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Tratamento de sequelas de queimadura de face com laser 
de CO2 fracionado em pacientes com fototipos III a VI
 
Ricardo Baroudi
Editor-chefe da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica

Prezado editor
Gostaria de solicitar que a seguinte informação comple-

mentar seja publicada na revista, referente ao artigo de minha 
autoria intitulado “Tratamento de sequelas de queimadura de 
face com laser de CO2 fracionado em pacientes com fototipos 
III a VI”1, publicado na edição 27(1) da Revista Brasileira 
de Cirurgia Plástica (RBCP): 
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