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Ainda dos Congressos Nacionais 

Prezado Senhor Editor 

Primeiramente desejamos agradecer os esclarecimen
tos quanto ao regulamento das JASBs e similares. Entre
tanto, aqui no Nordeste, quando realizamos as JONNAs, 
não temos seguido esses critérios. Embora a região seja 
reconhecidamente bem menos aquinhoada do ponto de 
vista econômico-financeiro, o número de colegas que tra
zemos do Sul, por nossa conta e risco, é bastante signifi
cativo. 

Contudo, concordamos plenamente com a dinâmica 
das jorr1aàas centro-sul, de vez que têm caráter regional. 
Nós é que estamos sendo por demais afoitos. O que nao 
se justifica, e isso fazemos questao de deixar bem paten
te, é que num congresso de nível nacional, uma regiao do 
peso do N arte-Nordeste, que tanto prestigia o Centro-Sul, 
seja deixada inteiramente de fora. 

Se observarmos o programa do XXXI CBA, a realizar
se em Belo Horizonte, vamos ver que de todo o Norte
-Nordeste apenas o Dr. Waldir Medrado, da Bahia, vai 
participar. Dessa forma o XXXI CBA está muito mais pa
recido com uma grande JASB. 

Prezado Negreiros 

Acusamos o recebimento de sua carta em resposta a 
''Dos Congressos Nacionais•: pela qual a,:radecemos as 
referências elogiosas. Não resta dúvida, e nós acredita
mos que a revista deverá ser o mecanismo mais utilizado 
para fortalecimento das Regionais e do intercâmbio en
tre os colegas da especialidade. 
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~lesmo assim o comparecimento ao CBA-JASB-84 se
rá maciço por colegas do Norte-Nordeste, estudo (lue po
derá ser comprovado facilmente pelas inscrições. 

Finahnente desejamos parabenizar a editaria da RBA 
pela forma dinâmica com que os assuntos sao tratados. 
Num mesmo número vemos assuntos esclarecidos atra
vés de respostas e contra-respostas. 

Comungo com a afirmação de que ''a revista parece 
ser o único veículo de ir,tegraçao que nos resta'', dizendo 
ainda que nao ''parece ser'', mas que de fato "'é''. 

Acreditamos que seria interessante a publicação da 
carta que você me enviou, bem como dessas considera
ções finais. 

Renovamos os nossos protestos de ínclito apreço e 
nímia consideração, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente 

Armando Aurélio Fernandes de Negreiros, TSA 
Presidente da SAERN 

Rua Dr. Carlos Passos, 1787 
59000 - Nata'. - RN 

, J sócios, indistintamente, e em especial, àqueles colegas 
devotados que se encontram no interior, sem possibilida
des de participarem das Jornadas e dos Congressos, seja 
pela própria condição de trabalho, que não permite au
sências, seja pela condição econômica, cada vez mais 
dificil 

Por sua solicitação, as cartas serão publicadas conco
mitantemente na revista em sua edição n. o 5 de 1984. 

Agradecemos a sua valiosa colaboração, que pennitiu 
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alguns esclarecimentos, bem como mostrar ''a necessida
de imperiosa de maior integração, para o bem da própria 
Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que necessita 
mais do que nunca de união, de norte ao sul, leste-oeste 
e outros referenciais geográficos, para que auxiliemos o 
Pais sair da situação medieval que se encontra': 

Sendo o que se apresenta para o momento, devo ex
pressar que a seção de Cartas ao Editor está aberta a to
dos os associados que desejarem manzfestar suas opiniões, 
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especialmente sobre a atividade dent(fica de nossa So
ciedade, reiteramos nossos protestos de elevada conside
ração e apreço e, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente 

JJ. Katayama 
Editor-Chefe da 

Revista Brasileira de .4nestesiologia 
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