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Por Que Artigos Educacionais ?
A Rev Bras Anest é o veículo de informação e atualiza-

ção científica dos anestesiologistas vinculados à Socieda-
de Brasileira de Anestesiologia (SBA). Seu grande objeti-
vo, sem dúvida, é a exposição da produção da pesquisa
nacional, clínica ou Iaboratorial, na especialidade. No en-
tanto, para um número significativo de Ieitores, com fre-
qüência constitui o único e regular meio de atualização,
particularmente aqueles que fazem o trabalho bandeirante
no imenso interior, com dificuldades de acesso a bibliote-
cas mais diversificadas e a cursos, jornadas e congressos,

Os atiigos de revisão publicados nos números regula-
res da Rev Bras Anest atendem parcialmente tais propósi-
tos. Mas, são os números especiais, como este, que tradu-
zem a atenção do Conselho Editorial e da Diretoria da SBA
àquele alvo.

Em recente publicação1, invocava-se o empenho da
SBA em prol da anestesiologia no meio rural, através de
exigências para reformas curriculares, incentivo as Regio-
nais na elaboração de programas de reciclagem, modifica-
ções na regulamentação do exercício profissional, além de
remodelação na atuação dos Centros de Ensino e Treina-
mento (CET). Nem todas as sugestões contidas naquele
documento são plenamente administráveis pelas Direto-
rias e Comissões da SBA que se sucedem, seja por depen-
derem diretamente do poder público, ou por constituirem
atividade afeitas a terceiros. Fazer chegar o conhecimen-
to ao anestesiologista do interior, ou atualizá-lo, através de
artigos especiais de cunho educacional, por seu Iado, é
quase sempre possível, e de forma indelével, enquanto
cursos Iocais de curta duração, como sugerido, podem
constituir memória científica volátil.

Para a maioria dos Ieitores, independente do local de
trabalho, os artigos de revisão constituem sempre um
complemento de informação. Ao mesmo tempo, são fonte
importante de conhecimntos para os médicos em espe-
cialização e, simultaneamente, para os seus instrutores,
nos vários Centros de Ensino e Treinamento da SBA. A

consulta às referências bibliográficas das questões de
provas nacionais, para médicos em especialização de 1º e
2° ano, bem como da fase escrita da prova de obtenção do
Título Superior em Anestesiologia, demonstra que os arti-
gos educacionais, enquanto atualizados, constituem base
de consulta para as comissões que as organizam.

Com todos esses elementos depreende-se que os
números educacionais visam um alvo muito maior do que
aquele que se poderia deduzir da singela interpretação de
sua denominação - assuntos básicos para educação de
médicos em treinamento. O objetivo maior é a reciclagem
científica em todos os níveis.

O programa educacional que ora se publica foi delibe-
rado em junho de 1990, em reunião extraordinária do Con-
selho Editorial, realizada durante a Jornada de Anestesio-
logia do Estado do Rio de Janeiro. O Conselheiro, e na
época president da SBA, Dr. José Roberto Nocite, assu-
miu o encargo adicional de coordenar a produção, desde a
idealização do temário, passando pela indicação dos no-
mes dos profissionais que seriam convidados para desen-
volvê-lo, até a revisão e adequação dos artigos às normas
editoriais, juntamente com este Editor. No início do segun-
do semestre do mesmo ano, procederam-se aos convites
e, de imediato, o trabalho de compilação bibliográfica e
redação foi iniciado. Já no início deste ano, os artigos esta-
vam sendo submetidos à apreciação do Coordenador,
revisão e ajustes finais mediante densa troca de corres-
pondência com os autores.

Após o trabalho inestimável dos convidados, foi possí-
vel elaborar material para dois números educacionais. Este
é o primeiro. No início do próximo ano estaremos editando
o segundo volume.

O Conselho Editorial agradece todo o empenho dos
colegas envolvidos - convidados e coordenador - e espera
que o objetivo seja plenamente atingido: o aprimoramento
técnico de nossos Ieitores.

Antonio Leite Oliva Filho
Editor
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