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Roberto Simão Mathias, nascido em São Paulo em

1945, graduou- se na Faculdade de Medicina da Uni-

versidade de São Paulo (FMUSP) em 1970. Fez resi-

dência e foi preceptor no Serviço de Anestesia do Hos-

pital deClínicasdaFMUSP.TambémnaFMUSPtermi-

nou o mestrado em 1985, o doutorado em 1992 e a do-

cência livre em 1996.

Foi chefe de clínica da

Divisão de Anestesia do

HC da FMUSP. Foi Pro-

fessor Titular da Disci-

plina de Anestesiologia

da Faculdade de Medici-

na de Jundiaí e exercia,

atualmente, o cargo de

Prof. Adjunto na Santa

Casa de Misericórdia de

São Paulo.

P reocupado com a

anestesia em obstetrí-

cia e, principalmente, na

gestante cardiopata, es-

tabeleceu condutas rígi-

das e seguras, até en-

tão, pouco divulgadas e

sistematizadas.

Para le lamente dedi-

cou-se ao estudo dos

aparelhos de anestesia, princípios básicos de venti-

lação e oxigenação. Curioso ao extremo com relação

às complicações da anestesia, como evitá-las e tra-

tá-las, pesquisou e analisou dose efetiva e tóxica de

anestésicos locais, coagulopatias, importância da vi-

sita pré-anestésica, dentre outros assuntos.

Papel importante desempenhou na Edição de Nor-

mas Técnicas da ABNT relacionadas à equipamen-

tos de Anestesia e na informatização da Disciplina de

Anestesia do HC-FMUSP, bem como em outras ativi-

dades multidisciplinares.

Verdadeiro pioneiro em computação, ensinou e divul-

gou tudo o que sabia.

Participante ativo como

professor ou ouvinte

em Cursos, Seminários

e Congressos, pelo

Brasil inteiro e no exte-

rior, difundiu e lecionou

tudo o que aprendeu.

Sua participação na

Sociedade de Aneste-

siologia do Estado de

São Paulo (SAESP),

Sociedade Brasileira de

Anestesiologia (SBA),

Associação Paulista de

Medicina (APM) e na

Latin American Society

of Regional Anesthesia

(LASRA) não pode dei-

xar de ser mencionada;

personalidade polêmi-

ca e lutadora, defendeu

princípios básicos e vitais na área científica, admi-

nistrativa e de defesa de classe.

Exemplar esposo, pai, filho e amigo, deixa sobretudo

uma tremenda saudade...

Carmem Narvaes Bello

Marcelo Luis Abramides Torres
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