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Os temas livres no 36º Congresso Brasileiro... – Frankini AD

Os preparativos para o 36º Congresso Brasileiro
de Angiologia e Cirurgia Vascular já iniciaram-se e
vieram acompanhados da pergunta de sempre: como
proceder com os temas livres?

A preocupação com os temas livres é constante
para quem organiza um evento e para quem pretende
inscrevê-los. Os organizadores precisam de espaço e
de pessoal capacitado para analisar as apresentações.
Os autores necessitam de um aprimoramento em
suas casuísticas para prepararem trabalhos que real-
mente contribuam para a especialidade. Por outro
lado, trabalhos oriundos de programas de Residência
Médica ou de cursos de Mestrado e Doutorado
trazem a pesquisa em sua essência e, desta forma, não
podem ser comparados aos primeiros. Vê-se, pois,
como é difícil contentar a todos.

Ao longo dos anos tem-se procurado um melhor
aproveitamento dos temas livres. As diversas sessões
onde muitas vezes se apresentam ótimos trabalhos
assistidos por poucos congressistas não têm mais senti-
do. Os temas livres correlatos a mesas redondas, por
muito tempo empregados como forma de valorizar os
trabalhos, também se tornaram complicados, pois es-
tendem demais as sessões científicas. A apresentação
sumária em sessões de pôsteres algumas vezes dificulta
a exposição de todos, criando sérios problemas para a
assistência em função dos espaços necessários e da

limitação provocada pelas apresentações orais. A con-
centração de diversas sessões de temas livres em um
único dia de apresentação, introduzida no Congresso
de Salvador, parece que foi, até o presente e para nossa
cultura, o que melhor atendeu nossos objetivos. Além
disso, a apresentação de temas livres selecionados em
sessões de destaque como se fora mesa redonda, distri-
buindo-se prêmios aos melhores, alcançou um patamar
de real valorização dos trabalhos. É natural que ainda
teremos algumas imperfeições e que somente o tempo
poderá mostrar a melhor solução.

Na falta de uma fórmula ideal, o 36º Congresso
terá uma comissão de temas livres extraída da Comis-
são Científica, com a incumbência de analisar e
selecionar os melhores trabalhos para serem apresen-
tados em sessões plenárias e concorrerem a prêmios.
Um segundo grupo de trabalhos será apresentado nas
sessões tradicionais que serão concentradas em um
único dia. Um terceiro grupo será apresentado sob
forma de pôster e, se necessário, um último grupo de
trabalhos poderá ser recusado, caso estes não preen-
cham as condições propostas pela Comissão Cientí-
fica. Estamos convencidos de que, após completar 50
anos de existência e realizar 35 congressos, os sócios
de nossa Sociedade já adquiriram maturidade cientí-
fica suficiente para não se ressentirem de um trabalho
recusado. A qualidade dos temas livres reflete a
qualidade de nossa cultura científica. Se formos
condescendentes e aceitarmos tudo o que nos for
enviado, pelo receio do colega não comparecer ao
Congresso caso tenha um trabalho recusado, não
estaremos qualificando nossa Sociedade. Ao contrá-
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rio disso, o nível de exigência elevado e examinado
com critério por uma comissão específica só tende a
aprimorar o que será apresentado. Por outro lado,
tomando como exemplo outras sociedades científi-
cas, pretendemos que os trabalhos apresentados no
Congresso gerem, de imediato, artigos para serem
publicados na revista da SBACV – o Jornal Vascular
Brasileiro. Desta forma, trabalhos já enviados à apre-
ciação do Conselho Editorial da Revista somarão
pontos para concorrerem aos prêmios propostos.
Dessa forma, ao mesmo tempo, poderemos ter bons
trabalhos apresentados no Congresso e bons artigos
publicados na Revista pelo simples motivo que am-

bos, Congresso e Revista, pertencem àquela que há
mais de 50 anos tem nos unido – a Sociedade Brasi-
leira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Enquanto prepara seu tema livre, aproveite para
redigir seu artigo e enviá-lo à Revista. Esta é mais uma
oportunidade de mostrarmos nosso crescimento e valo-
rizarmos nossas conquistas.

Pense sobre isso e sobre outros assuntos que podem
ser discutidos para o aperfeiçoamento de nosso Con-
gresso e envie suas sugestões para o endereço eletrônico
congressosbacv@officemarketing.com.br. Juntos,
faremos o Congresso que nossa Sociedade merece.
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