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1 – DEPOIMENTOS

Depoimentos sobre o CD-ROM da Acta Cirúrgica Brasileira

Statements about the journal in CD-ROM

Saul Goldenberg*

Editor Científico Responsável
sgolden@terra.com.br

13/7/04
Prezado Prof. Saul,
Quero parabenizá-lo pela iniciativa em modernizar a revista. Justifico minhas congratulações pois
nesse novo formato a Acta Cirúrgica Brasileira vem de encontro as necessidades dos pesquisadores na
atualidade por vários motivos, dentre os quais devo citar:
1- Durabilidade maior que a do papel (não mofa);
2- O transporte dos fasciculos é facilitado pois pesa menos e ocupa menos espaço na pasta;
3- Ocupa menos espaço em minha biblioteca facilitando sua organização;
4- Se preferir, posso imprimir especificamente os artigos que quero com qualidade de impressão que
desejo.

Saudações Acadêmicas
Prof. Fernando Redondo M de Azevedo
Universidade Camilo Castelo Branco

6/7/04
Agradecemos a Acta Cirúrgica Brasileira em CD, 19 (3) 2004.
Fabiana Marques de Souza
Bibliotecária
Faculdade de Medicina de Barbacena-MG

5/7/04
Prof. Saul Goldenberg,
Recebemos o CD da Acta Cirúrgica Brasileira, v. 19, n. 3, maio/jun. 2004, informamos que não temos
equipamento para atender os nossos usuários se a mesma vier em CD. Sendo assim desejamos receber
a revista impressa. Agradeçemos a atenção.

Atenciosamente,
Luciene Cavalcante CRB2/1076
Empresa Pública Ofir Loyola
Diretoria de Ensino e Pesquisa
Divisão de Documentação e Biblioteca
Diretor: Dr Luiz Claudio Chaves
Bibliotecária Chefe: Jovenila Gomes de Lima

29/6/04
Prezado Professor Saul,
Venho parabenizá-lo pela nova apresentação da revista. Sem dúvida o formato em CD vai
proporcionar uma grande melhora nas publicações já que as fotos poderão ser coloridas a um preço
muito mais acessível a todos. Foi uma excelente iniciativa.

Saudações,
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Profa. Neusa Margarida Paulo
Prof. Adjunto, Doutora-Setor de Clínica e Cirurgia da Escola de Veterinária da Universidade Federal
de Goiás (EV-UFG).

26/6/04
Prezado Dr. Saul,
O Sr. nos pediu para que passássemos a nossa opinião sobre o CD-ROM da Revista Acta Cirúrgica
Brasileira. Sabemos que daqui para frente as revistas serão substituídas pelos CDs. mesmo, mas aqui
para nós por enquanto preferimos as revistas, pois não temos a quantidade de computador suficiente na
biblioteca para serem usados pelos alunos, para esse tipo de pesquisa, porque os periódicos não são
emprestados como são os livros, que são levados para casa.
Se por acaso sair essa revista novamente (em forma de papel), gostaríamos que nos enviassem.
Desde já agradecemos.

Rosana (Biblioteca)
Ação Educacional Claretiana

26/06/04
Prof. Saul,
Um homem não é importante para seu pais pelo poder que tem nas mãos ou pelos bens que acumula,
mas pelas obras que realiza, pela contribuição que dá à sociedade. O Senhor, a cada dia que passa,
demonstra o quanto importante é para nosso país e para nossa comunidade científica. Uma prova disso
é  esta contribuição, que muito nos deixa orgulhosos. É sempre com o coração estupefato que podemos
dizer, a todos, que somos seus filhos acadêmicos, que o Senhor é o nosso Exemplo de vida, como ser
humano e como pesquisador. Este passo da Acta Cirúrgica, com certeza nos deixa mais perto da
indexação MEDLINE e tudo é exclusivamente trabalho seu.
Parabéns Professor!

Profa. Maria de Lourdes Pessole Biondo-Simões
Coordenadora da Disciplina de Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).

25/6/04
Prof. Saul,
Recebi o CD e gostei. Obrigado.

Prof. José Eduardo Aguilar-Nascimento
Prof. Adjunto da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

25/06/04
Recebemos e agradecemos o CD da Acta Cirúrgica Brasileira

Maria Hilda Gondim
Diretora da Divisão de Desenvolvimento da Coleção
Universidade Federal do Pará

24/06/04
Recebi CD Acta Cirurgica Brasileira, vol 19, N° 3, Abr/Jun/2004.
Meus cumprimentos pelo trabalho; extensivo ao Prof. Alberto Goldenberg e demais componentes da
Acta Cir Bras.

Prof. José Estrela NetoDep. Cirurgia/FM/UFC
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24/06/04
Prezado Senhor: Saul Goldenberg
Em resposta ao solicitado informamos que, temos o interesse em estar recebendo a Revista Acta
Cirúrgica Brasileira em PAPEL, visto que, nossa biblioteca não tem os recursos tecnológicos
necessários, para disponibilizar aos nossos usuários a consulta deste periódico em CD.
Atenciosamente,
Carmen Torresan
Chefe de Divisão Fundação Universidade Caxias do Sul

23/06/04
Caro Professor,
Achei inovadora a idéia de distribuir a revista em CD. Confesso que no primeiro momento me
surpreendi, porém rapidamente compreendi as inúmeras vantagens para todos. O senhor, em sua
sabedoria de mestre, mostra estar "conectado", aproveitando todos os recursos tecnológicos para
aumentar nosso saber.
Parabenizo sua atitude e tenho certeza que isto será inovador e muitos vão seguir este caminho, num
país sem recursos, mas com muita criatividade e inteligência...
Apenas para contribuir, sugeriria que o conteúdo viesse impresso na capa do CD para facilitar a nossa
consulta.
Um grande abraço,

