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EDITORIAL 

RENOVANDO O ATUAL 

Mais uma vez esteve reunida a Assembléia de Represen
tantes da S. B. A., durante o XXVI Congresso Brasileiro de 
Anestesiologia sob os aupícios da SAERJ. 

Mais uma vez ficou patente o alto gabarito técnico-cien
tífico de nossos representantes das diversas regionais, que 
prestigiando mais este Congresso souberam, escolher através o 
voto democrático, sem coações ou política de corredor, seus 
novos representantes para as diversas Comissões bem como 
para seu órgão máximo àe divulgação. Indubitavelmente todos 
portadores de admiráveis curriculum, por isso, mesmo, me
recedores do nosso aplauso e admiração. 
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Dentre as diversas resoluções to111adas pela A.R. algumas 
são dignas de nota para posteriar análise Senão vejamos: 
1 - A administração da Rev. Eras. Anest. passa a ser de 
competência do Secretário da SBA. 
2 - os anúncios da Rev. Eras. Anest. passam a ser da com
petência do tesoureiro . 

Sem dúvida alguma é a renovação do atual pois assim fun
Cionava a Rev. Eras. Anest. até a alguns anos atrá.s, quando por 
seu próprio desenvdlvimento o Editar-Chefe necessitou solici
tar mais um funcionário de acordo com o ítem 2. 5 do Regu
'lamento dos Funcionários aa SBA, melhorando seus tra
b<J!lhos de secretaria, e aumentando seu númle,ro de publicações 
que de trimestral passou a bimestral Ao mesmo tempo foi 
ampliado o seu corpo de redaçêú, que se fez representar por 
colegas dos mais diversos estaaos. Analisavam com isenção 
os trabalhos enviados a secretaria, através corresTJ<Yndência 
sempre sigil.osa, sem nunca o corpo editorial tomar conheci
mento do awtor, bem como o autor tomar conhecimento de 
qual o redator que aprovava ou não seu trabalho para pu
blicação. 

A. Rev. Eras. Anest. tinha até então como Editor-Chefe um 
de seus membros que apresenta em seu cun•iculum mais de 700 
títulos nacionais e internacionais, além de 57 trabalhos pu
blicados, não contando os editoriais da própria revista e ainda 
a Chefia de Serviço e Docência do Hospital Universitário, per
tencente a mais tradicional Universidade do Brasil, hoje Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro. 

Como homem dinâmico e de grande experiência, o Dr. 
Bento Gonçalves apresentou à diretoria um projeto de modi
ficação de capa e formato a exemplo das principais publicações 
internacionais, obtendo aprovação plena para 1980. Contri
buiu deste modo para a gestão que ora se inicia, o que nos 
dá certeza e a alegria de um horizonte que somente somará 
glórias a nossa revista e portanto à nossa sociedade Brasileira 
de .4.nestesiologia, cuja característica sempre foi a leaZdade 
de seus membros, sem vedetismo mas, como líderes atuantes 
que visam ape1zas o engranaecimento da Especi&lidade. 

Desse modo, não poderia deixar passar em branco a ho
menagem ao Chefe, Professor e Amigo e a uma das maiores 
personalidades da anestesiol.ogia brasileira, Dr. Bento Gon
çalves, que após 23 anos consecutivos sendo 15 como Editor 
Chefe, antes de qualquer coisa, deixa a quem agora inicia um 
mandato, 8eu exempl.o de liderança e saber. 
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