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* * * 

Foi~se o amigo de tantos anos! E em sua homenagem. 
transcrevo o que escrevi em Anestesia XIII, fevereiro de 1961: 

''Renato Ribeiro é uma das figuras de prim.eira linha da 
anestesiologia brasileira, por direitos adquiridos. Carioca ·da 
g~ina, pertence à geração de 1918, que o bairro de Botafogo 
vi~ nascer e crescer. Realizou seus estudos preliminares e 
secundários no Colégio Andr~s, obtendo o diplom.a de Inédico, 
eni 1941, na Faculdade de Medicina da Universidade do. Brasil. 

· Desde que se viu em contato conta niedicina hospitalar, 
em seus tetnpos de interno, m.ostrou acentuado interesse, 
tnisto de curiosidade e dedicação pela arte e pela ciência da 
anestesia~ Errun os anos eni que a anestesia apenas desponta
va, como um.a especialidade digna para niédicos. Como con
seqüência, apenas utn ano após a graduação, viu-se indicado 
para organizar o que seria o primeiro serviço de ~nestesia 
para Ulll hospital geral no Brasil~ E1n 14 de agosto de 1942, 
cercado de dificuldades e incompreensões, fundava e iniciava 
o funcionrunento do Serviçal de Anestesia e Gasoterapia da 
Assistência Médico-Cirúrgica dos Em.pregados Municipais do 
Rio de Janeiro, atual Hospital do Servidor do Estado da 
Guanabara, do qual até hoje exerce a chefia. Coni a expe ... 
riência obtida, foi chrunado a organizar outros serviços espe
cializados na Maternidade Cannela Dutra, do SESC Regional 
do Rio de Janeiro, na Cadeira de Obstetrícia da Faculdade 
Nacional de Medicina, etc .. ~, os quais chefiou teIDporaria-
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mente. Pertence desde 1949 aos Anestesiologistas Associados 
do Rio de Janeiro, um grupo que exerce a sua atividade na 
clínica privada. 

Membro fundador da S. B. A., fez parte de diversas dire
torias, bem como de inúmeras comissões, dentre as quais, a 
primeira comissão examinadora para o Título de Especialista 
em Anestesiologia. Foi o presidente de mandato mais longo na 
história da S. B. A., pois, realizando-se, em 1952, a unifica
ção e planificação nacional da Sociedade, teve o seu mandato 
prorrogado durante seis meses, por decisão unânime de seus 
membros. Organizou também nesse período a Primeira Assem
bléia Anual Nacional, reuniões que se transformaram nos 
atuais Congressos Brasileiros de Anestesiologia. Sempre dis
POSto a servir a caus'l. da anestesiolcgia, nunca se furta a 
aceitar os encargos que lhe são oferecidos. 

Membro fundado1· da Sociedade de Anestesiologia do 
Distrito Fed ~ral, ei·erceu a presidência num dos periodos mais 
ativos da atual Sociedade de Anestesiélo'.',ia do Estado da 
Gua.naba,·a. 

É autor d~ t,::1·,alhos científiccs, publicados no país e nc, 
exterior• fez parte de várias bancz.s cxa111in".do,·as e1:1 concur
sos oficiais, compareceu a inúmeros congres0 os. nacionais e 
estrangeires, figurando habitualmente nos programas cien
tíficos dos Congressos Brasileiros. R.ôalizou, recentemente, 
uma viagem por vários países da Europa, visitando serviços 
e clínicas, procurando observar e adquirir os mais recentes 
progressos da ciência anestesiológica. Organiza freqüentes 
curses, é professor associado c'a. Bscola de Pós-Graduação da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e mantém, 
há vá1·ios anos, um curso oficial de t1·tin&1ne11to para médicos 
no Serviço de Anestesia do H.S E.G. Sua atividade multíplice 
torna-o uma autoridade reconhecida na especialidade que 
exerce com dedicação, com carinhc- e com honestidade. 

Form3. com sua esposa Matilde, descendente típica de 
uma família mineira, um dos casais mais simpáticos das 
nossas reuniões sociais. Vera e Renato Júnior, seus filhos, 
completam a família que constitui seu maior orgulho e sua 
maior felicidade. 

