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Infeliz do homem que se julgar realizado ou completo. Com certeza atingiu seu ponto de máxima

mediocridade. Vivendo numa realidade de espaço e tempo, jamais conseguiremos alcançar a totalidade
de qualquer coisa. Sempre existirá um depois para buscarmos fazê-lo melhor ou pior. De uma forma ou de
outra, estaremos caminhando em busca do todo que, nesta nossa realidade, é muito mais do que uma
utopia – pois esta está bem à frente, e pode ser alcançada. O todo, não. Ele é a estrela guia que nos conduz
e nos faz crescer, nos faz ser pessoas humanas – e não deuses! Bom que assim seja!

É dentro deste pensamento que fazemos nossa revista passar por mais uma grande mudança. Mudança
de forma, mudança de conteúdo, mudança de rumos. Mas, com certeza sem perder seu objetivo maior
que é a divulgação científica ética e a formação e informação dos nossos associados, de nossos leitores.

Sabemos que o ser humano é bastante receoso de mudanças. Nossa insegurança prefere sempre o que
é estável, seguro, conhecido. Contudo, devemos aprender a ter a visão ampla das águias, a sabedoria
metafórica das corujas e a força e coragem dos lobos, para nos tornarmos homens e mulheres vitoriosos
e felizes. Seguindo tais reflexões, ousamos mudar. Esperamos que vocês gostem e aprovem. Afinal, é para
vocês que fazemos a revista que é de todos nós.

Evaldo A. D´Assumpção
Editor da Revista da SBCP
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A Revista da SBCP está em uma nova fase. O layout e, fundamentalmente, seu conteúdo foram
modificados com o objetivo primordial de tornar a Revista da SBCP referência em qualidade de publicação
em Cirurgia Plástica, em nível nacional e internacional. Estimular o interesse pela pesquisa e sua divulgação
em nossa revista será um de nossos principais objetivos. A melhoria da Revista passa pela agilidade na
recepção e publicação dos artigos, incluindo a ampliação das categorias de publicação, alterações que
estão em plena fase de execução.

Além da divulgação nacional entre os sócios da SBCP, como é sabido de todos, o objetivo final de uma
publicação científica é sua indexação em meios de divulgação de abrangência mundial, como o Medline.
Atualmente, a Revista da SBCP é indexada na LILACS. O caminho para se atingir a indexação em outras
bases de dados científicas é longo e exige uma série de modificações técnicas na revista, que passaremos
a realizar a partir desta edição. A indexação em outros meios de divulgação nacionais e latinoamericanos,
como o SciELO, também será alvo a ser atingido juntamente à indexação no Medline. Desta forma, a
estruturação formal da Revista, incluindo capa, contra-capa, ficha catalográfica, corpo editorial e conteú-
do será adaptada às regras para indexação, o que exigirá maior rigor na seleção e qualidade dos artigos,
revertendo diretamente em maior prestígio e índice de impacto para a Revista.

O corpo editorial será ampliado, com componentes de todos os estados da federação e serão incluídos
também conselheiros editoriais internacionais, com o objetivo de divulgar e difundir a revista, além de
permitir que artigos tenham discussões e comentários como parte integrante de seu conteúdo.

Editorial, artigos originais, artigos de revisão, trabalhos premiados, fórum de debates e artigos do PEC
serão categorias diferenciadas na revista da SBCP.

A Revista passará a contar com fascículos trimestrais, totalizando quatro números anuais.
Os artigos serão publicados em português, com exigência de resumos em língua inglesa para adequa-

rem-se às normas de indexação. Isto permitirá duplicarmos o número de artigos por fascículo que até então
eram impressos na edição bilíngüe.

As ilustrações e fotografias serão impressas em cores, melhorando a qualidade visual da revista.
Qualidade mínima de definição das imagens será exigida para a publicação.

Enfim, são mudanças que visam aprimorar a divulgação  da revista, incrementar o número de artigos
científicos com qualidade e, fundamentalmente, tornar a Revista da SBCP a primeira opção para a
publicação de periódicos em nosso meio.

Solicitamos a todos que participem com sugestões que serão certamente discutidas e avaliadas.

Dov C. Goldenberg
Diretor do Fundo Educacional SBCP




