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* 10/05/1932 Rosário do Sul - � 19/08/2003 Porto Alegre

Com o falecimento do Dr. João Batista Pereira, em 19/08/2003, em

Porto Alegre, RS, abriu-se uma lacuna no desenvolvimento da

Anestesiologia no país.

Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande

do Sul, em 1956, seguiu aperfeiçoando-se em clínica cirúrgica, ci-

rurgia cardíaca e tratamento intensivo em cursos no Brasil e no exte-

rior.

Com extensa produção bibliográfica, expôs seus trabalhos por mais

de 45 anos de Medicina em reconhecidos meios de comunicação

científica, como a Revista Brasileira de Anestesiologia, Revista da

AMRIGS, Arquivos Brasileiros de Cardiologia, Revista Pesquisa

Médica, Jornal Brasileiro Médico, Revista de Medicina ATM, além de

colaborar com seis livros publicados.

Como pesquisador e disseminador de novos con-

ceitos registrou mais de cem trabalhos, atuando

como palestrante em Congressos, Seminários e

Cursos de Extensão. De 1956 à 1972 ministrou

aulas na UFRGS, em cursos de graduação.

Também destacou-se como líder e expoente pro-

fissional nos hospitais em que trabalhou (inclusi-

ve sendo Diretor do Instituto de Cardiologia - Fun-

dação Universitária de Cardiologia).

Fundou, em 1970, o Centro de Ensino e Treina-

mento SANE, cujo ideal foi sempre a prestação da

Medicina assistencial de melhor qualidade à po-

pulação, sem deixar de lado o avanço científico e

o progresso tecnológico da Medicina. Cento e

doze anestesiologistas foram formados no

CET/SANE ao longo de 34 anos, que desenvol-

vem a sua atividade profissional no Rio Grande do

Sul, outros estados da federação e no exterior.

Seu exemplo de retidão de caráter não só foi des-

tacado por seus companheiros de trabalho, como

foi reconhecido através de premiações e títulos

acumulados em toda a sua carreira.

Atuante no terreno associativo foi Presidente da Sociedade Brasilei-

ra de Anestesiologia (1983), onde também desempenhou os cargos

de membro efetivo da Comissão de Título de Especialista em Anes-

tesiologia (1975 à 1978), membro da Comissão de Ensino e Treina-

mento (1978 à 1981), Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de

Anestesiologia (1982) e Presidente do Conselho Superior (1984).

Foi por muitos anos colaborador da Associação Médica do RS, Soci-

edade de Anestesiologia do Estado de São Paulo e Confederação

Latino Americana de Sociedade de Anestesiologia.

Fica registrada a lembrança das características da personalidade,

honestidade, espírito de equipe, idealismo de um médico investiga-

dor que deixará saudades a todos que compartilharam de sua pre-

sença e de seus ensinamentos.

Uma saudade imensa fica para sua esposa, três filhas, genros e seis

netos. Uma vida!

With the passing away of Dr. João Batista Pereira, in 08/19/2003 in

the city of Porto Alegre, RS, a gap was opened in the development of

Brazilian Anesthesiology.

Graduated in Medicine by the Federal University of Rio Grande do

Sul, Dr. Pereira specialized in surgical clinic, heart surgeryand inten-

sive care both in Brazil and abroad.

With extensive written production, he has published his studies for

more than 45 years of Medicine in well-known scientific publications,

such as the Brazilian Journal of Anesthesiology, AMRIGS Journal,

Brazilian Cardiology Files, Medical Research Journal, Brazilian

Medical Journal, ATM Medicine Journal, in addition to having coope-

rated with six published books.

As researcher and spreader of newconcepts,

he has submitted more than 100 papers act-

ing as speaker in Congresses, Seminars and

Extension Courses. Dr. Pereira has been

graduation courses professor from 1956 to

1972 in the UFRGS.

He has been also a recognized leader and ex-

cellent professional in hospitals were he

worked (including Director of the Cardiology

Institute - University Foundation of Cardio-

logy).

He founded, in 1970, the SANE Teaching and

Training Center, the ideal of which has al-

ways been to provide state-of-the-art medi-

cine to the population, without forgetting

Medicine scientific advances and techno-

logical progress. CET/SANE has graduated

112 anesthesiologists throughout its 34

years of existence, who developed their pro-

fessional activity in Rio Grande do Sul, other

Brazilian states and abroad.

His example of character rectitude has not

only been highlighted by his colleagues, but also acknowledged

through awards and titles accumulated throughout his career.

Very active in the associative field, he has been President of the Bra-

zilian Societyof Anesthesiology (1983), member of the Teaching and

Training Committee (1978 through 1981), Vice-President of the Bra-

zilian Society of Anesthesiology (1982) and Chairman of the Board

(1984). For many years he has cooperated with the Medical Associa-

tion of RS, Anesthesiology Society of the State of São Paulo, and

Latin-American Confederation of Anesthesiology Societies.

This is to acknowledge the characteristics of personality, honesty,

team spirit and idealism of an investigator physician who will be

missed by all who have shared his presence and wisdom.

A huge sorrow remains with his wife, three daughters, sons-in-law

and six grandchildren. A real life!
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