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Os cem trabalhos de um professor de anestesiologia 

A Revista Brasileira de Anestesiologia teve a oportuni
dade de publicar em 1978 o centésimo trabalho científico do 
Prof. Dr. Rubens Lisandro Nicoletti (2). Em vista da intensa 
atividade crentifica e associativa desenvolvida por Nicoletti 
ao longo dos últimos vinte e cinco anos, acreditamos que o 
evento constitui um marco e motivo de júbilo para a própria 
Anestesiologia brasileira. Porque, à parte os méritos científi
cos, numa Sociedade essencialmente de amigos, Nicoletti foi 
um dos que mais fizeram e é um dos que mais possuem amig<Ã~. 

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo em 1952, foi discípulo de Gil Soares Bairão 'e inte
grou-se à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto em 1953, 
desenvolvendo inicialmente suas atividades universitárias no 
Departamento de Anatomia desta última Faculdad·e. Em 
1956, passou definitivamente para o Serviço de Anestesia do 
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Ri
beirão Preto, chefiado pelo Prof. Ruy Escorei Ferreira Santos. 
Nele teve Nicoletti a oportunidade de ensinar Anestesiologia 
nos cursos de graduação em Medicina e d1e pós-graduação, a 
acadêmicos e a médicos residentes. Teve, entre outros, o mé
rito inconteste de manter o ensino da Anestesiologia em sua 
Faculdade estreitamente ligado à sociedade Brasileira de 
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Anestesiologia, à qlial introduziu ao longo destes anos u1n 
numero inconi:;áve1 de novos especialistas. 

Tive o privilégio de ser tiin de seus primeiros médicos 
resiaentes. !-osso arirmar que em suas atividades didáticas e 
cientificas, desde 11ma aula m1nistraaa no curso d.e graauação 
ate 111n trabalho cientUico publicaao em nossa Revil>ta, nouve 
sempre a preocupação de auordar aspectos pr~ticos dos temas, 
que servissem para tornar mais fác11 o dia-a-rua ao anestes10-
1ogísca em contato com :;2- r'ealidaae nacional. Vários dos t1·a
ba1hos de Nicoletti segwra1n esta or1entaçao e toram rea11-
zados essencialmente t,m pacientes anesi;es1ados, nas salas ae 
cirurgia. São trabalhos caracterizados por 111n grande sentido 
prático, infelizmente cada vez mais rar·os nesta época em que 
se avolumam pesquisas em animais de laboratório, cujas con
clusões são muitas vezes afoita e erroneamente extrapoladas 

· para o homein. 
A Revista Brasileira de Anestesiologia foi veículo cons

tante para a divulgação dos trabalhos ae Nicoletti, a partir 
de 195~ ( 1 ). Estes traoalhos estão irreversivelmente liga.d.Os à 
historia aa nossa Revista, e como tal à evolução da nossa pró
pria Sociedade. Por tudo isto, creio poder felicitá-lo pe1a pu
olicaçâo do centési1110 trabalho científico não apt.T\as em 
nome dos anestesiologistas de Ribeirão Preto - que privam 
de seu convívio - mas de todos os seus amigos da Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia. 
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