
Chegou a hora de termos uma revista 
científica de mão no Brasil?

Nos últimos anos estamos constantemente conversando sobre a necessidade 
de divulgar a nossa especialidade em cirurgia da mão. 

Penso que existem diferentes formas de divulgar o nosso trabalho. 

E uma delas, talvez uma das mais importantes, é através de publicação artigos científicos. E uma delas, talvez uma das mais importantes, é através de publicação artigos científicos. 
Temos que mostrar o que nós fazemos de diferente!

Nossos sócios sempre tiveram uma produção científica considerável, mas, na hora de 
publicar, enfrentamos muitas dificuldades. 

As revistas internacionais específicas de cirurgia da mão, principalmente as “indexadas”, 
estão cada vez mais exigentes e concorridas, principalmente nesse período pós-pandemia.

Tradicionalmente acabamos optando por publicar na Revista Brasileira de Ortopedia - RBO Tradicionalmente acabamos optando por publicar na Revista Brasileira de Ortopedia - RBO 
(https://www.rbo.org.br/), que, como o próprio nome diz, é a publicação oficial da SBOT. 
Uma revista feita para ortopedistas.

A SBCM tem uma parceria com a Revista HAND, da AASH 
(https://journals.sagepub.com/home/han). Essa parceria nos dá livre acesso 
às publicações e direito a ter duas indicações para o corpo de editores/revisores. 
Não temos, porém, nenhuma facilidade no envio ou na análise das nossas publicações.

Também damos suporte a Revista RICMA - Revista Iberoamericana de cirurgia da mão Também damos suporte a Revista RICMA - Revista Iberoamericana de cirurgia da mão 
(https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00033287), 
periódico tradicional, publicado pela Sociedade Espanhola de Cirurgia de Mão. Nessa, apesar 
de termos mais acesso ao corpo editorial e podermos enviar os artigos em português, 
esbarramos no entrave que não é indexada, portanto com uma projeção limitada.

Em 2021, a ASOCIMANO (Sociedade Colombiana de Mão), juntamente com as sociedades 
do Equador, Bolívia, Chile e Venezuela, criou a CCMi - Revista de cirurgia de mão 
e microcirurgia e microcirurgia (https://asocimano.org/cmmi/), com o intuito de divulgar e disseminar 
o conhecimento em cirurgia da mão naqueles países.

Não é fácil conseguir criar e indexar uma revista, 
mas deixo aqui uma pergunta: não está na hora 
de termos a nossa RBCC (Revista Brasileira 
de Cirurgia da Mão)?

É um bom tema para debate. 
Bom fim de semana a todos!Bom fim de semana a todos!


