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NECROLÓGIO: 

DR. ALMIRO PINHEIRO MONTE - E.A. - S.B.A. - GB. 

No dia 17 de abril de 19671 no acme de sua vida profis
sional, executando vários dos seus ideais no prog1·esso da 
Anestesiologia Brasilei1·a, morre ALMIRO PINHEIRO MONTE, 
nascido em 17 de feverei1·0 de 19271 na cidade de Belém, no 
Pará. Filho do Sr. João Souza Monte e de D. Benedita Pi
nheiro Monte. Completou os cursos primário, secundário e 
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universitá1·io na sua terra na
tal. Formado pela Faculdade 
de Medicina e Ci1·urgia da Uni
ve1·sidade do Pará, na turma 
de 1950. 

No período de 1951/ 1952, 
no Hospital dos Servido1·es do 
Estado - IP ASE-Guanaba1·a, 
foi médico estagiário residente 
de Anestesia e Gazoterapia. A 
convite de Foldes, de quem se 
tornou grande amigo, na época 
Chefe do Se1·viço e Professor de 
Anestesiologia do Mercy Hos
pital, da Universidade de Pitts
bw·g1 Monte lá estêve como 
médico residente ''Senior'', do 
Departamento de Anestesiolo
gia de 1958/ 1960. 

No Conselho Nacional de 
Pesquisas do Brasil, iniciou 

como residente e Chegou a ''Fellow''. Participou de vá1·ios pro
jetos de Farmacologia. Foi responsável por três: - Estudo 
do Imbreetil ; potencialização da succinilcolina pelo Hexa
fuo1·ânio e estudos sôbre curarização em Voluntários cons-
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cientes. 
E1n ab1·il de 1959 participou do Cong·resso anual de In

t e1·national Anaesthesia Research Society. Neste mesmo ano 
foi médico visitador itinerante, em viage11s de estudo e 
obse1·vação aos principais ~entras de ensino e t1·einamento 
de Anestesiologia das 1·egiões Nordeste e Central dos EEUU. 
e Sudeste do Canadá. 

Em 1963 foi médico estagiário do Departamento de Anes
tesiologia do Hospital Souza Aguiar - GB. Neste mesmo ano 
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fêz o concurso para o Título de Especialista em Aneste
siologia. 

Fazia parte, onde entrou através concurso público de 
Títulos e provas em 1957, do departamento de Anestesio
logia do Hospital dos Servidores - IPASE-GB. Através de 
concurso, participou dos seguintes serviços de Anestesiologia: 
- Corpo de Saúde da Fôrça Aérea Brasileira - 1953 a 1954; 
Hospital dos Comerciários - GB e Instituto de Cardiologia 

1966-Gfs. Era membro aspirante ao Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões. 

Na Sociedade Brasileira de Anestesiologia do Estado da 
Guanabara, deixou vários marcos na sua passagem. Cumpre 
assinalar, como secretário da Diretoria Deyler Goulart Meira, 
a organização do I.° Forum Interdisciplinar-Respiração e a 
1·esponsabilidade de imaginar e realizar o XII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA. No ano de 1966, como 
presidente, deu nôvo critério aos trabalhos científicos da Re
gional, com organização de reuniões hospitalares e inter
câmbio com outras Regionais participando de jornadas e 
reuniões por elas organizadas. Sua grande preocupação era, 
a valorização técnica e social de Anestesiologista, bem como 
o amparo dos seus familiares para uma eventualidade. Jul
gava que a construção de um auditório daria à Sociedade o 
ambiente que ela necessitava para a expansão cultural que 
o seu quadro social estava a exigir. Muita preocupação acom
panhou o MONTE na realização dessa meta da sua adminis
tração, mereceu bem que o auditório recebesse o seu nome. 
Teve a alegria quando, no plenário do XIII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA, viu que muitos frutos 
da árvore que havia plantado estavam amadurecendo. 

C. F. T. V. D. 


