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Indexação da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica na
SciELO
Agradecemos aos colegas que, após receberem a men
sagem enviada aos sócios por e-mail em 10 de maio de 2011,
reproduzida a seguir, informando sobre a indexação da Re
vista Brasileira de Cirurgia Plástica na SciELO, enviaram
suas mensagens de congratulação.
Caros colegas,
Como deve ser do conhecimento dos Srs., a Revista Bra
sileira de Cirurgia Plástica (RBCP) foi selecionada para
integrar a coleção da SciELO (www.scielo.br).
É provável que muitos colegas não tenham a exata di
mensão da importância dessa indexação, que, com certeza,
nos dará maior visibilidade no panorama científico nacional
e internacional.
O ingresso na SciELO pode ser considerado um certifi
cado da qualidade do periódico, restrito a um seleto grupo
de publicações. Isso demonstra que a RBCP tem cumprido
seu papel de divulgação das pesquisas em Cirurgia Plástica,

Manifestações dos associados
Parabéns, querido Professor Doutor Ricardo Baroudi, por
mais esta conquista em nível internacional.
Um forte abraço de seu admirador e amigo,
Ailton de Araújo Cerqueira
Membro titular da SBCP, Vitória, ES, Brasil.

disseminando experiências e conhecimentos, nos auxiliando
a antever o futuro da especialidade.
É gratificante constatar que o conjunto de ações empreen
didas ao longo dos últimos anos foi reconhecido. A indexação
é resultado de um esforço coletivo de autores, revisores e,
sobretudo, da Diretoria da SBCP, que acreditou e apoiou o
planejamento proposto pelos editores da RBCP, que visava
ao crescente aprimoramento e profissionalismo editorais.
Embora estejamos num processo acelerado de cresci
mento qualitativo e quantitativo, ainda temos muito a fazer
na busca de critérios de excelência que possibilitarão a inde
xação da RBCP no Medline e Thomson Reuters (ISI Web of
Science), o que só será possível com o empenho de todos.
Despedimos-nos convidando a todos para acessarem nossa
revista na SciELO: http://www.scielo.br/rbcp
Um abraço,
Ricardo Baroudi e Dov Charles Goldenberg
Editores da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica
Correspondência enviada aos sócios da SBCP: 10/5/2011

Parabéns pela conquista. Sentimo-nos muitíssimo bem
representados por vocês. Sei da grandiosidade de estarmos
na SciELO.
Grande abraço,
Eduardo Lintz
Membro titular da SBCP, São Paulo, SP, Brasil.

E-mail recebido: 11/5/2011

E-mail recebido: 10/5/2011

Congratulações, o trabalho foi primoroso.
Abraços,
Lacerda de Andrade Almeida
Membro titular da SBCP, Recife, PE, Brasil.

E-mail recebido: 10/5/2011
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Parabéns pelos esforços de reconhecimento da especia
lidade.
João Márcio Prazeres dos Santos
Membro associado da SBCP, Juiz de Fora, MG, Brasil.

E-mail recebido: 11/5/2011
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