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Um novo Jornal Brasileiro de Patologia,
Medicina Laboratorial e Citopatologia
Adagmar Andriolo1; Silvana Maria Eloi Santos2; Alfredo J. A. Barbosa3; Luiz Martins Collaço4; José Eymard Homem Pittela5

Estamos iniciando o ano de 2013 com excelentes novidades para o Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial (JBPML). 
O JBPML é o órgão oficial de divulgação das Sociedades Brasileiras de Patologia, Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e Citopatologia 
e se destina à publicação de trabalhos científicos que contribuem para o desenvolvimento das respectivas áreas de conhecimento.

Os artigos publicados são indexados nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
no Chemical Abstracts e na base de dados do Scientific Electronic Library Online (SciELO). Além das sociedades de especialidade, recebe 
apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e estratégico dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia.

Possui tiragem bimestral regular de 3.600 exemplares, distribuídos aos sócios das respectivas sociedades de especialidade e às bibliotecas 
de instituições acadêmicas do Brasil e de alguns países da América Latina. São aceitos os seguintes tipos de artigos: originais, de revisão 
(por convite dos editores), de atualização, relatos de casos, comunicações breves, cartas aos editores e resenhas. 

Pela sua importância no cenário das revistas científicas nacionais, o JBPML participou, em 2012, do processo de avaliação de 
desempenho do Conselho Consultivo do SciELO, no qual foram incluídos a revisão dos aspectos formais e do conteúdo do periódico, a 
análise dos indicadores de uso e impacto, a pontualidade no envio dos arquivos eletrônicos, bem como sua adequação aos demais 
critérios de avaliação da Coleção SciELO Brasil.

A avaliação foi bastante positiva e estimulante, gerando algumas recomendações, as quais foram prontamente aceitas pelas sociedades 
científicas responsáveis pela publicação do JBPML.

Dessa forma, optamos pela publicação integral dos artigos no idioma inglês, uma nova formatação gráfica dos textos e das tabelas, 
além de significativa ampliação da abrangência dos membros do Conselho Editorial e dos Revisores ad hoc.

Estamos convencidos de que essas mudanças farão com que o JBPML continue a ser o mais destacado veículo brasileiro de divulgação 
do conhecimento nas áreas diagnósticas da Anatomia Patológica, da Medicina Laboratorial e da Citopatologia e ganhe espaço entre as 
publicações internacionais.
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