
Nove Anos... uma vida... uma missão

“Aqui abrimos estas folhas acolhedoras, esperando que os

articulistas saciem nossa curiosidade estudiosa”

Renato C. Ribeiro, 1951
1

“Saibam as gerações futuras apreciar tão denodado esfor-

ço. Possam efetuar as renovações periódicas estatutárias,

pois todo ser humano que não se renova, fenece, mantendo

porém os padrões de respeito, altruísmo e competência que

sempre constituíram o apanágio de seus predecessores”.
Carlos P. Parsloe, 1998 2

Em 1995, quando assumi o cargo de Editor-Chefe da RBA
não esperava que viesse a cumprir três mandatos (janeiro,
1995 a dezembro, 2003). No entanto, ao final de cada man-
dato, sentindo que tinha muita coisa ainda para ser feita e
contando com o apoio de todo o Corpo Editorial, das sucessi-
vas Diretorias e representantes das Regionais da SBA, fiquei
no cargo estes nove anos de forma natural, espontânea e
prazerosa.
Quando assumi tinha alguns planos, mas entendia que tudo
o que pretendia fazer dependeria de alguns fatores impres-
cindíveis para o bom desenvolvimento dos mesmos. Era ne-
cessário ter em mãos um maior número de artigos de bom ní-
vel, um Corpo Editorial forte e ágil, apoio da Diretoria da SBA,
colaboração dos ex-editores, uma secretaria local atuante,
um serviço de composição afinado e uma gráfica que cum-
prisse rigorosamente com os prazos. De resto muito trabalho
e muita sorte.
O primeiro grande passo foi a colaboração direta do ex-edi-
tor, Dr. Antonio Leite Oliva Filho, ao qual registro aqui meus
agradecimentos. A transmissão de cargo feita de forma
tranqüila e objetiva fez com que fossem mantidas as firmas
de composição gráfica (Medidática) e de impressão gráfica
(Posigraf). Do contato ficou claro que a RBA haveria de pas-
sar por modificações e sucessivas revisões com o objetivo
de colocá-la entre as melhores revistas da especialidade.
Outro ex-editor e colaborador direto foi o Dr. Masami Kataya-
ma que, enquanto viveu, não mediu esforços para ajudar o
Editor.
Em Campinas, domicílio do Editor, foi montada uma secreta-
ria local atuante que proporcionou uma linha direta da RBA
com os autores. Neste particular a RBA contou com uma se-
cretária competente e dedicada que nunca mediu esforços
em busca da perfeição. Assim, deixo aqui também os meus
agradecimentos a Sra. Evanilde Bronholi de Andrade, secre-
tária da RBA.
Todas as informações sobre a evolução dos trabalhos envia-
dos para publicação puderam ser obtidas através de liga-
ções diretas com a secretaria local. Estabeleceu-se também

