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Editorial

Um agradecimento. É com estas palavras que gostaria de iniciar este último 
Editorial que tenho o prazer e a honra de escrever como Editor-Chefe da 
Revista Brasileira de Queimaduras.

E gostaria de iniciar agradecendo ao nosso editor anterior, Dr. Wandir Schiozer, 
que nos entregou uma Revista fortalecida, com suas edições em dia e principal-
mente pelo seu esforço da almejada indexação junto ao Lilacs, agregando um 
valor acadêmico à publicação científica de nossa Sociedade, fato indelével que fica 
registrado na SBQ. 
Agradecer à Dra. Maria Cristina Serra, Presidente da SBQ, pela confiança depositada 
em nossa proposta de trabalho e apoio constante frente às inúmeras dificuldades 
que uma Revista desse porte enfrenta, a cada edição, para manter sua periodicidade, 
seu financiamento, distribuição e divulgação. Dra. Maria Cristina, registre-se tam-
bém, deu um novo olhar à nossa Sociedade, principalmente por nos aproximarmos 
de outras Sociedades de Especialidades, como a Sociedade de Pediatria (SBP), a 
Sociedade Brasileira de Tratamento Avançado de Feridas (SOBRATAFE) e a Socie-
dade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética (SOBENFeE), e integração 
a Sociedades Internacionais, principalmente latino-americanas. Aliás, ficam aqui 
nossos desejos de boa sorte e uma gestão novamente brilhante frente à Federação Latinoamericana de Queimaduras (FELAQ).
Agradecer a todos os membros da Diretoria da SBQ, que direta ou indiretamente contribuíram nas edições da Revista, en-
viando artigos e estimulando colegas a escrever e divulgar a informação científica por eles produzida. Realmente, um trabalho 
de uma equipe coesa e competente na gestão de nossa Sociedade.
Agradecer ao Ricardo Brandau, nosso incansável Assessor Editorial, cujo trabalho árduo e muitas vezes penoso de formatar e 
até mesmo editar artigos no formato de nossa revista permitiu que pudéssemos ter um aproveitamento superior a 90% de 
todos os trabalhos enviados, fazendo com que as diversas experiências clínicas, retratos de casos e revisões bibliográficas de 
temas relevantes chegassem a todos os membros da SBQ.
E finalmente este último Editorial sob nossa responsabilidade não seria completo se não tivéssemos também uma palavra de 
Parabéns. E parabéns ao Dr. Francisco Moreira Tostes, que apresentou em Gramado este ano, um dos melhores Congressos que 
nossa Sociedade já teve. O padrão científico, a organização, as confraternizações, todas combinadas com a belíssima cidade de 
Gramado em clima Natalino com certeza ficam marcados nas mentes e nos corações de todos nós como um momento único 
um momento muito especial. Acima, uma foto de um dos momentos de confraternização com nossos amigos latino-americanos.
Obrigado a todos, foi um privilégio poder ter sido o Editor de nossa Revista nesses últimos 2 anos. Nossas desculpas por 
algumas metas ou expectativas não atingidas, mas que, com certeza, elas serão minimizadas e melhoradas pela nova Gestão 
de nossa Sociedade que agora assume os trabalhos.

Um magnífico 2015 a todos, com muita saúde e amor, que é o que interessa.
 

Maurício José Lopes Pereima
Editor

A palavra final é de agradecimento 

The last word is thank

Figura 1 - Da esquerda para a direita: Dr. Ariel Miranda 
(Guadalajara); Dr. Ricardo Roa (Santiago do Chile); 
Sra. Kelly Anselmo; Dr. Mauricio Pereima e Dr. Sergio 
Zarate Gallardo (Cidade do México).


