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Anestesia em Obstetrícia  
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Nova  Capa:
Modernização com Respeito.

Otema deste número especial da Revista Brasileira de Anestesiologia é
certamente do mais alto interesse para todos os colegas. A procura do

bem estar materno e fetal é, sempre que possível, o objetivo da atuação
conjunta do obstetra, do clínico, do pediatra e do anestesista. As alterações
fisiológicas e fisiopatológicas causadas pela gravidez, as técnicas anestés i-
cas mais comumente empregadas, as complicações e os cuidados de
reanimação do recém-nascido são aqui apresentados. A anestesia em
obstetrícia é, provavelmente, o procedimento mais freqüente em nosso
país, desde o interior ao grande centro. A abordagem prática e didática do
assunto foi o objetivo deste número. A melhoria dos cuidados no período
pré-natal, o aprimoramento das condutas anestésicas nas várias fases da
evolução da gestação, a análise da ação da anestesia sobre o feto visam
obter um resultado final cada vez melhor para este prodígio da natureza.

Jaime Pinto de Araújo Neto
Editor Associado

Qualquer renovação requer motivações. Despertado pelos ex-editores
Zairo Vieira e Bento Gonçalves, o Conselho Editorial, reunido em

Brasília, resolvera proceder uma modificação da capa da Rev Bras Anest,
resgatando um valor de nossa história: devolução do destaque ao brasão
da SBA, criado pelos seus fundadores, em 1948. A Diretoria -- 1993 quiz
mais: um novo visual, moderno e consoante com o aprimoramento pro-
gressivo de nosso órgão de divulgação científica. Apresentou, ainda,
outra forte motivação: uma homenagem ao 45º aniversário da SBA - um
vínculo de esmeralda entre os anestesiologistas brasileiros na busca da
excelência profissional. Este desafio foi proposto ao artista gráfico, Celso
Olívio. O resultado é a nova capa: a modernização com respeito à história
e uma invocação simbólica a quase meio século de brilho associativo.

Antonio Leite Oliva Filho
Editor Chefe
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