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Nos últimos anos a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) tem discutido bastante 
o papel da Nutrire e sua importância para os pesquisadores brasileiros na área de alimentação e 
nutrição. Nesse sentido, nessas discussões, surgiu a ideia de internacionalizar a revista, de mostrar a 
todos que a pesquisa brasileira, principalmente em nossa área, está aumentando não só em termos 
numéricos, mas também em qualidade. Para dar esse passo, foi necessária uma grande reestruturação 
na revista. Nessa mudança, o ponto principal foi a troca da editora. Desde agosto de 2015, assinamos 
um contrato com a BioMed Central (BMC) e começamos a receber submissões através do novo site da 
revista (www.nutrirejournal.com). Além disso, os artigos são aceitos agora apenas em inglês. Além da 
internacionalização, nosso outro objetivo é conseguir as indexações necessárias para deixar a Nutrire 
ainda mais atrativa para os nossos pesquisadores publicarem seus trabalhos.

Por isso, este é o último número da Nutrire que será publicado pela Editora Cubo. Gostaríamos 
de agradecer pela parceria que tivemos durante os últimos anos e aos avanços que a revista 
conquistou nesse período. Gostaríamos de agradecer também à diretoria da SBAN, em especial à 
Profa. Dra. Olga Maria Silverio Amancio, que está investindo muito na revista e decidiu abraçar essas 
mudanças. Não podemos deixar de agradecer à Profa. Dra. Célia Colli por todos os anos dedicados à 
Nutrire e pela ajuda constante nesse período de mudança.

Por fim gostaria de agradecer a todos os membros do corpo editorial, aos revisores e aos autores dos 
trabalhos publicados na Nutrire. Sem a ajuda e contribuição de todos não teríamos conseguido chegar 
tão longe. Esperamos continuar contando com todas as colaborações e que continuem considerando 
a Nutrire para publicar seus próximos trabalhos.

Marcos Ferreira Minicucci

Editor Chefe Nutrire
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