um elo com a secretaria e a tesouraria da SBA e a responsá-
vel pela composição gráfica. Assim, agradeço também, as
Srtas. Maria de las Mercedes Gregória de Azevedo (SBA),
Regina Lúcia Rogério Miguel (SBA) e Simone Margarete
Dargel Pereira (Medidática) que muito colaboraram para o
desempenho da RBA.
Na verdade, nada seria feito se não contássemos com um nú-
mero suficiente de trabalhos de bom nível, e esse foi o ponto
onde a RBA apresentou uma grande evolução. O Corpo Edi-
torial centrou sua filosofia de trabalho voltada ao autor. No
trabalho editorial não faltaram as críticas dos conselheiros,
mas sem, entretanto, quebrar o entusiasmo do autor e princi-
palmente, não faltaram incentivo e sugestões para que a
idéia do estudo fosse desenvolvida de acordo com a filosofia
do método científico. Assim, a satisfação do Corpo Editorial
não foi menor do que aquela experimentada pelos autores ao
ver o trabalho publicado. Evidente que muitos autores já en-
viaram seus trabalhos praticamente prontos, fato que tam-
bém mostrou a evolução do nível de publicações dos autores
nacionais, quer seja na pesquisa clínica como na experimen-
tação animal.
Com o crescente número de trabalhos foi possível por em
prática, antigas idéias como a da periodicidade da RBA e a
sua edição bilingüe. Assim, entramos no terceiro milênio
com nova formataçãoeos textos em português eem inglês.
Pela competência e dedicação quero agradecer aos mem-
bros do Corpo Editorial e faço questão de citá-los nominal-
mente, com o respectivo tempo de atuação: 9 anos (1995 -
2003): Dra. Judymara Lauzi Gozzani; Dr. José Roberto Nociti;
Dr. Luiz Fernando de Oliveira; Dr. Antonio Leite Oliva Filho;
Dr. Antonio Márcio S. Arantes Pereira; Dra. Carmem Nar-
vaes Bello; Dr. Celso Homero Santos Oliveira; Dra. Euges-
se Cremonesi; Dr. Jaime Pinto de Araújo Neto; Dr. José
Carlos Almeida Carvalho; Dr. José Otávio Costa Auler Júnior;
Dr. José Reinaldo Cerqueira Braz; Dr. Luiz Alfredo Jung;
Dr. Luiz Eduardo Imbelloni; Dr. Luiz Fernando Alencar Vanet-
ti; Dra. Maria Angela Tardelli; Dr. M AGouveia; Dr. Mário José
da Conceição; Dr. Nilton Bezerra do Vale; Dr. Onofre Alves
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Neto; Dr. Renato Ângelo Saraiva; Dr. Sérgio Domingos Bel-
zarena Gougeon; 6 anos (1998 - 2003): Dr. Américo Massa-
funi Yamashita; Dr. Gastão Fernandes Duval Neto; Dr. Itagyba
Martins Miranda Chaves; Dr. James Toniolo Manica; Dr. Luiz
Antonio Vane; Dr. Marcelo Luis Abramides Torres; Dra. Ma-
ria Cristina Simões de Almeida; 3 anos (1995 - 1998): Dr.
Carlos Alberto da Silva Júnior; Dr. Carlos Pereira Parsloe; Dr.
Kleber Costa de Castro Pires; Dr. Roberto Bastos da Serra
Freire; 1 ano (2003): Dr. Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho;
Dr. Pedro Paulo Tanaka; Dra. Yara Marcondes Machado
Castiglia; 15 meses (1995 - 1996): Dr. Masami Katayama (in
memorian).
No âmbito nacional todo o trabalho foi coroado com a indexa-
ção no programa SciELO (Scientific Electronics Library On
Line) fato que veio ao encontro dos anseios dos autores nacio-
nais que passaram a contar com uma revista de Qualidade A
para suas publicações, satisfazendo as exigências dos ór-
gãos oficiais que concedem bolsas para pesquisadores. Este
também, foi um fato que contribuiu muito para o aumento de
trabalhos enviados para publicação.
Apesar de muitos esforços, não conseguimos ainda re-inde-
xar a RBA no “Index Medicus Americano”; entretanto, fatos
mais recentes apontam que o caminho possa ser através do
SciELO.
Em trabalho conjunto com as Comissões Científicas dos
Congressos Brasileiros de Anestesiologia o Suplemento de
Temas Livres do Congresso é postado trinta dias antes da
abertura do mesmo. Um antigo desejo que já se tornou rotina
nos últimos cinco anos.
Outro trabalho desenvolvido paralalemante foi a confecção
do CD-Rom que apresenta os artigos publicados na íntegra
facilitando a pesquisa bibliográfica anestesiológica nacio-
nal. Este trabalho inicialmente foi contratado junto a uma fir-
ma; entretanto, hoje o CD-Rom é todo desenvolvido pela se-
cretaria da RBA e o setor de informática da SBA, a cujos
componentes quero aqui deixar os meus agradecimentos.
Outro fato que virou rotina foi à edição do Suplemento de Pro-
vas da SBA, que apresenta as questões comentadas das
Provas do TSA, dos Médicos em Especialização e dos Mem-
bros Adjuntos. Esse foi um trabalho desenvolvido em colabo-
ração com a Comissão de Ensino e Treinamento e a Comis-
são Examinadora do Título Superior em Anestesiologia.
Tudo o que foi realizado foi aprovado pelas Diretorias da SBA
que se sucederam ao longo destes nove anos. Sempre hou-
ve uma perfeita sintonia entre o Editor e a Diretoria. A Direto-
ria da SBA que proporciona material e meios para o bom de-
senvolvimento do processo editorial, nunca mediu esforços
para oferecer condições para a evolução da RBA. A todos os
Diretores os meus agradecimentos.
Com o empenho de todos e principalmente pelo crescente
número de trabalhos recebidos, pudemos obedecer a um
cronograma da edição da RBA que há muito tempo vem se
desenvolvendo com os três próximos números já completos.
Assim, o próximo Editor(a) receberá os três primeiros núme-
ros do ano de 2004 para que não haja problemas com a perio-
dicidade da RBA decorrentes da mudança de Editor e de lo-
cal. Desejo ao(a) mesmo(a) muito sucesso e desde já quero

