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Vítima de lamentável acidente automobilístico faleceu 
em Curitiba a 29 de junho último aquele que foi o mais antigo 
dos anestesistas do Paraná. Filho de tradicional família para

naense, deixou um vasto círculo de 
amizades a lamentar tão doloroso 
acontecimento . A Medicina do Pa
raná perde as.sim um valoroso mem
bro e a Anestesiologia Brasileira se 
enluta vendo desaparecer de seu 
convívio este importante colega. 

Ernani Arzua Pereira nasceu 
em Palmeira, no inteirar paranaen
se a 17 de fevereiro de 1923 . Ainda 
menino transferiu-se para curitiba 
onde completou os cursos ginasial 
e complementar no Ginásio Para
naense. 

Formou-se em Medicina pela 
Faculdade de Medicina do Paraná 

no ano de 1947, tendo sido neste mesmo ano interno da 
Cadeira de Clínica Cirúrgica do 4.0 ano. Nos anos subse
quentes foi instrutor de ensino e Professor assistente da 
mesma Clínica Cirúrgica. Atualmente era Professor Adjunto 
na Disciplina de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo, no 
assunto de Anestesiologia da Faculdade de Medicina da Uni
versidade do Paraná. Desde então era também médico adjun
to da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. 

Era médico do Estado desde 1948, tendo exercido por dez 
anos suas funções na Penitenciária do Estado e posterior
mente como médico legista, cargo que ocupava ainda 
atualmente. 

Em 1952 seguiu para os Estados Unidos onde em 1954 
completou o estágio de 2 anos nq "Ball Memória! Hospital" 
- Muncie, Indiana. Era membro da "The American Soc!ety 
Of Anesthesiologists, Inc " . 

De volta ao Brasil, em 1954, tornou-se membro ativo da 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia , casando-se no ano se
iruinte com uma jovem americana. Em 1960 foi aprovado no 
Concurso para Obtenção do Título de Especialista em Anes
tesiologia (T. E. A. ) . 

Professor exemplar, deixou enorme bagagem científica. 
onde destacamos trabalhos como "Hipotensão Controlada" , 
"Conduta Anestésico na Cirurgia dos Membros", "Serviço de 
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Anestesia e seu Funcionamento", "Anestesia na Disfunção 
Hepática", etc. 

Por duas vêzes ocupou a Presidência do Departamento de 
Anestesia da Associação Médica do Paraná. 

Em 1967 esteve na França onde estagiou por seis meses 
no Serviço de Anestesiologia de Me. Passelecque no Hospital 
Brussais de Paris. 

Nos dois Congressos Brasileiros realizados no Paraná ( 60 
e 69) foi membro da Comissão Científica. 

Era chefe do Centro de Ensino e Treinamento em Anes
tesiologia da San ta Casa de Misericórdia, credenciado pela 
S.B.A. desde 1967 (7 vagas). 

Descanse em paz, ERNANI, na certeza de que deixou um 
enorme vazio no seio de seus inúmeros amigos. 


