EDITORIAL
Chega as mdos de todos voces, nossos companheiros da SBCP, a segunda ediqdo de nossa revista em
sua nova fase.
Suas mudanqas foram bastante significativas e, apesar da convicqdo de que havia sido feito um born
trabalho por parte de diversas equipes, objetivando transformar nossa revista para melhor, havia uma
grande expectativa a respeito de como estas mudanqas seriam recebidas.
Coincidentemente, logo apos a sua distribuiqdo tivemos a excelente Jornada Paulista, onde pudemos
encontrar numerosos companheiros e amigos e ouvir deles as criticas a revista. Como foi gratificante
perceber uma quase unanimidade na aprovaqdo do trabalho feito.
Mas, ainda ndo concluimos o que pretendemos fazer. Algumas seqdes ainda ndo foram publicadas e,
neste nlimero sai uma delas: DEBATES. Nela, pretende-se ter, em todas as ediqdes, uma "conversa" entre
profissionais de grande experiencia, sobre temas atuais, pol6micos, fundamentais a pratica diaria do
cirurgitro plastico.
Para a proxima ediqdo, esperamos contar com cartas dos leitores comentando, dentro das normas da
revista, artigos nela publicados. Se as tivermos, iremos seleciona-las para iniciar outra nova se~do:CARTA
A0 EDITOR.
Tambem teremos a seqtro RESENHA, onde trabalhos interessantes, publicados em outras revistas
nacionais e estrangeiras serdo resumidamente apresentados aos nossos leitores,
Com tudo isso, queremos fazer da Revista da SBCP urn grande canal de crescimento tecnico, cientifico,
etico e cultural para os socios da SBCP. Que assim seja!
Ndo podemos encerrar este nosso editorial sem fazer um comentario ao triste epis6dio acontecido no
final da Jornada Paulista: a morte slibita de nosso colega Paulo Santana Mate6,
Mesmo corn toda a nossa formaqdo espiritual, experiencia e militdncia na Tanatologia, sem dlivida
alguma a morte de um companheiro, de um amigo ou de um parente, nos comove, pois e uma dor muito
profunda. Como dizia John Donne (1573-1631): "A morte de qualquer homem me amesquinha, porque faqo
parte da Humanidade; por isso, nunca perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti." Contudo,
a morte e tambem a melhor professora para a nossa vida presente. Com ela aprendemos a viver. E viver
6 saber que temos de trabalhar, mas tambem temos de desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Viver e nunca
querer o que ndo nos cube ou o que ndo nos e realmente necessario. Viver e ndo cobiqar o que e do outro
nem tentar ser o outro. Afinal, para o outro, o "outro" sou eu. Viver e ser feliz corn o que temos e com quem
temos, sem, contudo, nos acomodar na mediocridade ou no laxismo. Viver e perceber e aceitar a
impermanencia de todas as coisas, de todas as pessoas. Viver e procurar ser feliz, fazendo os outros tambem
felizes, compartilhando corn os outros a nossa felicidade, desejando sempre aos outros, a felicidade. Que
o nosso querido Paulinho esteja em PAZ!
Evaldo A. D'AssumpqBo
Editor da Revista da SBCP

MENSAGEM DO
FUND0 EDUCACIONAL DA SBCP
Estamos vivendo um momento em que ensaios clinicos, estudos experimentais e seus respectivos
resultados praticos cada vez mais se aproximam de nossa realidade profissional diaria, E imperativo ao
cirurgitro plastico participar deste novo momento. Pesquisar, adquirir experiencias e divulgar seus
achados em meios cientificos serios e de fundamental importdncia. De nada vale a experiencia pessoal
se guardada para si.
Uma revista prestigiada pelos membros da Sociedade, corn trabalhos de qualidade cientifica
incontestavel e a participaqtro do conceituado conselho editorial, agora composto por representantes
de todo o pais e tambem do exterior, sdo nossas metas atuais.
Dov C. Goldenberg
Diretor do Fundo Educational SBCP