deixar registrado o meu apoio e a minha disposição para
colaborar em tudo o que for preciso.
O dia-a-dia da RBA fez com que a mesma compartilhasse
das minhas atividades profissionais e da minha vida familiar.
Foram muitas as pessoas que participaram direta ou indire-
tamente desta longa trajetória. Assim sendo, quero agrade-
cer aos Membros do Centro de Ensino e Treinamento em
Anestesiologia do Instituto Penido Burnier e Centro Médico
de Campinas, ao qual pertenço, que acolheram com orgulho
a RBA no nosso meio. São eles: Dr. Alberto Affonso Ferrei-
ra, Dr. João Lopes Vieira, Dr. Luiz Fernando Alencar Vanetti,
Dr. Martin Affonso Ferreira, Dr. Antonio Márcio de Sanfim
Arantes Pereira, Dr. Eduardo Ren Nakashima, Dr. André de
Moraes Porto, Dr. Túlio Antonio Martarello Gonçalves, Dr.
Eduardo Tadeu Moraes Santos, Dr. Múcio Paranhos de
Abreu, Dr. Marcelo Negrão Lutti, Dr. Ricardo Francisco Si-
moni e Dr. Luciano de Andrade Silva. Quero registrar tam-
bém meus agradecimentos ( in memor ian) à dois
companheiros e grandes incentivadores, que nos deixaram
prematuramenteDr. AlfredoPortoeDr. MasamiKatayama.
No seio familiar a RBAtambém foi acolhida com orgulho e ca-
rinhoeoméritoquemecoubenesta trajetóriaquerodedicar à
minha esposa Sonia Maria e ao meu filho Luis Henrique, es-
perando em Deus ter cumprido com a minha missão, pois afi-
nal ninguém nos pede que façamos milagres, desejam so-
mente que deixemos alguma coisa boa após nós.

Dr. Luiz M. Cangiani
Editor-Chefe

Nine Years ... a life ... a mission

“Here we open these friendly pages, hoping that

writers satiate our studious curiosity”.

Renato C. Ribeiro, 1951 1

“May future generations know how to appreciate such

dauntless effort. May them implement periodic statu-

tory renewals, because any human being who is not

renewed withers, however maintaining respect, altru-

ism and competence standards which have always

been the appanage of their predecessors”.

