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EDITORIAL 

APERFEIÇOAMENTO 

O crescimento do trabalho editorial da Revista Brasileira de 
Anestesiologia é atestado por todos os leitores no aumento de sua 
paginação nestes últimos anos e pelo número cada vez maior de au
tor es que a ela enviam seus trabalhos. 

A política redatorial que traçamos a longos anos ( 1 ) continua 
sendo posta em prática visando representar as idéias e a produção 
cieritífica da Anestesi ologia que existem, a cada momento, entre nós. 
O aperfeiçoamento e melhori a de apresentação, requisitos indispen
sáveis para o progresso, tem sido uma preocupação constarite de 
nossa parte, _ assim como a elevação no nível cultural, desenvolvido, 
que depende sobretudo dos autores e colaboradores, também foram 
apreciáveis. 

No seri tido de melhorar ainda mais as atividades editoriais, a 
parti r deste ano, o corpo de editores da revista passou a contar com 
a colaboração espontânea de vários nomes representativos que vieram 
juntar- se a nós com sua autoridade e experiência. 

A partir de agora todos os manuscritos recebidos são apreciados 
por dois ou mais membros do corpo editorial antes de sua aceitação 
para publicação. Os editores, ao fazerem a revisão, tem autoridade 
para apreciar os trabalhos, no seu todo ou em parte, suger indo, a seu 
critério, a aprovação para publicação, modificações a serem introdu
zidas no texto ou sua recusa. Os autores são então noti ficados da 
resolução final do editor da revista. 

V ale dizer que tanto o envio dos trabalhos recebidos para os 
redatores apreciarem, bem como, as notificações feitas aos autores, 
com os eventuais comerttários, são fei tos de maneira incógnita afim 
de evitar interferências subjetivas pessoais na apreciação final. Os 
trabalhos aprovados para publicação passam a t er indicação priori
tária no seu aparecimento. 

Acredi to que este critério, já adotado por outras publicações 
intern acionais, que agora conseguimos introduzir, graças a conipreen
são e colaboração desinteressada de todos os membros que compõem 
o corpo editorial, estará dando seus frutos na elevação de p·adrão que 
todos buscamos. 

Julgo que d esta maneira estaremos contribuindo para aper
f eiçoar e engrandecer nossa publicação. 

DR. BENTO GONÇALVES 
Editor-Chefe 

( 1) P ol í tica Redatort al (ed!torlal ) - Rev. Bras. Anest. 8 :129, 1958 . 


