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Indicado pelo Dr. Augusto Bozza para o cargo de Editor da Revista da SOCERJ, em sua gestão
como Presidente, para o biênio 1994-1996, recebi com muita honra a função das mãos do meu
antecessor, o querido mestre Prof. Paulo Ginefra.
Passando da posição de membro do Conselho Editorial para a de Editor, de imediato me deparei
com o maior problema da Revista: a escassez de artigos científicos originais para suprir os seus
quatro números anuais. Na verdade, já para o primeiro número de nossa gestão (correspondente
ao trimestre julho-setembro de 1994) não havia sequer um artigo disponível para avaliação. Por
esse motivo, esse número só pode ser impresso em fevereiro de 1995, contendo dois artigos de
atualização, um artigo original e uma conferência.
Os números seguintes sofreram do mesmo problema: carência de artigos originais, particularmente
aqueles resultantes de pesquisas, foco maior da minha visão do papel da Revista da SOCERJ no
cenário científico do nosso Estado.
Para minha surpresa, no segundo ano de nossa gestão, começamos a receber uma quantidade
maior de artigos originais, permitindo que a Revista da SOCERJ finalmente cumprisse com a sua
função: divulgar os resultados de pesquisas de nosso Estado. E foi também com grande satisfação
que recebemos e publicamos dois artigos originais de autores de duas prestigiosas universidades
do estado de São Paulo, uma indiscutível manifestação de reconhecimento do valor da nossa
Revista.
Essa breve, mas muito enriquecedora e gratificante experiência, me deu a verdadeira dimensão do
papel de uma revista médica de pequeno porte, como é o caso da Revista da SOCERJ: a de ser um
veículo de divulgação de trabalhos científicos que não alcançam o patamar de competitividade
de revistas de maior impacto – e por isso mais requisitadas e mais exigentes.
Esse espaço precisa estar disponível para pesquisadores juniores divulgarem seus pequenos
– mas não menos importantes – estudos e, ao mesmo tempo, adquirirem experiência para
projetos científicos futuros mais ambiciosos, que possam desbravar os limites da ciência médica.
Dissertações de mestrado e teses de doutorado representam o modelo ideal de publicações em
nossa Revista.
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É nesse contexto que a Revista da SOCERJ, seu atual e futuros editores e Conselhos Editoriais
podem alavancar a pesquisa científica em nosso Estado.
Roberto Bassan
Editor da Rev SOCERJ
1994-1996

