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EDITORIAL· Uma Nova Administração 

Este é o primeiro Boletim de uma nova administra
ção e nada mais apropriado, portanto, do que começar 
por desejar as boas vindas ao novo Presidente, Dr. Carlos 
Parsloe. de São Paulo, Brasil. O Dr. Carlos Parsloe traba
lha pela WFSA há muitos anos, tendo sido Presidente do 
Comitê Científico do 3.0 Congresso Mundial de Aneste
siologia realizado em São Paulo, em 1964. Em 1972, foi 
eleito para o Comitê Executivo e tornou-se Vice-Presi
dente em 1980. É o primeiro anestesiologista do Conti
nente Sul Americano a ser eleito Presidente e será caloro
samente recebido por todos. 

O novo Tesoureiro da WFSA é o Dr. Richard Ament, 
de Williamsville, New York, USA. Não se trata de um no
vato no cargo, pois foi Vice-Tesoureiro na administração 
passada. 

A terceira importante adição à administração é a do 
Dr. Say Wan Lim de Kuala Lumpur, Malasia, como Pre
sidente do Comitê Executivo. 

O Secretário da WFSA (e Editor deste Boletim) foi re
eleito por mais 4 anos. 

Consideramos o momento oportuno para examinar a 
própria WFSA e verificar se a organização está justifican
do sua existência. Criada em 1955 por vinte e sete Socie
dades fundadoras, a Federação atinge agora 77 Socieda-. 
des filiadas, representando um total nominal de 4 7.243 
anestesiologistas. Devido ao total ser baseado nos núme
ros pelos quais as Sociedades pagam suas anuidades e 
tendo em vista que algumas Sociedades relatam números 
artificialmente baixos (devido à restrições de càmbio), o 
total real de anestesiologistas representados é substancial
mente maior. Supõe-se algo entre 70 a 80 mil. Uma or
ganização representando uma especialidade médica desta 
magnitude carrega uma responsabilidade considerável. 
Está esta responsabilidade sendo adequadamente supor
tada? 

A Federação foi fundada por ocasião do 1.° Congres
so Mundial de Anestesiologia e continuadamente têm pa
trocinado Congressos Mundiais e Regionais a intervalos 
regulares. Um Editorial 1 prévio considerou o valor de 
tais Congressos e concluiu que, apesar de alguns senões 
que possan1 ter havido nos programas científicos, estes 
eventos permanecem um meio válido de incrementar a 
fraternidade internacional da anestesiologia, deles advin
da. Além do mais, Congressos internacionais de temas es
pecializados tem sido patrocinados pela WFSA, especifi
camente os Congressos Internacionais de Medicina de 
Desastre, aos quais outros devem seguir-se. 

Após estabelecimento do Centro de Treinamento em 
Anestesia de OMS em Copenhagen no final da década de 
50, a WFSA procedeu ao estabelecimento de Centros de 
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Treinamento similares em Caracas e, posteriormente, me 
Manila. Estes Centros de Treinamento foram bastante 
úteis na formação de anestesiologistas, em suas áreas res
pectivas durante os anos 60 e 70 mas reconhece-se atual
mente que a necessidade de sua função original da provi
são de um ano de treinamento básico - diminuiu acentua
damente e seu papel no futuro é incerto. 

Em 1978 foram criadas as Equipes Educacionais Visi
tantes (VET) da WFSA. Estas provem um modo pelo 
qual Conferencistas Visitantes fazem um tour educacio
nal em 2 ou 3 países, recebendo as passagens da WFSA e 
tendo suas despesas de acomodações pagas pela Sacie• 
dade ou outra organização local. Várias viagens deste 
tipo foram feitas principalmente na América do Sul mas 
também para a Malasia e Singapura. Este programa edu
cacional continua. 

Em 1965 o prirneiro Manual da WFSA (de ressucita
ção cardiopulmonar) foi produzido com o apoio do fa
lecido Asmund Laerdal (Stavanger, Noruega). Este pri· 
meiro manual, escrito pelo Prof. Peter Safar, foi tradu
zido em onze línguas. O manual foi revisto e aumenta
do em 1981, ainda pelo Prof. Peter Safar, e está atual
mente à disposição em 10 idiomas, mais uma vez com o 
apoio da Laerdal Corporation (veja adiante). O segundo 
manual da WFSA (1972), escrito pelo Prof. John Bonica, 
versa sobre analgesia e anestesia obstétricas e atualmente 
encontra-se em segunda edição (veja adiante). Um tercei
ro manual, ''Ressuscitação Cardiopuhnonar para o públi
co leigo", foi produzido. Escrito pela Dra. Nancy Caroli
ne, dessa vez em cooperação com a Liga das Sociedades 
da Cruz Vermelha (veja adiante). Existem planos para a 
produção de manuais adicionais sobre analgesia regional, 
anestesia pediátrica e outros podem seguir-se. 

