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A prática e a ciência se adaptam à pandemia
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The practice and science adapt to the pandemic

Já estamos no 2º número de 2021 e ainda sob um momento bastante complexo de nossas vidas, sem 
perspectivas seguras de seu término.

A pandemia da COVID-19 causou inúmeras alterações em nossa rotina, incluindo a necessidade de 
aprofundar nossos conhecimentos sobre esta nova doença. Entender as características básicas da doença e 
as repercussões sobre diversos órgãos e sistemas, bem como as complicações específicas de interesse à nossa 
especialidade se tornou fundamental para uma prática segura.

A indicação de procedimentos eletivos, baseados na testagem pré-operatória foi fundamental para 
assegurar a realização de procedimentos em pacientes, sem os riscos de complicações da doença, que se 
provou associada à realização de procedimentos anestésicos e cirúrgicos1-3. As oscilações no número de 
contaminados ao longo dos meses provocou intermitência na realização dos procedimentos, com variações 
regionais e temporais.  Esta instabilidade na execução de procedimentos teve impactos diretos nos aspectos 
financeiros e econômicos dos cirurgiões, e também no ensino e aprendizado dos médicos residentes4-7.

Algumas situações relacionadas especificamente à cirurgia plástica sofreram mudanças no perfil de 
tratamento. Motivadas pelas restrições e recomendações à não execução de procedimentos nas fases mais 
intensas da pandemia, o aumento na complexidade de casos de reconstrução de feridas e após ressecção 
oncológica ocorreu pela maior demora na busca por tratamento cirúrgico definitivo. Adicionalmente, o 
aumento na incidência de casos de úlceras por pressão em localizações atípicas, devido à necessidade de 
pronação de pacientes em sedação e sob ventilação mecânica foi observado, motivando a instituição de 
protocolos específicos de prevenção8-16.

Coube à Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP) estimular e receber inúmeros artigos 
relacionados ao tratamento da COVID-19. Além de demonstrar o interesse do cirurgião plástico brasileiro 
em divulgar suas experiências, nossa revista se equipara a diversas revistas científicas ao criar um fluxo 
rápido para a divulgação destes estudos, por meio da criação do setor “ahead of print” específico para artigos 
relativos à COVID-191,3,9,10-13,16. 

Dov Goldenberg, 
Editor Chefe. 
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