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É com satisfação que os Diretores Médicos dos Anais
Brasileiros de Dermatologia se dirigem aos leitores para
comunicar algumas decisões relevantes. Essas inovações e
alterações visam, única e exclusivamente, o aprimoramento de
nosso periódico e o reconhecimento do esforço e do mérito
daqueles que o prestigiam com suas publicações.

Suplementos
A presente edição tem como suplemento a prova do

Título de Especialista em Dermatologia de 2004. A edição
seguinte trará, em CD, suplemento com os trabalhos
apresentados no Fórum de Residentes dos Congressos
Brasileiros de Dermatologia de 1999 (Belo Horizonte) e 2001
(Goiânia), além dos casos clínicos aprovados por pareceristas
e editores e que, já há algum tempo, aguardavam publicação.
Deve-se ressaltar que os casos publicados em CD nesse
suplemento possuem, rigorosamente, o mesmo valor
curricular daqueles veiculados em mídia impressa. Resgata-se
assim, ainda que tardiamente, o compromisso da SBD e dos
Anais com os residentes e autores.

Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo (Corpo de Pareceristas) foi

significativamente ampliado com a inclusão de nomes de
reconhecido valor científico. O número de pareceristas por
artigo foi reduzido de 3 (três) para 2 (dois), adequando-se às
necessidades atuais e permitindo agilização.

Sigilo dos pareceristas
A relação dos membros do Conselho Consultivo que

emitiram pareceres sobre os trabalhos publicados será
divulgada apenas uma vez ao ano, na edição de
novembro/dezembro, e não mais a cada volume, de modo a
resguardar o sigilo dos pareceristas.

Consultoria de metodologia e estatística
Em razão da natural dificuldade da maioria dos

pareceristas em analisar cálculos estatísticos, todos os
trabalhos de investigação serão primeiramente submetidos a
parecer técnico estatístico e metodológico para, então, serem
enviados aos membros do Conselho Consultivo.

Incentivo à publicação
Com o apoio irrestrito da atual diretoria da SBD,

estamos instituindo a premiação dos melhores trabalhos de
investigação e caso clínico. Ao final de cada ano, os dois
primeiros colocados de cada categoria receberão os seguintes
prêmios:
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It is with great satisfaction that the Medical Directors
of the Brazilian Annals of Dermatology announce certain
decisions relevant to our readership. These innovations and
alterations seek, solely and exclusively, to improve our Journal
and to recognize the effort and the merit of those that give
prestige to it through their publications.

Supplements
The present edition offers as a supplement the exam for

the Specialist in Dermatology for 2004. The next edition will
come with a CD containing as a supplement the works
presented at the Forum of Residents of the Brazilian Congress
of Dermatology in 1999 (Belo Horizonte) and 2001 (Goiânia),
besides the clinical cases approved by our judging reviewers
and editors and that have been awaiting publication for some
time. It should be emphasized that the cases published in the
CD accompanying this supplement have the same curricular
value as those in the printed media. It is in this manner, albeit
belatedly, that the SBD and the Annals fulfills its commitment
with the residents and authors.

Advisory Council
The Advisory Council (board of judging reviewers) has

been significantly extended with the inclusion of names of
recognized scientific merit. The number of peer reviews per
article has been reduced from three to two, to adapt to current
needs and to hasten the process. 

Reviewer anonymity
The list of members on the Advisory Council that gave

opinions on the articles will be published only once a year, in
the November/December edition, and no longer in each
volume, in order to safeguard the anonymity of the judging
reviewers.

Consultancy on methodology and statistics
In view of the natural difficulty experienced by most of

the reviewers in evaluating statistical calculations, all of the
investigative works will be firstly submitted to technical,
statistical and methodological analysis and then sent to the
Advisory Council members.

Incentives for publication
With the total support of the current management of the

SBD, we are instituting an award system for the best
investigative works and clinical cases. At the end of each year,
the top two placed in each category will receive the following
prizes:
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Investigação
Primeiro lugar: passagem, hospedagem e inscrição no

Congresso Brasileiro de Dermatologia do ano seguinte.
Segundo lugar: passagem e hospedagem no Congresso

Brasileiro de Dermatologia do ano seguinte.

Caso clínico
Primeiro lugar: passagem para o Congresso Brasileiro

de Dermatologia do ano seguinte.
Segundo lugar: passagem para o Congresso Brasileiro

de Dermatologia do ano seguinte.

Na próxima edição dos Anais Brasileiros de
Dermatologia o leitor poderá conhecer as novas "Normas para
publicação". Essas alterações devem ser encaradas como um
esforço conjunto dos editores, pareceristas e autores com o
objetivo maior de valorizar, cada vez mais, o periódico que
representa nossa comunidade científica dermatológica.

Investigation
First place: travel expenses, lodging and inscription for

the Brazilian Congress of Dermatology in the following year.
Second place: travel expenses and lodging for the

Brazilian Congress of Dermatology in the following year.

Clinical case
First place: travel expenses to the Brazilian Congress

of Dermatology in the following year.
Second place: travel expenses to the Brazilian

Congress of Dermatology in the following year.

In the next edition of the Brazilian Annals of
Dermatology the reader can become acquainted with the new
"Norms for publication". These alterations should be considered
as a united effort by the editors, judging reviewers and authors
with the main objective of valorizing, more and more, the Journal
that represents our dermatological scientific community.
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