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bituário
inuto  de  silêncio

oment  of  silence
Em 1◦ de março faleceu o Prof. Dr. Eduardo Álvaro Vieira.
m 1971, foi o primeiro residente de ortopedia e traumato-
ogia da Faculdade de Medicina de Sorocaba da PUC-SP, da
ual se tornou professor no mesmo  ano. Discípulo do profes-
or Luiz Gustavo Wertheimer, interessou-se pela cirurgia do
oelho e fez extenso estudo anatômico da articulação, com o
ual defendeu a dissertação mestrado «Bases anatomofuncio-
ais da articulação do joelho» e a tese de doutorado «Inserções
istais do músculo semimembranoso», ambas defendidas em
980. Foi um dos pioneiros no Brasil da técnica artroscópica

 também um dos sócios fundadores da Sociedade Brasileira

e Cirurgia do Joelho, em 1983. Em 1985, estagiou na Hughs-
on Clinic com os doutores Jack Hughston e James Andrews.
m 1995, mesmo  já estabelecido como docente, foi novamente
ara o exterior, para a França, onde acompanhou o serviço do
professor Henri Dejour e de onde trouxe novos conceitos da
escola francesa.

Em 2001 prestou concurso para professor titular e foi apro-
vado pela banca da qual fizeram parte o saudoso Prof. Dr. José
Laredo Filho e o Prof. Dr. Édie Benedito Caetano.

Contribuiu para a formação humana e ortopédica de mui-
tos alunos e residentes de ortopedia durante os 40 anos em
que exerceu a docência.

Teve vários trabalhos publicados na Revista Brasileira de
Ortopedia e um trabalho publicado na revista Arthroscopy, com
seu filho, o também ortopedista Eduardo Luís Cruells Vieira, e
o Prof. Dr. Moisés Cohen.

Se a medicina em geral e a ortopedia em particular eram
sua arte, a articulação do joelho era sua paixão. Ficava facil-
mente entusiasmado ao explicar o mecanismo da rotação
automática ou do parafuso, do rolamento/deslizamento e das
inserções do músculo semimembranoso ou do poplíteo. Mais
do que isso, dizia que o joelho servia para sustentar, mas  tam-
bém para suplicar. Uma  forma de aproximar-nos de Deus.

Suas últimas palavras foram joelho, rodilla,  knee, genou.
Dr. Eduardo, descanse em paz.

Eduardo Luís C. Vieira

E-mail: eduardolvieira@hotmail.com
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