
EDITORIAL

Este numero da nossa Revista, alem de ot/mos artigos, traz um Debate de grande importancia. 0 tema,
Preenchimentos, ficou a cargo de uma das profissionais mais respeitadas em nosso pafs por sua seriedade,
etica e enorme experiencia neste vasto campo da cirurgia plostica. Falamos da Ora. Talita Franco.

Quando decidimos trazer 0 tema Preenchimentos para esta seC;ao, que acreditamos seja das mais
importantes em nossa Revista, pensamos em diversos nomes para conduzir 0 debate. Sem duvida alguma
sao inumeros os colegas capacitados para tal. Contudo, quisemos somar, 6s qualificac;oes profissionais, 0

detalhe de ser uma mulher a faze-Io.
Afinal, a industria de preenchimentos passa como um tsunami sobre 0 universo feminino, oferecendo

mogicas e milagres com os quais a nossa cirurgia convencional nao consegue compet/r.
Respaldados pelos lucros estratosfericos de tais condutas, nao so pessoal, mas especialmente dos

fabricantes de tais miraculosos produtos - associados aos fabricantes de moquinas que aposentam os
bisturis - grandes e privilegiados espac;os da mfdia, escrita, falada e televisiva apregoam 0 fim das cicatrizes,
agora substitufdas por seringas e tecnologias eletronicas sofisticadas. As quais faraD jovens e bonitas as
mulheres que temem as "assustadoras" salas de cirurgia e os "riscos" da anestesia. Na leveza das salas
de consultorios, quando nao em saloes de coqueteis vespertinos, enquanto algumas brindam com
champanhe a espera da restauraC;ao de sua juventude, outras se submetem prosaicamente 6s
"seringadas" recem-chegadas do Olimpo...

Por tudo isso, repetimos, escolhemos a Ora. Talita para coordenar este debate. Com seus conhecimentos,
sua franqueza - que nos faz admiro-Ia cada vez mais - e sua respeitabilidade indiscutfvel, podero nos dar
pistas para 0 exercfcio de uma consciencia crftica eficaz, na avaliaC;ao destes novos horizontes esteticos.

Se forem volidos, sejam bem-vindos. Se nao, que a verdade transparec;a sem preconceitos, nem
direcionamentos oportunistas.

A sessao Debates da Revista da SBCP foi criada para permitir esses estudos e essas reflexoes, diante dos
desafios que temos pela frente. Outros virao. Aproveitem bem!

Evaldo A. D'AssumP900
Editor do Revista do SBCP

MENSAGEM DO
FUNDO EDUCACIONAL DA SBCP

A funC;ao de ensino de uma sociedade medica e parte da edificaC;ao de uma sociedade solida e
poderosa dentro do meio medico nacional e internacional. Nao e 6 toa que as sociedades de maior
prestfgio sao aquelas que maiores meios de informaC;ao fornecem aos seus associados, de maneira
democrotica e irrestrita.

o estfmulo ao fornecimento de informac;oes medicos por todas as vias possfveis de comunicac;ao
cientffica tem se tornado cada vez mais intenso na SBCP. Isto pode ser evidenciado pelos diversos meios
utilizados, com totalliberdade de aC;ao de seus executores diretos. 0 conteudo do PEC oferecido na Internet
e nas aulas ministradas nos Congressos e Jornadas, 0 estfmulo que temos recebido para a implementac;ao
de melhorias em nossa Revista e, recentemente, a publicaC;ao do Uvro Cirurgia Plostica - SBCP, no ultima
Jornada Carioca de Cirurgia Plost/ca, sao exemplos claros de como a funC;ao de ensino pode transcender
qualquer outra motivaC;ao que nao a do fornecimento de informac;oes a todos os interessados.

Que continuemos a trabalhar juntos para 0 fortalecimento de nossa sociedade.
Convidamos a todos que participem.

Dov C. Goldenberg
Diretor do Fundo Educocionol SBCP