Carlos P. Parsloe, 1998 2

When I took on the position of RBA’s Editor in Chief, I did not
expect to remain on the job for three terms of office (january,
1995 to december, 2003). However, at the end of each of-
fice, feeling that a lot was still to be done and counting on the
support of the whole Editorial Board, of successive Board of
Directors and of representatives of Regional SBAs, I re-
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mained in the position for nine years in a natural, spontane-
ous and pleasant way.
When I took office I had some plans, but also understood that
everything I intended to do would depend on critical factors
for their adequate development. It was necessary to have in
hands a greater number of high-level articles, a strong and
agile Editorial Board, support of RBA’s Board of Directors,
cooperation of former editors, a local and active secretary, a
tuned composition work and a printing shop that would strictly
meet our deadlines. As for the rest, lots of work and lots of
luck.
The first major step was the direct cooperation of former edi-
tor Antonio Leite Oliva Filho, M.D., to whom I sincerely thank.
Job transmission in an objective and tranquil wayhas allowed
for graphic composition (Medidática) and graphic printing
(Posigraf) companies to be maintained. We have made clear
that RBA should undergo modifications and several reviews
with the aim of placing it among the best anesthesiology jour-
nals. Another former editor and direct cooperator has been
Masami Katayama, M.D., who, while alive, has not weighed
efforts to help the Editor.
In Campinas, Editor’s city, a local and active secretariat was
created, which allowed a direct line between RBAand the au-
thors. In this sense, RBA has counted on a competent and
dedicated secretary who has never weighed efforts in search
of perfection. So, I also thank Mrs. Evanilde Bronholi de
Andrade, RBA's secretary.
All information about the evolution of studies sent to publica-
tion may be obtained through direct contact with the local sec-
retariat. A link has also been established between the secre-
tariat and SBA’s treasury department and people in charge of
graphic composition. So I also thank Ms. Maria de las
Mercedes Gregória de Azevedo (SBA), Regina Lucia
Rogério Miguel (SBA) and Simone Margarete Dargel Pereira
(Medidática) who have greatly cooperated with RBA’s perfor-
mance.
In fact, nothing could have been done if we had not counted on
a sufficient number of high-level works and this was the point
in which RBAhas shown major evolution. The Editorial Board
has focused its work philosophy on the authors. Criticisms
from counselors were abundant during the editorial work,
however without blurring authors’ enthusiasm and espe-
cially, incentives and suggestions for the study idea to be de-
veloped according to scientific method philosophy were also
abundant.
So, the Editorial Board’s satisfaction was not lower than that
experienced by authors in seeing their studies published. Of
course some authors have sent their studies almost com-
plete, which has also shown the evolution of Brazilian authors
level, be it in clinical practice and in animal experiments.
With the increasing number of works, it has been possible to
put into practice old ideas, such as RBA’s periodicity and its
bilingual edition. So, we entered the third millennium with a
new format and Portuguese and English versions.
For their competence and dedication, I would like to thank the
members of the Editorial Board and I make a point in men-
tioning all of them with their respective cooperation time: 9

