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EDITORIAL 

"À GUISA DE ANAIS" 

A Revista Brasileira de Anestesiologia sente-se sobre
modo honrada em poder dar estampa neste número -
em substituição ao que se convencionava chamar de actas 
ou anais - aos trabalhos que serão apresentados aos con
gressos que se realizam no Rio de Janeiro entre 3 e 8 de 
outubro próximo. 

A idéia de publicar em periódico oficial os trabalhos 
apresentados em congressos, entre nós, foi sempre defendida 
pela redação da revista, uma vez que proporciona a mais 
ampla divulgação, e-m todos os sentidos, de matéria cientí
fica do mais alto interêsse que, se publicada de forma isolaáa, 
em anais, seria em pouco tempo extraviada na poeira das 
estantes, para não dizer de destinos menos certos seguidos in
variàvelmente por tais publicações. Além disso, poucos são os 
anais de congressos, impressos em geral com subvenções 
especiais, que saem à luz por ocasião d'os conclaves. Lembro 
tatmbém aquêles anais que aparecem, de maneira f1lgidia, um 
ano ou mais após a realização dos eventos, perdendo, pois, 
totalmente a finalidade precípua de sua existência. 

Por outra forma e principalmente, o aparecimento do 
trabalho científico em revista constante da lista bibliográfica 
da "Jndex Medicus", dá oidra perspectiva de repercussão 
para a divulgação da matéria exposta. Outrotanto não acon
tece c01n os tais de "anais" . 

Na preparação e execução déste número o corpo de reda
ção da revista teve a melhor acolhida, compreensão de seus 
propósitos e todo o apoio da secretaria e do comité executivo 
da CLASA, da diretoria da S. B. A. e da c01nissão organiza
dora dos congressos. 
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A matéria tôda está exposta da maneira habitualmente 
usada, conforme os princípios básicos que orientam a redação, 
respeitando-se sempre que possível a forma como foi usada 
por cada autor. Para facilitar a uniformização e composição 
gráfica todo o texto está em Português, língua que por certo 
todos os Iberoamericanos lêem e compreendem com facili
dade; acompanham o corpo do artigo um pequeno sumário 
em inglês e um resumo inicial, como é da rotina. 

Nem todos os textos dos trabalhos a serem apresentados 
nos congressos aparecem neste número, visto que não foram 
recebidos a tempo que permitisse sua inclusão. Na próxima 
revista, possivelmente sairão todos os artigos restantes. 

O empenho com que a redação preparou em tempo hábil 
êste número representa uma contribuição para os congressos 
se desenvolverem a contento e uma homenagem a todos seus 
participantes. Também é desejo que estas páginas possam 
ser úteis aos companheiros que aqui não puderam comparecer 
por qualquer motivo, servindo-lhes como subsídios da parte 
da programação científica ocorrida. 
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