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A year for balance

This was our first year of a new (risky) experience, assuming 
a totally online edition, new editorial procedures, organization, 
and layout.   Happening in a year definitively marked by the 
extraordinary global crisis caused by this SARS COVID19 
changing the definition of “normality” in all aspects of our life.

Biomedical and Biopharmaceutical Research journal is no 
exception. The year of our full open access was simultaneously, 
the year of many other changes and impacts. Crisis always give 
space to opportunities, and we did got ours. BBR journal achieved 
to be more professional and available. Closer to the authors, to 
the reviewers and editors interacting in a regular way. Stronger 
in its processes and therefore more rigorous and transparent, 
in the right track for consolidation.  This is no doubt, the most 
productive editorial year ever in the history of BBR. Our options 
were clearly accepted by our authors. We read these outcomes 
as a trust token that we deeply appreciate.   Our success is their 
success. Therefore, we will continue to do more and better for 
this instrument of scientific culture specially conceived and 
reasoned in the common language of our Portuguese speaking 
communities. 

We stress our independent character, non-profit defined, 
exclusively based in the science and education, wholeheartedly 
dedicated to the growth of scientific culture. This is part of our 
foundation and our compromise for the future.

This 2020 closure number includes two articles in the Nutrition 
and Food Sciences section, six articles in the Biomedical 
Sciences section and six others in the Biopharmaceutical 
Sciences section. Three other documents complete this 
number – the Proceedings Book of the 55th Annual Congress 
of the Brazilian Society of Physiology which included the 1st 
Portuguese-Brazilian Physiology Meeting organized by both 
countries’ (sister) Physiology Societies, the Proceedings Book 
from the 2020 CBIOS Science Sessions, and the Proceedings 
Book from the IV CBIOS Seminar 2020.
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Um ano em balanço

Este Este foi o nosso primeiro ano de uma nova experiência 
(arriscada), assumindo uma edição inteiramente on-line, 
com novos procedimentos editoriais, organização e imagem.   
Aconteceu num ano definitivamente marcado pela extraordinária 
crise global causada por esta crise SARS COVID19 mudando a 
definição de "normalidade" em todos os aspectos da nossa vida.

O Jornal de Investigação Biomédica e Biofarmacêutica não foi 
excepção. O ano do nosso pleno acesso foi simultaneamente, 
o ano de muitas outras mudanças e impactos. A crise oferece 
sempre espaço às oportunidades, e nós conseguimos identificar 
as nossas. O JIBB conseguiu ser mais profissional e disponível. 
Estar mais perto dos autores, dos revisores e dos editores, 
interagindo com eles de forma mais regular. Conseguiu ser mais 
forte nos seus processos e portanto mais rigorosa e transparente, 
no caminho certo para a consolidação.  Este é sem dúvida, o 
ano editorial mais produtivo de sempre na história do JIBB. As 
nossas opções foram claramente aceites pelos nossos autores. 
Interpretamos estes resultados como uma prova de confiança que 
apreciamos profundamente.   O nosso sucesso é o seu sucesso. 
Por conseguinte, continuaremos a fazer mais e melhor por 
este instrumento de cultura científica especialmente concebido 
e sustentado na língua comum das nossas comunidades de 
expressão portuguesa. 

Salientamos o nosso carácter independente, definido sem fins 
lucrativos, exclusivamente baseado na ciência e na educação, 
conscientemente dedicado ao crescimento da cultura científica. 
Isto é parte da nossa fundação e o nosso compromisso para o 
futuro.

Este número de encerramento de 2020 inclui dois artigos na 
secção de Ciências da Nutrição e Alimentação, seis artigos 
na secção de Ciências Biomédicaa e seis outros na secção de 
Ciências Biofarmacêuticas. Três outros suplementos completam 
este número - o Livro de Resumos do 55º Congresso Anual 
da SBFIS – a Sociedade Brasileira de Fisiologia, que inclui o 
1º Encontro Luso-Brasileiro de Fisiologia organizado pelas 
Sociedades irmãs (de Fisiologia) de ambos os países, as Actas 
das Sessões Científicas do CBIOS 2020, e o Livro de Resumos 
das IV Jornadas do CBIOS 2020.
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