
EDITORIAL

Com este editorial, estamos nos despedindo dos nossos leitores, uma vez que encerramos nosso segundo
mandato e agora etempo de renovar, Temos a consciencia tranqCJila de ter feito um bom trabalho e isso
nos tem sido confirmado pelos muitos cumprimentos recebidos pelo que ehoje a nossa revista,

Com certeza nao emerito de uma s6 pessoa, mas de um enorme grupo que inclui os Conselheiros
Cientfficos que fizeram exaustivo, porem magnffico trabalho de revisao, com muitas sugest6es aos autores,
que puderam usufruir da grande experiencia em metodologia cientffica dos colegas que avaliaram seus
trabalhos, Especialmente porque tiveram plena Iiberdade de opinarsem qualquer constrangimento, Tudo
foi feito em total anonimato esigilo, de forma que nem os Conselheiros sabiam quem eram os autores, nem
esses quem eram os Conselheiros, Somente n6s escolhfamos e sabfamos quem estava avaliando quem,
evitando-se, sempre que possfvel, Conselheiros e autores do mesmo Estado.

Aessegruposesoma os funcionarios dasecretariadaSBCP, em especialaEdneia, sempre eficienteedisponfvel
poraagilizaradistribui9aO dos trabalhos eapublica9aO darevista. ARosdngela, que tem sido boa conselheira, e
sua equipe da editoraSollo, responsaveispela formata9aO equalidade grafica de nossa revista.

Nao podemos omitir 0 apoio que sempre tivemos da diretoria encabe9ada, antes pelo Dr, Sergio
Correirao, e agorapelo Dr. Osvaldo Saldanha.

A todos 0 nosso muito obrigado!
Como ultima colabora9aO, deixamos asugestao para 0 novo presidente da SBCP, Dr. Tariki, de mudar 0

nome da revista para Revista Brasileira de Cirurgia Plastica, Certamente este nome ira tiror-Ihe 0 aspecto de
um simples 6rgao interno de uma sociedade, tornando-a melhor reconhecida como a principal revista
cientffica da cirurgia plastica brasileira,

Com os esfor90s que estdo sendo feitos para asua indexa9aO ampla, eaedi9aO eletronica bilfngCJe pela
Internet, em breve, teremos anossa especialidade bem mais reconhecida e respeitada no mundo inteiro,
oque sempre foi 0 nosso objetivo,
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Esta ea ultima edi9aO de 2007. Um ana caracterizado por uma significativa melhora na qualidade da
Revista, por sua regularidade e pela seriedade com que todos os envolvidos neste arduo trabalho
puderam mostrar os frutos de uma atividade conduzida com espfrito cientffico e etica, Entretanto, ha
muito 0 que melhoror, Devemos construir um cicio vicioso voltado para 0 aumento da qualidade e 0

incremento no numero de artigos originais, que s6 pode ser mantido com a coiabora9aO de todos os
s6cios, ao enviarem seus trabalhos cientrficos para a revista.

Como perspectivas para 2008, buscamos finalizar 0 processo de indexa9aO na SciELO, publicor na
Internet a versao da revista em idioma ingles esubstituir todo 0 processo de envio e revisao de ortigos pelo
metoda eletronico, facilitando e agilizando todo 0 processo.

Enfim, esperamos mais um ana de trabalho serio, voltado iminentemente para 0 desenvolvimento
cientffico da especialidade, de modo a permitir que a Revista da SBCP seja 0 vefculo nacional de maior
importdncia na divulga9ao de nossos resultados.
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