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Como Editor-Chefe do Brazilian 
Journal of Nephrology (BJN), indiquei 
anteriormente, em um Editorial, a 
necessidade de consolidar nossa revista 
na comunidade nefrológica internacional 
por meio de publicações de alto nível de 
nossos nefrologistas brasileiros e talvez 
mesmo atrair publicações da América 
Latina (AL), já que nossa revista é a única 
nesta área indexada no Medline na AL.1

Avançando com este objetivo, 
iniciamos em 2016 com a publicação on-
line em Inglês do BJN e com arquivos em 
PDF em português de cada artigo. Uma 
cópia impressa em inglês também estará 
disponível para os que concordarem em 
pagar o custo extra da versão impressa.

Esta iniciativa será custosa, no 
momento, para a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia, pois todos os artigos deverão 
ser vertidos para o inglês e aqueles em 
inglês oriundos do exterior, traduzidos 
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para o português. Tudo isto deverá ser 
feito por organizações profissionais. 
Não obstante, acreditamos que todo este 
esforço se faz necessário para alcançarmos 
nosso objetivo de obtermos o Fator 
de Impacto do Institute of Scientific 
Information (Thomson Reuters).2

Criamos um novo layout da capa do 
BJN e os artigos agora são alocados por 
áreas como Pesquisa Básica, Investigação 
Clínica nas várias áreas: lesão renal aguda, 
doença renal crônica, transplante renal, etc.

Reitero minha solicitação prévia de 
que considerem o BJN para publicação de 
seus trabalhos científicos. Com a ajuda de 
todos, alcançaremos nossos objetivos.
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