Pelos títulos que possui, pelas realizações já consagra
das, e por suas contribuições à Especi;ilidade, Renato Ribeiro 
conquistou a posição que hoje ocupa no cenário anestesioló
gico nacional. O seu ideal imorredouro, a presteza da sua co
laboração, e o entusiasmo que dedica aos assuntos da anes
tesia, transfor111am as suas atuações em serviços inestimáveis, 
com os quais os anestesio!ogistas do Brasil poderão contar 
onde e quando forem necessários." 

Bento Gonçalves 
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II CONGRESSO MUNDIAL SOBRE TRATAMENTO .. 
INTENSIVO q 

Paris: 19 a 23 de setembro de lf77 

Presidente: J. Baun1ann (Paris) 
Vice-Presidente: H. H. Bendixen (Nova Iorque} 

PROGRAMA PRELIMINAR 

I - Apresentação dos trabalhos originais sobre temas livres 
Presidente da·s comissões científicas: M. L .. Bozza-Marrubin1 
(Milão), J .. Du Cailar Montpellier), R .. Frey (Mayence), M. 
Goulon (Paris), G. Huault (Paris), P .. G. Hugenholtz (Rot
terdam) , A. M. Joekes (Londres) , K~ M. Kinney (Nova York), 
J .. Lassner (Paris), M. B. Laver (Boston), I. Me A. Ledingham 
(Glasgow), H. Lutz (Mannheim), J. M. Mantz (Strasbourg), 
O. Norlander Estocolmo), e. Perrer (Lausanne), J. J .. Poci
dalo (Paris), P. Safar (PittiSburg), M .. H .. WeU (Los Angeles) .. 

II· - Discursas 
Tratamento intensivo, economia, ética e civilização por André 
Piettre, membro do Instituto (Paris), - Avanços recentes na 
farmacologia das catecolantinas por Leon I. Goldeberg (Chica
go) - Mecanisn10 de ação dos hormônios sobre os rins por 
Flt Morel, colégio da França (Paris) - Resistência ao hospe
deiro em assepsia por K. M. Fauve, Instituto Pasteur (Paris)
- Avanços recentes em circulação cerebral por Miels A. Las
_sen (Copenhague) - Conseqüências dos distúrbios respirat& 
rios (hipóxia, hipercapnia; e hipocapnia) no equilíbrio intra 
ácido-básico e no metabolismo energético por Bo,K .. Siesjo 
(Lund). 

m - Painéis 
Os aspectos econômicos das unidades de tratamento inten-
sivo (A. De Coster, Bruxelas) - Transporte dos pa:cientes de 
grande risco (R. Coirier, Paris) - Fatores presentes de gran
de seriedade em envenenamentos agudos (E. Founir, Paris) 
-- CUidado pós-operatório após cirurgia de coraição aberto 
(R. G. Estafanous, Cleveland) - Segundo plano do metabo• 
lismo da inanição, ferimento e infecção (J,; M. Kinney, Nova 
York) - Educação do médico em terapia intensiva; desde· 
o estudante de medicina: até o sub-especialista (P. Safar, 
Pittsburg) - As escalas do coma e os sistemas de registro· 
(M4 L. Bozza-Marrubini, Millão) _. Pesquisas biomédicas e 
cuidado intensivo (lt Lenfant, Bethesda e P. Sadoul, Nancy) 
- Medica·ções automáticas e controle da ventilação mecânica 
(I. Me A. Ledingham, Glasgow e J. J. Pocidalo, Paris) - Hi-

peralimentação venosa (R" Frey, Mainz) Deficiência renal agu-
da de origem vascular em recém-nascidos e crianças (C. Gia .. -
nantonio, Buenos Aires) ~ 

-Comité de organização: M. Rapin (Presidente), G. Vourc'h (vice~
presidente), R. Nedey (Secretário), P. Huguenard {Tesoureiro), F ... 
Nicolas e Glt François. 

