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Editorial
“The indexing priority…
was not high enough…”
No meu primeiro editorial, terminei dizendo:
Antes de qualquer referência, o JBN tem a sua preferência.
No entanto, apesar da colaboração de todos em publicar no JBN, não
obtivemos a indexação no Index Medicus (vide página 2). Muitos motivos
podem ser aventados, mas número e qualidade de artigos originais são os
que surgem em primeiro lugar. Na realidade, somos poucos a produzir
ciência no país. Publicamos, em média, 3 artigos originais/número
perfazendo 12 artigos/ano. No entanto, supondo que todos os artigos
publicados no exterior fossem publicados no JBN, será que o número e a
qualidade dos artigos aumentariam a ponto de termos uma revista indexada?
Além disso, cabe perguntar se a indexação seria, na verdade, o objetivo da
revista? Temos verificado que a comunidade aprecia também os artigos de
revisão, discussão de casos e resumos comentados de artigos. Em breve
estaremos recebendo dados de pesquisa independente que avaliou o JBN
em todos os seus aspectos através de amostragem dos sócios. Baseados
nesses dados, poderemos reformular e adequar o JBN à imunidade dos
leitores.
Estamos iniciando este novo período editorial em tempos difíceis. Diante
da nova política cambial do país que nos atingiu no momento de
renegociação dos contratos de anúncios com os patrocinadores, fomos
obrigados a reduzir drasticamente todas as partes do Jornal, porque o
primeiro item que os patrocinadores eliminam em períodos de restrição
econômica é o anúncio, única fonte de financiamento do Jornal. Agradeço
aos parceiros que não nos abandonaram nesses tempos difíceis.
Agradeço a colaboração recebida dos Editores Adjuntos, Associados e
membros do Corpo Editorial que muito nos auxiliaram, dando pareceres
que realmente ajudaram a melhorar os artigos e o padrão da revista. Aos
novos, dou as boas-vindas e a tarefa de enfrentar o desafio de fazer um JBN
ainda melhor para nossa comunidade nefrológica.
Continuem enviando seus artigos. Participem. Aguardamos sugestões.
O JBN é feito para você.

Décio Mion Jr.
Editor

2

J. Bras. Nefrol. 1999; 21(1): 01-02

