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Atualmente existe uma grande quantidade de informação disponível. Os 
dados científicos e clínicos estão acessíveis em artigos impressos, artigos online, 
consensos, sites, blogs, bases de dados, etc. O excesso de informação é um desa-
fio aos novos periódicos. Neste cenário, é fundamental disponibilizar artigos de 
qualidade, temas diferenciados e formatos diversificados.

Dessa forma, o BCPed 2015 está mais uma vez inovando em termos de tópicos 
e formatos. Nesta edição, estamos disponibilizando artigos de revisão, relatos de 
caso, relatos de experiência, e ainda uma comunicação breve.

Este último formato pode ser uma possibilidade altamente atrativa para autores 
e leitores. É um espaço onde autores podem descrever, revisar e opinar de forma 
simples e breve. Os leitores também podem receber uma informação de forma rá-
pida e eficiente. Estes formatos onde, além da descrição e revisão, há espaço para 
opinião e discussão, têm sido cada vez mais raros na literatura científica, mas podem 
impactar positivamente para uma prática clínica qualificada.
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Com intuito de facilitar o acesso e estimular a leitura e submissões ao BCPed, 
que têm aumentado de forma relevante, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do 
Sul disponibiliza diretamente em seu site (www.sprs.com.br) um link direto para o 
Boletim Científico de Pediatria.

Além das revisões já tradicionais no BCPed, estamos abrindo espaço também para 
submissõess nos formatos de artigo original, retato de caso e comunicação breve, 
desde que o tema seja de interesse da comunidade pediátrica. 

Finalmente, agradecemos mais uma vez a todos colaboradores do BCPed, que 
contribuem para a divulgação científica, e para a melhoria da assistência a pacientes 
pediátricos.


