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EEditorial

2021: A meta é melhorar ainda mais o  
BRASPEN Journal

2021: The goal is to further improve the BRASPEN Journal

Após um difícil 2020, cheio de dificuldades, pandemia, encontros virtuais e mortalidade 

crescente no mundo e no nosso País, chegamos a 2021 com muitas esperanças. É claro que no 

rol desse otimismo estão as vacinas que devem chegar em janeiro e esperamos mudar o rumo 

das estatísticas de morbi-mortalidade por COVID-19 no Brasil e no mundo. 

Enquanto não chegam as vacinas, a BRASPEN vem fazendo bem sua parte, divulgando, 

ensinando e publicando dados sobre essa nova doença no tocante à terapia nutricional apropriada 

para os pacientes. Em 2020, o BRASPEN Journal publicou seis artigos no tema COVID-19, 

incluindo o Parecer BRASPEN/AMIB para o enfrentamento da COVID-19 em pacientes hospi-

talizados, um dos primeiros no País e o primeiro em terapia nutricional para pacientes com a 

nova doença. Em 2020, é importante reafirmar a importante conquista do nosso Journal com 

a inclusão do DOI para os artigos publicados, facilitando sua indexação e melhorando buscas 

na internet e bancos internacionais de dados de artigos.

Na presente edição, a revista conta com 15 novos artigos de diversos autores, aos quais 

agradeço pelo envio de seus manuscritos para o BRASPEN Journal. Em destaque, o Consenso 

sobre terminologia padronizada para terapia nutricional na doença renal crônica, por Martins e 

colaboradores, que representa uma publicação conjunta da BRASPEN com a ASBRAN (Asso-

ciação Brasileira de Nutrição) e com a SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia). Estamos 

orgulhosos dessa publicação pelo auxílio que dará nesse tema.

Finalmente, quero salientar que continuamos a nossa busca pela indexação da nossa revista 

na SciELO, com metas para cumpri-la ainda em 2021. 

Saudações a todos !

José Eduardo de Aguilar-Nascimento
Editor
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CITE OS ARTIGOS DO BRASPEN JOURNAL NAS SUAS PUBLICAÇÕES.

AS CITAÇÕES ROBUSTECERÃO NOSSAS CHANCES DE INDEXAÇÃO.


