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O novo site e a sessão especial dos Anais no 62º Congresso
da Sociedade Brasileira de Dermatologia

The new website and the special session on the Anais in the
62nd Congress of the Brazilian Society of Dermatology

definido o sistema escolhido pela Sociedade, os Anais
farão ampla divulgação e orientação quanto a sua utiliza-
ção.

Está programada para ocorrer durante o 62º
Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia em
São Paulo, a Sessão Especial dedicada aos Anais
Brasileiros de Dermatologia. Nela serão discutidos temas
de grande importância para o aprimoramento do perió-
dico, como “Redação de publicações em periódicos cien-
tíficos”; “Ética na publicação científica: autoria e conflito
de interesses”; “Por que os Anais não foram indexados
pela Medline?”; “Desrespeito às normas nos artigos sub-
metidos aos Anais”; e “Principais problemas estatísticos
nos artigos submetidos aos Anais”; a ser respectivamente
apresentados por Maria Mércia Barradas (Presidente da
Associação Brasileira de Editores Científicos/ABEC),
Rodrigo A. Bressan (UNIFESP), Bernardo Gontijo e
Everton Siviero do Vale (Editores Científicos dos Anais) e
Enrico A. Colósimo (UFMG). Esse conclave foi concebido
para acontecer em todos os congressos da Sociedade
com objetivo de propiciar aos colaboradores e revisores
dos Anais um espaço para debater temas relevantes para
melhorar a qualidade do periódico. Portanto estão con-
vocados para essa sessão, que será realizada no dia 4 de
setembro de 2007 (terça-feira), de 14h20min às
16h20min, todos os associados da Sociedade Brasileira
de Dermatologia de alguma forma envolvidos com os
Anais, seja como autores, pareceristas ou mesmo leitores,
incluindo-se aí, com especial ênfase os coordenadores
dos departamentos especializados e os chefes de serviços
credenciados.

Aguardamos sua visita ao novo site e a sua utiliza-
ção como instrumento do seu cotidiano profissional e
acadêmico, assim como esperamos contar com sua parti-
cipação na sessão especial dos Anais durante o congresso
em São Paulo.                                                             �

Desde maio está no ar o novo site dos Anais
Brasileiros de Dermatologia, com layout mais atrativo,
navegabilidade mais ágil e conteúdo mais abrangente. Na
tela principal se sobressai a última edição, com alguns arti-
gos destacados que podem ser diretamente acessados
sem necessidade de se abrir a tela do sumário. Além disso,
uma animação é salientada, de modo a despertar a aten-
ção do internauta para as principais modificações recente-
mente introduzidas nas instruções aos colaboradores.

Ainda a partir da tela principal pode-se ter acesso a
grande parte dos arquivos dos Anais, desde o volume 35
(1960); contudo estamos trabalhando arduamente na
recuperação de todo o acervo do periódico para disponi-
bilizá-lo de forma completa. 

Por meio de listagem alfabética das palavras-chave,
os artigos localizados no acervo podem ser rapidamente
acessados na íntegra. Dispõe-se ainda de eficiente sistema
de busca dos artigos, que podem ser obtidos a partir de
qualquer palavra contida nos arquivos, seja referente à
temática ou aos autores. Estes dois últimos recursos
foram desenvolvidos com o intuito primeiro de tornar
mais fácil e ágil a recuperação de matérias publicadas nos
Anais e do interesse de pesquisadores, dermatologistas e
médicos em geral, assim como demais profissionais da
saúde. Entretanto, cumpre-nos salientar que tais recursos
foram também projetados com um objetivo crucial para o
nosso periódico – o de permitir que autores localizem
com facilidade artigos nele publicados e que os citem nas
referências bibliográficas de novas publicações. Somente
assim poderá ter impulso crescente o fator de impacto
dos Anais.

Um projeto ousado encontra-se em discussão com
a diretoria e esperamos que seja brevemente implantado
nos Anais. Trata-se da gestão eletrônica de publicação e
submissão on line dos artigos, que será fundamental para
agilizar o processo de publicação no periódico. Quando
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