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Prêmio Heonir Rocha 2010

O prêmio Heonir Rocha foi criado pela diretoria da Sociedade Brasileira de Nefrologia e
pelo corpo editorial do Jornal Brasileiro de Nefrologia (JBN) com o objetivo de incentivar
os nefrologistas brasileiros a enviarem os seus melhores trabalhos para publicação no JBN.1
O prêmio será concedido ao melhor trabalho original publicado no JBN e consistirá no
financiamento completo (passagens aéreas, inscrição e estadia) da ida do autor principal
ao Congresso Americano de Nefrologia. Essa iniciativa é de grande importância estratégica
neste momento em que o JBN está pleiteando indexação no Medline.
Para esta primeira edição do prêmio, foram elegíveis os 32 artigos originais publicados
nos últimos quatro volumes do JBN. Estes artigos foram cuidadosamente avaliados pelos
editores de seção do JBN com relação a originalidade do tema, rigor metodológico, impacto
(ou potencial de) dos resultados e a qualidade na apresentação dos dados. Participaram
desta etapa os editores de seção: Elizabeth de Francesco Daher, Hugo Abensur, Maurilo
Nazaré Leite Junior, Niels Olsen Saraiva Câmara, Patrícia Abreu Roberto Pecoits Filho,
Sebastião Rodrigues Ferreira Filho e Vera Koch; a eles enviamos os nossos mais sinceros
agradecimentos.
Os 10 artigos com maior pontuação na etapa de pré-seleção foram então submetidos a uma avaliação final pelo comitê de premiação composto pelo Editor-chefe do JBN,
Dr. Marcus Gomes Bastos, e seus Coeditores, Dr. Paulo N Rocha, Dr. Rui Toledo Barros,
Dr. Jorge Paulo Strogof e Dra. Gianna Kirsztajn.
O grande vencedor do prêmio Heonir Rocha 2010 foi o artigo: “Mutação G20210A
no gene da protrombina, fator V de Leiden e anticorpos anticardiolipina não influenciam a
sobrevida do enxerto renal após o transplante”, de Luis Klaus A. da Rocha e colaboradores,
publicado no volume 31 (4) de 2009.
A placa comemorativa do prêmio foi entregue ao Dr. José Osmar Medina Pestana,
coautor do trabalho, durante o XXV Congresso Brasileiro de Nefrologia (foto) em Vitória,
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Espírito Santo, no dia 14 de Setembro de 2010. Ao receber o prêmio, o Dr. Medina expressou grande satisfação em ver seu trabalho reconhecido, pois sua equipe tem investido
e acreditado bastante no JBN como meio de divulgação dos seus artigos. De fato, dos 32
artigos avaliados, quatro eram do grupo do Dr. Medina, inclusive o que obteve a segunda
colocação (ver Tabela).
Tabela

Resultado final do Prêmio Heonir Rocha: cinco melhores trabalhos originais
publicados nos últimos quatro volumes do JBN
Autores principais
(primeiro e último)

Referência
[Vol. (No) Ano]

1. Mutação G20210A no gene da protrombina, fator
V de Leiden e anticorpos anticardiolipina não
influenciam a sobrevida do enxerto renal após o
transplante

da Rocha LK
& Lourenço DM

31 (4) 2009

2. Incidência e fatores de risco para complicações
infecciosas no primeiro ano após o transplante renal

de Sousa SR,
& Medina JO

32 (1) 2010

3. Sobrevida em hemodiálise crônica: estudo de uma
coorte de 1.009 pacientes em 25 anos

da Silva LA
& Santos AL

31 (3) 2009

4. Um índice clínico preditor de sobrevida renal

Araújo NC
& Rebelo MA

32 (1) 2010

Nihi MM
& Nascimento MM

32 (1) 2010

Título do artigo

5. Associação entre gordura corporal, inflamação e
estresse oxidativo na hemodiálise

Todos os envolvidos no processo de seleção têm ficado muito bem impressionados com
a qualidade dos trabalhos publicados no JBN. Devido ao sucesso desta primeira edição
do prêmio, o Dr. Marcus Bastos está investido na tarefa de torná-lo um evento anual.
Esperamos que este prêmio, que, além da honraria, traz consigo um valor agregado de mais
de 2 mil dólares, estimule os nossos pesquisadores a contribuírem ainda mais com o JBN,
o que, certamente, culminará na indexação do nosso Jornal nas melhores bases de dados
internacionais.
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