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Necrológio

Rubens Lisandro Nicoletti Filho

Faleceu no dia 22 de fevereiro de 1989, em
Ribeirão Preto, o colega Rubens Lisandro Nico-
Ietti Filho.

Era filho do Prof. Rubens Lisandro Nicoletti,
que por muitos anos ocupou o cargo de responsá-
vel pelo CET-SBA do Hospital de Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo.

Formado pela Faculdade Bandeirante de Medi-
cina de Bragança Paulista, em 1980, Rubens
Lisandro Nicoletti Filho fez o Curso de Especia-
lização em Anestesiologia no CET-SBA da Santa
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, sob a
responsabilidade do Dr. JOsé Roberto Nocite, nos
anos de 1981 e 1982. Egresso do CET, passou a
desempenhar atividades de Clínica Anestesiológi-
ca em Ribeirão Preto, no Hospital São Lucas (no
mesmo Serviço de Anestesia de seu progenitor),
na Maternidade Sinhá Junqueira e no Hospital das
Clínicas da FMRPUSP.

Tendo próximo o exemplo do pai, não se
descuidou do aprimoramento científico. Assim,
em 1985, em Salvador – BA, foi aprovado no
Concurso e obteve o Título Superior em Aneste-
siologia da SBA. Em 1986 e 1987 foi membro da
Comissão Científica da Sociedade de Anestesiolo-
gia do Estado de São Paulo. Foi conferencista e
relator de mesas-redondas em sessões científicas
organizadas por esta Sociedade.

Entre 1979 (ainda como acadêmico) e 1986
publicou, como autor ou co-autor, seis trabalhos

científicos na Revista Brasileira de Anestesiologia,
a saber: “Queimadura acidental do paciente cirúr-
gico pelo bisturi elétrico” (1979; 29: 92); “Efeito
do colchão térmico para manter a temperatura
corpórea em crianças anestesiadas em sala refrige-
rada” (1979; 29: 570); “Hipoglicemia no período
pós-operat6rio em crianças submetidas a amigdalec-
tomia” (1979; 29: 577); “Alterações circulatórias
induzidas pela intubação traqueal em coronariopa-
tas: efeito de bloqueadores adrenérgicos” (1983;
33: 243); “Síndrome de Claude Bernard-Horner
após bloqueio per idural  Iombar”  (1983; 33:
297); “Depressão respiratória tardia após adminis-
tração de morfina por via peridural sacra em
paciente pediátrico” (1986; 36: 227).

Possuidor de uma notável capacidade de traba-
Iho, Rubens Lisandro Nicoletti Filho desaparece
aos 34 anos, deixando inconsoláveis os familiares,
a esposa Luciana e três filhinhos, e perplexos seus
amigos e colegas da Sociedade Brasileira de
Anestesiologia. E aqui deixo uma mensagem
especial de conforto ao pai Rubens Lisandro
Nicoletti: “Prof. Rubens, ao senhor que ensinou a
tantos como controlar a dor física, receba agora a
solidariedade da Classe Anestesiológica Brasileira
em sua difícil Iuta para vencer a angústia e a dor
moral desta irrecuperável perda”.

JOSé Roberto Nocite
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