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F.DíTORIAL 

TAREFA CUMPRIDA 

Com esta publicação, comp letam-se as " Actas" dos Con
_gressos (XI L atimo-Americano, III L uso-Brasileiro e XVIII 
Brasileiro) de Anestesiologia, realizados entre 3 e 8 de outu
br o p. p. c1Ljo 1 .0 Tomo apareceu no número anterior desta 
1·evísta. Cumprem-se assim as obrigações que a redação assu
miu com a comissão dos congressos, esta com a S. B . A. que 
por sua vez, e desta maneira, atende a seus compromissoo 
de editar as memórias dos referidos congr essos. 

Quem esteve nos congressos poder á contar suas impres
sões. Mas, aqui vão algumas tintas: 

Qne melhor cer>..ário que o Rio de Janeiro para as reuniões 
do Ccmitê Executivo e Assembléia dos Delegados da CLASA, 
da F'ederação ,<fus Sociedades dii Anedesia dos Povo~ da 
Língua Portnguêsa e da Assembléia dos Representan tes da 
S. B. A.? Tôdas estas reuniões alcançan.-.:rn seus objetivos COf/11J 

facilidade, em ambiente ameno, tendo os trabalhos se desen
volvido com rapidez e alegria. 

Tôda a programação, cuidaâosamente elaborada pela co
missão dos congr essos durante cêrca de 2 anos, foi rigorosa
mente cumprida, buscando atender, em todos os âmbitos ei 
sentidos, aos 893 participantes ativos. seus acompanhantes, 
os 25 conferencistas comridados nacionais e estrangeiros e 
os 83 visitantes de 17 países que nds distinguiram, com suas 
presenças, trazendo prestígio, respeito e i1111portância a esta.J. 
reunião. 

Os quatro fomas oficiais, desenvolvidos em forma de 
mesas redondas e seminár ios, tomando cada um, um dia inteiro 
áe atividades, revestiram-se de interêsse incomum, n ão só 
pela temática, como também pelos nomes destacados que os 
ab01•daram e, beim assim, pelas contribuições apresentadas 
aos temas . Outrossim, os cursos de conferências, tanto os de 
revisão como os de atualização, realizados em horários não 
coincidentes com as atividades oficiais dos congressos, su
peraram a própria expectativa dos organizadores, pois o inte-
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rêsse desp&rtado e a procura de lugares para assisti-los, 
ultrapassaram e,m muita as previsões. Também as conferên
cias magistrais proferidas e os temas livres discutidos alcan
çaram êxito, pelo nível elevado de apresentação imprimido 
por seus expositores. Tôda essa irrequieta atividade e a 
curiosidade científica, garantiram durante todos os dias dos. 
congressos um excepcional índice de freqüência nos dois audi
tórios em que eram apresentadas, simultâneamente, as ati
vidades científicas. 

Merece uma palavra de destaqite, a bem cuidada expo
sição, feita por firmas de material especializado, laboratórios,· 
farmacêuticos e mitras, pela maneira com que atendera:m aos 
congressistas e pela colaboração que emprestaram a fim de 
assegurar o brilhantismo dos congressos. 

As atividades sociais e recreativas, tão delicadas para se, 
executar principavmente nas grandes reuniões, foram tratadas, 
com tanto carinho e brnn gõsto que superaram ao que se espe
rava. Vale salientar a atuação do côro que executou Villa; 
Lobos na sessão solene de abertura, como também, noutro 
gênero, a alegria dominante em todos os participantes do 
jantar de confraterniza.ção, onde não faltmt o samiba carioca. 

Pelo que se pode apreciar, tanto neste número como no· 
anterior, todas os trabalhos científicos apresentados aos con
gressos são bastante atualizados e de nível científico elevado. 
A seus autores, principalmente, se deve o êxito do conclave 
e o alto padrão atingido, que ao final, são a razão principali 
de ser, das reuniões científicas. A êles devem ser dirijidos 
os agradecimentos pelo que realizaram em prol do progre'S
so da Anestesiologia. 

A todos os membros d'as comissões, aos delegados e res
ponsá1,eis pelas associações reunidas nestes congressos aqui 
ficam consignados os respeitosos cwmprimentos e a certeza 
da contribuição de cada um para mais esta jornada realizada. 

BENTO GONÇALVES 


