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EDITORIAIS

Márcio Leal de Meirelles*

Progresso e maturidade

Em resposta às exigências do nosso tempo, a Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular (SBACV) coloca em circulação um novo órgão oficial de divulgação
científica – o Jornal Vascular Brasileiro (abreviadamente, J Vasc Br). Um novo nome,
uma nova estrutura organizacional, um corpo editorial mais abrangente para dar
continuidade às revistas que o precederam na importante missão de divulgar a produção
científica da Sociedade e de acolher, ainda que de outras fontes, trabalhos relevantes de
angiologia e de cirurgia vascular.

O Jornal Vascular Brasileiro, como órgão oficial, deverá ser a expressão do progresso
e da maturidade alcançados pela SBACV nesse primeiro meio século de existência,
representando-a condignamente no ambiente cultural que a rodeia.

Poucas são as revistas científicas que, nos dias de hoje, conseguem prosperar.
Portanto, os editores de nosso Jornal não ignoram a real dimensão dos obstáculos a
superar. Entretanto, contam com o apoio e a permanente colaboração de todos os
membros da SBACV, especialmente daqueles ligados a universidades e centros de ensino,
por natureza comprometidos com as atividades de pesquisa e de formação. O novo
periódico poderá constituir um vigoroso estímulo à divulgação do muito que nesses locais
se produz e contribuir, assim, para a disseminação do conhecimento e a democratização
da informação.

Sua distribuição deverá estender-se a especialidades afins, uma vez que simpósios de
interesse dessas áreas serão freqüentemente publicados. Dessa forma, ao promover a
divulgação de nosso trabalho junto aos colegas de outras especialidades, o Jornal da
SBACV também estará ajudando a ampliar o campo de trabalho de nossos especialistas.

Para alcançar o padrão de excelência almejado, o Jornal Vascular Brasileiro precisará
contar com o esforço integrado de todos nós. Responder a esse desafio – eis o nosso
compromisso.
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