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Ano novo, jornal novo, mais trabalho!

O início de mais um ano é sempre a oportunidade de novos compromissos, novos desafi os e novas expectativas. 

É com esse espírito que damos boas-vindas a 2007. Os editores e as diretorias executivas da Sociedade Brasileira 

de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/M)L, da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) e da Sociedade 

Brasileira de Citopatologia (SBC), assim como as respectivas comissões editoriais, fazem votos de que o Ano Novo 

seja pleno de realizações.

De nossa parte, temos boas notícias. A qualidade científi ca do JBPML foi novamente reconhecida pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq) através da aprovação de apoio para seu projeto de 

editoração e publicação. É sempre bom lembrar que o CNPq possui rígidos critérios de seleção e análise, contemplando 

apenas os periódicos científi cos nacionais mantidos e editados por instituições ou sociedades científi cas brasileiras 

com corpo editorial comprovadamente qualifi cado e experiente.

A proposta formulada para o JBPML compreendeu vários objetivos, e entre eles destaca-se a ampliação de seu 

público-alvo, incluindo atingir novas instituições de ensino e pesquisa, mais estabelecimentos prestadores de serviço 

na área da saúde, grupos de estudo e leitores diferenciados.

Pretendemos estar mais presentes não só no território nacional, mas em toda a América Latina.

Buscaremos integração à base de dados do MedLine e desencadearemos os procedimentos necessários para a 

mudança do jornal para a forma totalmente eletrônica. Essa condição se caracteriza pela possibilidade de realização 

on-line de todos os processos de submissão de manuscritos, emissão dos pareceres pelos revisores e acompanhamento, 

em tempo real, do fl uxo dos artigos, desde sua submissão até a publicação. A realização dessas duas metas certamente 

contribuirá para uma maior visibilidade do JBPML, com agilização de todo o processo, além de redução signifi cativa 

dos custos editoriais.

A partir de 2007, os artigos de revisão e atualização passarão a ser publicados por convite específi co dos editores. 

Essa mudança visa aperfeiçoar a divulgação de conhecimento, uma vez que serão convidados especialistas e professores 

de reconhecida competência na área para elaborar revisões sobre assuntos de interesse geral para a classe.

Também neste ano será incentivada a publicação de artigos nos idiomas espanhol e inglês, de forma a ampliar 

a abrangência, atingindo públicos de outros países com interesse em nossos artigos.

Como editores do JBPML tudo faremos para corresponder à responsabilidade que as diretorias executivas de cada 

uma das sociedades nos delegaram, assim como às expectativas dos leitores e colaboradores.
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