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Necrológio

Dr. Heli Vieira de Souza

E com profundo pesar que comunicamos à comu-
nidade anestesiológica o falecimento no dia 20/04/
90, do Prof. Dr. Heli Vieira de Souza. Sentimento de
dor e saudade nos invadem neste momento, pois
estivemos ao seu Iado em todos seus últimos
momentos como amigo, fiel seguidor e combatente
na Iuta irremediável contra a morte. Nascido em São
Luís do Maranhão em 14.11.21, veio para o Ceará em
1937. Foi ao Recife para se formar em 1945, e no ano
seguinte especializou-se em Cardiologia, tendo de-
senvolvido profícua clientela na nossa cidade. No iní-
cio da década de cinquenta começa a se dedicar com
entusiasmo à anestesiologia, No dia 10 de setembro
de 1955, com mais dois outros colegas, funda a Re-
gional de Anestesia do Ceará, onde exerceu a secre-
tarial na 1ª diretoria, tendo Iavrado a ata de inaugu-
ração. Professor da nossa Faculdade de Medicina
(UFC), inicialmente de Terapêutica Clínica e poste-
riormente de Farmacologia até 1984. Logo se alinhou
e se ombreou com os maiores nomes da SBA. Em
1958 obteve o TSA no 2.0 concurso nacional. Partici-
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pou das diretorias de 1959 e de 1963. Por sua propo-
sição e posterior aprovação da SBA e da WFSA, foi o
criador do Dia Mundial do Anestesiologista. Convi-
dado cativo de inúmeros eventos científicos regio-
nais e nacionais. Entre suas contribuições científicas
é de destaque um estudo profundo e acurado sobre
o risco operatório. Na nossa terra formou anestesio-
Iogistas no seu CET desde 1966 e ininterruptamente
por quase vinte anos. Chefiou entre-outros o Hospital
Geral de Fortaleza de 1969 a 1976. Na vida associati-
ve da SAEC além de seu fundador e seu 1.° secretá-
rio, foi seu 2.° Presidente, retornando no biênio 1980-
1982. Presidiu a Comissão Científica do XIX CBA.

Que a figura ilustrativa deste necrológio possa
despertar dois sentimentos: de saudade, pesar e
amizade nos velhos amigos, colegas e ex-alunos;
outro, de respeito e consideração nos mais novos,
pois foi ele certamente um artífice e uma das vigas
mestras onde repousa a moderna anestesiologia
nacional.
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