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EDITORIAL

Em seu histório de publicações, a NUTRIRE, criada no ano de 2000, a partir de uma reformulação 
dos Cadernos de Nutrição (1999-2000), sofreu reflexos das modificações da política científica do País e 
das atividades da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Em 2006, a publicação passou a ser 
quadrimestral e, desde 2011, tem novo ISSN, como publicação eletrônica de acesso aberto. Segundo 
Peter Suber (2008), por acesso aberto à literatura científica, entende-se a sua livre disponibilidade 
na ‘internet’, permitindo a qualquer utilizador sua leitura, descarga, cópia, impressão, distribuição 
ou qualquer uso legal da mesma, sem nenhuma barreira financeira, técnica ou de qualquer tipo. A 
única restrição sobre a distribuição e a reprodução seria dada aos autores, através do controle sobre 
a integridade do seu trabalho e o direito a ser citado e reconhecido pelo mesmo, adequadamente.

Segundo o critério adotado pelo comitê na recém-criada Área de Nutrição da CAPES, a NUTRIRE 
foi classificada como B4, por ser vinculada a uma sociedade científica brasileira da área de Nutrição, 
e classificada em bases de dados diferentes da SCIELO ou da PUBMED. No nosso entender, a 
NUTRIRE já cumpre as exigências para integrar a SCIELO: publica pesquisas originais de qualidade,  
avaliadas por pares, apresenta corpo editorial sediado em diferentes instituições do País, com alta 
possibilidade de seleção de trabalhos (alta relação – 0,7 – entre artigos rejeitados e artigos submetidos), 
o que explica sua baixa periodicidade, quadrimestral. O sistema de  submissão on-line já possibilitou 
o aumento significativo do número de artigos, para cerca de 15 por mês e, seguramente, com o 
fortalecimento do corpo editorial e da infraestrutura de publicações, manteremos a pontualidade. 
No entanto, a meta de publicar 60 ou mais artigos anualmente,  com publicações trimestrais, para 
cumprir os critérios da SCIELO, só será alcançada com mais submissões de trabalhos.  Para além 
dos números, é essencial o apoio da comunidade científica, que fará com que  a NUTRIRE reflita o 
nível de excelência dos artigos na área.
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