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Nota da Editora

É com imenso prazer que a Revista de Nutrição abre suas páginas à publicação de um Suplemento

Temático sobre Segurança Alimentar e Nutricional.

O interesse da Revista de Nutrição ao apresentar, em 2006, um projeto em resposta ao convite
feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, Brasil) para compor o
processo de licitação, se legitima pelo entendimento da relevância do tema Segurança Alimentar e

Nutricional no cenário de saúde e nutrição do Brasil e do mundo. Acresce-se que tal empreendimento
vem ao encontro da atual política editorial, traduzida no propósito da inserção mais orgânica da Revista
frente às questões de relevância social para a área.

Além de se tratar de tema emergente nacional e internacionalmente, tanto no  meio acadêmico

quanto na sociedade, este volume conta com a contribuição de pesquisadores internacionais de atuação
destacada no campo da Segurança Alimentar. A compilação de estudos e pesquisas sobre esta
problemática - a maioria dos quais com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq) -, que foram submetidos à avaliação de pareceristas Ad Hoc,
colaboradores da Revista, assegura o padrão de qualidade da produção científica aqui exposta.

A publicação do Suplemento Temático sobre Segurança Alimentar compõe uma série de
momentos significativos para a Revista de Nutrição, que tem alcançado expressiva projeção entre a
comunidade científica. Isto pode ser comprovado, sobretudo, com a indexação deste periódico nas
bases Web of Science, do sistema ISI (Institute of Scientific Information), e Scopus, duas das maiores e
mais abrangentes bases de dados internacionais. Vale destacar que, para além do aumento da visibilidade
deste periódico, isto representa a afirmação internacional da produção científica brasileira na área de
alimentação e nutrição, o que muito nos orgulha.

Ao completar 20 anos de existência, a Revista de Nutrição celebra mais esta conquista. A
publicação deste Suplemento Temático se configura no modo mais consistente de apresentar à
comunidade o reconhecimento desses anos de trabalho e investimento, pelo meio acadêmico e pelos
profissionais e pesquisadores do MDS que, ao selecionarem este periódico, ratificam a importância da
Revista de Nutrição e a confiança de que somos merecedores.

Maria Angélica Tavares de Medeiros

Editora Científica
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