JORNAL BRASILEIRO DE MEDICINA TROPICAL
A P R E S E N T A Ç Ã O

Os Estatutos da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical rezam, no seu
capítulo VII, artigo 45, entre outras exigências, que a Sociedade “manterá um
órgão periódico para publicação de trabalhos relativos às suas finalidades” .
Com mais ãe 3 anos de existência efetiva e fecunda, não fôra ainda pos..
nvel à Diretoria da Sociedade satisfazer à referida menção estatutária.
Eis. no entanto, que chegou o momento propício para a criação do seu
órgão periódico, cujo surgimento tenho a honra ãe prefaciar na qualidade de
seu diretor responsável, dada a minha posição de Presidente da Sociedade.
Creio que esta Revista virá preencher uma lacuna, dada a escassez numérica
de revistas médicas que se destinam exclusivamente ao trato da matéria em
nosso País. É fato conhecido e inegável que grande parte dos artigos médicos
mais especificamente dedicados aos problemas de pesquisas do campo da Tropicologia Médica é publicada em revistas médicas de âmbito mais geral e que
os internistas que a elas têm acesso mais freqüentemente não têm interesse
imediato pelas publicações mais especializadas, a não ser para o conhecimento
dos resultados finais dessas publicações.
Dada a vastidão do território brasileiro e a diversidade ãe condições que
cercam os seus habitantes, mormente do ponto de i)ista fisio-geográfico, faz-se
necessário, e com urgência, um incremento no campo das pesquisas relacionadas
aos pioblemas do homem em suas relações com o meio que habita definitiva
ou temporàriamente.
A velocidade dos meios de transporte modernos e a abertura ãas grandes
vias de penetração até os pontos mais remotos da nação, com as ondas naturais
de migração que se seguem a êste último fato, tornam mandatária e inadiável
a dinamização de estudos visando melhores conhecimentos dos problemas endê
micos de cada área e das conseqüências de sua inevitável expansão para outros
recantos do País.
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Ao mesmo tempo, cumpre associar os grandes progressos da tecnologia, em
seus vários ângulos, aos estudos dêstes problemas — de vez que as oportunidades
para isso se tornam cada vez mais patentes — com perspectivas as mais promis
soras — visando ao conhecimento da história natural de cada doença, da sua
prevalência e importância em saúde pública e dos recursos para o seu diagnós_
tico e controle — tendo-se em mira que, na presente conjuntura, o desenvolvi
mento da atividade científica é o mais seguro caminho para o progresso de uma
comunidade ou de uma nação.
Diante dos fatos acima assinalados, torna-se necessária a criação de um
órgão periódico de âmbito nacional, com a finalidade de divulgar amplamente
os resultados das pesquisas realizadas no campo da Tropicologia Médica nos
diversos recantos do território nacional.
Eis porque a diretoria da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical sente-se
ao mesmo tempo jubilosa e cônscia do cumprimento do seu dever, ao lançar a
semente de um órgão para o qual se espera longa vida s atuação profícua, a
serviço de uma gr ande causa — qual a de divulgar experiências e observações
ligadas a um dos problemas de maior importância para que a nossa privilegiada
Pátria possa atingir o lugar que lhe cabe entre as grandes nações.

J . RODRIGUES DA SILVA
Presidente da S.B.M.T.

