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Unindo elos para formar
uma grande corrente vascular

Joining efforts to increase the flow

Telmo P. Bonamigo*

* Editor-chefe do Jornal Vascular Brasileiro.

A SBACV está em pleno processo de crescimento
numérico e de qualificação científica de seus associados.
Por outro lado, tem enfrentado desafios importantes na
área do exercício profissional e tem vencido batalhas de
uma guerra permanente. Há um grande número de
colegas profundamente dedicados a esta missão. As
diretorias coordenadas pelos presidentes Marcio Leal
de Meirelles e Liberato Karaoglan de Moura consegui-
ram realizar uma transição construtiva e solidária, o que
demonstra a nossa maturidade crescente.

Na área da divulgação científica oficial da
SBACV, coube-nos, como Editor do J Vasc Br,
juntamente com os colegas Francisco Leandro
Araújo Jr. e Guilherme Benjamin Brandão Pitta, o
encargo e a missão de coordenar este projeto que se
encaminha para sua confirmação maior na medida
em que encontrar o respaldo da maioria dos associ-
ados. Precisamos romper uma tradição de publicação
escassa e de valorização quase que somente do que é
publicado no estrangeiro. Essa tradição dificulta o
crescimento não só individual, mas do conjunto da
SBACV, que precisa crescer mais cientificamente
para tornar-se mais conhecida entre as congêneres,
evitando, em parte, a crescente invasão de nossas
áreas.

Conciliar todos os pontos de interesse, alguns
aparentemente conflitantes, outros somente desco-
nexos, ou seja, cada um caminhando na sua própria
direção quando poderiam caminhar lado a lado, tem
sido uma árdua missão de muitos, mas a SBACV há
de consegui-lo.

Nossa SBACV já teve duas revistas científicas
concorrendo pela produção e patrocínio que viabili-
zam economicamente a divulgação das mesmas. A
Regional do Rio de Janeiro acaba de tomar uma
posição solidária, divulgada pelo presidente Sergio
Meirelles na coluna “Palavra do Presidente” do nú-
mero 1 de 2004. Reconhece oficialmente o J Vasc Br
como a única revista da SBACV destinada especifica-
mente à publicação científica. Segundo o Editor, Dr.
Jose Amorim de Andrade, a Regional RJ terá a sua
nova publicação voltada para a linha da defesa pro-
fissional, prática médica e novidades na especialida-
de, bem como mercado de trabalho, “tendo como
termômetro a pertinência da matéria no contexto de
nossa prática profissional”. Esse fato ocorreu por um
processo de amadurecimento na SBACV, que há de
promover o crescimento para todos. Poder-se-ia di-
zer que “unindo elos será possível formar uma grande
corrente vascular”.

Por outro lado, sendo São Paulo o estado com
maior número de associados, com o maior número de
escolas médicas e de programas de residência e de pós-
graduação, além da mais representativa “massa crítica
vascular”, é óbvio que sua presença e participação muito

J Vasc Br 2004;3(2):91-2.
Copyright © 2004 by Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.



92   J Vasc Br 2004, Vol. 3, Nº2 Unindo elos para formar uma grande corrente vascular –  Bonamigo TP

Colega Associado da SBACV

Jornal Vascular Brasileiro – Rua Coronel Bordini, 675 – Sala 303
CEP 90440-001 – Porto Alegre, RS  –  Fone: (51) 3333.1642
E-mail: jvascbr@terra.com.br

Você está convidado a participar do crescimento
e consolidação do J Vasc Br – como autor,
leitor ou revisor.
Leia e divulgue; conheça as normas
e submeta seus trabalhos.

decidida é absolutamente necessária para o crescimento
e consolidação do J Vasc Br.

O presidente da Regional de São Paulo, Cid
Sitrângulo Jr., inclui nesta linha seguramente o
J Vasc Br quando fala dos “objetivos primordiais de
uma Sociedade de especialidade”.  As lideranças mais
expressivas ao lado da nova geração emergente e
pujante de vários estados parecem pensar assim, pois
têm verbalizado este sentimento.

Agora temos um convite para o grande desafio do
ano a ser atingido pelo J Vasc Br. A sua indexação no
Scielo tem como um dos seus pré-requisitos a publi-
cação de 16 trabalhos em cada um dos próximos
números. Esta parece ser uma missão impossível à
primeira vista, mas o J Vasc Br poderá atingir este
objetivo se todos estivermos unidos nessa tarefa.

Você está convidado a fazer a sua parte, pois ela
será fundamental para alcançarmos o objetivo maior.


