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Editorial

Caro dermatologista,

Com muita disposição para o trabalho e sensibilidade para ultrapas-

sar eventuais desconfianças, obtivemos alguns resultados importantes nos

últimos 2 anos. Optamos por compartimentalizar as áreas de trabalho e, no

que se refere ao compartimento científico e editorial da SBD, traçamos

um planejamento bem definido para alcançar três resultados no biênio

2009-2010: a indexação dos Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) ao

MedLine, a editoração do livro-texto oficial Rotinas de Diagnóstico e

Tratamento da SBD e o lançamento da nova revista  Surgical & Cosmetic

Dermatology (S&CD).Tenho a satisfação de entregar a todos os dermato-

logistas brasileiros, as três tarefas efetivamente realizadas e, falando especi-

ficamente sobre a S&CD, informar da recente decisão da Bireme de inde-

xá-la em sua base de dados Lilacs.

Mais do que isso, a S&CD foi totalmente idealizada e implementa-

da dentro da SBD, teve oito números publicados sem atrasos nesse perío-

do, sob a coordenação competente da nossa editora-chefe, Bogdana

Victoria Kadunc, tornando-se órgão oficial de cirurgia dermatológica e

cosmiatria também da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica

(SBCD) e do Colégio Ibero-Latino-Americano de Dermatologia

(Cilad), a nosso convite. A S&CD, cuja submissão de artigos já nasceu

online, é hoje lida por todos os dermatologistas brasileiros e latinoameri-

canos ávidos em se manter atualizados e publicar em um periódico sério

que, mantidos os rumos atuais e graças à experiência por nós adquirida

nos ABD, deve proximamente buscar a indexação ao MedLine.

Agradeço à minha diretoria executiva pelo empenho, aos nossos fun-

cionários pela entrega profissional plena, e aos dermatologistas brasileiros

por sua criatividade, capacidade e confiança. Se havia algum tipo de relu-

tância inicial quanto a esse projeto, os fatos se encarregaram de mostrar

que trabalho sério e bem planejado é o verdadeiro caminho a ser percor-

rido.Afinal, como já disse Julius Robert Oppenheimer, um inquieto e bri-

lhante cientista,“veja as coisas não como são, mas como poderiam ser”.

Prof. Dr. Omar Lupi  

Presidente – SBD – Gestão 2009/2010



Caros amigos dermatologistas

Editorial

A indexação na base de dados LILACS, uma das mais importantes

da América Latina veio nos confirmar que realmente estávamos certos ao

verificar que havia um nicho disponível no universo das publicações

científicas para os temas de cirurgia dermatológica, laser e cosmiatria que

poderia ser ocupado por uma revista brasileira.

O caminho percorrido por uma publicação desde o seu “nascimen-

to” até uma primeira indexação importante é uma rica experiência, que

nasce na curiosidade científica, e se desenvolve às custas de imensa dedi-

cação dos editores, dos assistentes editoriais (equipe-SBD) , do corpo de

revisores, e principalmente do desprendimento de autores que cedem suas

publicações para uma revista recentemente criada e ainda não indexada.

As exigências impostas pelas bases de dados para a indexação de

revistas científicas passam pela periodicidade, pontualidade e regularidade

(obediência rígida às datas de publicação), número mínimo de 60 arti-

gos/ano, proporção dos artigos de investigação em relação aos demais

(50%), versão impressa com título e resumo em português e inglês, ver-

são eletrônica completa em português e inglês, revisão por pares, hete-

rogeneidade institucional e regional, entre outras.

Todos estes detalhes foram cumpridos à risca pela Surgical &

Cosmetic Dermatology, que inclusive tem em seu título de língua ingle-

sa um facilitador para o seu reconhecimento internacional.

Esta foi a primeira grande etapa no histórico de nossas indexações,

que certamente será seguida por outras: SCIELO, SCOPUS, ISI, e a mais

cobiçada de todas, PUBMED do MEDLINE.

É uma conquista para a Dermatologia Brasileira, fruto principal-

mente de muito trabalho, paciência e perseverança.

Que 2011 nos traga muitos artigos novos e mais indexações !!!!!

Dra. Bogdana Victoria Kadunc 

Editora científica – Surgical & Cosmetic Dermatology 

Dra. Denise Steiner

Editora-associada em Cosmiatria

Dr. Gabriel Gontijo

Editor associado em Cirurgia Dermatológica
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