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Publicação da Acta Cirúrgica Brasileira em Compact Disk (CD)
Saul Goldenberg*
A Revista Acta Cirúrgica Brasileira tem sido impressa em papel desde 1986 e a partir de 1997
passou a ser publicada, também, eletronicamente em www.scielo.br/acb.
Em virtude do êxito alcançado pela edição especial em CD dos “Modelos Experimentais”
decidiu-se passar a editar a revista também em CD, a partir do volume 19, n. 3, maio/junho de 2004,
mantendo-se reduzido número de exemplares em papel impresso.
Justifica-se a adoção destas medidas pelos diversos problemas enfrentados na publicação, seja no
aspecto gráfico, seja no financeiro. Vale dizer, o processo gráfico tem apresentado vários problemas,
além do custo significativo para mantê-lo. O apoio do CNPq não tem conseguido cobrir os custos
efetivos da publicação em papel. Não existe propaganda pela falta de interesse das empresas. Por outro
lado, não tem havido por parte dos autores a vontade de compartilhar os reais custos da publicação.
A acessibilidade e a visibilidade da Acta Cirúrgica Brasileira está assegurada no SciELO. Na
consulta ao item “estatística” verifica-se a quantidade significativa dos acessos à revista e aos artigos e o
número de vezes que cada artigo é acessado. Os interessados em algum artigo podem imprimi-lo em
papel com fidelidade absoluta. Contudo, em atendimento à vontade de manter arquivo individual
enviaremos o CD aos nossos usuários. A impressão no CD é mais prática e muito menos onerosa.
Ressalte-se que esta é a primeira edição da revista em CD e certamente exigirá aprimoramento. A
partir da próxima edição será incluída a versão dos artigos em PDF, que permitirá impressão mais fiel e
a numeração das páginas.
Solicita-se o pronunciamento dos nossos usuários no que se refere à publicação em CD, assim
como a manifestação dos que desejarem continuar a receber a revista impressa.
Enviar correspondência para:
Prof. Saul Goldenberg
Alameda Rio Claro, 179/14º andar
01332-010 São Paulo – SP
Tel/Fax: (11) 287-8814
sgolden@terra.com.br
SOLICITA-SE AOS AUTORES OBSERVAREM AS NORMAS E O ESTILO NOS MODELOS
DOS ARTIGOS DO CD ANTES DE ENVIAREM SEUS ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO.
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