years (1995 - 2003): Judymara Lauzi Gozzani, M.D.; José
Roberto Nociti, M.D.; Luiz Fernando de Oliveira, M.D.; Anto-
nio Leite Oliva Filho, M.D.; Antonio Márcio S. Arantes
Pereira, M.D.; Carmem Narvaes Bello, M.D.; Celso Homero
Santos Oliveira, M.D.; Eugesse Cremonesi, M.D.; Jaime
Pinto de Araújo Neto, M.D.; José Carlos Almeida Carvalho,
M.D.; José Otávio Costa Auler Júnior, M.D.; José Reinaldo
Cerqueira Braz, M.D.; Luiz Alfredo Jung, M.D.; Luiz Eduardo
Imbelloni, M.D.; Luiz Fernando Alencar Vanetti, M.D.; Maria
Angela Tardelli, M.D.; M A Gouveia, M.D.; Mário José da
Conceição, M.D.; Nilton Bezerra do Vale, M.D.; Onofre Alves
Neto, M.D.; Renato Ângelo Saraiva, M.D.; Sérgio Domingos
Belzarena Gougeon, M.D.; 6 years (1998 - 2003): Américo
Massafuni Yamashita, M.D.; Gastão Fernandes Duval Neto,
M.D.; Itagyba Martins Miranda Chaves, M.D.; James Toniolo
Manica, M.D.; Luiz Antonio Vane, M.D.; Marcelo Luis
Abramides Torres, M.D.; Maria Cristina Simões de Almeida,
M.D.; 3 years (1995 - 1998): Carlos Alberto da Silva Júnior,
M.D.; Carlos Pereira Parsloe, M.D.; Kleber Costa de Castro
Pires, M.D.; Roberto Bastos da Serra Freire, M.D.; 1 year
(2003): Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, M.D.; Pedro
Paulo Tanaka, M.D.; Yara Marcondes Machado Castiglia,
M.D.; 15 months (1995 - 1996): Masami Katayama, M.D. (in
memorian).
Domestically, the whole work has been crowned with index-
ation in the SciELO program (Scientific Electronics Library
On Line) which has come to meet Brazilian authors expecta-
tions, who now counted on a Quality A journal for their publi-
cations, meeting the requirements of official agencies grant-
ing scholarships for researchers. This has also been a factor
greatly contributing for the increasing number of works sent
for publication.
In spite of many efforts, we have still not been able to re-index
RBA in the “American Index Medicus”; however, more recent
facts point that the direction may by via SciELO.
In a joint work with Scientific Committees of Brazilian Con-
gresses of Anesthesiology, Congress Free Papers supple-
ment is now mailed 30 days before the opening of the event.
An old desire which has already become a routine for the last
five years.
Another parallel work was the CD-Rom with complete studies
to help Brazilian anesthesiology references survey. This work
has been initially contracted with a firm, but today the CD-Rom
is totally developed by RBA secretariat and SBA IT depart-
ment, the members of which I would also like to thank.
Another fact becoming a routine was the edition of the SBA
Tests Supplement, with comments on questions asked in
TSA, Specialization Physicians and Associate Members
Tests. This was a work jointly developed with the Teaching
and Training Committee and the Examining Committee of the
Superior Title in Anesthesiology.
Everythingaccomplishedwas approvedbySBABoards of Di-
rectors during these nine years. There has also been a per-
fect tuning between the Editor and the Board. SBA’s Board,
which provides materials and means for the good develop-
ment of the editorial process, has never weighed efforts to
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give conditions for RBA’s evolution. My special thanks to all
Directors.
With the involvement of all and especially with the increasing
number of works received, we were able to meet RBA’s edi-
tion schedule which for a long time is being developed with the
next three editions complete.
So, the next Editor will receive the first three 2004 editions to
avoid periodicity problems caused by the change in Editor
and in site. I whish him/her a great success and at once I want
to express my support and willingness to cooperate in every-
thing needed.
RBA’s daily work led it to share my professional and private
life. Manywere the people directlyor indirectlyparticipating in
this journey.
So, I would like to thank the members of Instituto Penido
Burnier’s Anesthesiology Teaching and Training Center and
Medical Center of Campinas, to which I belong, who have
proudly welcome RBA. They are: Alberto Affonso Ferreira,
M.D.; João Lopes Vieira, M.D.; Luiz Fernando Alencar
Vanetti, M.D.; Martin Affonso Ferreira, M.D.; Antonio Márcio
de Sanfim Arantes Pereira, M.D.; Eduardo Ren Nakashima,
M.D.; André de Moraes Porto, M.D.; Túlio Antonio Martarello

Gonçalves, M.D.; Eduardo Tadeu Moraes Santos, M.D.;
Múcio Paranhos de Abreu, M.D.; Marcelo Negrão Lutti, M.D.;
Ricardo Francisco Simoni, M.D. and Luciano de Andrade
Silva, M.D. I would also like to thank (in memoriam) two part-
ners and major supporters who have left us too early: Alfredo
Porto, M.D. and Masami Katayama, M.D.
At home, RBA has also been welcome with proud and care
and my merit in this journey I wish to dedicate to my wife Sonia
Maria and my son Luis Henrique, hoping in God to have ac-
complished my mission, because in fact no one asks us for
miracles, they just want us to leavesomethinggoodbehind.

Dr. Luiz M. Cangiani
Editor-in-Chief
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