
Arquivo de Teses Universitárias
de Anestesiologistas Brasileiros

Senhor Editor,

A Biblioteca da SBA propõe-se  formar um arquivo
de todas as teses sobre a anestesiologia realizadas
no Brasil, ou por brasileiros no exterior. Com esse
objetivo, através do Boletim Anestesia nº 5 de 1991,
foi solicitado a todos os autores de teses referentes
a qualquer assunto ligado à anestesiologia, o envio
de uma cópia de sua tese, juntamente com um resu-
mo de 250 palavras. Este resumo, tornaria possível
sua inclusão dentro do sistema de busca informatiza-
da da Biblioteca da S.B.A, assim como a publicação
na Revista Brasileira de Anestesiologia, após
aprova-ção pelo Conselho Editorial.

Infelizmente, passados 6 meses desta solicitação,
ainda não recebemos sequer um exemplar. Aprovei-
tando a oportunidade, gostaria de informar aos mem-
bros da SBA que constam, na Biblioteca, apenas as
16 teses abaixo discriminadas:

1. Pedro Ayres Netto - 1931
"Anestesia geral pelo protoxydo de azoto.
Contribuição para o estudo clínico e experimental".

Tese de doutoramento para a cadeira de Clínica
Cirúrgica da Faculdade de Medicina de São
Paulo.

2. Cyro Ciari Junior - 1956
"Pentotal sódico na anestesia obstétrica".

Tese apresentada à Escola Paulista de Medicina
para concurso à livre docência na Clínica Obsté-
trica".

3. Floresval de Olivaes - 1923
"O bloqueio paracervical e a evolução do parto".

Tese de concurso à catedra de Clínica Obstétrica
da Faculdade de Medicina da UFRJ (Doada pelo
Prof Campos da Paz).

4. Eugesse Cremonesi - 1964
"Contribuição para o estudo da neuroleptanalgesia
tipo II".

Tese de doutoramento apresentada à Faculdade
de medicina de São Paulo da USP, Cadeira de
Farmacologia.

5. Ruy Vaz Gomide do Amaral - 1965
"Contribuição para o estudo do equilíbrio ácido-
básico durante a anestesia para cirurgia cardíaca
com circulação extracorpórea".

Tese de doutoramento apresentada à Faculdade
de Medicina da USP, Cadeira de Farmacologia.
(Doada por Oscar Ribeiro).

6. Danilo Freire Duarte - 1968
"Contribuição experimental ao estudo do efeito vaso -
pressor do paredrinol".

Tese de concurso para Livre Docência em Farma-
cologia e Terapêutica Experimental da Faculdade
de Medicina da UFSC.

7. Álvaro Guilherme de Bizerril Eugênio - 1974
"Bloqueio peridural lombar contínuo com bupiva -
caína na analgesia de parto. Repercussão na con -
dição de vitalidade do recém-nato avaliada pela
apreciação do seu estado ácido-básico".

Tese de doutoramento apresentada à Faculdade
de Ciências Médicas da UEC.

8. José Calazans Maia - 1976
"Anestesia geral em oftalmologia".

Tese apresentada à Faculdade de Medicina da
UFRJ, para Docência Livre da Disciplina de An-
estesiologia do Departamento de Cirurgia.

9. Bento Mário V Gonçalves - 1976
"Sobre o uso de corticóides por via peridural no
tratamento de radiculopatias".

Tese apresentada em concurso de Livre Docência
do Departamento Anestesiologia. (Doada por Luiz
Bonfim Pereira).

10. Nelson Domingues Pena - 1977
"Anestesia geral combinada no cão".

Tese apresentada à Faculdade de Veterinária na
UFF para obtenção do título de Mestre.

11. Cosme Vanderlei da Silva Carvalho - 1977
"Anestesia dissociativa e sua associação com
epidural no cão (Canis familiares). Administração
prévia de diazepam e atropina".

Tese apresentada à Faculdade de Veterinária da
UFF para obtenção do título de Mestre.

12. Allan Kardec da Silveira - 1977
"Anestesia geral combinada no gato (Felix catus do -
mesticus). Emprego da unidade móvel 840, de K
Takaoka".

