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Necrológio

Wilson André Mendes Coutinho

Nasceu em 19 de julho de 1953, na cidade de Ribei-
rão Preto - SP.

Formou-se médico em dezembro de 1977, na Fa-
culdade de Medicina de Botucatu - UNESP - Universi-
dade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, onde
também realizou sua residência no Departamento de
Anestesiologia - Centro de Ensino e Treinamento - CET
da Sociedade Brasileira de Anestesiologia durante o
periodo de 1978-1979.

Sempre muito interessado na especialidade, partici-
pou de vários estágios, cursos, jornadas e congressos.

Participou ainda de algumas mesas-redondas (em 1983
na 45ª RAIESP e em 1987 na 48ª RAIESP) e proferiu a
conferência "Anestesia em Obstetrícia" no Hospital
Austa, em São JOSé do Rio Preto.

Estivemos juntos no XXIX CBA realizado em Curitiba
- PR, onde conseguimos nosso TSA após exame oral
realizado em 31 de outubro de 1982.

Fomos o responsável por sua vinda para São José
do Rio Preto em 1980, onde permaneceu em nosso
serviço por pouco tempo, transferindo-se para o Hospi-
tal Austa desta cidade.

Há dois anos estávamos trabalhando juntos na Fa-
culdade de Medicina de São José do Rio Preto, tentan-
do formar um CET da SBA. Infelizmente sua ausência
fará com que este projeto fique adiado por mais algum
tempo.

Wilson era o secretário regional da SAESP em nossa
cidade, além de presidente da Sociedade Riopretense
de Anestesiologia.

Wilson faleceu nesta última e trágica sexta-feira 13
de outubro de 1989, aos 36 anos de idade, tendo dei-
xado sua inseparável e dedicada esposa Nadime Mi-
guel Coutinho, além de seus dois queridos filhos Wilson
André Mendes Coutinho Jr. e Renato Miguel Coutinho.

Foi sempre o mais interessado, o mais empolgado,
o mais estudioso e, sem dúvida, o mais capacitado en-
tre todos os anestesiologistas de nossa cidade.

Adeus, amigo Wilson, e que seu exemplo, atuação e
dedicação ao paciente e à nossa especialidade perma-
neçam vivos entre nós.

Luiz Cândido Borges Barreto, TSA
Rua José Picerni, 151- ap. 22
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