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EDITORIAL

É sempre interessante olhar para o passado quando pensamos nas mudanças que são necessárias 
para um futuro com excelência. O grupo de pesquisadores e professores, quando criaram os Cadernos 
de Nutrição em 1987, que evoluíram para a NUTRIRE em 2000, buscavam oferecer à comunidade 
científica um veículo para a divulgação de conhecimentos no campo da alimentação e nutrição. 
E esse foi o caminho percorrido. Nosso periódico buscou, nesses quase 14 anos, acompanhar as 
atividades da comunidade científica brasileira que ele mais representa. O momento agora é de dar 
maior visibilidade aos artigos, maior segurança ao processo de tramitação dos manuscritos e maior 
velocidade na resposta aos autores; chegar a um sistema de captação que aumente o número de artigos 
submetidos e que permita maior seleção de artigos com qualidade. Buscamos nos integrar a bases de 
dados como SCIELO ou PUBMED, a plataforma ISI Web of  Knowledge, SCOPUS. A NUTRIRE 
passou por várias modificações: em 2006, tornou-se quadrimestral; em 2012, adotou o sistema de 
submissão online de artigos, e toda a coleção da NUTRIRE foi disponibilizada.

Além de mudanças na forma de encaminhamento dos manuscritos, houve também modificações 
em seu corpo editorial. Para compor a Comissão Editorial em apoio ao Editor, foram criados os cargos 
de Editor Executivo e de Editores Associados (atualmente em número de 13) nas áreas de: Alimentos, 
Bioquímica da Nutrição, Nutrição Clínica, Nutrição Clínica Pediátrica, Nutrição e Atividade Física, 
Nutrição em Saúde Pública, Nutrição Experimental e Nutrigenômica. Esses renomados especialistas 
foram indicados pelo presidente e vice-presidente da SBAN, pelo Editor e pelo Editor Executivo, de 
acordo com a demanda de cada área.

Seguimos com nosso trabalho e, desde já, agradecemos a todos que estiveram e ainda estão 
conosco neste caminho .

Em tempo: a SBAN organizará, em maio, em Foz do Iguaçu, a Bioavailability 2014, conferência 
internacional que terá 15 pesquisadores estrangeiros convidados que atuam nas áreas de 
biodisponibilidade de micronutrientes e de compostos bioativos. Estará, também, em dois grandes 
eventos: o Experimental Biology, na Califórnia/ Estados Unidos, reunião anual organizada pela Faseb 
(Federation of  American Societies for Experimental Biology), em que participará do Brazilian International 
Forum. Nesse, será apresentado o estado da arte na pesquisa em nutrição no Brasil; e o Ganepão, 
tradicional evento organizado pelo Ganep na área de nutrição clínica, em São Paulo, com o Simpósio 
“Genômica Nutricional: da bancada à clínica”.
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