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Com a indexação da revista da Sociedade Brasileira de Queimaduras no Lilacs, a informação científica produzida 
pelos profissionais ligados à área de atendimento ao queimado passou a ser compartilhada e recuperada nas 
bases de dados nacionais, Latino-americanas e do Caribe; tornou-se mais um recurso de produção cien-

tífica para aqueles profissionais voltados ao ensino, pesquisa e extensão em Universidades e Centros de Pesquisa; 
consolidou-se como o mais importante meio de divulgação para os pares de nossa Sociedade de Queimaduras. Sem 
dúvida, uma grande contribuição que a SBQ traz a todos que, somada aos eventos regionais e nacionais promovidos 
pela entidade, como o CNNAQ, as Jornadas Regionais e o Congresso Brasileiro, tem dado o impulso necessário 
para a evolução e a melhoria da qualidade do tratamento integral ao queimado no Brasil.

A informação científica é um potente recurso de divulgação e socialização do conhecimento em saúde, que 
permite, por exemplo, em nível geral que  programas de prevenção, tratamento, pesquisas clínicas e reabilitação, 
etc sejam analisados, validados e reproduzidos em condições semelhantes de amostras clínicas e procedimentos de 
outros autores em outros centros; por outro lado, em  nível específico, permite também que nossos resultados de 
programas e tratamentos sejam analisados, quantificados e estabeleçam rotinas de tratamento ou mudem condu-
tas e paradigmas, acompanhando a evolução científica e tecnológica. A importância da análise de resultados e sua 
divulgação entre pares fica bem claro nas palavras do cirurgião Murillo Ronald Capella: “.. prefiro ser operado por 
um cirurgião que fez 100 apendicectomias e analisou e divulgou seus resultados do que por um cirurgião que fez 
1.000 apendicectomias e nunca analisou seus resultados ...”. Essa é a essência da verdade científica que promove 
o progresso do conhecimento e a melhora da qualidade do atendimento.

Procurando ainda complementar a função de divulgar e promover o conhecimento na área de queimaduras 
em nosso meio, a partir desse número a revista da SBQ introduz uma nova forma de artigo: todos os números 
contarão com a publicação “tema de revisão”, onde serão abordados aspectos importantes do atendimento integral 
ao paciente queimado escrito por autores especialmente convidados pelo corpo editorial. O objetivo é informar 
e atualizar temas que dizem respeito ao nosso dia-a-dia de atendimento ao queimado. Nesse número, iniciamos 
com uma revisão sobre a evolução da terapia tópica com prata que mudou o desfecho do tratamento do paciente 
queimado desde a década de 60 com Fox e a sulfadiazina de prata, até os dias atuais, com curativos de liberação 
lenta, que se constituem em um amplo arsenal terapêutico no tratamento de queimaduras de 2o grau.

Portanto, desejamos uma boa leitura e que, cada vez mais, esse seja o nosso veículo de comunicação e integração.

Abraço a todos.
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