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EDITORIAL

Caros amigos,

É um prazer e uma honra escrever o 
Editorial dessa edição da ReLAMS!

É gratifi cante olhar para trás e 
ver que tantas coisas boas foram 
feitas na nossa Sociedade nos úl-
timos anos! Desde a SLAI, depois 
a SLAIS e hoje a SLAMS, compa-
ro a evolução da nossa Sociedade 
com os nomes que ela já teve e as 
fases da vida: fomos crianças, ado-
lescentes e hoje adultos maduros! 
Pois a SLAMS atualmente é uma 
Sociedade adulta e madura, estru-
turada, preparada para seu obje-
tivo primordial que é a promoção 
e a divulgação – em todos os seus 
âmbitos – da Medicina Sexual na 
América Latina!

Tivemos – e temos – pessoas 
brilhantes ocupando as mais va-
riadas funções na SLAMS. Essas 
pessoas, em um esforço incan-
sável, trabalharam – e trabalham 
– arduamente por horas e horas 
pelo engrandecimento da nossa 
Sociedade, assim como os pais 
que dedicam aos seus fi lhos um 
amor incondicional e gratuito, 
com atenção e cuidado para o 
desenvolvimento sólido de seu 
ente querido. 

Mas, a infl uência dos amigos 
também é muito importante 
para uma estrutura adequada e 
a SLAMS não estaria onde está 
hoje se não fosse a participação 
ativa, construtiva e generosa de 
todos os seus membros! Sem a 
ajuda de todos vocês a SLAMS 
não viveria hoje em sua plena 
maturidade e produtividade!

Com muito orgulho tenho partici-
pado ativamente das atividades da 
SLAMS desde 1996.

Agora, um novo desafi o me foi 
oferecido: após ocupar a posição 
de Member at Large da ISSM de 
2006 a 2012, no último congresso 
da ISSM/SMSNA em Chicago em 
agosto passado, tive a honra de 
ser eleito para o cargo de Secretá-
rio Geral da ISSM pelos próximos 
4 anos! Sem dúvida, isso é um re-
conhecimento por todo o esforço 
que a SLAMS vem fazendo nos úl-
timos anos para o desenvolvimen-
to da Medicina Sexual na América 
Latina. O trabalho será árduo e 
contínuo, mas com certeza, revi-
gorante e gratifi cante!

Meus amigos, gostaria de agra-
decer o apoio que recebi de todos 
vocês, membros da SLAMS. Mui-
to obrigado pela confi ança e pelas 
palavras de incentivo e de otimis-
mo! Mais uma vez, sem vocês isso 
não teria sido possível!

Um grande abraço,

Luiz Otávio Torres
Secretário geral da
International Society of 
Sexual Medicine

LUIZ OTÁVIO TORRES
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CARTA AOS EDITORES

Caros colegas e colaboradores

A qualidade de uma revista 
se faz pelos artigos publica-
dos, por seus organizadores, 
e também pela exigência de 
seus leitores.

Como editores da ReLAMS 
temos a satisfação de tra-
balhar com a colaboração 
de uma gama diversifi cada 
de profi ssionais da área da 
Sexualidade e receber seus 
incentivos, dúvidas e obser-
vações, é um grande enrique-
cimento para nossa revista.

A seção “Carta ao Editor” 
abre um canal de comunica-
ção que permite a troca de 
dúvidas e esclarecimentos.

Agradecemos sua participação.

Editores

Algumas mensagens rece-
bidas durante esse primeiro 
ano de existência da ReLAMS

Estimados Colegas
Muito obrigado pela oportunida-
de. Felicito a todos pelo excelente 
trabalho que estão realizando.
Um abraço
Mário Lourenço - Portugal

Caro Sidney
Saudações cordiais e parabéns por 
este esforço editorial importante e 
ilustrativo, dirigido aos profi ssio-
nais dedicados à sexologia clínica 
e aos estudiosos do tema. Como se 
faz para assinar a revista e sua for-
ma de pagamento?
Um abraço.
Carlos Rodolfo Rodríguez 
Carrión - Equador.

Bom dia,
Como faço para ter acesso aos 
textos completos desta revista?
Obrigada
Teresa Embirucu - Brasil

Quero saber se posso assinar a 
Revista Latino-Americana de 
Medicina Sexual.
Muito obrigada.
Michelle Mostowski - 
Argentina

Caros colegas e amigos
Parabéns por esse primeiro nú-
mero da Revista. É excelente em 
seu conteúdo, projeto e apresen-
tação, que demonstram o nível 
de efi ciência da equipe, muito 
esforço e dedicação. É uma hon-
ra estar presente nessa publica-
ção importante.
Saudações.
Teresita Blanco - Uruguai

Excelente início. Parabéns.
Mauricio Delgado - Colômbia

Amigos,
Parabéns pela revista. Ficou 
muito profi ssional!
Saudações,
Edgardo Becher - Argentina

Parabéns!!,
Espero poder ter acesso à mesma.
Manuel Lopez Seoane

Parabéns pela revista e pela be-
leza da capa e maravilhoso con-
teúdo, espero fazer parte das 
publicações daqui para frente.
Um grande abraço.
Valéria Dória - Brasil

Olá,
Gostaria de informações sobre 
como enviar um trabalho para 
uma possível publicação na revista.
Obrigada
Priscilla Bianchini Salomão - 
Brasil


