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EDITORIAL
Neste número apresentamos o segundo fórum de debates em que o tema mamaplastia de aumento é

amplamente discutido.

Os primeiros resumos de trabalhos em breve serão publicados. Enviem os seus para que possam ser
divulgados. Eles também vão auxiliar, em muito, nas pesquisas bibliográficas.

No próximo número esperamos publicar a sessão "como resolver este caso". O próximo fórum será
sobre anestesia em cirurgia plástica.

Claudio Cardoso de Castro
Editor

MENSAGEM DO FUNDO EDITORIAL SBCP
O Fundo Editorial da SBCP - instituído pelo conselho deliberativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia

Plástica, em reunião do CD, na cidade de Curitiba (gestão do Dr. Liacyr Ribeiro) - há 8 anos vem coordenando
as atividades que lhe são conferidas, assessorando as diversas gestões das Diretorias Executivas da Sociedade.

Assim é que, a partir de sua instituição, no ano de 1992, passaram a se destacar as seguintes atividades:

• Edição regular da Revista da SBCP, com tiragem quadrimestral.
• Assessoria e consultoria do setor de informática da SBCP, com atualização constante tanto no

que se refere às necessidades de programas como de equipamento da Sede da SBCP.
• Criação, instalação e acompanhamento do site da SBCP, na Internet, com constantes modificações,

de acordo com a evolução que este setor de comunicação tem exigido.
• Implantação e assessoria no sistema de apresentação em multimídia, em eventos da SBCP.
• Consultoria,quando solicitada,quanto aos impressosbásicos, folhetose demais necessidadesgráficasda SBCP.

Estando a atual Diretoria Executiva Nacional empenhada na revisão dos estatutos da nossa Sociedade,
assim como de seus diversos regimentos internos, o Fundo Editorial está fazendo uma revisão de seu
regimento, a fim de adequá-lo às necessidades atuais da SBCP.

A SBCP foi a primeira sociedade internacional de Cirurgia Plástica a implantar o seu site na Internet. A
partir do início de 2001, todas as regionais, departamentos, comissões, capítulos, etc., terão espaço prioritário
dentro do Site, para manter os sócios informados sobre as atividades que lhes competem, assim como trocar
informações através de chats e outras inovações que serão implantadas.

Estamos ainda implementando, na Internet, o setor de informações ao público em geral, não somente
na área de cirurgia estética, como também em malformações congênitas, traumatologia facial, oncologia
cutânea, mastologia, queimaduras, rinologia, cirurgia de mão, etc.

Já estão bastante adiantados os estudos para a implantação do sistema de teleconferências, dentro de
nossa SBCP. Esta inovação permitirá que os colegas das diversas regiões do Brasil participem de debates
"ao vivo", com colegas do Brasil e do exterior. Acreditamos que, ainda no ano de 2001, tal sistemática
esteja em funcionamento.

Aymar Sperli
Diretor do Fundo Editorial SBCP


