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A Revista de Pediatria SOPERJ teve antecedentes
históricos que vale a pena registrar. Ao final dos anos
1980 e início dos anos 1990, tivemos a iniciativa,
juntamente com o Prof. Antonio Ledo A. da Cunha, de
criar uma revista pediátrica no Rio de Janeiro.
Naquela época, havia terminado há pouco outra
congênere e achamos oportuno que a produção
científica do Rio de Janeiro pudesse ser acolhida por
outro periódico. Recebemos apoio da Sra. Maria Luiza
Carvalho Doneda, da Editora Científica Nacional,
que ofereceu um encarte dos Arquivos Brasileiros
de Medicina para que se criasse a revista Arquivos
Brasileiros de Pediatria (ABP). Esse encarte evoluiu para
que a ABP ganhasse vida própria, ao ser fundada como
periódico independente, até que em 1994, durante
a administração do Dr. Ricardo Barros, se tornasse o
órgão oficial da SOPERJ (ISSN 014-562).
Era uma revista de capa branca com leras verdes
e o símbolo da SOPERJ (o menino correndo) ao alto.
Coube a mim continuar como editor da revista e foi
uma honra mantê-la em atividade por vários anos.
Obteve várias indexações nacionais e internacionais,
a ponto de alguns de seus artigos serem republicados
até em russo! Muito se publicou nesse periódico, que
veio a ser descontinuado em 1998. Toda a publicação
de então ficou perdida, pois a internet ainda não era
uma realidade para as revistas, como o é hoje. Nada
foi digitalizado. Só quem guardou os números da
ABP em papel pode aquilatar a qualidade dos artigos
publicados.

Em 2001, surgiu o primeiro número da Revista de
Pediatria SOPERJ como a conhecemos hoje. A capa
branca com letras azuis e o símbolo da SOPERJ ao
alto, à direita. Passou a ser oferecida também on-line a
partir de 2002 (ISSN 1676-1014; e-ISSN 2595-1769). A
partir de então, sucederam-se vários editores: Dr. Hélio
Fernandes da Rocha (1999 a 2003); Dr. Clemax Couto
Sant´Anna (2004 a 2007); Dr. Carlos Alberto Bhering
(2008 a 2012); Dra. Anna Tereza Miranda Soares de
Moura (2012 a 2016); Dr. Adauto Dutra Moraes Barbosa
(2016 a 2018); e Dra. Clarisse Pereira Dias Drumond
Fortes (2019 até 2023).
No momento em que concluímos este editorial,
acabou de ser publicado o volume 21, número 3, de
dezembro de 2021. Sua longevidade é testemunho
da qualidade da publicação sempre buscada pelos
membros da SOPERJ e de seus colaboradores. As
indexações que a Revista de Pediatria SOPERJ alcançou
e que ainda pretende alcançar espelham o elevado
padrão científico do periódico e o interesse de seus
leitores.
Ao completar 40 anos, a SOPERJ tem orgulho de
sua revista. Parabéns e vida longa à Revista de Pediatria
SOPERJ.
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