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Cartas ao Editor
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Medline

Prof. Dr. Domingo M. Braile,

Your February letter and the 18:4 - 2003 issue of the "Brazilian
Journal of Cardiovascular Surgery" sent to Sheldon Kotzin
were referred to me for reply.  The National Library of
Medicine will be pleased to reconsider indexing this title,
which was reviewed in 1998 but was not recommended for
indexing.  The Library uses an NIH-chartered committee,
the Literature Selection Technical Review Committee
(LSTRC) to advise the Library on the selection of journal
titles for indexing.  The Committee carefully examines one
copy of the four most recent issues available.
Please send one copy of three additional (2003/2004) issues
to Sheldon Kotzin.  Then, continue sending single copies
of each forthcoming issue until you receive further notice
to stop sending issues. (Do NOT send duplicate issues or
supplements.)  I will see that a copy of your letter with
accompanying information is given to the consultants at
the time of the review.  After the review process has been
completed you will receive written notification concerning
the Committee's recommendations.  (The Committee meets
three times a year and it takes about one month after each
meeting before all written notifications are sent to editors/
publishers.)

Thank you for your interest in having your journal indexed
by NLM.

Sincerely,

Richard Better
LSTRC Coordinator
Bibliographic Services Division
National Library of Medicine
richard_better@nlm.nih.gov

RBCCV 44205-676

Medline - 2

Professor Domingo Braile,

Tenho acompanhado sua luta incansável pela indexação
da nossa RBCCV, muitas vezes exigindo paciência
incomensurável. E, se vamos indexá-la no Medline, e estou
certo de que irá acontecer logo ali na frente, nós da
comunidade cirúrgica cardiovascular brasileira
devemos a alguns poucos que realmente lutaram por isso.
Principalmente ao senhor, pelo tempo e esforço que dedica,
pelo renome que empresta à nossa sociedade lá fora, pela
seriedade e credibilidade junto aos órgãos internacionais.
Em breve estaremos comemorando isso.
Um forte abraço,

Dr. José Luiz Dancini, São Paulo – SP

Portugal

Caro Prof. Domingo Braile,

Recebemos a Revista que amávelmente nos enviou e
espero que também tenha recebido as nossas.
Achamos o seu projecto  muito interessante e a sua revista
com uma qualidade pouco habitual (infelizmente), em
Revistas portuguesas.
Parabéns pela sua iniciativa e votos de uma continuação
duradoura.
Vinha também solicitar-lhe que além do artigo que pedi
anteriormente autorização fosse possível reproduzir aqui
em Portugal o seguinte artigo: ”Resultados iniciais com a
utilização da anastomose mecânica aorto-safena: Uma
avaliação clínica e angiográfica” Fabio J e col.
Como lhe afirmei anteriormente todos os dois artigos terão
uma referência dizendo que são reproduções da sua revista
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e poderemos enviar exemplares para si e para os autores,
isto claro se concordar.
Muito obrigado pela colaboração.

Com os melhores cumprimentos,

J Pereira Albino – Editor – Revista Portuguesa de
Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular

Prezado Amigo J Pereira Albino,

Muito obrigado pelas gentis palavras, que muito nos vão
incentivar em seguir na árdua luta de fazer uma Revista que
possa representar, se possível, a cirurgia cardíaca brasileira
e  toda a comunidade Latino Americana. Quanto ao artigo
do prof. Dr. Fábio Jatene, não há problema algum em
republicá-lo, o que, além de tudo, muito nos honra.

Abraços,

Domingo Braile - Editor - RBCCV
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SBC

A Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular já está na
Internet e o acesso gratuito pode ser feito por um banner
de divulgação no site da Sociedade Brasileira de
Cardiologia. O endereço é o seguinte:
http://departamentos.cardiol.br/sbccv/. Um segundo
acesso, que é o http://www.scielo.br/rbccv, também
permite a leitura.do texto completo de todos os artigos
da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular
publicados entre 1997 e 2003, que estão disponíveis na
Internet no site da Scielo, com acesso gratuito.
O Departamento de Cirurgia Cardiovascular tem
procurado inserir entre os artigos publicados, matérias
que interessem não só aos cirurgiões, mas também aos
clínicos. "Esta é uma medida de grande alcance, que
poderá estreitar os tão necessários laços científicos entre
clínicos e cirurgiões, fator fundamental para evolução e
benefício dos pacientes", explicou o editor da revista,
Domingo Braile.

Madalena Garcia - SBC