Tese apresentada à Faculdade de Veterinária da
UFF para obtenção do título de Mestre.

13. Paschoal José Imperatriz - 1978
"Síndrome de intoxicação aquosa. Estudo experi -
mental em cães".

Dissertação de mestrado apresentada ao Depar-

Rev Bras Anest
1992; 42: 2:  177-178

Cartas ao Editor

Revista Brasileira de Anestesiologia 177
Vol. 42 : Nº 2, Março - Abril, 1992



tamento de Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto -
USP.

14. José de Souza Freitas - 1980
"Neuroleptanalgesia pré-anestésica e indutiva. An -
estesia pelo etrane em cães (Canis familiaris)".

Tese apresentada à Faculdade de Veterinária da
UFF para obtenção do título de Mestre.

15. Luiz Eduardo Imbelloni - 1981
"Util isation de la morphine en administration
peridurale: bases theoriques  que justifiant cette util -
isation et etude de son application clinique dans le
traitement de la douleur post-operatóire. A propos de
35 cas".

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de
Strasbourg da Universidade Louis Pasteur
(França), para obtenção de diploma de Assistente
Estrangeiro.

16. José Carlos Almeida Carvalho - 1984
"Influência da epinefrina na dispersão de bupiva -
caína a 0,75% em anestesia peridural para cesari -
ana".

Dissertação apresentada ao Departamento de
Farmacologia do Instituto de Ciências Biométricas
da USP, para obtenção do título de Mestre.

Diante do exposto, venho mais uma vez solicitar
através da Revista Brasileira de Anestesiologia, o
envio de teses para formação da nossa memória
escrita.

Atenciosamente,

Luiz Eduardo Imbelloni
Secretário de Biblioteca,Videoteca e Museu
Sociedade Brasileira de Anestesiologia

Sobre Artigos de Revisão
Prezado Editor,

Como leitor dos artigos de revisão da Revista
Brasileira de Anestesiologia sugiro que estes in-
cluam, em seu início, o esquema dos tópicos e sub-
tópicos que o autor organiza ao planejar a revisão.
Por exemplo,  recente revisão (Auler JOC, Carvalho
MJ - Fisiopatologia e Tratamento do Choque. Rev
Bras Anest, 1991;41:257-265) teria estampado em
seu início o seguinte esquema:

- Fisiopatologia do choque
Parâmetros hemodinâmicos
Consumo de oxigênio e metabolismo anaeróbico
Alterações metabólicas e hormonais

- Efeitos do choque nos órgãos e sistemas
Coração
Rins
Pulmões
Fígado
Estômago e intestino
Pâncreas
Cérebro
Sangue e coagulação

- Classificação dos estados de choque
Hipovolêmico
Cardiogênico
Distributivo
Obstrutivo

- Tratamento dos estados de choque
Princípios gerais e prioridades
Choque cardiogênico
Choque hipovolêmico
Choque distributivo
Choque obstrutivo

Como as revisões são necessariamente longas,
com 10 páginas impressas, no mínimo, o leitor, ao
examinar o esquema/índice do artigo, pode decidir
se este lhe interessa no todo ou em parte. Ademais,
considerando que as revisões de literatura são geral-
mente encomendadas pelo(s) editor(es) da revista, a
remessa do esquema básico do artigo para o editor-
chefe, antes da redação do texto, além de contituir
uma gentileza do autor, possibilita a inclusão de
su-gestões construtivas do conselho editorial para
aperfeiçoamento do trabalho final.

Sinceramente.

Zairo E G Vieira
5733 N.Sheridan Ap 24C
60660 Chicago IL - USA

Sobre Artigos Educacionais

Senhor Editor,

Parabenizo-o, em nome de todo o Conselho Edi-
torial de nossa conceituada Revista, pela feliz inicia-
tiva dos excelentes "Artigos Educacionais". Sem
dúvida alguma, outra oportuna via de aprimoramento
técnico para todos os leitores.

Atenciosamente.

Hugo Campos Borges
R Antonio Carlos 403
36025 Juiz de Fora - MG
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