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J Vasc Br e Braz Vasc J: realidade com êxito
J Vasc Br and Braz Vasc J: a successful idea come true

Liberato Karaoglan de Moura*

* Presidente da Sociedade Brasileira da Angiologia e Cirurgia Vascular
(SBACV).

O projeto do nosso J Vasc Br, nas edições
português e inglês, tornou-se uma realidade palpável
e qualificada e, por conseqüência, respeitada por
toda a comunidade que dele toma conhecimento e
usufrui, seja como fonte de saber e atualização, como
veículo de divulgação científica ou, ainda, tomando
conhecimento do material promocional das compa-
nhias afins que nele se apresentam.

A SBACV, desde junho de 2002, conta com o
Jornal Vascular Brasileiro, que tem crescido conti-
nuamente no que se refere à quantidade e à qualidade
dos seus artigos. Sua distribuição e regularidade são
fatos de conhecimento público, contemplando asso-
ciados, faculdades de medicina, programas de resi-
dência, outras instituições, patrocinadores e o Con-
selho Editorial.

A despeito dos esforços e trabalho da gestão
anterior, o J Vasc Br encontrava-se deficitário em
R$ 30.000 (trinta mil reais) ao final de sua última
edição, em 2003, até porque, sendo um novo produ-
to, naturalmente carecia de maior tempo para adqui-
rir a maturidade e credibilidade sempre necessárias
nessas situações.

A posição firme da Diretoria que nos antecedeu,
de dar prioridade absoluta ao J Vasc Br, foi de pronto
assimilada e colocada em prática pela Diretoria atual.

A questão que nos colocamos foi, então, como
poderíamos tornar nosso J Vasc Br auto-suficiente?
Chegamos às seguintes metas:

1) Manter a regularidade, a qualidade e a quantidade
de artigos do Jornal;

2) Aumentar a divulgação. Em todas as situações
possíveis, procuramos divulgar e sempre estimular
nossa produção científica (boletim, site, eventos,
reuniões, etc.), além de termos aumentado a posta-
gem e atualizado nossa mala direta;

3) Buscar o envolvimento direto da Presidência na
busca por patrocinadores, o que, lentamente, os
sensibilizou, e estes responderam, de certa forma,
ao apelo e às contribuições solicitadas.

Um bom exemplo do referido envolvimento é
que no início desta gestão, ao se tentar “fechar” o J
Vasc Br 2004, vol. 3, n° 1, dentro de um prazo
matemático, com déficit superior a R$ 12.000, opta-
mos por entrar em contato com as empresas que não
haviam manifestado interesse em incluir material
promocional nesse número da revista. De pronto,
após nosso contato, as posições foram reconsidera-
das, sendo então a revista editada com pequeno
atraso de 8 dias.

Todas as edições de 2004 em português, assim
como a edição em inglês, tornaram-se auto-suficien-
tes graças ao empenho da Diretoria, do grande con-
tingente de associados da SBACV e da sensibilidade
dos nossos patrocinadores – que sabem que estão
investindo em um produto de qualidade.
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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.

Penso que o nosso J Vasc Br deva ser auto-
sustentável!

Ainda sobre nossa revista

Recentemente, dentro dos projetos da Diretoria
Científica sobre os Fóruns e Diretrizes, esta Direto-
ria assinou contrato que viabilizará a edição e distri-
buição de 20.000 exemplares, na forma de um Suple-
mento Especial do J Vasc Br, sobre Normas de
Orientação Clínica ou Diretrizes da DAOP. Esta-
mos, também, detalhando os acertos finais para,
patrocinados por outra companhia, publicar, na for-
ma de Suplemento, outros 10.000 exemplares sobre
Trombose Venosa Profunda - Normas de Orienta-
ção Clínica ou Diretrizes (revisadas e atualizadas),
que serão distribuídos aos nossos associados e mem-
bros de sociedades afins.

Sobre o nosso site - Informação e Pesquisa

Nosso site encontra-se em funcionamento, man-
tendo informações atualizadas aos associados e pú-
blico em geral. Em link restrito aos Sócios, o Vascu-
lar Net, encontram-se disponíveis cinco publicações

internacionais da melhor qualidade, retroativas aos
últimos 8 anos, com texto integral, além de cerca de
duas centenas de outras revistas para pesquisa restrita
aos resumos. Nossa freqüência de acesso passou de
40 para 300 por dia, sinalização indiscutível da busca
de conhecimento da nossa comunidade, o que traduz
com fidelidade os anseios que tínhamos por este
serviço.

O Vascular Net encontra-se auto-sustentável até
janeiro de 2006.

Às vésperas de mais um concurso para título de
especialista em Angiologia, Cirurgia Vascular e área
de Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular, com cerca de 280 candidatos, observamos
mais uma demonstração de que a SBACV, com seu
trabalho, desperta o interesse pela reciclagem, reno-
vação e qualificação.

A todos futuros e atuais colaboradores, muito obri-
gado pela contribuição que possam oferecer e vêm
oferecendo a este projeto tão importante para nossa
comunidade. Mandem seus trabalhos, precisamos ur-
gentemente contar com nossa revista indexada, e já
estamos trabalhando para isso!


