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Editorial

Caros colegas dermatologistas 
brasileiros

Inauguramos o 6º  ano de publicação da Surgical & Cosmetic Dermatology com uma
agradável sensação de que foi um acerto a sua criação pela Diretoria da SBD da gestão
2009-2010 encabeçada delo Dr. Omar Lupi.

O fluxo de artigos recebidos pela revista vem aumentando paulatinamente desde
2009 e permite ao corpo editorial hoje, no fechamento do 1º número de 2014, uma
posição bastante confortável para a escolha de excelentes artigos focados em Cirurgia
Dermatológica, Cosmiatria e Procedimentos Dermatológicos Diagnósticos e
Terapêuticos utilizando novas tecnologias.

Desde o princípio, temos tido o cuidado de seguir todas as regras e recomenda-
ções para as indexações, e neste momento a revista está apta para pedidos nas bases
mais importantes.

E o retôrno aos nossos esforços tem sido muito positivo devido principalmente
ao crescente interesse por estas áreas da Dermatologia e à revelação de jovens autores
entusiasmados e talentosos.

Vai aqui o nosso agradecimento aos Serviços Credenciados da SBD e aos autores
de Clínicas Privadas pela constante colaboração e aos nossos incansáveis pareceristas.

Estamos atingindo estabilidade e maturidade suficientes que nos permitem alme-
jar um futuro promissor para esta publicação, tão moderna quanto os assuntos que se
propõe estudar.

Dra. Bogdana Victoria Kadunc
Editora científica da Surgical & Cosmetic Dermatology
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