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Caros(as) Colegas,

A videocirurgia brasileira vem tendo ascensão
  vertiginosa nos últimos anos. O Brasil tem sido

representado de forma maciça nos congressos nacio-
nais e internacionais com a apresentação de traba-
lhos científicos pioneiros e de altíssimo nível.

A produção bibliográfica em revistas
especializadas tem sido também crescente em núme-
ro e em qualidade, o que levou a atual diretoria da
SOBRACIL a procurar uma forma para aumentar a
credibilidade e o interesse dos seus sócios pela nossa
Revista. Após vários estudos concluímos que a
indexação seria imprescindível.

Para alcançar este objetivo foram necessári-
as alterações na Revista para adequá-la às normas
técnicas, mudança para a língua inglesa e esforço
concentrado para produção de, pelo menos, os quarto
primeiros números regulares e enquadrados nestas
regras para podermos então solicitar a indexação.

No cenário brasileiro procuramos uma pes-
soa com número significativo de publicações em re-
vistas indexadas, que se dispusesse a estudar as nor-
mas exigidas para a indexação da nossa Revista e

assumir a coordenação desta missão. Por atender a
estes requisitos convidamos o Dr. José Roberto
Colombo Jr.

Ele foi nomeado Editor Chefe da nossa Re-
vista, que passa a se chamar Brazilian Journal of
Videoendoscopic Surgery, com o compromisso de
colocá-la dentro das normas, buscar colaboradores
para manter a sua regularidade.

A revista sofreu algumas alterações, na capa,
no formato, na forma de apresentação. Aqui está o
primeiro número.

Esperamos alcançar em breve o objetivo pri-
mordial que é vê-la indexada, e assim, atrair crescen-
te interesse dos sócios, não só como leitores mas tam-
bém como autores de artigos.

Estamos certos que esta Revista, pelo seu
conteúdo e forma de apresentação, será uma fonte
relevante de consultas e servirá como base segura
para o aprendizado, aperfeiçoamento e atualização dos
cirurgiões que se interessam por videocirurgia.
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