mittee of the American College of Surgeons, being duly ap-
proved. In 2004, SAESP has granted him an honor for merit
plaque for relevant services provided to the discipline of
Rest in peace, dear friend. From where you are, continue to
take care of all of us, with the devotion and love you dedicated
to your patients!

Modesto Rodrigues Fernandes, TSA. M.D.
Souza Aguiar Hospital´s Member of Retired
Physicians Congregation
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