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Após dois difíceis anos de atividade como editor do Brazilian Journal of Pain (BrJP), encerro minha gestão com a certeza de ter cum-
prido o dever, embora não tenha conseguido avançar o quanto gostaria devido à pandemia, que grassou neste período. 

Finalizo a gestão com a certeza de ter desempenhado a tarefa que me foi confiada pelos associados da Sociedade Brasileira para o Estu-
do da Dor (SBED), com boas lembranças, sem nostalgia, sem frustração, porque sempre procurei dar o máximo, agindo sempre com 
transparência, determinação e responsabilidade, dirigindo o BrJP em ritmo compatível com a pandemia, sempre cumprindo os rígidos 
prazos, sem prescindir da qualidade, publicando os melhores artigos dentre o número de submissões, que acabou sendo reduzido por 
causa da Covid.

Apesar dos contratempos, foi possível manter a indexação pela LILACS e Scielo, implantar a publicação em Ahead of Print (AOP) e 
adequar o Conselho Editorial ao que estipula o Estatuto da SBED.

A modalidade de publicação avançada de artigos ou AOP foi instituída com o objetivo de adequar o periódico para a indexação em 
novas plataformas, pois esse tipo de publicação permite a rápida divulgação dos artigos publicados, que podem ser acessados mais ra-
pidamente pela comunidade científica, aumentando o tempo de exposição dos artigos e facilitando a citação por outros autores, sendo 
recomendado para periódicos de publicação em versão impressa e online que desejam continuar utilizando paginação sequencial dos 
artigos, como é o caso do BrJP1,2.

Os artigos publicados em AOP são incluídos nos números do BrJP mantendo o título, os autores e o número de DOI do artigo pu-
blicado em AOP, porém com as informações de volume, número do fascículo, paginação e data1,2.

Outra alteração introduzida foi a adequação do Conselho Editorial, que passou a ser constituído pelo Editor e os Coeditores, os quais 
assumem parte das tarefas do Editor, acompanhando a revisão dos artigos e opinando junto ao Editor sobre a aceitação ou não do 
artigo para publicação3.

Ademais, essa adequação possibilita aos Coeditores a liberdade de convidar profissionais com expertise das mais variadas áreas da saúde 
para desempenhar a árdua tarefa de ler e avaliar com cuidado e critério os textos submetidos pelos autores, ou seja, atuarem como 
revisores do BrJP3.

Certamente a nova Editora poderá dar continuidade aos projetos de novas indexações, pois as dificuldades que todos passamos nestes 
dois anos coibiram os planos de avançar com a internacionalização do BrJP e indexar o periódico no Pubmed Central, meta que não 
foi possível alcançar.

Finalizo agradecendo aos Autores que submeteram seus trabalhos, a Diretoria da SBED pelo apoio e estímulo, ao Corpo Editorial 
pela agilidade nas avaliações dos artigos, a Coordenação Editorial pelo excelente trabalho na adequação e diagramação dos artigos e 
das revistas.
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Mais uma vez, dever cumprido!
Once again, the job is done!
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