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EDITORIAL

Temos tentado, juntamente com o Dr. Aymar Sperli, aumentar o número de páginas da nossa
Revista, assim como também acrescentar mais um número anual, passando dos atuais três para quatro.

A melhoria da apresentação e do conteúdo de nossa revista e principalmente sua indexação
proporcionaram o envio de quantidade muito maior de artigos do que recebíamos. Temos artigos para
quase dois anos se continuarmos a publicar somente cinco artigos por número.

O envio de resumos para o Dr. Fábio Nahas é muito importante para o conhecimento e a
divulgação da produção nacional, além de facilitar as pesquisas bibliográficas.

Também volto a insistir para que os autores atentem para as normas de publicação, pois muitos
bons artigos não são enviados para avaliação porque estão fora da orientação. Não sendo obedecidos
aspectos comuns a qualquer publicação, freqüentemente nos deparamos com o não uso do espaço
duplo, fontes pequenas, folhas não numeradas, fotos de má qualidade, configuração das páginas com
margens inadequadas ...

Tenho recebido "cobranças" quanto ao fórum sobre mamaplastias de aumento, porém sua pu-
blicação independe de mim e ele já deveria ter sido publicado há muito tempo. A falta de espaço tem
também influenciado neste aspecto.

Claudio Cardoso de Castro
Editor

MENSAGEM DO FUNDO EDUCACIONAL DA SBCP

Após 10 anos de regularidade na tiragem da Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica, estamos chegando ao final de mais um ano, com total sucesso na qualidade e quantidade dos
artigos recebidos, alguns já publicados e outros no prelo, em fase de espera para serem editados.

Queremos expressar nossos agradecimentos ao esforço conjunto da Editoria da Revista, as-
sim como dos conselhos Editorial e Científico, que têm demonstrado total dedicação em suas respecti-
vas funções, permitindo que a Revista tenha galgado o primeiro degrau na Indexação Internacional e
estando em fase de ampliação de novos Índices Internacionais.

Nesta fase, já temos programados trabalhos suficientes para o próximo ano, deixando sem-
pre espaço para novos artigos que possam ser inseridos nas edições programadas, o que nos permite
estabelecer um equilíbrio entre eles e os trabalhos anteriormente recebidos, de acordo com os objeti-
vos de cada número da Revista. Continuem contribuindo com novos temas.

Aymar Sperli
Diretor do Fundo Educacional SBCP


