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EDITORIAL 

NOVOS HORIZONTES 

A A~sembléia dos Represe-ntantes, por recomendação dos 
:i·edatores da revista, decidiu que sua publicaçã.o se faria em 
cruatro números, a partir dêste ano. É a afi1·mação de que 
.a Anestesiologia Brasileira continua em f1~anco progre~so. O 
aumento do número de trabalh·OS científicos a publicar, indi
ca que continua em crescimento o núme1·0 dos que àesejam 
transmitir, discutir e projetar suas idéias. 

Por outr,o lado, tendo em vista ·a grande elevação de custo 
no. preço do papel, concordou. se com alguma relutância, em 
mudar para o tipo linha dágua, visando com isso certa eco
n omia. Apesar desta modificação, acreditamos que não h·a_ 
verá quebra nos padrões de apresentação da matéria. O au
mento do númer•o de publicações, uma das finalidades pres
cípu·as da Sociedade , justifica plenamente esta alteração es-
tática. 

Pel,o aumento das possibilidades de contar a lite1·atura 
especializada nacional com maior fonte de informações, quero 
c1·er que saimos ganha.ndo. 

Outra m·anifestação demonstrativa da evo1ução org·ani
zadora da Sc·ciedade acaba de se concretizar na apr,ovação 
de uma tabela nacional de honorários pa1·a os Ee1·viços de 
anestesia pr-estados por ta1·efa junto a Previdência Social. 

O m oviment•o que culminou nesta aprovação ca1·acte1·izou
se pela busca de anseios comuns a todos os anestesistas, du
rante as n egociações. As regionais em contacto constante com 
a diretoria estiver·am sempre prontas a fazer valer suas opi
niões sôbre ,o problema, que, por coincidência, eram as mes-
1nas em todo o país . 

A correspondência recebida de tôda a parte tinha uma 
tônica comum, demonstrando a decisão direta ·a inequívoca 
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dcs que sabem o que querem, da firmeza das aspirações e da 
defesa das situações existentes já conseguidas por certos pio
neiros. Os pronunciamentos recebidos de diferentes grupos 
fizeram-se de forma afirmativa, em apoio à .orientação seguida 
e representaram um verdadeiro movimento de classe. 

Para bens a todos os membros da S. B. A. pelas perspecti
vas que se abrem com êstes dois acontecimentos.· 

BENTO GONÇALVES 
Presidente da S.B.A. 
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