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Neste número dos Anais Brasileiros de
Dermatologia, os leitores e potenciais autores poderão tomar
conhecimento das novas normas para publicação de artigos
em nosso periódico. Apenas neste fascículo estão destacadas
em negrito as modificações introduzidas nas normas
anteriores e os aspectos considerados mais relevantes. Essas
normas são consideradas essenciais aos anseios da Equipe
Editorial e da Diretoria da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, dado que pretendemos um periódico de
qualidade científica inquestionável, que atenda não apenas
às necessidades dos dermatologistas nacionais e
especialistas de áreas afins, como também tenha o
reconhecimento internacional, que culmine com a almejada
indexação.

Portanto, esperamos que sejam assimiladas não como
fator dificultador de publicação, mas, pelo contrário, como
requisitos que venham facilitar e orientar a elaboração de
artigos científicos, seguindo regras metodológicas vigentes,
amplamente aceitas e recomendadas por periódicos científicos
reconhecidos. Com isso pretendemos que os artigos sejam os
mais claros e objetivos possíveis, os mais corretos do ponto de
vista metodológico, com ilustrações de qualidade e
efetivamente essenciais à compreensão do texto, que sejam
atraentes à leitura e, afinal, que cumpram sua função de
difundir o conhecimento científico na Dermatologia e áreas
correlatas.

Passa a estar incluída nas normas para publicação uma
Lista de Verificação (check list), que auxiliará os autores na
conferência de todos os requisitos exigidos, antes de
submeterem seu artigo à avaliação para publicação. É
imprescindível que sejam atendidas todas as exigências
discriminadas, pois só serão submetidos à pré-avaliação da
Equipe Editorial Médica e encaminhados para avaliação dos
pareceristas os trabalhos aprovados após conferência da
Equipe Editorial Técnica. Para conhecimento de todo o
processo de avaliação dos artigos apresentados para
publicação, também se inclui um fluxograma com os diferentes
passos desse processo.

Todas essas alterações, assim como as inovações já
divulgadas, são fruto de decisões tomadas após ampla
discussão na Equipe Editorial Médica e Técnica, que julgamos
relevantes para a agilização do processo de publicação e
esperamos sejam reconhecidas pelos leitores e autores como
esforços para valorizar ainda mais os trabalhos publicados nos
Anais Brasileiros de Dermatologia.
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The current issue of the Anais Brasileiros de
Dermatologia (Brazilian Annals of Dermatology) introduces
readers and potential authors to the new norms for publishing
articles in our journal. This issue only features the changes
brought to the previous norms and the most relevant aspects,
which are highlighted in bold. The publication norms and format
fully comply with what the Editorial Board and the Board of
Directors of the Brazilian Dermatology Society (SBD) have long
strived for, namely a journal of unquestionable scientific quality.
As such, the Anais must not only live up to the expectations and
needs of national dermatologists and specialists in neighboring
areas, but it has also had to achieve international recognition,
culminating in the indexing we have long coveted.

We hope these changes will not be taken as factors
meant to make the task of getting published harder. Instead, we
see the requirements as facilitating and guiding the
elaboration of scientific articles according to the
methodological rules in vigor that are broadly accepted and
recommended by the most renowned scientific periodicals. We
seek to publish articles that are written as clearly and
objectively as possible, as well as being the most accurate from
a methodological point of view. Illustrations must be of high
quality and indeed essential to understanding the text, which
should be reader-friendly. Last but not least, articles should
fulfill their function of divulging the scientific knowledge that
has been developed in Dermatology and correlated areas.

A check list will now be included among the publication
norms. This should help authors to examine the requirements
expected before submitting an article to be assessed for
publication. It is vital for these selective requirements to be
duly followed. The only articles that will be submitted for pre-
assessment to the Medical Editorial Board and sent for blind
peer review are those that have been approved following
examination by the Technical Editorial Board. A flow-chart
has also been included to illustrate and help readers
understand the different steps of the process by which articles
are evaluated and then accepted for publication.

All of these changes, as well as previously disclosed
innovations, are the outcome of decisions made in the wake of
broad-ranging discussions held by the Medical and Technical
Editorial Boards. They have been deemed relevant for
hastening the publication process. We hope they will be
recognized by readers and authors alike as an editorial effort
made to give even more value to the papers published in the
pages of the Anais Brasileiros de Dermatologia.
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