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Novidades no Jornal Vascular Brasileiro
New features of Jornal Vascular Brasileiro

Telmo P. Bonamigo*

Começamos o novo ano de 2003 editando o
primeiro número do Vol. 2 do J Vasc Br, com o
compromisso de que o mesmo seja postado até 30 de
março. Temos a necessidade de cumprir prazos, até para
reforçar ainda mais a credibilidade do projeto. Deve-
mos agradecer, inicialmente, aos autores dos textos e
revisores, que de forma solidária têm procurado atender
aos prazos, e à estrutura eficiente da Scientific Lingua-
gem, encarregada da produção, e da MedPress, respon-
sável pela impressão e distribuição da revista. A todos os
que aparecem e aos muitos que ficam incógnitos nosso
agradecimentos muito especial.

Neste ano estão programados três simpósios sobre
temas específicos de alto interesse para a SBACV. Neste
número, já é publicado o primeiro, Simpósio sobre Pé
Diabético, coordenado pelo Prof. Nelson De Luccia, a
quem agradecemos o empenho, bem como a todos os
colegas participantes do simpósio. Este exemplar será,
assim, distribuído também para 3.000 endocrinologis-
tas, dentro da política da SBACV de levar a todos os
nossos associados a mensagem sobre a importância do
pé diabético e, de forma solidária, também aos sócios da
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia
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(SBEM). Assim, o J Vasc Br cumpre sua missão didática
e social, uma vez que com esta publicação o tema
seguramente despertará maior atenção junto a pacien-
tes, médicos e especialistas, trazendo benefícios a todos.

Já podemos anunciar os próximos simpósios a
serem publicados, respectivamente, nos números 2 e 3
deste ano. O primeiro tratará sobre Responsabilidade
Civil e será coordenado pelo Prof. Jorge R. R. Timi; o
segundo, coordenado pelo Prof. Emil Burihan, terá
como tema o Ensino da Especialidade no Brasil.

Temos mais três importantes novidades neste nú-
mero. A primeira é a publicação das seções Desafio
Diagnóstico e Desafio Terapêutico, com o objetivo de
apresentar pequenos “desafios” a nossos leitores – seja
por meio de uma imagem, como na primeira seção, seja
através de um caso clínico, como na segunda –, trazen-
do-lhes ainda o convite para formular sua própria
solução para o problema. Sendo um desafio, cada um
poderá resolvê-lo de forma diferente – e esta é a proposta
dos mesmos. O primeiro desafio será coordenado pelo
Prof. João Luiz Sandri e o segundo, pelo Prof. Fausto
Miranda Jr. Todas as contribuições serão bem-vindas.
A segunda novidade é a publicação de uma Nota Prévia,
a cargo do Dr. Adalberto Pereira de Araujo que, em
tempos de novas e caras tecnologias, procura resgatar a
primeira das tentativas terapêuticas, ainda viável, eficaz
e econômica. A última novidade é a seção Novos Livros,
coordenada pelo colega Ricardo C.R. Moreira, pela
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qual cria-se a oportunidade para que todos os colegas
que tenham lido um novo livro e queiram comentá-lo,
com recomendação para sua leitura e divulgação, pos-
sam fazê-lo. Essa contribuição está sendo estimulada, e
o convite para participação é, obviamente, estendido a
todos.

Conclamamos todos os colegas a se envolverem
com o processo de crescimento e divulgação do J Vasc

Br, já que esta publicação há de ter grande importância
para a difusão da produção científica vascular no Brasil
e mesmo no estrangeiro, uma vez que o conteúdo
integral da revista é disponibilizado também em inglês,
através de nosso site na internet.

Uma vez mais nossos agradecimentos a todos os que
colaboraram com o J Vasc Br no ano passado e que hão
de continuar a fazê-lo neste ano.

Futuras publicações

Em breve será publicado no J Vasc BR um simpósio sobre

Responsabilidade Civil

sob a coordenação do Prof. Jorge R.R. Timi.

Outro tema de grande importância,

O Ensino da Especialidade no Brasil,

será também abordado nesta publicação,

através de um simpósio coordenado pelo Prof. Emil Burihan.
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