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A presença dos Anais no 60o Congresso da Sociedade
Brasileira de Dermatologia

The presence of the Anais at the 60th Congress of the
Sociedade Brasileira de Dermatologia

No 60o Congresso da Sociedade Brasileira de
Dermatologia recentemente realizado em Brasília -
DF, os Anais dispuseram de espaço para promover
um simpósio para o qual foram convidadas figuras
expressivas do universo da editoria científica no
Brasil, com o intuito de se aprofundarem discussões
sobre temas atuais e relevantes para a qualidade do
periódico. Foram discutidos os seguintes assuntos:
"Relevância da redação na qualidade do trabalho
científico", pela Profa Maria Mércia Barradas, presi-
dente da Associação Brasileira de Editores
Científicos; "Importância do desenho metodológico
na qualidade final do trabalho de investigação",  pelo
Prof. Edgar Hamann, epidemiologista da Univer-
sidade de Brasília - UnB; "Descritores na área de
saúde", pela Profa Regina Célia Figueiredo Castro,
bibliotecária da Bireme, de São Paulo, tema explora-
do com detalhe ainda neste Editorial; "Autoria e ética

na publicação científica", pelo Prof. Bruno Cavalcanti,
do curso de Pós-Graduação em Bio-Odontologia da
Universidade Ibirapuera, de São Paulo; e por fim
"Avaliação Capes, a produção científica e a qualidade
dos periódicos brasileiros", pelo Prof. Silvio Alencar
Marques, da Unesp-Botucatu e editor associado dos
Anais,  tendo como base o original preparado pelo
Prof. Jair Jesus Mari, do Departamento de Psiquiatria
da Unifesp, de São Paulo. Os presentes puderam
aquilatar e debater as diversas faces que envolvem a
publicação científica, de forma a se motivar ao cons-
tante aperfeiçoamento de sua produção acadêmica.
Consoante e em continuidade com esse objetivo,
segue-se texto preparado pela equipe de bibliotecá-
rias da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que
focaliza uma das mais freqüentes causas de inadequa-
ção técnica presentes nos artigos submetidos aos
Anais Brasileiros de Dermatologia.                         �

Bernardo Gontijo  
Editor Científico dos Anais Brasileiros de Dermatologia 

Sílvio Alencar Marques  
Editor Científico Associado  

Everton Siviero do Vale  
Editor Científico Associado 

RevistaVol80N5vs6.qxd  31.10.05  15:26  Page 457


