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CONSIDERO A ROBUSTEZ NA COMPOSIÇÃO do Conselho Editorial (C.E.) de
uma revista científica um dos aspectos mais expressivos do seu grau de

respeitabilidade frente aos seus leitores e à comunidade científica. Temos feito
esforços para manter o C.E. dos ABE&M enriquecido com indivíduos expe-
rientes e com comprovada evidência no cenário científico internacional.

No início de 1999 desmembramos o C.E. da revista para fortalecer-
mos o Conselho Nacional e para dar origem a um C.E. Internacional, cuja
possível frutificação permitiria um trunfo maior na busca pelo aprimora-
mento profissional e pela ansiada indexação internacional.

Nos bastidores de eventos internacionais tenho contactado colegas
de renome internacional que possam colaborar mais estreitamente com os
ABE&M, tendo convidado alguns para integrarem o C.E. Internacional da
revista. Prioritariamente, tenho interesse em convidar brasileiros que este-
jam florescendo cientificamente ou que já sejam plenamente respeitados no
exterior.

Assim, tenho satisfação em apresentar mais seis expoentes interna-
cionais que aceitaram fazer parte do C.E. dos ABE&M desde o início deste
ano, em adição aos 12 membros que já o compõe desde 1999; são eles:
Arlan Rosenbloon, David Torpy, Franco Mantero, Ian W. Campbell, Julio
Licinio e Per Björntorp.

Cada um dos 18 está sendo convidado a contribuir com uma mini-
revisão sobre tema de sua preferência para a revista. Neste número, inici-
amos com o Dr. Ian W. Campbell, Médico Consultor do Victoria Hospi-
tal e Professor do Departmento de Ciências Médicas e Biológicas da Uni-
versity of St. Andrews, na Escócia. Dr. Campbell foi um dos participantes
do UKPDS, analisando os bons resultados da terapia com metformina em
diabéticos do tipo 2, descritos aqui no artigo: "Metformin and The Unit-
ed Kingdom Prospective Diabetes Study: A Commentary".

No número de Junho de 2000 publicaremos um artigo sobre Lepti-
na, encomendado ao Dr. Júlio Licinio. Ele e os demais membros do C.E.
que irão nos presentear com suas colaborações, serão mais formalmente apre-
sentados no momento adequado.

Vale enfatizar que 5 dos 18 membros atuais do nosso C.E. Inter-
nacional são brasileiros residindo e fazendo sucesso no exterior: Décio
Eizerik, Gilberto Velho, Helena W. Rodbard, Julio Licinio e Patrícia
Dahia. A eles nossos agradecimentos pela expectativa de podermos ganhar
com sua experiência.

ERRATA. Por falha no processo de montagem do último número da revista
(vol. 44, no. 1, Fevereiro de 2000), o artigo de Cristiana Maria R.F. dos Reis
e cols., "Composição Corpórea, Distribuição de Gordura e Metabolismo de
Repouso em Mulheres Histerectomizadas no Climatério - Há Diferenças de
Acordo com a Forma de Administração do Èstrogênio?", saiu truncado e, por
este motivo, está sendo republicado na íntegra neste número, junto com
nosso pedido de desculpas aos autores e ao Editor-convidado.




