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Balanço do J Vasc Br no ano de 2003
A review of J Vasc Br in 2003

Telmo P. Bonamigo*

* Editor-chefe, Jornal Vascular Brasileiro.

Os objetivos do J Vasc Br para o ano de 2003
foram anunciados no editorial do primeiro número do
volume 2 desta publicação. Ao final deste ano, consta-
tamos que todos os objetivos foram atingidos com a
ajuda de um sem-número de colaboradores. A regulari-
dade das etapas de produção, editoração, impressão e
distribuição foi conseguida através da harmoniosa inte-
gração entre as estruturas envolvidas, motivo pelo qual
estamos agradecendo a colaboração de todos neste
momento.

Um dos pontos altos do J Vasc Br durante o ano de
2003 foi a publicação de três Simpósios. O primeiro
sobre ‘Pé Diabético’, o segundo sobre ‘Medicina e
Direito’ e o terceiro sobre ‘Ensino Médico’, coordena-
dos, respectivamente, pelos professores Nelson De Luc-
cia, Jorge R. R. Timi e Emil Burihan & Marília Panico.
A importância desse tipo de divulgação é de tal magni-
tude que não poderá ser dimensionada por uma análise
superficial e pontual, mas sim pelos resultados que serão
produzidos para a SBACV a médio e longo prazos. A
publicação continuada de material dessa ordem pode
constituir-se em uma linha auxiliar de crescimento da
nossa Sociedade.

Foram criadas, também em 2003, as seções ‘Desafio
Diagnóstico’ e ‘Desafio Terapêutico’, coordenadas,
respectivamente, pelos colegas João Luiz Sandri e Faus-

to Miranda Jr. Essas seções podem servir como objeto
de estudo para muitos colegas que convivem com
desafios na prática clínica, e seria importante que mui-
tos outros colegas participassem ativamente, enviando-
nos as suas contribuições.

A seção ‘Novos Livros’, coordenada pelo colega
Ricardo C. R. Moreira, dá ênfase à análise de livros
publicados por autores nacionais com vistas a divul-
gar e a valorizar o que se publica no nosso país.
Dentro dessa linha, há uma recomendação de que os
autores, ao submeterem seus trabalhos ao J Vasc Br,
façam, também, uma consulta ao Índice Bibliográfi-
co Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular.
Havendo contribuições nacionais sobre o tema pes-
quisado, seria altamente recomendável que as mes-
mas fossem citadas. Essa é, aliás, a política seguida
pelas publicações científicas no país que é líder
mundial nesta área. É interessante lembrar o convite
expresso em artigo já publicado por nós, na Revista
de Cirurgia Vascular e Angiologia em 1994 sob o
título “Citar para crescer, crescendo junto”1.

Finalmente, há dois fatos relevantes que devem ser
comunicados. O primeiro é a manutenção da indexação
de nosso órgão oficial no banco de dados LILACS. O
segundo é a consolidação da versão eletrônica em inglês
disponibilizada no endereço: www.jvascbr.com.br.

Reservamos para os últimos parágrafos um anúncio
especial, que nos enche de alegria e que pode ser
considerado “um presente de Natal” da nossa SBACV:
a publicação, em papel, do Brazilian Vascular Journal
(Braz Vasc J). A partir de agora, os trabalhos dos colegas
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Você está convidado a participar do crescimento
e consolidação do J Vasc Br – como autor,
leitor ou anunciante.
Leia e divulgue; conheça as normas
e submeta seus trabalhos.

publicados  no J Vasc Br chegarão, na versão em inglês,
às mãos de 250 nomes de referência mundial no estran-
geiro, bem como a todas as bibliotecas das Faculdades
de Medicina do Brasil e a todos os Serviços de Residên-
cia oficiais do país.

No momento em que concluímos uma importante
etapa de nossa atividade na condição de Editor-chefe do
J Vasc Br, seria importante comentar que, se houve
muita inspiração para a criação desta publicação, a dose
de transpiração para a sua execução foi muito maior
para  alcançarmos a viabilização deste projeto editorial
da SBACV. Se alguém perguntasse se valeu a pena o
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esforço, diria que sim, tão grande é a alegria do coração
pelo dever cumprido em prol de nossa especialidade.

Como o ano de 2003 está chegando ao fim, formu-
lamos os votos de maior felicidade e congraçamento
amistoso para todos os colegas, associados e colabora-
dores da SBACV.


