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Premiação dos melhores trabalhos publicados em 2005
Best 2005 papers awards

Artigos de Investigação Clínica, Epidemiológica, Laboratorial e Terapêutica
1º LUGAR: “ESTUDO DA PROLIFERAÇÃO LINFOCITÁRIA EM PACIENTES SENSIBILIZADOS AO NÍQUEL”
Autores: Ana Paula Galli Sanchez, Celina Wakisaka Maruta, Maria Notomi Sato, Ricardo Luiz Ribeiro, Carolina de Almeida 

Zomignan, Ricardo Spina Nunes, Vitor Manoel Silva dos Reis
Prêmio: uma passagem, uma hospedagem e uma inscrição para o Congresso da SBD em Curitiba

2º LUGAR: “ESTUDO COMPARATIVO ENTRE VITILIGO, NEVO HALO E LÚPUS ERITEMATOSO VITILIGÓIDE POR MEIO DE MÉTODOS IMUNOLÓGICOS, 
HISTOLÓGICOS E IMUNO-HISTOQUÍMICOS”

Autores: Luiz Gonzaga C. Souza Filho, Evandro A. Rivitti, Lucy M. Miyauchi, Mirian N. Sotto, Durvanei A. Maria, Shigueko S. T. Puejo,
Venâncio A. F. Alves
Prêmio: uma passagem e uma hospedagem para o Congresso da SBD em Curitiba 

Artigos de Caso Clínico
1º LUGAR: “ESTUDO DE 15 CASOS DE PIEDRA BRANCA OBSERVADOS NA GRANDE VITÓRIA (ESPÍRITO SANTO – BRASIL) DURANTE CINCO ANOS”
Autores: Lucia Martins Diniz, João Basilio de Souza Filho

Prêmio: uma passagem para o Congresso da SBD em Curitiba

2º lugar: “TUMOR DE BEDNAR (DERMATOFIBROSSARCOMA PROTUBERANTE PIGMENTADO): RELATO DE UM CASO”
Autores: Patrícia Motta de Morais, Antônio Pedro Mendes Schettini, Carlos Alberto Chirano, Greicianne Nakamura

Prêmio: uma passagem para o Congresso da SBD em Curitiba
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uniformidade para originais submetidos a periódicos
biomédicos’ (normas de Vancouver), cujo texto original em
inglês pode ser consultado no endereço eletrônico
http://www.icmje.org/. Também está disponível no site dos
Anais versão em português da atualização referente a outu-
bro de 2005. É de suma importância para o periódico que
autores e sobretudo nossos pareceristas se inteirem dessas
regras e procurem sempre consultá-las e considerá-las ao
elaborar ou avaliar um artigo científico para publicação.

Valeria ainda a recomendação a nossos colabo-
radores a leitura de material disponível no site da
Associação Mundial de Editores Médicos, World
Association of Medical Editors – WAME,
http://wame.org, que trata de temas relevantes para
aqueles que estão envolvidos com a produção e publi-
cação científica, como questões sobre autoria, plágio,
ética, revisão por pares, recusa de publicação, publici-
dade, publicação on line, acesso livre, entre outras. 

Desejamos a todos bom aproveitamento na lei-
tura dos artigos constantes deste fascículo. �

Quando a atual equipe editorial científica recebeu
a incumbência de coordenar os Anais Brasileiros de
Dermatologia, várias metas foram traçadas com o objeti-
vo principal de melhorar a qualidade e aumentar a visibi-
lidade do periódico. Como referido no editorial do últi-
mo número, a estatística crescente de acesso ao site dos
Anais, criado em 2005, pode servir de indicador para
atestar que isso vem sendo solidamente concretizado.

A premiação dos melhores artigos de investiga-
ção e de casos clínicos também foi uma das estratégias
instituídas para incrementar a qualidade da revista, ao
despertar a atenção de autores para a escolha do
periódico como veículo de publicação de seus traba-
lhos, bem como para o esmero em sua elaboração. 

A seguir divulgamos o resultado da seleção dos
melhores artigos publicados no volume 80, durante o
ano de 2005, que fazem jus aos prêmios oferecidos
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Aproveitamos para informar que em fevereiro passa-
do foi publicada a última atualização dos ‘Requisitos de
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