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Editorial

ARevista Brasileira de Queimaduras nasceu da conjugação de esforços de profissionais da 
Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ) de distintas especialidades, aproximados pelo 
interesse e experiência no tratamento a pessoas que sofreram queimaduras. Desde sua 

criação, no ano de 2001, tornou-se o veículo oficial de divulgação de conhecimento científico desta 
sociedade, por meio de publicação trimestral. Os distintos profissionais que já integraram a equipe 
Editorial têm buscado o caminho para atender as normas do International Committee of Medical 
Journal Editors (ICMJE) que lhe permite ser reconhecida como um peer reviewed journal. O desafio 
proposto e a delimitação de objetivos, em prol do aprimoramento do gerenciamento da revista 
e da qualidade de informações divulgadas, desde setembro de 2012, trouxeram um importante 
motivo de comemoração, a indexação da revista na Base de Dados LILACS/BIREME.
Ao dar início às atividades da nobre tarefa conferida pela SBQ, a equipe de editores expressa a sua 
gratidão aos profissionais das distintas áreas de saúde pelos incansáveis esforços em contribuir com o 
crescimento da Revista Brasileira de Queimaduras nos últimos anos, seja como editores, membros 
do corpo editorial ou autores que confiaram na revista como meio de divulgação do conhecimento 
produzido.
A equipe editorial reconhece a responsabilidade e o importante papel assumido, e  expressa o 
compromisso de dar continuidade ao trabalho até então desenvolvido, o qual tornou a revista um 
importante veículo de divulgação de conhecimentos científico sobre queimaduras e, atualmente, 
extrapola as fronteiras nacionais, aproximando a equipe multiprofissional, que trabalha no cuidado 
a pessoas que sofreram queimaduras, de novos conceitos, novas abordagens e novas tecnologias 
de cuidado.
Entende-se que o processo de divulgação de conhecimento científico faz parte da necessidade do 
desenvolvimento da sociedade. Portanto, por participar desta sociedade, nós entendemos que 
como pesquisadores, revisores e editores temos a responsabilidade de dar continuidade a criação 
e divulgação de informação científica, com a qual a comunidade em geral, os acadêmicos e profis-
sionais possam continuar se beneficiando.
Desta forma, gostaríamos de convidar aos nossos grandes parceiros, autores/pesquisadores, a 
continuar colaborando com o envio de resultados de trabalhos de investigação e aos membros 
do corpo editorial e revisores a continuar contribuindo com o aprimoramento da qualidade do 
resultado de cada número da revista publicado.
Esforços conjuntos permitirão traçar objetivos de trabalho, passíveis de serem alcançados, visando 
atingir critérios de qualidade que permitam a futura indexação da revista em outras bases de dados.
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