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Estamos chegando ao final de ano de 2002 com a
edição do terceiro número do J Vasc Br, órgão oficial da
SBACV.

Neste terceiro número, devemos destacar a publica-
ção de três artigos originais sobre o importante tema da
Isquemia Crítica, apresentados pelo excelente editorial
do Dr. Arno von Ristow. Outros trabalhos na mesma
linha estão em processo de editoração, o que mostra a
pujança da cirurgia vascular brasileira.

Aproveitamos para saudar também a contribuição
de dois membros do Corpo Internacional de Consulto-
res, Prof. Roberto Chiesa, de Milão, e Prof. Américo
Dinis da Gama, de Lisboa, cujos trabalhos muito
enriquecem o J Vasc Br e demonstram o interesse que
nossa revista tem despertado também fora do Brasil.

Recebemos outra vez a solicitação para que um dos
trabalhos publicados no número 2 fosse reimpresso em
Portugal, com o que se consolidam os laços amistosos
que unem as comunidades vasculares do Brasil e Portu-
gal.

Neste número também estão publicadas as conclu-
sões finais do XIII Fórum da SBACV, com o título
Temas controversos na profilaxia e no tratamento do
tromboembolismo venoso, pois esta publicação tem sido
uma das prioridades do J Vasc Br.

Gostaríamos de comunicar que, por sugestão do
colega João Luiz Sandri, a partir do próximo número,
teremos uma nova seção intitulada “A Imagem em
Angiologia e Cirurgia Vascular”, sob a responsabilidade
do mesmo colega. Os interessados em colaborar pode-
rão enviar uma imagem com a história clínica e hipótese
diagnóstica, dentro do contexto do desafio diagnóstico.
Na página seguinte será publicada a posição de quem
enviou a imagem para divulgação e contribuição. Tere-
mos ainda outra seção com o título de “Desafio Tera-
pêutico”, na qual será publicada uma breve história e o
relato dos exames clínicos e complementares com su-
gestões. O Editor espera poder dividir com os colegas as
possibilidades de tratamento de uma situação clínica,
que por sua complexidade exige uma discussão mais
ampla.

Devemos também festejar o site do J Vasc Br, que
pode ser acessado pelos colegas no endereço
www.jvascbr.com.br. Através de nosso site, os colegas
poderão buscar informações sobre outros periódicos
com os quais o J Vasc Br estabeleceu mútua colaboração,
quais sejam o European Journal of Endovascular and
Vascular Surgery, da Inglaterra, a Cirujanos Vasculares de
Habla Hispana, da Espanha e o Annals of Surgery, dos
Estados Unidos. Brevemente estaremos anunciando
outros links.

Devemos anunciar ainda a publicação de dois Sim-
pósios. Um deles será sobre Pé Diabético, coordenado
pelo Prof. Nelson de Luccia, e o outro abordará o tema
Responsabilidade Civil e será coordenado pelo Prof.
Jorge Timi. Além disso, um Simpósio sobre Ensino da
Especialidade, coordenado pelo Prof. Emérito Emil
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Burihan, também deverá ser publicado com base em
ampla pesquisa em andamento sobre o tema. Com isso,
o J Vasc Br atende a demanda dos autores e vincula
assuntos de grande interesse para a SBACV e seus
associados, dentro da linha de crescimento proposta
pelo presidente Meirelles.

Neste momento, em que temos recebido apoio tão
importante de tantos colegas, desejamos agradecer a
colaboração de todos os que submeteram artigos para
publicação e aos que se dispuseram a colaborar com a
revisão dos mesmos, tarefa altamente elogiável que deve
ser ressaltada. Por outro lado, convidamos aqueles que
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ainda não participaram do processo editorial que este-
jam muito à vontade, pois o J Vasc Br é seu e a sua
produção científica poderá ser de muita utilidade para
outros colegas que poderão utilizar esses conhecimen-
tos com os seus pacientes em sua prática médica.

Com o final do ano que se aproxima desejamos toda
a sorte de felicidades a todos, extensiva aos seus famili-
ares, bem como os votos de um Natal Feliz e com muita
paz.

Feliz ano 2003!

Futuras publicações

Aguarde para breve a publicação de Simpósio sobre

Pé Diabético

no J Vasc Br.  O tema é de alta relevância para nossa especialidade,

e será coordenado pelo Prof. Nelson De Luccia.

Além disso, os leitores do J Vasc Br poderão usufruir a leitura do Simpósio sobre
Responsabilidade Civil,

coordenado pelo Prof. Jorge Timi, no segundo número do próximo ano.


