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Ao assumir a editoria do boletim científico da SPRS 
e refletir sobre perspectivas e metas, não foi difícil 
concluir que a SPRS tem necessidade e potencial de 
publicar um periódico científico regular, oficial e com 
bom impacto, pelo menos no âmbito local. Desta forma, 
a nova equipe editorial vem realizando algumas mudanças 
no boletim científico 2012. A primeira modificação foi 
o nome, o título de identificação do periódico: trocamos 
o Boletim Científico da SPRS por Boletim Científico 
de Pediatria. O objetivo foi utilizar um nome que faça 
referência à atualização científica na área de pediatria e 
que tenha entendimento e tradução imediata ao inglês: 
Pediatric Scientific Bulletin. Outra mudança relevante 
foi a oficialização do boletim como periódico científico. 
Registramos o periódico no Instituto Brasileiro de Infor-
mação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e recebemos 
um International Standard Serial Number (ISSN). Com 
isso, nosso boletim pode ser oficialmente considerado 
um periódico científico.

Além disso, tenho considerado o grande número de 
publicações científicas voltadas especificamente para dados 
originais e inovadores, que chamam a atenção dos cien-
tistas, mas com menos impacto para a prática de clínicos 
e pediatras. Desta forma, decidimos manter o formato de 
artigos de revisão, porém com mais algumas mudanças. 
Os artigos de revisão não serão mais redigidos apenas por 

convite (exceto no primeiro número). Dessa forma, todos 
os pediatras ou outros profissionais que trabalham com a 
saúde da criança podem submeter artigos para avaliação por 
pares, apenas seguindo as normas de redação da revista, que 
estão publicadas neste primeiro número do novo modelo. O 
formato dos artigos será essencialmente artigos de revisão 
de temas clinicamente relevantes, com no máximo 2.000 
palavras, além do sumário e abstract. A revista manterá 
o foco em temas importantes para a prática pediátrica, e 
agora a publicação será trimestral. 

O foco da revista será em artigos de qualidade, em-
basados na literatura recente, independentemente da área 
de atuação ou subespecialidade. O foco do periódico não 
inclui artigos originais ou temas muito específicos. Também 
não teremos publicações em temas de pesquisa básica. Po-
rém, o objetivo é abrir espaço para que pediatras e outros 
especialistas, ou pesquisadores, possam contribuir para a 
atualização constante do pediatra no RS.

É importante considerar que o Rio Grande do Sul é um 
dos líderes em produção de conhecimento na área de saúde 
da criança1. Temos programas de pós-graduação lato sensu 
(residência e especialização) e strictu sensu (mestrado e 
doutorado) que produzem trabalhos de excelência2. Porém, 
é importante que este conhecimento chegue a todos os 
profissionais que trabalham no atendimento das crianças. 
Este será um dos focos do novo boletim.
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Gostaria de convidar todos os pediatras gerais, pediatras 
com área de atuação específica, e mesmo profissionais 
de outras áreas e pesquisadores a contribuírem com 
o Boletim Científico de Pediatria, submetendo artigos 
que possam auxiliar e melhorar a prática pediátrica e a 
saúde da criança.
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