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CAR TAS

José Cristiano de Barros Gomes (26/06/1949 - 02/01/1993)

..." A ex tensão das grandes vidas não se mede com o metro dos anos, sim com o da in ten si dade" 
(Ernest Hem ing way).

Aos 43 anos, Cris ti ano se despe diu de sta vida, deix ando um grande va -
zio em to dos nós. Desde 1975, nós, os co le gas do Hos pi tal Evan gé lico de
Lon drina, apren demos que tra bal har ao seu lado era algo grati fi cante, pela
sua dedi cação à es pe ci ali dade e aos seus pa ci en tes.

Estu dioso, mente ar guta, gostava de es tar sem pre na van guarda, atu ali -
zado na An este si olo gia. As sim, em pol gado com a lit era tura espe ciali zada,
já no início da dé cada de 80, os be nefícios dos opióides de uso es pin hal, por
sua ini cia tiva, começaram a ser ro ti nei ra mente utili zado em nosso Ser viço.

Mi neiro de Belo Hori zonte, de sen volveu no Rio de Ja neiro toda a sua for -
mação estu dan til, até a con clusão do curso médico na Uni ver si dade Fed eral 
do Rio de Ja neiro e no CET- SBA do Hos pi tal Miguel Couto. Após rápida pas -
sagem por Ouro Fino (MG), Cris ti ano veio para Lon drina (PR) onde es ta be -
le ceu de fini ti va mente as suas bases pro fis sionais e fa mi li ares.

Casou- se com Da. Ro sane Cris ti ana Fer reira Gomes que lhe deu três
jóias: Carina (15 anos), José Hen ri que (10 anos) e José Edu ardo com 5 anos de idade. 

Na vida pro fis sional e as so cia tiva, Cris ti ano foi sem pre fig ura de proa, prestando ser viços na Uni med lo cal,
Fed eração das Uni meds do Par aná, So cie dade Par an aense de An este si olo gia, As so ciações Médi cas de Lon -
drina e do Par aná e ao con trair a pan crea tite, de sem pen hava bril han te mente as funções de Di re tor Clinico do
Hos pi tal Evan gé lico de Lon drina e de re sponsável pelo CET- SBA do mesmo hos pi tal.

Após 3 se manas de tra ta men tos em que to dos os re cur sos dis poníveis da Me dicina fo ram exauridos, o Dr
José Cris ti ano de Bar ros Gomes (TSA- SBA) deixou- nos para sem pre.

Dele fi cou a lem brança imorre doura do homem que viveu plena e so be ja mente os dias que Deus lhe con ce deu
na ex istên cia ter rena.

                                                                                              Wel ling ton Wer ner                                        
                                                                                              Chefe do Ser viço de An este si olo gia do HEL 

 Necrológio

     José Cris ti ano de Bar ros Gomes


