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Este número de nossa revista está bastante mesclado. Além de excelentes trabalhos de pesquisa –

inclusive dois premiados no Congresso da SBCP do ano passado – , traz revisões importantes, estudos originais

e alguns casos muito interessantes. Existem colegas que não apreciam os  Relatos de Caso, contudo, eles

nos trazem, com freqüência, soluções que, pela raridade dos mesmos, não costumam ser encontradas nos

livros clássicos. E, quando pacientes nos procuram com doenças semelhantes, aquele diagnóstico feito, ou

aquela solução apresentada para um caso peculiar, pode se tornar a tábua de salvação para resolver um

problema complicado.

Também, neste número, estão dois temas que fogem à rotina das novas técnicas ou táticas cirúrgicas.

Referimo-nos aos relacionados à psicologia e à bioética. Dois assuntos que nem sempre são bem recebidos,

mas que podem representar uma luz balizadora para nos retirar de grandes problemas, especialmente na

área judicial.

Desconhecemos cirurgiões plásticos que dedicam parte do seu tempo de estudos à leitura de livros de

psicologia, psiquiatria ou legislação. Portanto, incluir esses temas na revista do cirurgião plástico brasileiro,

sem dúvida, é uma importante contribuição para o sucesso e a paz em seu exercício profissional. Esperamos

que todos aproveitem, e bem.

Evaldo A. D´Assumpção
Editor da Revista da SBCP
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Aproximamo-nos do momento de um novo pleito eleitoral. Momento para refletirmos sobre a importân-
cia da Revista da SBCP e sua independência científica. Nestes últimos anos, exercendo as atividades junto
ao Fundo Educacional, procuramos atuar da maneira mais isenta possível, agregando colegas de todo
o país, com o objetivo principal de transformar a Revista em um meio de alta qualidade, na divulgação de
pesquisas e estudos clínicos.

Com este fascículo, completamos uma série padronizada de números da Revista, permitindo o envio
de material para a obtenção de indexação junto à SciELO.

Esperamos, assim, que a Revista da SBCP ascenda  para a classificação Qualis A Nacional pela Capes,
incrementando ainda mais o interesse em publicar em nossa Revista.

Dov C. Goldenberg
Diretor do Fundo Educacional SBCP


