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H

á 3 anos atrás, no número de junho de 2018,
era anunciado como objectivo major para o
mandato que então iniciava, tentar indexar a
RSPA na SciELO, sendo que realçávamos as enormes
dificuldades que teríamos pela frente. Hoje, em
dezembro de 2021, é com enorme satisfação e orgulho
que podemos anunciar que a RSPA está indexada na
plataforma SciELO. Esta certificação é provisória,
necessitando de 2 requisitos para se tornar definitiva.
Estes requisitos, estou em crer, serão ultrapassáveis
pela equipa que se segue. Foi um longo trajecto até
aqui chegarmos.
Esta conquista não teria sido possível sem o contributo
inestimável dos anestesiologistas portugueses que
nos enviaram o fruto do seu trabalho clínico e de
investigação para ser divulgado. Por isso, desde já o
meu sentido agradecimento a todos os meus colegas
de especialidade que souberam estar presentes, mesmo
no meio da enorme adversidade que atravessamos e
continuamos a atravessar.
Esta conquista não teria sido possível, sem o apoio sempre presente da direção da SPA, o meu sentido agradecimento
a todos os elementos da direção da SPA e uma palavra especial à sua presidente, a Dra. Rosário Órfão, que em boa
hora me lançou este desafio. Outro agradecimento sincero vai para toda a equipa editorial que tão pacientemente
me foi acompanhando.
Com os requisitos exigidos para a indexação na SciELO, a RSPA ganhou um formato que, se tentou, fosse
consistente ao longo dos diversos números: tentamos manter a publicação de dois artigos originais (sempre o
mais dif ícil de conseguir porque a investigação clínica continua a ser parca entre nós), seguida de um artigo
de revisão, ou de consenso ou de educação médica contínua. As rubricas por convite (Perspectiva Ética e de
Investigação Clínica) foram mantidas, sendo que a Perspectiva Ética foi possível manter até ao presente número
e a de Investigação Clínica serve ainda hoje de consulta para alunos de doutoramento. O Espaço do Interno
foi e continua a ser um desafio para os médicos da formação específica que aqui podem expor as suas ideias,
preocupações e experiências. Esta rubrica, é submetida a revisão por pares, na tentativa de garante da sua
qualidade. Os casos clínicos e as imagens foram igualmente presentes ao longo dos vários números e com isso
chegamos a um formato estável que nos permitiu a indexação.
Nesse número de junho de 2018 da RSPA, escrevi o que foi o primeiro editorial enquanto editora-chefe.
Ao reler agora esse editorial, algumas das ideias ali expressas, parecem-me quase premonitórias e realço e
transcrevo o que na altura, ainda sem sonhar (mesmo nos meus piores pesadelos), que teríamos de enfrentar uma
pandemia, que “A Anestesiologia assume-se hoje como uma especialidade pivotal no ambiente hospitalar e por
essa razão tem a obrigação de se manter na linha da frente e servir de rebocador para a sua própria especialidade
e para as especialidades com as quais tem maior interface. A Anestesiologia, ao alargar o seu espectro de acção por
áreas tão diversas como a anestesia para as diferentes especialidades cirúrgicas, incluindo as de idade pediátrica,
mas também, a medicina da dor aguda e crónica, a medicina intensiva e a medicina de emergência, apresenta um
manancial de experiência clínica que se, consubstanciado numa investigação clínica consolidada e sólida, só pode
resultar em melhoria da aprendizagem dos seus médicos em formação e em melhoria da prática clínica.“
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Em Junho de 2018, não podia adivinhar o quanto estas palavras e estas ideias viriam a assumir de tão verdadeiro,
se virmos o papel central que os anestesiologistas desempenharam durante as sucessivas vagas da pandemia, sem
os quais, os diversos sistemas de saúde teriam colapsado e muitos mais doentes teriam sucumbido, razão pela
qual, também, a ESA passou a ser ESAIC.
É tempo agora de passar o testemunho e é com muita satisfação que o faço, com a sensação de ter cumprido o
desafio e de ter contribuído para a melhoria da divulgação da Anestesiologia no nosso país.
Continuarei a colaborar com a SPA e a RSPA em tudo o que me for pedido e me for possível, como o tenho feito
até agora, ciente de que só com um esforço conjunto, etapa a etapa, conseguiremos levar para a frente a enorme
e gratificante tarefa de sermos Anestesiologistas.

(Cristina Granja, Editora Chefe da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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