
Editorial

Incentivando a publicação científica
Encouraging scientific publication

Matias Epifanio1

Seguindo nosso objetivo de transformar o novo Boletim Científico de Pediatria em um meio 
de atualização para colaborar especialmente com o pediatra, é que queremos convidar e estimular 
os colegas a submeter e publicar neste periódico.

A oficialização do boletim como periódico científico no Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT) e a obtenção de um International Standard Serial Number (ISSN) 
podem contribuir e estimular para que todos possam colocar suas experiências e conhecimentos 
em uma publicação de ampla divulgação regional.

Como novidade a partir desta edição, temos a inclusão de Relatos de Casos, que permitem 
uma visão rápida de casos de doenças mais raras ou casos de difícil manejo. Acreditamos que 
este tipo de publicação contribui muito também, além dos artigos de revisão, para o pediatra 
em consultório ou no manejo hospitalar. Este tipo de publicação também deverá seguir algumas 
normas de publicação e ter como foco temas importantes para a prática clínica.

Outra mudança realizada pela editoria é em relação à periodicidade do nosso Boletim, que 
tinha um planejamento trimestral e a partir desta edição passa a ser quadrimestral. Portanto, já em 
2013, teremos três publicações referentes aos meses de janeiro a abril, maio a agosto e setembro 
a dezembro. Acreditamos que com este formato o interesse pelo boletim se intensificará dado 
o número expressivo de publicações em cada edição. Além disso, teremos artigos de um nível 
científico de excelência, e com grande relevância clínica.

Dessa forma, todos os pediatras ou outros profissionais que trabalham com a saúde da crian-
ça estão convidados a submeter artigos para avaliação por pares, apenas seguindo as normas de 
redação da revista, que estão publicadas em todas as edições do novo modelo.

O grande desafio para 2013 será a criação do novo formato virtual, disponível a partir do site 
da SPRS, facilitando o acesso a todos, mas especialmente aos sócios. 

Finalmente, desejamos um feliz 2013, com realizações, saúde e muitas alegrias para todos.
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