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Reflexões sobre publicações científicas nas revistas
especializadas
Reflections on scientific publications in specialized
journals  

Uma das atribuições principais dos responsáveis por
uma publicação científica é a escolha do tema para o
editorial, que deverá abordar assunto atual de grande
interesse para a coletividade que a revista representa. Cabe
ao editor-chefe essa tarefa primordial, que pode ser compar-
tilhada por qualquer membro convidado de alta quali-
ficação profissional.

Eventualmente, no mesmo número de uma revista
pode ser incluído mais de um editorial, de acordo com a
relevância dos assuntos.

Outra preocupação é quanto à qualidade e à
necessidade de seleção da matéria a ser divulgada. A
responsabilidade é dividida com os pareceristas, que
analisam e opinam sobre a conveniência ou não do
conteúdo científico. No intuito de adotar a maior presteza
possível em publicar os trabalhos recebidos, não se pode
abdicar da qualidade desses artigos. Selecionar buscando a
originalidade e aplicabilidade dos estudos representa meta
de cuidado permanente.

O editor-chefe Torello Loti, por exemplo, do Jornal
Europeu da Academia de Dermatologia e Venereologia,
enfatiza a função importante dos pareceristas e a
observância da qualidade e rapidez das publicações. Os
colaboradores cobram freqüentemente a publicação no
menor espaço de tempo – é um direito a que o corpo
editorial procura sempre atender. A viabilidade de satisfazer
a todos encontra diariamente fatores diversos que podem
justificar uma indesejada demora.

Um editorial pode e deve periodicamente fazer uma
análise retrospectiva de artigos já publicados, visando traçar
um perfil do interesse principal dos colaboradores. Com esse
painel e a classificação dos trabalhos publicados é possível
ter uma visão momentânea dos interesses e das condições de
trabalho em que as pesquisas foram realizadas.

Neste número da revista procuramos fazer uma
classificação e análise dos artigos. Assim sendo, chegamos
a conclusões que nos parecem interessantes, a saber:

I – o relato de casos clínicos complementados por
cuidadosa revisão bibliográfica foi motivo de vários
artigos: genodermatose rara (síndrome de Cowden),
dermatose de depósito (mucinose) e sarcoma de Kaposi em
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One of the principal assignments of those
responsible for a scientific publication is the choice of
theme for the editorial, it should approach a current subject
of great collective interest for the journal’s readership. This
primordial task falls to the editor-in-chief who can share it
with an invited member of high professional qualification.  

Eventually, in the same issue of a journal more than
one editorial can be included, according to the relevance of
the matters in question.  

Another concern is for the quality and selection of
the material to be published. This responsibility is divided
among peers, who analyze and opinionate on the merits or
otherwise of the scientific content. While seeking the
greatest possible readiness in publishing the works
received, one must not overlook the quality of these articles.
Evaluating on the basis of originality and relevance of the
studies is a goal that demands continual attention.  

The Chief-Editor Torello Loti, of the Journal of the
European Academy of Dermatology and Venereology, for
instance, emphasizes the important function of the peers
and the observance of the quality and speed of publication.
Contributors frequently demand printing in the shortest
space of time – it is a right that the editorial board should
always endeavor to uphold. Nonetheless, the viability of
satisfying each and all is faced daily by diverse factors that
may justify an undesirable delay.

An editorial can and should periodically undertake
a retrospective analysis of the articles published, with a
view to elaborating a profile of the collaborators' main
interests. With this panel and a classification of the
published works it is possible to gain a current vision of the
interests and  work conditions in which the research was
performed.

In this issue of the journal, we have sought to offer a
classification and analysis of the articles. By this means, we
reached certain interesting conclusions, as follows:

I – the report of clinical cases complemented by
careful bibliographical revision motivated several articles:
a rare genodermatosis (Cowden’s disease), deposit
dermatosis (mucinosis) and Kaposi’s sarcoma in renal
transplant patients are examples of a group in which the
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transplantado renal são exemplos de um grupo com
denominador comum do exame clínico minucioso,
confirmado laboratorialmente e com ênfase nos aspectos
principais da entidade;

II – a complementação epidemiológica foi motivo de
informação importante em três artigos – um da incidência
de tinha na cidade de Santos, outro de apreciação da
incidência de dermatoses em pacientes HIV, e, no terceiro,
a utilização de um novo instrumento técnico de avaliação;

III – uma revisão sobre lesões congênitas de nevos
mereceu atenção especial de um autor, com interessantes
informações;

IV – em dois artigos a atenção foi dirigida à
terapêutica, usando, em um, o Imiquimod in vivo em casos
de carcinoma e, no outro, a avaliação in vitro de cinco
drogas contra Neisseria gonorrhoeae.

Verificamos assim que os trabalhos inseridos neste
número apresentam qualidade científica igualável aos
publicados em revistas dermatológicas estrangeiras.

Fica demonstrada a assertiva antiga de que pesquisar
qualquer assunto representa uma atitude de curiosidade
inicial que deve ser complementada por metodologia
adequada a fim de produzir resultados convincentes. Esse
fato é observável nos artigos.

“Acho que compreender inteiramente uma coisa
qualquer, por insignificante que seja, exige a compreensão
de todas as demais coisas do mundo.”

John Barth – “A ópera flutuante”

common denominator is a meticulous clinical exam,
together with laboratory confirmation and emphasis on the
main characteristics of the entity;  

II – epidemiological update was the underlying
reason for three articles containing important information:
one regarding the incidence of tinea in the city of Santos;
another an evaluation of the incidence of dermatoses in
HIV-positive patients; and the third presented the use of a
new technical evaluation instrument;  

III – a revision on congenital nevus lesions merited
the special attention of one author, again providing relevant
information;  

IV – in two papers, attention was directed to the
therapeutics, one in vivo using Imiquimod for cases of
carcinoma and the other in vitro an evaluation of five drugs
against Neisseria gonorrhoeae.

Thus we ascertained that the works included in this
issue present a scientific level equal to those published in
overseas Dermatology journals.  

The old saying has been proven, that to research a
subject represents an attitude of initial curiosity, which
should be complemented by appropriate methodology in
order to produce convincing results. This truth is reflected
in our articles.  

“I think that to understand any one thing entirely, no
matter how minute, requires the understanding of every
other thing in the world.” 

John Barth – “The floating opera”  

Leninha Valério do Nascimento
Editora-Chefe / Chief Editor
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