''WFSA Lectures'' é uma adição recente às publica
ções da WFSA, tratando-se de uma série bianual compre
endendo uma seleção de 6 a 8 artigos encomendados a 
autores recomedados. A primeira edição foi publicada 
em janeiro de 1984 e a segunda estará disponível este 
mês (julho - 84 ). Os volumes 3 e 4 aparecerão em janeiro 
e julho de 85, respectivamente. 

Uma das prioridades essenciais de qualquer organiza
ção deste porte é a necessidade de boas comunicações e 
isto sempre foi um grande problema. 

Nem todas as Sociedades frliadas podem ou querem 
atuar como elo de ligação entre WFSA e seus membros. 
Este Boletim simplificado foi criado em I 981 como uma 
tentativa de melhorar as coisas e, através dos bons ofícios 
de secretários de Sociedades e um número cada vez cres
cente de Editores de revistas, reahnente parece ser visto 
por muitos anestesiologistas no mundo todo. É editado 
em Inglês, Françês, Alemão e Espanhol e alguns aneste• 
siologistas o traduzem em outras línguas. Recentemente, 
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um relacionamento mais estreito com a OMS tem levado 
a outras atividades que esperamos aumentem a contribui
ção educacional da WFSA. 

Entretanto, uma organização somente é tão efetiva 
quanto seus membros individuais. Por mais que os Dire
tores e Membros de Comitês se empenhem e por mais 
criativos que sejam suas idéias, somente atravéz da coope
ração integral dos anestesiologistas das Sociedades filia
das o progresso poderá ser feito. 

O que está você fazendo para ajudar? 

1 - WFSA NEWSLETTER N. o 4, JULY 1982 

Noticiário - Professor: Harold Griffith 

Enviamos nossas calorosas congratulações ao Prof. 
Harold Griffith, primeiro Presidente da WFSA, pelo seu 
90. o aniversário, em 25 de julho de 1984. Sua sabedoria, 
entusiasmo e orientação, foram primordiais para assegu
rar o apoio internacional sem o qual a WFSA não pode-

• 
ria ter existido. E grande nosso débito para com ele. 

Obituário: 
Uma organização co-irmã, a Federação Internacional 

de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) está de luto pela 
morte, fevereiro último, de seu fundador e orientador, 
Professor de Watteville, de Geneva. Como primeiro Pre
sidente e posteriormente Secretário Geral, dedicou mais 
de 30 anos à FIGO e sua ausência será extremamente 
sentida. 

8.º CONGRESSO MUNDIAL DE ANESTESIOLOGIA 

Foi realizado com sucesso integral apesar dos proble
mas que os organizadores tiveram que superar. O progra
ma científico foi de alto nível e apesar da audiência ter 
sido menor que a de costume, os que participaram apre
ciaram a oportunidade. Para alguns, houve a decepção do 
extravio da taxa de inscrição. Uma quadrilha, sem cone
xão com a organização do Congresso, interceptou um 
certo número de remessas antes que elas chegassem à Se
cretaria do Congresso. Desta maneira, foram extraviadas 
cerca de 100 inscrições, porém a Comissão Organizadora 
tem feito o possível para reparar o dano aos atingidos. 

O professor Sir Geoffrey Organe, primeiro Secretário/ 
Tesoureiro e ex-Presidente da WFSA não pode estar pre
sente ao Congresso mas enviou a seguinte mensagem: 
''Fazem 21 anos desde que compareci ao 1.0 Congresso 
Ásia-Australasiatico da WFSA em Manila - uma ocasião 
que recordo com grande prazer. Os mais antigos por cer
to lembram-se que em 1949 foi realizado o 1. o Congres
so Latino-Americano em Buenos Aires. Como convida
dos oficiais estavam Wesley Bourne de Montreal, Lopes 
Soares de Lisboa e eu. A experiência de Bourne sem dú-

• Assinatura Anual (2 volumes) § 12,50 ou US$ 22,50 

• Cada volume......................... § 7,00 ou US $ 12,50 

Solicitar à Blackwell Scientific Publications PO BOX 
88, Oxford, UK. 

