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Mais um número da Revista da SBCP chega às suas mãos. Continuamos tendo problemas com a
apresentação de trabalhos fora das normas da revista. Uma boa parte dos autores não lê com cuidado
as normas de publicações, que estão em suas primeiras páginas. Por razões técnicas, algumas normas
foram alteradas e os autores não estão seguindo as informações mais recentes, continuando a enviar
manuscritos de forma irregular. Outros não estão dando muita atenção à redação, que apresenta
inúmeros erros de ortografia, obrigando sua devolução para correção. Há aqueles que continuam
colocando fotografias dentro do texto dos trabalhos. As fotos devem vir sempre fora do texto e, se assim
não for, retornam aos autores. Por isso, renovamos nosso apelo para que cuidem mais dos seus
trabalhos, especialmente da metodologia científica e da redação, para que possam ser aceitos na
primeira remessa.

Neste número, temos trabalhos bastante interessantes e com excelentes contribuições. Além de
algumas novas propostas técnicas e táticas, reflexões sobre o uso de antibióticos e conduta diante de
algumas complicações graves enriquecem nossa revista. O debate sobre rinoplastias está tendo
continuidade com uma ótima discussão sobre o tratamento do dorso nasal, coordenado pelo compe-
tente Dr. Prado Neto. E não podemos deixar de chamar a atenção para um tema que estamos trazendo
para o conhecimento de todos: aquilo que chamamos de “suicídio endógeno” e que pode estar sendo
uma causa de grandes dores de cabeça para alguns colegas. É um assunto controverso, questionado
por muitos, porém vale a pena conhecê-lo. E, se o leitor tiver algum caso que se assemelhe ao que está
descrito, envie-nos um breve relato do mesmo. Queremos ter uma casuística significativa para mais
sólidas conclusões. No mais, ótima leitura!

Evaldo A. D´Assumpção
Editor da Revista da SBCP
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A Revista da SBCP é o meio de comunicação científica de maior visibilidade nacional em Cirurgia Plástica. Sua
importância deve ser destacada uma vez atingida a qualificação pela CAPES de Revista Qualis B nacional, sendo,
portanto, meio de divulgação necessário e suficiente para dissertações de mestrado, como exigência de alguns
programas de pós-graduação.

Ainda assim, o número de artigos enviados para publicação encontra-se aquém do desejado.
Obviamente, o interesse na publicação deve partir dos autores, porém é nosso dever permitir e facilitar ao

máximo os meios formais para a publicação de artigos de qualidade.
Vislumbrando o maior interesse em publicações científicas, a mudança na estrutura de apresentação de

trabalhos submetidos à apreciação da comissão científica do próximo Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica
foi de grande importância. Adequá-los aos moldes de um trabalho para publicação na Revista da SBCP facilitou,
de maneira importante, a estruturação de uma fonte valiosa de potenciais publicações.

Esperamos que todos os autores de trabalhos a serem apresentados no próximo Congresso Brasileiro
sintam-se estimulados a enviarem seus trabalhos para apreciação do conselho editorial e, assim, publicá-los
em nossa revista.

A Cirurgia Plástica precisa ser divulgada em âmbito nacional, e nada melhor do que fazê-lo em uma revista
nacional, que busca passo a passo o reconhecimento e respeito internacional.

Dov C. Goldenberg
Diretor do Fundo Educacional SBCP




