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Editorial

A atualização é um processo desafiador para o profissional médico, principalmente para o anestesiologista, pela alta complexidade e grande volume de produção científica nas diversas áreas de conhecimento da especialidade. Em face a essa demanda, a XII Jornada Metropolitana de Anestesiologia
(JOME), ocorrida em Belo Horizonte em março de 2018, se propôs a prover ao anestesiologista mineiro
substrato científico com o melhor nível de evidência produzido no último ano nas grandes áreas de:
Anestesia Pediátrica, Anestesia Obstétrica, Anestesia para Neurocirurgia e Cirurgia Cardíaca. As revisões
de publicações do ano de 2017 e a compilação de seus conteúdos foi contraposta ao juízo clínico de
anestesiologistas com ampla experiência prática em cada área estudada. Dessa interação foram produzidos artigos que além de revisões, discutem o manejo de situações de crise baseado no que há de mais
recente em cada conteúdo.
Na ousada tarefa de atualizar seu leitor, essa edição da Revista Mineira de Anestesiologia traz, nas
páginas que se seguem, os trabalhos produzidos na XII JOME, um relato de caso sobre miocardiopatia
periparto, e é coroada com a produção original do grupo de anestesiologistas do Departamento de
Cirurgia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro de Uberaba (MG). Liderado pela anestesiologista
Dra. Flora Bisinotto, o grupo estudou a aplicabilidade da ultrassonografia à beira do leito para avaliação
do conteúdo gástrico de pacientes com o objetivo de estimar o risco de aspiração pulmonar. Estudo
bem desenhado que além de contribuir com o pool de evidência da ultrassonografia em nossa
especialidade, discute a capacitação do anestesiologista e sua curva de aprendizado no uso dessa
tecnologia. Tema muito interessante e de suma importância para o aumento na qualidade do nosso
cuidado perioperatório.
Com mais esse número da Revista Mineira de Anestesiologia esperamos contribuir com o
crescimento científico da Anestesiologia em nosso estado e zelar pelo compromisso da SAMG com seus
associados.
Desejamos uma ótima leitura.
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