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EDITORIAL

Como anunciamos no volume anterior, estamos agora apresentando para a comunida-

de científica a Revista NUTRIRE. Esta proposta, um novo e corajoso impulso da Sociedade

Brasileira de Alimentação e Nutrição, dá continuidade aos Cadernos de Nutrição e vem à

luz após dez anos de publicação de artigos de revisão na área de Alimentação e Nutrição.

Foram trabalhos vindos de diversas instituições brasileiras, avaliados por pesquisa-

dores muitos dos quais convidamos a fazerem parte do corpo editorial da NUTRIRE. Con-

tamos com o apoio de uma Diretoria aberta a estimular mudanças - e aqui destacamos o

excelente trabalho de normalização de bibliografia - e a fazer a nossa sociedade crescer

cada vez mais. A partir desta edição incluímos, também, a publicação de trabalhos origi-

nais de pesquisa.

Num momento como o atual, em que se exigem publicações com impacto, temos

apenas quinze periódicos brasileiros relacionados pelo Journal of Citation Report, uma

publicação do Institute of Scientific Information que conta com mais de cinco mil títulos -

em sua maioria revistas norte-americanas. Entre os critérios para avaliar um periódico para

indexação - e que satisfizemos - estão a qualidade de seu corpo editorial e sua periodicida-

de. O índice de impacto, que qualifica um periódico relaciona o número de citações feitas

dos trabalhos publicados pela revista, durante um ano, com o total desses trabalhos. Suce-

de que os melhores trabalhos brasileiros não vão para nossas revistas, que portanto não

são citadas. Além disso, muitos pesquisadores, no Brasil não localizam - e portanto não

citam - publicações de outros autores brasileiros, mesmo com trabalhos estreitamente liga-

dos aos seus. A SBAN, como representante da comunidade científica, acredita que esse

quadro possa inverter-se.

Estamos portanto entregando a NUTRIRE como um espaço de visibilidade para a

comunidade científica - como quem oferece uma nova galeria para os pintores e suas

obras. E a expectativa é de que a resposta seja rápida e produtiva para que a Revista possa

crescer e adquirir muito impacto através do nosso trabalho conjunto.
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Editor Científico


