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Figura 1 – A partir de 2013, a revista Oficial da SBN passará
a se chamar Brazilian Neurosurgery, com nome em português
Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia.

Os Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia representam o esforço da comunidade neurocirúrgica brasileira ao longo de décadas para se colocar em posição de destaque na neurocirurgia
mundial e formar uma das maiores entidades representativas do mundo. Representam cada
um dos neurocirurgiões brasileiros. É indubitável o reconhecimento internacional que tem a
neurocirurgia brasileira, com muitos expoentes em várias de suas subespecialidades.
A revista oficial da Sociedade tem tentado, ao longo dos anos, colocar-se como natural
veículo de divulgação científica e, adicionalmente, desempenhar seu papel de instrumento de
educação continuada das novas gerações de neurocirurgiões brasileiros. Nos últimos dois anos,
a revista sofreu significativas mudanças. Essa reformulação consistiu em mais que uma mudança
da apresentação gráfica.
Nessa ocasião, foram traçados objetivos de curto e longo prazo. Entre os de curto prazo:
garantia de regularidade, mudança do projeto gráfico para dinamizar a revista e atrair leitores e
prepará-la para uma futura indexação. Foi formado um corpo editorial internacional, condição
sine qua non para indexação em bases de dados internacionais. As Normas de submissão foram
alteradas enfatizando-se a submissão eletrônica dos artigos, agilizando o processo de submissão,
análise e edição. A base de dados Lilacs foi atualizada com as últimas edições da revista, sendo
a estratégia de médio prazo a indexação na base de dados SciELO, cujos requisitos básicos são
a regularidade e a existência de um corpo internacional de colaboradores. Todos esses objetivos
já foram atingidos.
Entre os objetivos de longo prazo, estavam a indexação final da revista e a publicação de artigos
somente em língua inglesa. A indexação SciELO será em breve solicitada e, a partir de 2013, o
título da revista será Brazilian Neurosurgery, com subtítulo Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia
(Figura 1). Os artigos em inglês terão prioridade de publicação, porém artigos em português
continuarão a ser publicados durante essa fase de transição. Estudamos também a possibilidade
de a edição impressa conter artigos em português e inglês, enquanto a versão eletrônica conteria
os mesmos artigos, mas em língua inglesa. Essa estratégia adicionaria vantagens: indexação mais
rápida, melhor divulgação internacional e maior liberdade aos neurocirurgiões para escolher a
versão que melhor se lhe adapta.
Convidamos, mais uma vez, todos a colaborarem.
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