
Um Departamento de Anestesio/agia Dez Anos 

Após Sua Criação 
Senhor Editor, 

No dia 7 de abril de 1977 foi criado o primeiro 
Departamento de Anestesiologia do Brasil, fazendo parte 
da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu -
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". 
Este teve origem na Disciplina de Anestesiologia criada 
pela Professora Doutora Eugesse Cremonesi e por nós. 

O Departamento de Anestesiologia possui uma estrutu
ra administrativa universitária constituída: do Chefe e 
Subchefe (executivo) e do Conselho Departamental {le
gislativo). Há grande autonomia no planejamento orça
mentário, didático e de pesquisa; disto resultou grande 
progresso na carreira dos docentes. Atualmente, temos um 
Professor Titular ooncursado. Tivemos ainda os seguintes 
concursos: Professor adjunto (um), Professor Livre-Do
cente (dois), Professor Assistente-Doutor (oito) e Mestre 
(três). 
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A população que trabalha no Departamento é cons
tituída de oito docentes, um secretário de departamento, 
um auxiliar de administração geral, um auxiliar de serviços 
gerais, um auxiliar acadêmico, um auxiliar de laboratório, 
oito residentes, duas biólogas e uma aluna de Pós-Gradua
ção da Universidade do Ceará. 

A estrutura didática é constituída de: 

1 - Disciplina de Pós-Graduação Anestesiologia 
Clínica e Experimental com quinze créditos. Esta é parte 
integrante do Curso ''Bases Gerais da Cirurgia - Cirurgia 
Experimental". Ministrada nos anos ímpares e nos meses 
de agosto e setembro. Temas três anestesiologistas cursan
do a Pós-Graduação. 

2 - Disciplina de Anestesiologia com cinco créditos. 
3 - Disciplina de Reanimação e Assistência Ventilatória 

com um crédito. 
Estas disciplinas -sao ministradas, em conjunto, n 
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dezoito turmas de cinco ou seis alunos do 5<? Ano Médico 
sob a forma de internato 1

. 

4 - Curso de Residência - reconhecido pelo Ministério 
de Educação e Cultura e pela Sociedade Brasileira de 
Anestesiologia. Existem cinco vagas. 50 colegas conclu
(rarn o curso e são competentes Anestesiologístas exercen
do a especial idade em cidades do Estado de São Paulo, do 
Paraná, do Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Esta 
Residência já deteve quatro prêmios através de seus 
componentes, ou seja, dois prêmios de Iniciação Científi
ca, o prêmio Gil Soares Bairão e o prémio Afonso Fortis. 

No Hospital das Clínicas existe uma área de aproxi
madamente 150 m2 destinada ao Departamento de Anes
tesiologia, onde estão instaladas salas de docentes, secreta
ria, ~ala de aula e de reuniões e quartos de plantonistas. 

No ensino prático e na assistência à comunidade, o 
nosso Departamento atua no Centro Cirúrgico (oito salas 
e mais o Centro de Recuperação Pós-Anestésica), Centro 
Obstétrico (duas salas), Endoscopia, RX e Hemodinâmica. 
São realizadas aproximadamente 3.500 anestesias por ano. 

Finalmente, existe o Laboratório de Anestesiologia 
Experimental com 64,80 m2 de área construída destinada 
a aulas pr-áticas e a execução de trabalhos experimentais. 
Nele estão instalados: centrífuga refrigerada, balança de 
precisão, fotocolorímetro, fotômetro de chama, fisiógra
fos, cromatografia gasosa e vários outros equipamentos 
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destinados à realização de pesquisas em Anestesiologia. 
Neste Laboratório foram realizados diversos trabalhos, 
inclljsive os laureados pela Academia Brasileira de Medici
na (dois prêmios), Associação Paulista de Medicina {dois 
prêmios), Sociedade de Anestesio1ogia do Estado de São 
Paulo (dois prêmios), Sociedade Brasileira de Anestesio
logia (dois prêmiqs). 

Nestes anos de profícuo trabalho, cabe-nos analisar o 
sucesso do nosso empreendimento que só se tornou 
possível porque existem pessoas dedicadas, como são os 
nossos funcionários, e imbuídas de grande espírito de 
idealismo, como é o caso dos nossos docentes. Além 
disso, os ingredientes necessários para este êxito foram, 
sem dúvida, o regime de dedicação integral à docência e à 
pesquisa (RDIDP) dos docentes e a autonomia universi
tária usufruída pelo Departamento. 

Pedro Thadeu Galvão Vianna 
Campus de B otucatu 

18610 - Rubião Jr. - Botucatu, SP 
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