
Robert Virtue (12/09/1904 - 01/03/1994)

O Dr Robert Virtue nasceu em 12 de setembro de 1904 em Denver, Colorado - EUA e faleceu
em 1 de março de 1994. Graduou-se na Universidade de Denver em 1926, tendo sido Professor e
Diretor de Escolas no Colorado. Em 1932 foi para a Universidade de Michigan onde obteve o título
de PhD em Química. Em 1935 casou-se com a então estudante de Medicina, Mildred Doster, e
retornou a Denver como Professor de Química na Universidade de Denver.

Formou-se em Medicina durante a II Guerra Mundial para servir as Forças Armadas. No
final da Guerra, foi instado a especializar-se em Anestesiologia, tendo sido residente na Universi-
dade de Iowa por dois anos sob o Professor Stuart Cullen. Foram seus colegas de residência J.
Moyers e J. Elam que, como Virtue, foram inovadores e tornaram-se Professores de Anestesiologia.
Em 1947 visitaram o Serviço de Anestesia do Hospital Universitário de Iowa City os brasileiros
Carlos Pereira Parsloe (então residente em Madison) e Zairo Eira Garcia Vieira (então residente
em Indiana), lá encontrando além das figuras citadas o Dr Tadeu Pereira Figueiredo, também
residente e portanto colega de Virtue.

Em 1949 foi nomeado Professor de Anestesia no Centro Médico de Colorado, posição que
ocupou na Escola de Medicina durante 21 anos, até sua aposentadoria compulsória em 1 de julho
de 1970, ocasião em que recebeu o título de Professor Emérito. Continuou trabalhando em clínica
particular no Hospital General Rose, em Denver, por mais 5 anos.

Durante sua atuação no Centro Médico de Colorado, absorveram seus ensinamentos 100
residentes norte-americanos e 21 estrangeiros, todos com períodos de treinamento de 2 anos. Dos
estrangeiros, 19 regressaram a seus países de origem e tiveram papel destacado no desen-
volvimento da Anestesiologia.

Foi autor de mais de 90 artigos científicos e um dos pioneiros no emprego da hipotermia
para cirurgia cardíaca a céu aberto. Seus conhecimentos de Química levaram-no a envolver-se nos
testes clínicos de novas drogas para controle da dor e no estudo do comportamento do pH
sangüíneo durante hipotermia.

Em 1955 publicou o livro ‘‘Hypothermic Anesthesia’’, bastante estudado pela geração de
anestesiologistas da época. Uma resenha do mesmo foi publicada na Revista Brasileira de Anest-
esiologia (Vol 6, no 2, págs 163-164). 

Rev Bras Anestesiol
1994; 44: 5: 351 - 352

Necrológio

Revista Brasileira de Anestesiologia 351
Vol. 44 : Nº 5, Setembro - Outubro, 1994



Esteve no Brasil como convidado e relator do Tema Oficial (Hipotermia) no III Congresso
Brasileiro de Anestesiologia realizado no Rio de Janeiro em 1957. Seu trabalho foi publicado na Revista
(Virtue RW - Novas Experiências com Hipotermia, Rev Bras Anestesiol, 1957; 7(3): 133-142).

A hipotermia suscitou vários trabalhos científicos no Brasil, cuja publicação trazia invariavel-
mente a citação de artigos do Prof Virtue.

Teve destaque na introdução da técnica de baixo fluxo em anestesia inalatória, trabalhando em
Denver, cidade situada numa altitude de 1500 m, com mistura de oxigênio e óxido nitroso. Numa época
em que não se dispunha de oxímetro de pulso, estes estudos foram notáveis.

O Prof Virtue viajou bastante por vários países realizando conferências e demonstrações
clínicas de hipotermia para cirurgia cardíaca: Inglaterra, Holanda, Noruega, Brasil, Argentina, Chile,
Paraguai, Peru, Japão, China, Kenya, Filipinas, Espanha. Foi professor visitante em Taiwan por um mês
em 1983.

O Prof Virtue e sua esposa Mildred (especialista em Saúde Pública em Denver) estiveram no
Brasil pela última vez em 1987 em viagem turística, quando passaram por São Paulo.

O Prof Virtue era interessado no bem estar humano e na preservação da fauna e da flora,
amando a vida ao ar livre e as belas montanhas do Colorado. Ninguém a ele se referia a não ser com
apreço e admiração. Seu nome terá sempre um lugar de destaque na história da Anestesia.
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