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EDITORIAL -
' 

' 

CUJtSOli DE ATUALIZAÇÃO 

Há precisamente 12 arws era realizado, em Poços de 

CaU:las, Minas Gerais, durante o X Congresso Brasileiro de 

Anestesiologia, o Primeiro Curso de Atualização ean Aneste

si.ologia, par nós idealizado, organizado e presidido. 

~ A idéia foi recebida c011b entusiasmo relativo e, nos arws 

O seguintes, foi sendo adotada e ampliada. 

'.X 
~ 

Nos wtimos Congressos Brasileiros de Anestesiologia, no
tadamente ean São Paulo e Belo Horizonte, pudemos notar 
bastante interesse dos organizadores e dos partripantes do 

Curso de Atualização. Este interesse /Oi demvnstrado pela 

grande freqüência às aulas. 

Carinho especiaJ, foi dedicado pela Coonissão Científica 

do XXII Congresso Brasileiro de Anestesiologia, realizado re
centemente em Salvador, carinho este correspondido pelos 

participantes que lotaram os auditórios. 

O que pudemos observar, durante os últimos Congressos, 

é que a grande maioria dos congressistas é constituída péla 

''ala jovem1,'' da S.B.A., for11iada por inúmeros colegas que 
8aíram recentennente dos Centros de Tr · , outros que 
ainda os frequenta11i e alguns, ellf:1uiantes de rtned.ici:na, que 

pretendem frequentá-ws. 
. . 

Para estes colegas jovens, para os anestesistas do interior 

e para aqueles que já não têm muito temlpO ou meios para 

' 



488 REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOOIA 

estudar, ou 'fXLTª frequentar reuniões, os Cursos de Atualiza
ção são uma atração permanente. 

Os organizadores dos próximos Congressos devem se 
e:nnerar na escolha dos temas, alguns mais científicos, outros 
nuzis práticos, pois temos a certeza de que, como aconteceu 
em Salvador, a freqüência corresponderá à espectativa. 
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