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EDITORIAL

A  R E V IST A  DA  SO C IE D A D E  B R A S IL E IR A  DE M E D IC IN A  T R O P IC A L

A  Revista da Sociedade Brasileira de Medici
na Tropical, a partir deste número, circula sob 
a responsabilidade de outros Editores. Nossas 
primeiras palavras são de agradecimento àqueles 
que durante 15 anos editaram nossa Revista.

A  Medicina Tropical no Brasil já atingiu um 
volume de publicações suficiente para manter, 
com regularidade, as revistas especializadas exis
tentes no país. No entanto vários artigos, e qua
se sempre dos melhores, são encaminhados para 
publicação em revistas estrangeiras. A  nosso ver 
isto ocorre devido a algumas peculiaridades de 
tais revistas: maior exigência na seleção dos arti
gos, periodicidade regular, ampla distribuição e 
indexação, e publicação em língua de maior 
divulgação.

Os Editores têm a pretensão de que a Revista 
venha a oferecer as mesmas prerrogativas aos 
seus colaboradores. Neste sentido foram elabo
radas as Normas para Publicação de Trabalhos 
e solicitado o auxílio do Corpo Editorial. Ade
mais, os Editores esperam contar com a impres
cindível boa vontade dos relatores, para julgar 
os trabalhos a serem publicados.

A  confiança da Sociedade Brasileira de Medi
cina Tropical, o patrocínio do CNPq e a colabo
ração da Editora da Universidade de Brasília 
foram os requisitos para a aceitação do desafio.

Contamos com a cooperação da comunidade 
científica para o desempenho da tarefa.

The Revista da Sociedade Brasileira de Medi
cina Tropical (Journal of the Brasilian Society 
of Tropical Medicine), from this issue, isunder 
the responsibility of a new Editorial Board. We 
express our gratitude to those who in the 
last 15 years have been editing this Journal.

Tropical Medicine in Brasil has reached 
a point that it is now possible to keep the 
specialized journals regularly supplied with 
information. However, many papers, and 
very frequently the best ones, have been'sub- 
mitted to foreign journals. In our view, this 
occurs due to certain characteristics of such 
journals. These are stricter selection require- 
ments regular issues wider distribution and 
publication in languages used more by the 
scientific community.

The Editors intend that this Journal will 
offer the same prerogatives to its contributors. 
In this regard, a new notes to contributors was 
prepared, and we have the help of the Editorial 
Board. T{ie^ Editors also expect to have the 
necessary good will of invited referees in the 
task of selecting the papers for publication.

The confidence of the Brasilian Society of 
Tropical Medicine, the sponsorship of the Na
tional Research Council (CNPq) and the colla- 
boration of the Editora da Universidade de Bra
sília were necessary requirements for accepting 
the challenge.

We hope to have the cooperation of the 
scientific community to achieve this task.
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