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O grande desafio
The great challenge

Winston Bonetti Yoshida *

* Editor-chefe do Jornal Vascular Brasileiro.

Na véspera do Natal passado, fui surpreendido
com a notícia de que o Editor-chefe do Jornal Vascular
Brasileiro, Dr. Telmo Bonamigo, estava declinando do
cargo, considerava sua missão cumprida e estava “pas-
sando o bastão” para outro colega. Tive a oportunidade
de entrar em contato com o mesmo e ponderei que sua
saída, a meu ver, estava sendo prematura, pelo sucesso
de sua gestão na implantação e desenvolvimento inicial
da revista de nossa Sociedade, pela competência de-
monstrada ao longo de 3 anos, e porque faltava menos
de 1 ano para que completasse sua gestão na Diretoria
da SBACV. Utilizei a mesma metáfora esportiva que
ele:  não se deve mexer em time que está ganhando.
Entretanto, entendemos suas considerações sobre o
fardo que representou a sua dedicação a esse trabalho,
com dispêndio de profícuo trabalho diário, mas que foi
plenamente recompensado pelos magníficos resultados
alcançados, bastante reconhecidos por todos.

Logo em seguida, fui contatado pelo Presidente
da SBACV, Dr. Liberato K. Moura, que me convidou
para substituir o Dr. Bonamigo nessa missão. Fiquei
muito honrado e aceitei o desafio, porém, estava
ciente da necessidade e, principalmente, da
dificuldade de manter o mesmo padrão de qualidade
do trabalho desenvolvido pelo editor anterior.
Agradeço as indicações dos colegas da Diretoria da
SBACV e a confiança depositada em mim para este
honroso cargo.

Como o Dr. Bonamigo colocou em seu editorial, o
caminho a ser seguido já está bem indicado e a estrada
bem pavimentada. Nesse sentido, persistem ainda gran-
des metas a serem alcançadas pela revista, quais sejam,
as indexações no SciELO (processo já iniciado) e no
Medline. Depois disso, será preciso um grande esforço
no sentido de proporcionar à revista um grau de com-
petitividade com as revistas estrangeiras, com atrativos
para o recebimento de mais artigos oriundos de nossa
comunidade e de outros países.

Para tal, será preciso manter uma certa regularidade
de publicações de artigos, mas sem abrir mão do critério
de qualidade científica nas publicações, trabalho que
cabe ao corpo de revisores bastante qualificado de nossa
revista. Precisamos atrair para a revista os inúmeros
trabalhos de boa qualidade que adormecem nas gavetas
após a apresentação nos congressos. Nesse sentido,
precisamos estimular nossos autores com a publicação
direta de trabalhos selecionados ou premiados que
chegarem na versão integral para avaliação da comissão
científica de nossos congressos, assim como devemos
avaliar o mérito de publicação dos trabalhos que che-
gam na forma de resumo. Caberá também aos nossos
editores associados e membros do conselho editorial
fazer uma busca ativa de outros bons trabalhos apresen-
tados em Congressos Nacionais e Internacionais e con-
vidar os autores a elaborar uma versão integral do
trabalho para publicação em nossa revista.

Assim, o trabalho à frente deste importante cargo
será basicamente manter o padrão alcançado e buscar
um fator de impacto atrativo. Gostaria de contar com
as sugestões e experiência do Dr Bonamigo, bem como
dos colegas da nossa Sociedade, para melhorar cada vez
mais a nossa revista. O espaço de tempo que temos
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disponível até o final desta gestão é pequeno frente aos
grandes objetivos a serem alcançados. No entanto,
espero, da mesma forma que o editor-chefe anterior,
pavimentar mais um grande trecho dessa estrada, de
modo a tornar a tarefa ainda mais amena para o próxi-
mo editor.

Neste momento em que nos candidatamos à inclu-
são da nossa revista no indexador SciELO, vale a pena
comentar a importância dessa iniciativa. O indexador
SciELO surgiu em 1997 como iniciativa da BIREME
e FAPESP para dar maior visibilidade à produção
científica latino-americana. Atualmente, disponibiliza
textos integrais de pelo menos 139 publicações, sendo
95 do Brasil, 34 do Chile e 10 de Cuba.

Os critérios mais importantes para a inclusão no
SciELO são: número mínimo de 60 artigos/ano, peri-
diocidade, pontualidade, qualidade e fator de impacto.
O número de artigos precisa aumentar significativa-
mente para termos ao final do processo uma certa folga
antes de cada edição trimestral. Conclamamos os cole-
gas da SBACV a enviarem seus artigos para o J Vasc Br!

A qualidade dos nossos artigos é avaliada basica-
mente pelo nosso corpo de revisores, que tem se esme-
rado nas sugestões e critérios, mas que ainda precisa
reduzir substancialmente o tempo para essa avaliação,
de modo a atendermos os demais quesitos.

Finalmente, precisamos contar com o fator de
impacto, que corresponde ao número de citações de
trabalhos desta revista pelos autores da mesma e de
outras indexadas no SciELO e em outros indexado-
res. Assim, a importância do J Vasc Br vai depender
bastante dos próprios autores que nela publicam,
citando ou referindo o maior número possível de
artigos da própria revista. É preciso abandonar o
hábito de citar apenas artigos estrangeiros, quando
há excelentes trabalhos publicados no nosso meio.
Para tal, basta fazer uma pesquisa nas bases de dados
Lilacs e SciELO (www.bireme.br) e relacionar em
suas referências bibliográficas os artigos pertinentes
encontrados. Nesta edição, preparamos um índice de
autores e de artigos publicados até o momento pelo
J Vasc Br para facilitar essa tarefa. Precisamos valo-
rizar o mérito e a competência do nosso quadro de
autores, citando-os.

Nesta fase de consolidação de debates e de reflexão
sobre os rumos da revista, cabe ressaltar que o cresci-
mento desta depende muito mais de ação positiva dos
sócios da SBACV do que dos dirigentes da entidade ou
da própria revista.

Assim, conclamamos todos a aumentar o número
de artigos enviados, incrementar cada vez mais sua
qualidade e valorizar esses artigos citando-os em suas
publicações.


