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Editorial

COLUNA/COLUMNA

Arevista Coluna/Columna entra em seu oitavo 
ano de existência, amadurecida e melhorada, 
contendo artigos científicos originais de ótima  

qualidade e de aplicação no dia a dia. Sendo que no ano 
de 2008 foi indexada nas bases de dados Lilacs e Scopus/
Elsevier, o que lhe deu maior projeção na comunidade 
científica nacional e internacional.

Sua tiragem é de 5500 exemplares que são distribuídos 
a todos os membros da Sociedade Brasileira de Coluna, 
aos membros da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, 
aos membros de vários Comitês da Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, às Bibliotecas das Faculdades 
de Medicina e de Instituições onde há interesse sobre  
o estudo das doenças que afetam a coluna vertebral.

Tive o privilégio de ver seu início, talvez não sabendo 
de todo o seu potencial, concorrendo com tantas outras  
publicações abrangendo a área da coluna vertebral.

Graças ao trabalho incansável do Prof. Helton L. A. 
Defino, como seu editor científico e do Dr. Sérgio Daher, 
como seu editor executivo, a revista foi ganhando corpo, 

crescendo, organizando-se, sendo constituída por um corpo 
de editores associados e um conselho editorial bastante  
participativo, responsáveis pela avaliação dos trabalhos  
enviados e orientando possíveis modificações que venham 
melhorar a apresentação do ponto de vista científico. 

A revista transformou-se em um veículo de comunica-
ção no qual são publicados artigos científicos de qualidade,  
que demonstram o conhecimento dos colegas brasileiros  
e possibilitam que outros colegas conheçam o que está 
sendo realizado em nosso meio e promovendo a troca de 
idéias no mais alto nível científico. Destaca-se também  
por sua projeção nas demais sociedades da América Latina 
e Européia, como a Portuguesa, cujos membros recebem 
os exemplares regularmente. Portanto, a revista tornou-se  
a Identidade Científica da Sociedade Brasileira de Coluna.

Sem dúvida nenhuma a revista Coluna/Columna é hoje 
uma realidade, e com um grande potencial.

Como diz o ditado popular: mostre-me suas compa- 
nhias e eu te direi quem és. Podemos dizer que mostramos a 
revista Coluna/Columna para o mundo saber quem somos.
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