PRÔXIMOS CONGRESSOS 
1985 
23 a 28 de junho - 4. o Congresso Mundial de Cuidados 

Intensivos Jerusalém Israel 
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vida contribuiu para o entusiasmo com que seu colega 
Harold Griffith aceitou a idéia de uma Federação Mun
dial de Sociedades de Anestesiologistas. Eu também fi
quei igualmente entusiasmado e prontamente aceitei o 
cargo de Secretário/Tesoureiro na fundação, em 1955. 
Nosso débito com os Latino-Americanos é muito maior 
do que pensam a maioria de nossos membros. Tenho 
acompanhado com grande interesse e prazer o progresso 
da WFSA ultimamente e envio-lhes meus melhores votos 
para o futuro. Sinto apenas não poder estar presente pa
ra encontrar mais uma vez alguns dos muitos amigos que 
f12 por este mundo a fora''. 

GRAVATAS DA WFSA 

Uma nova gravata redesenhada foi produzida e acha
-se à disposição em verdé, vermelho vinho ou azul escu
ro. A gravata estampa um único emblema bordado em 
ouro sobre as letras da WFSA. Elas podem ser obtidas di
retamente da Secretaria ao custo de 6 libras esterlinas ca
da, incluindo postagem. 

MANUAIS DA WFSA 

O manual de ressuscitação cardiopulmonar, de autoria 
de Peter Safar, está disponível em Checo, Inglês, Francês, 
Alemão, Italiano, Japonês, Norueguês, Português, Russo 
e Espanhol. Traduções para o Indonésio e o Holandês 
estão em preparação. Informações com Hr. Tore Laerdal, 
PO BOX 377, N-4001 Stavanger, Noruega. 

O manual de Anestesia e Analgesia Obstétricas, de 
John Bonica, pode ser adquirido diretamente do Prof. 
John Bonica, Dept. RN 10, University of Washington, 
Seattle, WA 98195, USA. 

Um novo manual para Instrutores em CPR para leigos 
foi escrito pela Dra. Nancy Caroline (membro do Comitê 
do CPR) e é patrocinado conjuntamente pela Liga das 
Sociedades da Cruz Vermelha e a WFSA. O manual pode 
ser adquirido de Dr. M. Zielinski, Liga das Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, PO BOX 276, 
121 l Geneve 19, Switzerland. 

LIVROS DA WFSA 

''WFSA Lectures'' é o título de uma nova série já em 
publicação pela WFSA. Estes livros aparecerão 2 vezes 
por ano e serão constituídos de 6 a 8 ''conferências" por 
notáveis autores do mundo inteiro. O volume 1 foi publi
cado em janeiro de 1984 e o volume 2 acaba de sair do 
prelo (julho de 1984). Os livros são editados pelo Dr. J. 
Zorab e J. Moyers e publicados por Blackwells Scientific 
Publications. Os preços (incluindo postagem) são os se
guintes: 

INFORMAÇÔES: Dr. Simon Burzztein 
Rambam Medical Center 
3 5254 - Haifa, Israel 

4 a 8 de novembro - XVIII Congresso Latino-Americano 
de Anestesiol. Montevidéu Uruguai 

INFORMAÇÕES: Dr. Hernandez 
Agrupacion Universitaria 
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1986 

Av. Libertador Brig. Gal. Lavalleja 
1464 - apto. 13 - Montevidéu, 
Uruguai 

8 a 13 de setembro - 7.° Congresso Europeu de Aneste
siologia Viena Austria 

INFORMAÇÕES: Prof. Karl Steinbereithner 
Spitalgasse, 23 - A-1090 
Vienna, Austria 

20 a 25 de setembro 7. o Congresso Ásia-Australasiatico 
de Anestesiologia Hong Kong 

INFORMAÇÕES: 7th AACA Secratariat, I. C. C. 1st 
Floor, 57 - Wyndham St. Central 
Hong Kong 
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1987 
20 a 23 de julho - 2. o Simpósio Internacional da His

tória da Anestesia 
Londres - Inglaterra 

INFORMAÇÕES: Dr. Basksett 
Frenchay Hospital 
Bristol - UK 

1988 
22 a 28 de maio - 9.º Congresso Mundial de Aneste

siologia Washington, DC - USA 

INFORMAÇÕES: American Society of Anesthesiolo
gists, 515 Busse Highway, Park Rid
ge · Illinois 60068, USA 
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