Idiomas oficiais: Francês e Inglês (tradução simultânea)~ 

Inscrição: SOCF'I - 7 rue Michel Ange-- 75016 - Paris 



CALENDÁRIO CIENTÍFICO 
1977 

19 a 21 de maio 
Jornada Sul Brasileira de Anestesiologia 
Santa Maria - RS 

16 de junho 
Conferência sobre ventilação automática dos pulmões 
Cardiff - Montecarlo 
Maiores informações no Department of Anaesthetics, 

Welsh National School of Medicine, Heath Park -
Cardiff, CF1 4XN 

17 e 18 de junho 
XII Jornada de Anestesiologia Rio - São Paulo - Minas 
Rio de Janeiro - RJ 

28 de junho a 2 de julho 
XIV Congresso Escandinavo de Anestesiologia 
Uppsala - Suécia 

30 e 31 de julho 
1 Seminário Anual de Anestesiologia do Colorado 
Broadmoor Hotel, Colorado Springs 
Informações: J. Antonio Aldrete, M. D. 
University of Colorado Medical Center 
Box B113 - Denver 

25 a 28 de agosto 
1 Simpósio Panamericano de Sofrologia Médica e 
1 Congresso Brasileiro de Sofrologia Médica 
Informações: Escritório Geral de Empresas Ltda. 

\ 19 a 23 de setembro 

Rua Bulhões Marques, 19 - 5.º/507 
Instituto Jung - Recife - PE 

XII Congresso Mundial de Reanimação 
Paris - França 
Secretaria: Dr. R. Nedey - Hospital Foech F 92151 -

Suresnes - França 

28 a 30 de setembro 
Reunião Científica anual da Associação dos Anestesistas 

da Grã-Bretanha e Irlanda 
O programa científico será apresentado em Inglês e 

Francês. Maiores detalhes na secretaria da Asso-
ciação ;.,, 

Association of Anaesthetics of Great-Britain and lrland 
475-478 - Tavistock House South - Tavistock Square 

- London WC 1H9 JP 



1977 
9 a 13 de outubro 

XIV Congresso Latino Americano de Anestesiologia e 
XVIII Congresso Mexicano de Anestesiologia 
Guadalajara - México 
Secretaria: Francisco Rojas Gonzales 158-2 

(Sec. Hidalgo) 
19 a 22 de Outubro 

XVI Congresso Argentino de Anestesiologia 
Mendonza - Argentina 
Secretaria: Colon 424 

Mendonza - Rep. Argentina 
21 a 23 de outubro 

li Malaysian Congress oi Anaesthesiologists 
Kuala Lampur - Malaysia 
Secretaria: P.O. Box S. 20 Sentul 

124, Jala Pahang 
Kuala Lampur 02-14 - Malaysia 

Novembro 
XII Congresso Colombiano de Anestesiologia 
Cartagena - Colombia 
Informações: Dr. Sebastián Melano 
Departamento de Anestesia - Universidade de Cartagena 

1978 
9 a 11 de março 

li Jornada de Anestesiologia do Nordeste Brasileiro 
Maceió - AL 

4 a 9 de setembro 
V Congresso Europeu de Anestesiologia 
Paris - França 
Secretaria: PMV - B.P. n.0 246 

92205 Neuilly S/Seine 
Franca 

23 a 27 de setembro 

1979 

1980 

V Asian and Australian Congress oi Anaesthesiologist 
New Delhi - lndia 
Secretaria: C-35, Connaught Place 

New Delhi 11000 - índia 

XV Congresso Latino Americano de Anestesiologia 
Guatemala - Guatemala 
Presidente: Dr. Ricardo Samayoa de Léon 

18 avenida ''B'', Zona 15 
Cidade de Guatemala 

14 a 21 de setembro 
VII Congresso Mundial de Anestesiologia 
Hamburgo - República Federal da Alemanha 



Vai mudar 

ou 

Mudou seu Endereço? 

Por favor, preencha este formulário 

( a máquina de preferência) 

N o m e ................................................................................................................................................... . 

Endereço Antigo ........................................................................................................ . 

·------.. . .... ' .............. -- ..... - .•... ------------------------------ ---- ..... -·------. -- .... --- . --------······· .. --- -- .... -- ... ------. ---·· .. -·--. -- .. -- ---- -------

············································--······•·································· -····· ........ , .. , ..... ,. ... . ............... -----------············-····· 

Telefone: 

---------··········· ...................... -- -----. --- -- . ---------------·-------------- ---------- ----- ...... -- ------

dobre este formulário e coloque-o no correio 
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