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Necrológio

Cláudio Porto da Luz (1948 - 1998)

Faleceu em 25 de abril de 1998 o CMG (Md RRM) Dr.
Cláudio Porto da Luz, TSA/SBA, Livre-Docente em Anestesiologia
da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro,
responsável pelo CET-SBA do Hospital Naval Marcílio Dias
(HNMD).

Nascido à 11 de setembro de 1948, na cidade do Rio de
Janeiro, formou-se na Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio de Janeiro em 1972. Aprovado no concurso do
Quadro de Saúde da Marinha, foi designado para o Serviço de
Anestesiologia do HNMD, onde concluiu o CET pela SBA. Os
requisitos da carreira militar o levaram para a vida de bordo, como
encarregado do Serviço de Saúde do Contratorpedeiro Pernam-
buco. Em 1982 foi indicado para servir na Base Aérea Naval de
São Pedro da Aldeia como encarregado da Seção de Anestesiolo-
gia e da Divisão de Clínica Médica. Em agosto de 1986, retornou
ao H.N.M.D. como Encarregado da Sala de Recuperação Anes-

tésica, membro integrante da Comissão Técnica para assuntos de Gestão de Qualidade Total e da
Comissão de Ética. Em 1991, tornou-se Responsável pelo CET-SBA e, em 1992, Chefe do Serviço
de Anestesiologia do H.N.M.D., onde permaneceu por um ano. Novamente as exigências da carreira
o impeliram à maiores responsabilidades, assumindo então a Direção da Escola de Saúde do H.N.M.D.
(08/93 a 01/94); Superintendente de Ensino Médico do H.N.M.D. (01/94 a 07/94) e Encarregado da
Seção de Recursos Humanos da Diretoria de Saúde da Marinha, onde permaneceu até sua passagem
para a reserva.

Sua carreira médica, entretanto, vai além do âmbito naval. Militou também como médico
assistente do Serviço de Terapia Intensiva e do Serviço de Anestesiologia do Hospital Geral de
Jacarepaguá. Publicou vários trabalhos, participou de dezenas de conclaves em anestesiologia e
especialidades afins no país e no exterior, da organização de encontros científicos e de bancas
examinadoras, sempre levando sua contribuição.

Este resumo da sua atividade profissional é somente um pálido reflexo da vida deste valoroso
colega que mesmo doente continuou ativo e produtivo entre nós, permanecendo até o fim, um lúcido
coordenador dos nossos rumos como Responsável pelo CET-SBA do Hospital Naval Marcílio Dias.

Pai e esposo amantíssimo deixou viúva e duas filhas, embora saudosas, certas do valor deste
Homem, cuja memória será preservada nos anais da História.
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