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Chega às mãos de nossos leitores, o último fascículo do volume de 2006. Sem dúvida, este foi um ano
bastante trabalhoso para toda a nossa Sociedade, que tem se esforçado para melhorar, cada vez mais,
nossas programações científicas e de congraçamento dos cirurgiões plásticos brasileiros.

Também a nossa revista tem procurado melhorar cada vez mais, fazendo rigorosa seleção dos
trabalhos a serem publicados, tornando-a veículo essencial para a atualização dos  especialistas, não
só brasileiros, mas de muitos outros países onde nossa revista circula.

Esta edição está bastante rica, com diversos trabalhos originais e de pesquisa, que trazem valiosas
contribuições. Temos também um debate interessante sobre o uso de próteses mamárias, que foi muito
bem desenvolvido pelo colega Léo Doncatto, do Rio Grande do Sul.

Estamos introduzindo mudanças na forma de apresentação do resumo, para colocar nossa revista
em padrões internacionais. Os trabalhos que já nos haviam sido enviados com o formato anterior serão
publicados, porém os que vierem agora deverão seguir as novas normas. Por isso, prestem bastante
atenção às novas normas de publicação.

Estamos também introduzindo, neste volume, o Índice geral do mesmo, abrangendo todos os seus
fascículos. Com isso, facilitando a consulta do que foi publicado durante o ano, em nossa revista.
Desejamos a todos um bom proveito!

Evaldo A. D´Assumpção
Editor da Revista da SBCP
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Inovações científicas em nosso meio são freqüentes, porém, muitas vezes, limitadas a comentários
ou apresentações informais.

Quantas idéias fantásticas nós temos... E ao percebermos, são publicadas por outros ao redor do
mundo. Será somente mera coincidência? Não. Certamente, as idéias surgem em função das dificul-
dades que encontramos e da necessidade de resolvê-las. O brasileiro é inventivo por natureza e
necessidade.

O diferencial é divulgar e oficializar as idéias e pensamentos em forma de publicação científica.
A Revista da SBCP é fórum ideal e acessível aos associados para a divulgação científica de suas idéias,

experiência e inovações.

Dov C. Goldenberg
Diretor do Fundo Educacional SBCP


