
Editorial | Editorial

 316

Em 2006 fomos convidado pelo Professor Jocemir Ronaldo Lugon, recém eleito presi-
dente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para assumir a Editoria do Jornal Brasileiro de 
Nefrologia (JBN). Embora não tendo experiência prévia com o cargo, resolvemos enfrentar 
o desafio da nova missão. Nestes seis anos à frente do JBN lutamos incessantemente para 
colocar o nosso Jornal entre as melhores publicações científicas brasileiras, lugar que ele me-
recidamente já se encontra.

O JBN é o principal meio de divulgação científica da SBN e foi criado em 1979, na ad-
ministração do então presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Professor Dr. José 
Augusto de Aguiar. Desde o primeiro Editor, cargo também exercido pelo Prof. José Augusto 
de Aguiar, vários colegas exerceram a editoria do JBN, todos com o abnegado compromisso de 
torná-lo um importante instrumento de disseminação de educação e ciência direcionado para 
a comunidade nefrológica.

O JBN está indexado em importantes repositórios de publicações científicas, como LILACS, 
SciELO e MEDLINE. O resultado destas indexações, particularmente, SciELO e MEDLINE, 
ocorridas durante a nossa gestão a frente do Jornal, foi a “explosão” de artigos científicos 
submetidos ao JBN, que totalizam 269 no período. É importante mencionar que a maioria 
absoluta destes artigos são trabalhos originais e que, no momento, a taxa de rejeição dos tra-
balhos submetidos é de 45%.

Ao longo destes seis anos tive o privilégio de contar com a ajuda de um grande número de 
revisores, fundamentais no processo de revisão por pares, pré-requisido básico para garantir 
a autonomia e alto nível científico do JBN. Aos co-editores, editores de seção e membros do 
corpo editorial o meu sincero agradecimento. Um agradecimento especial ao Professor Paulo 
Novis Rocha pela coordenação do Prêmio Heonir Rocha, concedido ao melhor artigo original 
publicado anualmente no JBN. Aos três últimos presidentes da SBN com os quais trabalhei 
e que em mim depositaram a confiança do exercício da função de Editor Chefe do JBN: 
Professores Jocemir Ronal do Lugon, Emmanuel Burdmann e Daniel Rinaldi. Aos autores dos 
artigos submetidos por acreditarem ser o JBN um importatnte meio de difusão para os seus 
trabalhos. E por último, mas não menos importante, a Sra. Adriana Paladini, nossa secretá-
ria, pelo trabalho incrível nos assessorando no Jornal, sempre com dedicação e alto senso de 
responsabilidade.

Na oportunidade, gostaria de dar as boas vindas ao Professor João Egídio Romão Júnior 
em seu retorno ao JBN como Editor Chefe. Deixo para ele o desafio de introduzir mídias al-
ternativas de exposição do material científico submetido e, o mais difícil, de obter “Fator de 
Impacto” para o nosso Jornal, o que só acontecerá se a nossa comunidade científica continuar 
acreditando e apoiando o JBN.
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