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EEditorial

Bem-Vindos ao Novo Ano!!!
Welcome to the new year

Iniciamos 2022 repletos de energia para alcançar todos nossos objetivos. 

Neste ano, com o avanço da vacina e a diminuição do contágio pelo Coronavírus, estamos 
retomando aos poucos os eventos presenciais e toda a equipe BRASPEN já está veementemente 
ativa para entregar, em outubro, o XXIV Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral, 
que este ano será em Maceió-AL, nos dias 23 a 26 de outubro.

Além troca de conhecimento, interação e networking, contamos com vocês leitores, autores 
e profissionais da área de terapia nutricional para movimentarmos a parte científica, enviando 
os trabalhos feitos por vocês. O período de submissão já está aberto e vai até 21 de junho de 
2022. Não percam a oportunidade de apresentar seus resultados, concorrer a prêmios e, ainda, 
participar de um volume da revista que será publicado com os melhores trabalhos do congresso. 
Para maiores informações, acesse: http://congressobraspen.org/site/trabalhos/

Portanto, contamos com vocês, para continuarem elevando o nível não só da nossa revista 
como dos trabalhos científicos de nosso congresso.

Vale destacar também que, neste volume 1, o primeiro de um ano repleto de atividades e 
troca de conhecimento, publicamos 15 trabalhos inéditos e de excelente qualidade. 

Esperamos que a leitura deste volume contribua para a atualização de todos e que vocês 
sigam submetendo artigos à nossa revista, que continua totalmente gratuita, tanto para acesso, 
como para submissão deles.

Finalmente, saudamos a nova diretoria, que recentemente tomou posse. Desejamos uma 
gestão de qualidade e que colham muitos bons frutos nessa caminhada. 

Um abraço a todos !!

José Eduardo de Aguilar-Nascimento1 e Paula Pexe A Machado2

1Editor Chefe
2Editora Executiva
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CITE OS ARTIGOS DO bRASpEn jOuRnAl nAS SuAS publICAÇÕES.

AS CITAÇÕES RObuSTECERÃO nOSSAS CHAnCES DE InDEXAÇÃO.


