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A revista ARQUIVOS de GASTROENTEROLOGIA completa 
41 anos de publicação, sem interrupções. Isto, por si só, já seria 
motivo de orgulho para toda a comunidade gastroenterológica 
brasileira. Desde o início, os esforços do Prof. José Fernandes 
Pontes foram no sentido de abrigar os pesquisadores nacionais 
e seus trabalhos em um veículo que pudesse atingir a todos os 
interessados, sem estar ligado a nenhuma instituição universitária 
ou entidade de especialidades, tornando a revista um fórum 
ecumênico, onde indistintamente pudessem ser publicados 
estudos nacionais e internacionais, desde que atendessem às 
exigências e as premissas dos editores. O Prof. José Vicente 
Martins Campos também teve papel importante na manutenção 
da qualidade da revista, tornando-a o único periódico brasileiro, 
da especialidade, qualificado junto ao LILACS, ao MEDLINE, 
e, mais recente, ao SciELO.

No início, a revista era custeada pelos integrantes do corpo 
clínico do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo (IGESP) 
e por anúncios de alguns laboratórios. Por muitas vezes, 
atravessando as turbulências econômicas e sociais, tivemos 
dificuldades até para a compra de papel, mas com tenacidade 
sempre acabávamos encontrando solução para a publicação 
deste ou aquele volume.

Há mais de 10 anos tivemos a sorte de encontrar um 
patrocinador que além de dar suporte financeiro à publicação, 
dedicou-se a aumentar a tiragem e encarregou-se da distribuição 
de 4.500 exemplares aos principais gastroenterologistas do Brasil. 
A JANSSEN-CILAG deu apoio logístico e material para que 
continuássemos nesta luta. Para que o leitor saiba, os ARQUIVOS 
não têm fins lucrativos, sendo todo o trabalho dos editores e 
pareceristas feito de maneira voluntária e entusiasta. 

Infelizmente, por opção desse laboratório, não continuaremos 
com a feliz parceria. Fica público o nosso agradecimento e o 
reconhecimento da importância desse apoio para a continuidade 
e do aumento de qualidade de nossas publicações. Nestes 10 
anos, nem uma vez sequer, mesmo com mudanças em sua 

Diretoria, a JANSSEN influenciou ou interferiu no conteúdo 
de nossa revista, mantendo o comportamento ético, uma de 
suas marcas. Temos certeza que ainda teremos muitos projetos 
a realizar juntos. Deixamos claro nosso agradecimento à atual 
Diretoria do JANSSEN e da ETHICON pela parceria dos 
últimos anos.

Mas para nosso orgulho e felicidade ficamos pouco tempo 
sem apoio. A ALTANA-PHARMA dispôs-se a dar continuidade 
de apoio para a publicação e distribuição da nossa revista, sem 
alterar os preceitos iniciais. Mais ainda, realizaremos novos 
projetos dentro da mesma. Em primeiro lugar, estenderemos 
a distribuição a TODOS os gastroenterologistas do Brasil, ou 
seja, chegaremos à tiragem de 7.500 exemplares. Mais ainda, 
aumentaremos o número de artigos publicados. Reativaremos 
a seção de artigos de revisão, dando enfoque a artigos de 
atualização em assuntos de interesse geral e de utilidade na 
prática médica, da forma mais abrangente possível, para de 
certa forma contribuir para a educação médica continuada.

Por fim, a mais recente novidade, que nos orgulha, é a 
parceria com a Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). 
Além do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD) e 
da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva (SBMD), os 
ARQUIVOS passam a ser também órgão oficial de divulgação 
da FBG. Passados todos estes anos, os objetivos do Prof. Pontes 
e seus discípulos permanecem vivos e fortes: unir os principais 
segmentos da especialidade em uma publicação que possa 
divulgar os esforços de nossa comunidade científica e atingir 
a todos os especialistas, sem discriminação. Convocamos 
todos os colegas, sejam da FBG, do CBCD, da SBMD ou de 
outras entidades, que enviem seus trabalhos a nossa revista, 
para que possamos representar a produção científica nacional 
da melhor forma possível.

Bem vindo a todos os novos leitores e ensejamos que a 
parceria com a ALTANA-PHARMA seja duradoura e traga 
mais frutos para a Gastroenterologia.
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