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Uma Nova Era

m 2006 iniciamos uma nova fase editorial da Revista Brasileira de 
Reumatologia (RBR). Normas regimentais estão sob elaboração e 
estabelecerão com transparência suas regras a todos os membros do 

Conselho Editorial e parceiros.
Já em 2005, foram dados os passos iniciais para abrangência internacional 
da RBR que, a partir da edição 4 (vol.45) - julho/agosto, passou a ser 
distribuída para a comunidade científica da América Latina. Além disso, 
todo seu conteúdo científico também se tornou disponível on-line, no site 
da SciELO - www.scielo.br. 
Atualmente, a medicina não pode ser praticada isoladamente. Na globali-
zação, o mundo está ficando cada vez menor e a saúde mundial tem mais 
pontos em comum. É com base neste cenário que estamos preparando a 
SBR e assim os planos para 2006 darão prosseguimento aos projetos de 
expansão de visibilidade da RBR que terá sua versão em inglês, com livre 
acesso, no site www.revbrasreumatol.com.br; os nossos nove consensos de 
Reumatologia também serão disponibilizados, em espanhol, no website da 
Associação Médica Brasileira (AMB) - www.projetodiretrizes.org.br - e, 
ainda neste idioma, também serão produzidas separatas para distribuição 
aos países latino-americanos.
A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), através de seus Editores, 
do Conselho Editorial e do empenho de seus fiéis e entusiasmados colegas 
autores de artigos científicos, produz conteúdo editorial de qualidade para 
cada edição da RBR. A partir deste número, além desta tarefa, a SBR passa 
a ter em suas mãos a total responsabilidade da captação de recursos para 
subsidiar a efetiva produção das edições da sua Revista.
Os últimos doze meses foram de intenso trabalho, mas foram extremamente 
válidos, pois permitiram à SBR tornar-se mais independente e ter, hoje, 
sob seu controle administrativo, seu website, seu Boletim e, agora, sua 
Revista. Afinal, com um grande volume de produção científica, a SBR tem 
que ter os resultados  do seu trabalho revertidos para projetos da própria 
Sociedade, assegurando a todos os seus membros excelência e atualização 
de suas informações e serviços.
Vamos juntos construir a nossa Sociedade com autonomia!
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