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Tendo acabado de ler o livro “Ambula-
tory Anesthesia and Surgery”, editado por Paul
F. White e publicado pela W.B. Saunders Com-
pany Limited, 1997, com muita alegria e entusi-
asmo, pude detectar na Secção 8 - Perspectiva
Internacional, o capítulo “AMÉRICA DO SUL”,
páginas 756 a 760, escrito pelo eminente anes-
tesiologista brasileiro, Dr. JOSÉ ROBERTO NO-
CITI, de Ribeirão Freto, SP.

Alegria maior ainda foi quando, fo-
lheando as Referências Bibl iográficas do
referido livro, pude detectar um sem-número de
nomes brasileiros e artigos publicados na nossa
Revista Brasileira de Anestesiologia, com as ci-
tações de trabalhos de Oliva Filho, Simões Reis,
Belzarena, Alvarez, Torres, Cardoso, Katayama,
Accioli, Lorenzo e César, Silva, Barbosa, Maga-
lhães e Souza, Magalhães Filho, Cangiani, Maia
e Silva Filho, Di Lascio, Imbelloni, Maranhão e
Saraiva, dentre outros, evidenciando, a mim
pelo menos, pela primeira vez, num importante
livro de referência internacional, editado por um
dos mais eminentes estudiosos do assunto, a
importância das publicações da nossa Revista
Brasileira de Anestesiologia, como um dos
veículos de divulgação da experiência e conhe-
cimento médicos a respeito da Anestesiologia.

Tenho a plena convicção de quando
alguém, por exemplo, for no referido livro pro-
curar a referência “Saraiva RA 1976 - Estágios
Clínicos da Regressão da Anestesia. Ver Rev
Bras Anestesiol, 26:37-43”, será chamada à sua
atenção para a existência desta publicação,
fazendo-o procurar pela mesma, o que tornará
o processo de promoção da nossa Revista muito
mais efetivo.

Esta sim é uma das brilhantes formas
de promoção e divulgação da RBA, muito mais
eficiente do que qualquer outra, e todos  nós
deveríamos tomar como exemplo para seguir e
promover a Anestesiologia brasileira.

Parabéns ao Dr. Nociti, parabéns aos
autores citados e parabéns à Anestesiologia
brasileira  por  esta  que considero  uma impor-
tante conquista.

Onofre Alves Neto
Rua T-61 nº 305 Aptº 301
Setor Bueno
74223-170 Goiânia, GO

Rev Bras Anestesiol
1998; 48: 1: 84 - 84

Carta ao Editor

84 Revista Brasileira de Anestesiologia
Vol. 48, Nº 1, Janeiro - Fevereiro, 1998


