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EDITORIAL

�

Submissão eletrônica
Electronic submission

Desde o último dia 19 de agosto de 2009, os
artigos enviados aos Anais Brasileiros de
Dermatologia já podem ser submetidos eletronica-
mente. Este é um acontecimento fundamental para
agilizar o processo de publicação, sendo um sistema
de simples e rápida execução – conforme informa-
ções colhidas junto aos autores que recentemente já
submeteram seus artigos neste novo sistema. No
entanto, ainda temos cerca de 150 artigos no sistema
outrora vigente e os mesmos seguirão os trâmites
normais até as suas publicações, sem nenhum prejuí-
zo para os autores.

Durante o 64º Congresso Brasileiro de
Dermatologia, ocorrido na acolhedora Belém, tivemos
o Simpósio dos Anais Brasileiros de Dermatologia,  no
qual foram apresentados e debatidos temas importan-
tes tanto para revisores como autores:  Situação Atual
dos Anais Brasileiros de Dermatologia (Izelda M.C.
Costa – Editora científica),  Revisão das Normas dos
Anais Brasileiros de Dermatologia (Vanessa Zampier –
Assistente editorial) e Passo a passo da Submissão
Eletrônica (Renan R. Bonamigo – Editor associado),
além de Considerações  Éticas em Trabalhos
Científicos (Maria Regina Silvares) e Redação de

Trabalhos Científicos (Hiram Laranjeira de Almeida
Jr.). A discussão dos temas foi coordenada por  Vitor
Reis, Editor associado. O objetivo maior deste simpó-
sio, sem dúvida, faz parte das várias medidas para
melhorar a qualidade científica do periódico que
tanto prezamos. Ao final, podemos seguramente dizer
que este espaço reservado foi bastante aproveitado e
produtivo.

No próximo e último número de 2009, anuncia-
remos os melhores trabalhos publicados neste ano,
com premiação nas categorias Investigação, Revisão,
Caso clínico e Dermatopatologia. Esta também é uma
oportunidade de melhorar e incentivar cada vez mais a
qualidade dos nossos artigos.

Agradecemos, por fim, a todos que confiaram e
confiam os seus preciosos trabalhos aos Anais
Brasileiros de Dermatologia e estão lutando juntos
para que o nosso periódico alcance uma situação cien-
tífica de maior destaque. Sabemos que há ainda muito
o que aprimorar, mas devemos –com humildade e res-
peito – reconhecer o que já foi feito por todos aqueles
que acreditaram em maiores conquistas desta revista
brasileira de Dermatologia que, no próximo ano, com-
pleta seus 85 anos de existência!                               �
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