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Cartas ao Editor 

Referências Bibliográficas 

Prezado Senhor Editor 

Em primeiro lugar desejo cumprimentá-lo pelo suces
so de ''Cartas ao Editor''. 

Achei interessante a possibilidade de um de bate por 
escrito, como ocorreu com o tema "O Uso da Nalbufi
nal ,2''. 

No entanto, fiquei com uma dúvida: não deveria ares
posta2 à carta originall ter um título próprio? - Isso faci
litaria aos leitores para quotação bibliográfica. 

Em segundo lugar, observei que o autor da resposta2 
fez referência a si mesmo (referência - 4) sobre a matéria 
apresentada em congresso, oralmente como de costume, 
porém não publicada. 

O assunto a que se refere o número 4 da carta em 
pauta, foi apresentado no XXX CBA de Fortaleza, po
rém os resumos não foram publicados nem pela RBA 
nem pela Comissão Científica, portanto trata-se de assun
to sem acesso aos interessados. 

Pelo que conheço de Normas dos Autores de várias re
vistas3 ,4, .nao se aceita referência à matéria nao publica
da, particularmente quando esta matéria é do próprio. 
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Neste caso ent[o o assunto deve ser tratado no texto em 
questão. 

Fica ressalvado o caso de matéria de terceiros, não pu
blicada mas informada ao autor, por escrito, que deverá 
ser relacionada como ''Comunicação Pessoal''. 

Para esclarecer a mim, e aos demais, pergunto ao Edi
tor se esta maneira de lançar referência formará mais 
um item nas ''Normas dos Autores''? 

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de 
estima e consideração. 

M. A. Gouveia, TSA 
Visconde de Pirajá, 379/404 

2241 O - Rio de Janeiro, RJ 
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