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Necrológio

Antônio Américo Arruda (* 1916 - 1997=)

Nascido em Cabeceiras (11.10.1916), Paraíba, formou-se em Medicina, no ano de 1938,
pela Universidade Federal de Pernambuco. Exercia clínica geral, quando desejando adotar a nova
especialidade médica, a Anestesiologia, iniciou o novo aprendizado em 1954 com os Doutores
Nelson Falcão e José Adolfo Basto Lima de Pernambuco, que fizeram estágio no exterior.

Chegando a Campina Grande, nos idos de 1956, passou a desempenhar a função de
Médico Anestesiologista. Em Campina Grande foi o primeiro a usar anestesia geral com intubação
orotraqueal e hidratação per-operatória, como também foi pioneiro no lançamento de diversas
técnicas de bloqueio regional, como a raquianestesia e a anestesia peridural.

Obteve o Título de Especialista em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Aneste-
siologia no ano de 1958 em Recife durante o V Congresso Brasileiro de Anestesiologia (segunda
turma do TEA), tornando-se o primeiro Anestesiologista a possuir o Título Superior em nosso estado.

Expoente da especialidade em nosso estado, foi responsável pela formação de um elevado
número de Anestesiologistas. Exerceu os seguintes cargos: Sócio Fundador da Sociedade de
Anestesiologia do Estado da Paraíba (SAEPB), sendo eleito primeiro Secretário da primeira
Diretoria; Fundador da Sociedade Mantenedora da Faculdade de Medicina de Campina Grande, em
1968, sendo responsável pela disciplina de Farmacologia; Presidente da Sociedade Médica de
Campina Grande (1971); Fundador do serviço de Anestesiologia de Campina Grande (CRALL) e
Fundador da Cooperativa de Anestesiologia de Campina Grande (COCAN).

Foi homenageado por todas as turmas da graduação da Faculdade de Medicina de
Campina Grande, tendo sido Paraninfo, nome de uma turma, honra ao mérito e professor home-
nageado.

Trabalhou como médico anestesiologista no Hospital do IPASE/HU Alcides Carneiro e no
Hospital Escola da FAP.

Faleceu em 23/06/1997, deixando viúva a senhora Onélia, seus filhos Maria Luisa, Antônio
A. Filho, Maria Isabel e Marcos Arruda, este último médico anestesiologista.

Dentro da SAEPB foi querido pela maioria e enquanto teve forças sempre cooperou para
o seu crescimento, participando ativamente de todos os eventos científicos. Seu desejo de trabalho
pela nossa Sociedade continuará servindo de exemplo. Sua ausência deixará saudades, mas em
nossos corações estará sempre presente.
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