
Número Especial - Farmacologia

Senhor Editor,

Ainda lendo e relendo o número espe-
cial ‘‘Farmacologia"  já posso julgar o acerto dos
ilustres colegas, responsáveis pela edição da
nossa Rev Bras Anestesiol, na feliz escolha dos
temas abordados.

Este número, sem dúvidas, está entre
aqueles que requerem leitura constante e at-
enta para poderem ser bem assimilados: per-
tencem aos chamados livros de cabeceira.

Nesta oportunidade quero deixar aqui
registrados os meus cumprimentos aos colegas
do corpo editorial, bem como aos autores dos
artigos que souberam,com clareza, objetividade
e profundos conhecimentos, abordar assuntos
de grande complexidade de forma tão didática.

Guilherme FF Reis
Caixa Postal 529
13001-970  Campinas - SP

Nota do Editor

Faço coro com o Dr Reis, agradecendo
aos colaboradores e aos membros do Conselho
Editorial que organizaram aquele número Espe-
cial

Antonio Leite Oliva Filho
Editor

Mérito Científico Internacional
para Anestesiologista Brasileiro

Senhor Editor,

Solicito a divulgação das informações
abaixo, envolvendo atividades científicas inter-
nacionais de um membro destacado da Socie-
dade Brasileira de Anestesiologia, o Dr José
Carlos de Almeida Carvalho , TSA-SBA (SP).

1. Recebeu o Título de FANZCA (Fellow of the
Australian and New Zealand College of
Anaesthetists),por mérito científico.
Destaque-se que foi o primeiro latino-
americano a ser eleito pelo mérito.

2. Esteve na Austrália e na Nova Zelândia no
período de 26 de abril a 10 de maio de
1994 na qualidade de Foundation Visitor
do New Zealand College of Anaesthe-
tists, pronunciando conferências em di-
versos locais inclusive durante o Annual
Meeting da ANZCA, de 30 de abril a 5 de
maio.Entre as conferências, desta-
camos:

2.1- ‘‘Anesthesia for the pregnant cardiac
patient’’, no Royal Women’s Hospital de
Melbourne e no National Women’s Hos-
pital de Auckland.

2.2- ‘‘Anesthetic management of severe
pre-eclamptic patients’’, no Auckland
Hospital de Auckland e no Waikato Hos-
pital de Hamilton.

2.3- ‘‘Pharmacological implications of
pregnancy’’ no Middlemore Hospital de
Auckland.

2.4- ‘‘Obstetrical anesthesia: pharma-
cological implications of pregnancy’’,
‘‘Controversies in intravenous hydration
in obstetrics’’ e ‘‘Amniotic fluid embo-
lism’’, todas   durante  o   Annual   Meet-
ing   da ANZCA em Launceston.

2.5- ‘‘Hemodynamic repercussions of cen-
tral neural blockades’’, Foundation Lec-
ture pronunciada durante o Annual
Meeting da ANZCA em Launceston.

Tendo em vista que estas atividades
projetam o Nome da Anestesiologia Brasileira
no exterior, é justo que os membros da SBA
tomem delas conhecimento.

Com protestos de estima e apreço, sub-
screvo-me,

cordialmente.

Dr José Roberto Nocite
Presidente da Comissão de Assuntos   
Internacionais da SBA
Editor Associado da Rev Bras Anestesiol
Caixa Postal 707
14100  Ribeirão Preto - SP
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