Dra. Denise Araújo Lapa Pedreira
Diploma Internacional em Medicina Fetal pela Fetal Medicine Foundation de Londres
Doutorado em Obstetrícia pela Faculdade de Medicina da USP
Coordenadora da Equipe de Medicina Fetal do Hospital Israelita Albert Einstein
Coordenadora de cirurgia fetal experimental do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

23/06/04
Prezado Prof.Saul Goldenberg!
Com grata satisfação acuso o recebimento do CD da Revista. Ter um artigo publicado em sua Revista,
além de prestígio, é também motivo de orgulho.
Uma substituição da Revista pelo CD seria como a de uma biblioteca por uma CDteca. O CD é um
complemento de alto quilate: racionalizando a impressão economiza-se papel, o que é louvável
ecológica e financeiramente; por outro lado, facilita-se sobremaneira quando desejamos enviar nossos
artigos para alguém.
Grato e atenciosamente,

Lauro Bogodar Kuczynski.
Professor Doutor pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e Cirurgião do Aparelho
Digestivo do Hospital São Vicente em Curitiba - PR.

23/6/04
É sempre uma grande satisfação abrir a caixa do correio e encontrar a Acta.
Desta vez não foi diferente. Acredito que se é importante fazer a edição em CD para a redução de
custos, que assim seja.Para os que querem que a Acta continue viva e ativa, não importa de que forma
ela se apresente, apenas importa que continue. Quem realmente quer ler, vai continuar lendo.E ainda
existem vantagens:ocupa menos espaço, não estraga, pode ser copiada e divulgada com maior
facilidade.
Obrigado e mais uma vez parabéns pela nova iniciativa.

Dr. Charles Alfabet
Pós-Graduando

23/6/04
Caro Saul,
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Cumprimento-o, efusivamente, pelo lançamento em CD da Acta Cirurgica.
Estava boa e ficou melhor, na medida em que há outras informações ao alcance de quem consulta.
Mais uma grande idéia de quem só as tem de boa qualidade. Parabéns mais uma vez e o meu abraço
maior,
Marcos de Almeida
Professor Titular de Bioética e Medicina Legal da UNIFESP/EPM
23/6/04
Prof. Saul
Parabéns pela Acta CD-ROM. Está muito moderna.

Prof. Carlos Alberto Guimarães
Professor UFRJ

23/6/04

Prezados Senhores,
Acusamos o recebimento da gentil doação do CD: Acta Cirúrgica Brasileira v.19 n.3, maio/junho
2004. Na oportunidade expressamos nossos agradecimentos pela valiosa colaboração para o
enriquecimento do nosso acervo.
Atenciosamente,

Regina Helena Gregório Menita
Chefe do Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação
Faculdade de Medicina de Marília
Serviço de Biblioteca e Documentação

22/6/04
Prezado Sr. Saul Goldenberg,
Nós, Universidade de Caxias do Sul, possuimos a assinatura do periódico "Acta Cirúrgica Brasileira",
onde recebemos até o vol. 19 nº2, na forma impressa, porém fascículo do vol. 19 nº 3, veio em CD-
Rom, gostariamos de saber se a partir deste momento não virá mais na forma impressa? Será só em
CD-Rom?
Desde já agradeço vossa atenção,
Marcos Leandro Freitas Hübner
Supervisor Técnico – BICE
Universidade de Caxias do Sul

22/6/04
Caro Professor Saul,
Acabo de receber a versão em CD de sua revista. Obrigada. Parabéns por mais esta conquista. Está
muito boa e prática, além disso remete o usuário à SciELO. Parabéns mais uma vez.

Heliane Campanatti-Ostiz
Editora Executiva
Pró-Fono Revista de Atualização Científica

22/6/04
Caro Saul,
Recebi o CD da Acta. Abriram-no para mim e achei-o ótimo, bonito e original. Trata-se de uma forma
mais acessível e barata para o associado. Isto deve aliviar-lhe bastante.
Você pede, no Editorial, sugestões. Lá vão duas, com todo o respeito. Julgo que se deveria, como já
lhe disse há tempos, solicitar de cada Autor uma ajuda para o fundo da revista. Há pessoas que
desconhecem a Sociedade e usam da revista. A segunda sugestão é que a Revista não desapareça na
forma impressa. Todos pensam e eu tenho certeza, o que se guarda nos recursos da informática serão
temporais e a impressão jamais desaparecerá. Sendo assim, a impressão seria para quem optasse e



318

pagasse por ela e o CD para os associados reproduzirem-na. A forma impressa destinada aos que a
solicitarem seria enviada, também, às bibliotecas e às permutas.
A minha preocupação é com a qualidade da Revista a qual você tem dado toda a dedicação e
excelência. Este trabalho não pode ser temporário. Ele precisa ficar para os pósteros.
Grato por tudo.
O abraço do Prof. Alcino Lázaro da Silva
Professor Titular de Cirurgia do Aparelho Digestivo da UFMG

21/6/04
Recebemos e agradecemos o cd room v. 19 n 3 2004.
Saudações acadêmicas,

Vera Lucia
Faculdade de Medicina de Petrópolis
Biblioteca Charles Alfred Esberard

21/6/04
Nossos cumprimentos pela Inovação e avanços obtidos com a publicação da Acta Cirúrgica em CD.
A Revista é de excelente apresentação, fácil manuseio e como sempre, de excelente conteúdo, aliás,
própria do trabalho que leva a sua assinatura.
Creio que no futuro trará também a vantagem de menor custo operacional.
Abraços,

Prof. Dr. Zacarias Alves de Souza Filho
Prof. Titular de Clínica Cirúrgica e da Disciplina de Técnica Operatória e  Cirurgia Experimental da
PUC-PR e da UFPR.


