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A Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está em processo de indexação. Para que isso
esteja acontecendo, devemos agradecer ao Dr. Aymar Sperli por sua constante luta junto aos órgãos envolvidos, além da melhoria da apresentação gráfica do periódico e do padrão dos artigos. Nosso corpo editorial tem também sido de grande valia, contribuindo para a melhor apresentação dos artigos.
Temos ainda encontrado muitas dificuldades para liberar os trabalhos em conseqüência dos erros na
apresentação das referências bibliográficas, que devem seguir um padrão internacional. Também as legendas comumente não obedecem aos padrões exigidos. A compreensão da maioria dos colegas, entretanto,
tem ajudado a contornar esses pequenos obstáculos.
Continuaremos nossos esforços no sentido de atingir o padrão que nos dispusemos ao assumir a
chefia editorial da revista.
Claudio
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Para que uma Revista faça parte de um índex internacional, ela deve obedecer a uma série de quesitos
que serão avaliados, tais como:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qualidade das ilustrações fotográficas: enquadramento, definição e nitidez das imagens, regularidade nas tomadas pré e pós-operatórias, fidelidade das cores e equilíbrio no contraste e na iluminação,
campos cirúrgicos limpos, ausência de adornos em fotos de pacientes, etc,
Gráficos objetivos e nítidos.
Originalidade dos artigos.
Estilo' claro e objetivo, na(s) Iíngua(s) que se propõe a editar.
Uni termos, seguindo a padronização internacional.
Resumo contendo a idéia sucinta do artigo que está sendo publicado.
Referências bibliográficas dentro dos padrões internacionais.
Número mínimo de artigos publicados em cada edição.
Citações bibliográficas no texto, referentes à bibliografia consultada.

Enfim, tudo isso, e muito mais, está sendo analisado pelos índices internacionais, levando-se em
conta, também, o passado editorial da Revista.
Assim é que, como no passado a Revista não apresentava as qualidades acima descritas, os Editores
da Revista deverão enviar, de acordo com a periodicidade de edição, cada número, para que, com o tempo,
suas qualidades editoriais sejam comprovadas.
Isso chega a demandar uma espera de 4 a 5 anos. É
exatamente o que está acontecendo com a Revista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Com a regularidade de edição e pelo esforço e dedicação de todo o corpo editorial, atingiremos
nossos objetivos. Tudo é questão de tempo!
Diretor
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