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Senhor Editor,

Nunca duvidei da qualidade da pro-
dução científica da Anestesiologia brasileira,
veiculada através da nossa Revista, de cujo
Conselho Editorial faço parte desde 1978. Não
obstante, faltava-nos o reconhecimento interna-
cional, difícil tendo em vista a impossibilidade
de leitura de nossos trabalhos em língua por-
tuguesa pela grande maioria dos anestesiolo-
gistas de outros países, versados na língua
‘‘universal ’’ que é o inglês.

Em 1990, quando Presidente da SBA,
apesar das grandes dificuldades tive a satis-
fação de poder autorizar a edição do Volume 1
do Brazilian Journal of Anesthesiology, publi-
cação anual em inglês dos melhores trabalhos
publicados no ano anterior na Revista Brasileira
de Anestesiologia. Desde então felizmente esta
publicação não foi interrompida, tendo sido edi-
tados mais três volumes (1991, 1992, 1993).
Têm sido remetidos exemplares do Brazilian
Journal of Anesthesiology para as Sociedades
Nacionais filiadas à WFSA, Universidades, Bib-
liotecas, Editores de Revistas de Anestesiolo-
gia, membros do Comitê Executivo e das
Comissões da WFSA, anestesiologistas desta-
cados em todo o mundo.

E a reação não se fez esperar. Na quali-
dade de atual Presidente da Comissão de As-
suntos Internacionais da SBA, tenho recebido
inúmeras correspondências internacionais elo-
giando o esforço da SBA em divulgar a pro-

dução científica brasileira através das publi-
cações em inglês e destacando a sua quali-
dade. Diversas Sociedades têm solicitado a
divulgação de Congressos no Brazilian Journal
of Anesthesiology, fato que não ocorria anteri-
ormente. Destaco alguns dos signatários das
correspondências recebidas: MD Vickers (Se-
cretário WFSA), M Rosen (Tesoureiro da
WFSA), BV Wetchler (Presidente do Comitê Ex-
ecutivo da WFSA), Kester Brown (Presidente do
Comitê Organizador do 11º Congresso Mundial
de Anestesiologia), M Zimpfer (Presidente da
Sociedade Austríaca de Anestesiologia), NA
Crisostomo (Presidente da Sociedade Filipina
de Anestesiologistas), G Benad (Editor Chefe
do periódico alemão Anesthesiologie und Re-
animation). Sinto-me assim realizado por haver
sempre defendido esta publicação, inclusive no
âmbito das Assembléias de Representantes da
SBA. O investimento da Sociedade no Brazilian
Journal of Anesthesiology é amplamente re-
compensado com o reconhecimento interna-
cional do bom nível da Anestesiologia brasileira.
Este investimento é fruto de uma vontade
política da SBA que, pelos resultados obtidos,
não deve jamais ser interrompida. Com reno-
vados protestos de estima e apreço, subscrevo-
me,

Dr José Roberto Nocite
Presidente da Comissão de Assuntos
Internacionais da SBA
Editor Associado da Rev Bras Anestesiol
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