
   

Surgical & Cosmetic Dermatology

ISSN: 1984-5510

revista@sbd.org.br

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Brasil

Kadunc, Bogdana Victoria

Caros colegas

Surgical & Cosmetic Dermatology, vol. 2, núm. 1, 2010, p. 9

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265521086003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2655
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265521086003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=265521086003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2655&numero=21086
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265521086003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2655
http://www.redalyc.org


Caros colegas

Editorial

Com enorme alegria, após um ano de árduo trabalho,
inauguramos, com este numero o 2º volume da Surgical &
Cosmetic Dermatology (S&CD), a partir de agora produzida
diretamente na nossa sede pela equipe editorial-SBD.

Como conseqüência, teremos mais espaço, melhores foto-
grafias e liberdade para acompanharmos de perto a produção da
revista.

A nova publicação tem despertado um grande interesse em
nosso meio, provando haver espaço para trabalhos voltados espe-
cificamente para a Cirurgia Dermatológica, Laser e Cosmiatria.

Agradecemos imensamente a todos os autores do 1º volu-
me, que com desprendimento não hesitaram em confiar seus
trabalhos a uma revista nova, e portanto ainda não indexada.
Felizmente compreenderam que são exatamente esses trabalhos,
conduzidos com carinho, criatividade e competência, que divul-
garão a nossa produção científica e nos conduzirão ao caminho
das almejadas indexações. Externamos também um especial
agradecimento ao grande número de Serviços Credenciados-
SBD que já enviaram seus trabalhos, pedindo a contribuição
daqueles que ainda não o fizeram.

Agradecemos também à diretoria da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Dermatológica, que cumprindo o seu papel de
ensino, tem investido na habilidade e criatividade dos dermato-
logistas cirurgiões e cosmiatras, através do incentivo e ajuda
direta a autores interessados através do Grupo de Apoio à
Pesquisa (GAP), que pode ser contatado na própria SBCD.

Acreditamos firmemente que os dermatologistas brasileiros
responderão rapidamente a esse estímulo e permitirão que a
comunidade científica internacional conheça seus potenciais.

2010 se inicia com novos e claros horizontes para a S&CD:
à produção na sede, soma-se o início da parceria científica com
os colegas do CILAD que certamente somará conhecimentos à
nossa publicação.

Bom e produtivo 2010 à comunidade dermatológica bra-
sileira e latino-americana !!

Bogdana Victoria Kadunc
Editora cientifica da S&CD
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