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 A REVISTA PELLE SANA (RPS) é o veículo principal de comu-

nicação científica da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermato-

logia (SOBENDE).  Nasceu oficialmente no final da década de noventa 

como fruto do empenho de enfermeiras interessadas em disseminar co-

nhecimento sobre cuidados com a pele. O periódico teve apenas cinco 

números impressos e o processo editorial nesse formato foi interrompido.

 Em 2016, ano em que a associação completa sua primeira maior 

idade, 18 anos, nada melhor para celebrar essa data especial que reconsa-

grar seu valioso patrimônio: a revista PELLE SANA. Assim, temos a grata 

satisfação de reapresentar o periódico em seu novo formato, o projeto edi-

torial eletrônico, a toda comunidade de enfermagem e demais profissionais 

apaixonados por esse campo de atuação.

 A revista eletrônica acompanha as novas tendências da atualidade; 

tem como vantagens maior abrangência, rapidez de acesso e, sobretudo a 

contribuição com as causas ambientais. 

 Bem sabemos que uma revista científica somente atenderá a neces-

sidade da comunidade especializada com o apoio desse mesmo grupo; tal 

como um ser humano precisa primeiro nascer para existir, ser criança e dar 

seus primeiros passos se colocando na vida e enfrentando os obstáculos, as-

sim será a RPS. Para que cresça, amadureça, seja indexada e se qualifique é 

preciso, além de incentivo e comprometimento, participação dos profissio-

nais. Nesse sentido, nós editoras, ansiamos pelo envio de artigos, sejam eles 

artigos originais, revisões, relatos de experiências, atualizações, resumos de 

teses, reflexões e cartas aos editores.

 Esperamos que a divulgação do conhecimento sobre estética, saúde, 

adoecimento e recuperação da pele consolide o lugar de merecimento da 

Enfermagem Dermatológica e dê visibilidade ao trabalho sério e qualificado 

desenvolvido por tantos profissionais.

 Desejamos vida longa para a RPS e boa leitura para você.
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