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Rabbi Henry I. Sobel
Senior Rabbi
Congregação Israelita Paulista
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Acta Cirúrgica Brasileira, the official journal of the Brazilian Soceity for Development of Research in Surgery, founded
by Professor Saul Goldenberg, celebrates this year its 18th anniversary.
18 is a special number in the Jewish tradition. Why? Because in Hebrew each letter of the alphabet has a numerical
value and 18 is equivalent to the sum of the value of the letters that make up the word chai (“life” in Hebrew).
We also know that 18 is a number associated with adulthood.
On the occasion of this doubly meaningful commemoration, I warmly congratulate my good friend Saul Goldenberg for
having given life to such a highly regarded publication and organization, as well as having led both to their full maturity.
Besides being a renowned surgeon and researcher, Dr. Saul Goldenberg is also a kind and generous human being. I take
this opportunity to express my affection for him as a person and my admiration for his work.
Versão do editorial para o idioma Português

Acta Cirúrgica Brasileira - 18 anos
Rabino Henry I. Sobel
Presidente do Rabinato - Congregação Israelita Paulista - São Paulo - BRASIL
A Revista Acta Cirúrgica Brasileira, publicação oficial da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em
Cirurgia, fundada pelo Professor Saul Goldenberg, completa este ano seu 18º aniversário.
Dezoito é um número especial na tradição judaica. Por quê?
Porque em hebraico cada letra do alfabeto tem um valor numérico e 18 equivale à soma do valor das letras que compõem
a palavra chai (“VIDA” em hebraico).
Sabemos também que 18 é um número associado à maioridade.
Por ocasião dessa comemoração duplamente significativa, parabenizo calorosamente meu bom amigo Saul Goldenberg
por ter dado VIDA a tão conceituada entidade e por tê-la conduzido até a plena maturidade.
Doutor Saul Goldenberg, além de ser um cirurgião e pesquisador de renome, é também um ser humano bondoso e
generoso. Aproveito o ensejo para expressar meu carinho por sua pessoa e minha admiração por sua obra.

ACTA Cirúrgica Brasileira no MEDLINE
Prof. Saul Goldenberg
Fundador e Editor Chefe
Após a análise do LITERATURE SELECTION TECHNICAL REVIEW COMMITTEE, integrada por autoridades de
reconhecido saber no campo da biomedicina, tais como: médicos, pesquisadores, educadores, editores, bibliotecários em
ciências da saúde e historiadores, recomendaram a inclusão da Acta Cirúrgica Brasileira no NATIONAL LIBRARY OF
MEDICINE´S , MEDLARS SYSTEM.
Foi enviada carta nos seguintes termos:
“I am pleased to inform you that ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA has been selected to be
indexed and included in MEDLINE.”
“Databases in the MEDLARS system are available online in the U.S. and throughout the world.”
Este foi o presente especial que a Acta Cirúrgica Brasileira recebeu após completar 18 anos.
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