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Editorial

Ao optar pela criação nesse ano de um site
próprio (www.anaisdedermatologia.org.br), desvinculado do site da Sociedade Brasileira de Dermatologia,
a Editoria dos Anais tinha como propósito central
oferecer uma ferramenta ágil e eficaz que proporcionasse acesso irrestrito ao seu conteúdo científico.
Como benefício adicional, a disponibilização das versões integrais dos artigos em português e inglês
ampliaria de forma inequívoca o potencial número de
visitantes ao site.
É com satisfação que compartilhamos com os
leitores os números fornecidos pela Locaweb, responsável pela estatística do site. No terceiro trimestre de
2005 houve um total de 9.031 visitas (média diária de
98 visitas), com uma duração média de 11 minutos e
35 segundos. Desse total, 29,04% das visitas originaram-se no exterior. Já o quarto trimestre, ainda em
andamento, registra um aumento de 58% no número
de visitas, totalizando 14.257, sendo 24,7% provenientes do exterior.

Tais resultados evidenciam que, de forma
consistente e crescente, os objetivos propostos vêm
sendo amplamente atingidos. Merece destaque
especial a significativa participação de visitantes
estrangeiros, atestando a difusão da informação
científica contida em nosso periódico. Em breve, a
disponibilização de todo o acervo dos Anais, desde
a sua fundação em 1925, em formato PDF, permitirá
ampliar o espectro de recuperação do material
científico do periódico e ainda a realização de
download de forma compacta, facilitando a
impressão dos artigos.
O último número desse ano tem como suplemento os 22 melhores trabalhos, apresentados em sua
íntegra, do 60º Congresso da Sociedade Brasileira de
Dermatologia realizado em Brasília. Essa iniciativa
inédita, que se espera permanente, reflete a afinidade
que norteia o trabalho conjunto da Diretoria da SBD,
Comissão Organizadora do Congresso e essa Editoria.
Feliz 2006 a todos.
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