
WALTER LUIZ MANHÃES (1941- 1996)
 “. . . e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a

     Deus, que o deu. . . ”      Eclesiastes 12: 7 (Bíblia)
Sua vida foi dedicada à A-nestesiologia, e ao

prazer de trans-
mi t i r  conhe-
cimentos.  Uma
ironia do destino
levou o amigo,
em  um t rág i co
ac idente aéreo
que  chocou o
país inteiro. Iria
pa r t i c i pa r  da
Comissão Exami-
nadora do Título
Superior em An-
es tes io l og ia  e
mais uma vez se-
ria conferencista

convidado no Congresso Brasileiro de Anestesiologia
(CBA).

DEUS, o supremo dono da vida, levou o
amigo WALTER, deixando saudades a seus fa-
miliares: sua esposa Maria Adelaide Decat Manhães
e os filhos Walter Luiz, Maria Fabiana e Marcella
Maria.

Foi fundador e incentivador da Anestesiolo-
gia na Universidade Federal de Uberlândia. Mestre,
amigo, exemplo de idealismo, perseverança e cul-
tura, que de maneira eficiente conduziu a formação
de mais de 40 colegas, como coordenador e respon-
sável pelo Centro de Ensino e Treinamento desta
Instituição.

O espaço é exíguo para descrever seu ri-
quíssimo curriculum vitae. Destacamos:  Professor
Titular da Disciplina de Anestesiologia da Universi-
dade Federal de Uberlândia, Criador e Responsável
pelo Centro de Ensino e Treinamento do Serviço de
Anestesiologia da Universidade Federal de Uber-
lândia (1979-86; 92-96), Presidente da Sociedade
Médica de Uberlândia (1979/80), Diretor de Relações
Públicas da SBA (1981), Diretor Administrativo da
SBA (1983), Vice presidente da Sociedade de Anes-
tesiologia de Minas Gerais - SAMG (1983/84). Diretor

Científico da SAMG (1985/86), Chefe do Serviço de
Anestesiologia da Universidade Federal de Uber-
lândia (1970-75; 80-81; 85-86), Chefe do Depar-
tamento de Cirurgia da Universidade Federal de
Uberlândia (1986/88), Diretor Clínico do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia
(1988-1992), Autor e Co-autor de diversos trabalhos
científicos e diversas vezes conferencista convidado
em cursos e jornadas: pelo CBA (1982 a 1996), pela
SAMG (1982, 1984, 1986, 1988, 1991, 1993), pela
JASB (1981-85, 1987, 1993), pela SADIF (1981,
1986, 1990, 1992), pela SAERJ (1987, 1995).

Caro amigo Walter, sua ausência deixará
uma lacuna insubstituível na anestesia de Uber-
lândia, de Minas Gerais e Brasileira. Seu desejo de
trabalhar pelas nossas Sociedades continuará ser-
vindo de exemplo.

Nosso mestre e amigo, já sentimos muitas, .
. . muitas, . . . . muitas saudades. Em nossos corações
estarás constantemente presente. Em nossas men-
tes, sempre guardaremos sua contagiante alegria
que marcava sua presença.
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Necrológio

“Manhães, para pessoas de bem com
a vida, como você, o vôo sempre chega a um
destino. No coração de cada um daqueles
que desfrutaram do seu convívio, o céu con-
tinuará eternamente azul e sempre haverá
uma pista livre para acolher seu pouso tran-
qüilo. Até breve, amigo”.

Antonio Leite Oliva Filho

Homenagem do Presidente da SBA no 
discurso de abertura do 43  CBA- RJ
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