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EDITORIAL

Gostaria de chamar a atenção para a importância do envio para a nossa editoria dos resumos dos
artigos publicados pelos colegas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em outras revistas que não
a Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Para que esta sessão seja melhorada, convocamos o Dr. Fábio Nahas, que passa a ser o editor dos
resumos. Lembramos aos colegas que enviem "resumos" e não "pequenos artigos". Alguns dos poucos
resumos que nos foram enviados não puderam ser publicados por causa da sua extensão.

Enviem seus resumos para: Dr. Fábio Nahas. Rua lnhambu, 332 - 04520-010 - São Paulo-SP; ou
por e-mail: fabionahas@uol.com.br

Em relação aos artigos, continuo com problemas relacionados às normas para publicação em nossa
Revista. Fotos de má qualidade, referências bibliográficas que, além de não obedecerem à orientação,
muitas vezes não têm coerência, páginas não numeradas, margens mínimas, espaço reduzido ... Alguns
artigos estão de tal forma fora das normas que nem são enviados para revisão.

Não se esqueçam de manter cópia dos artigos enviados, pois eles não serão devolvidos.

Os fóruns voltarão a ser publicados a partir da publicação do fórum sobre complicações em
mamaplastia de aumento.

Claudio Cardoso de Castro
Editor

MENSAGEM DO FUNDO EDUCACIONAL DA SBCP

Um dos grandes problemas enfrentados pelos médicos em geral, e principalmente os cirurgiões
plásticos, é a documentação do prontuário médico. Assim sendo, neste número está publicado um
artigo assinado pela Dra. Lydia Massak.o Ferreira, em que é apresentado um modelo de Ficha Clínica,
com o objetivo de sanar falhas na documentação médica e legal.

A Revista da SBCP abre as portas para que artigos de interesse médico-legal diretamente ligados à
especialidade venham a enriquecer a bibliografia sobre o assunto, nem sempre lembrado em outros
Periódicos.

O Fundo Educacional continua empenhado na manutenção da regularidade e qualidade da nossa
Revista. O suporte técnico-editorial da CMS Editora tem sido de capital importância para a obtenção
desse êxito durante as 4 gestões dos últimos 6 anos.

Aymar Sperli
Diretor do Fundo EducacionalSBCP


