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NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS
AMPLIAÇÃO DO CONSELHO EDITORIAL

SciELO / BIREME

Entrevendo o futuro, os editores deste periódico (ANP) decidiram ampliar o Conselho Editorial. Os nomes escolhidos se
acham listados juntamente com aqueles dos demais membros
do Conselho. Como estes, buscarão os novos membros propugnar para o contínuo aprimoramento de ANP, procurando resolver dúvidas deixadas pelos avaliadores (referees), sugerindo nomes para integrar o elenco nacional e internacional de avaliadores, oferecendo idéias quanto ao conteúdo, forma e apresentação dos artigos.
Com os membros do Conselho já em exercício, os Editores
dão as boas-vindas ao novos membros.

Antonio Spina-França ,
José Antonio Livramento
Luís dos Ramos Machado
Editores

ESCLARECIMENTO
Juvenile myoclonic epilepsy
Observei que a Figura 1 de nosso artigo ‘Juvenile myoclonic epilepsy’ (Arq Neuropsiquiatr 2007;65:1266-1271) infelizmente não teve a sua fonte citada. Isso ocorreu provavelmente por
culpa nossa, pois citamos a fonte embaixo da figura, em vez de
no corpo da legenda da figura. Nós havíamos solicitado permissão aos editores do artigo para reproduzir a figura, e a permissão nos foi concedida por escrito, com a ressalva de que deveríamos citar a fonte. No arquivo que enviamos à revista, aparece
logo embaixo da figura, o seguinte texto: Source: From Panayiotopoulos CP, Obeid T, Tahan AR. Juvenile myoclonic epilepsy: a
5-year prospective study. Epilepsia 1994, vol. 35, p. 289. With permission by Wiley-Blackwell Publishing Ltd.
Esta é a referência número 4 do nosso artigo.

Marcio Vasconcelos

Registro de ensaios clínicos
Comunicamos a todos os editores dos periódicos indexados nas bases de dados LILACS e SciELO que, seguindo recomendações da Organização Mundial da Saúde - OMS <http://
www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr25/en/index.html>, do International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org), e do 8o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e 11o Congresso Mundial de Saúde Pública, a partir de março de 2007, a BIREME passará a exigir que os periódicos que publicam ensaios controlados aleatórios (randomised controlled
trials) e ensaios clínicos (clinical trials) indiquem o número de
registro dos ensaios publicados.
Esta diretiva destaca a importância dos ensaios clínicos como
fontes de evidência da eficácia e segurança das intervenções em
saúde e a necessidade do seu registro para assegurar transparência
na sua realização e publicação dos resultados, dar cumprimento
às responsabilidades éticas e promover a confiança nos registros.
O texto sugerido aos editores para inclusão nas Instruções
aos Autores é:
O periódico apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização Mundial da Saúde - OMS (http://www.who.
int/ictrp/en/) e do International Committee of Medical Journal
Editors – ICMJE (http://www.wame.org/wamestmt.htm#trialreg
e http://www.icmje.org/clin_trialup.htm), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso aberto.
Sendo assim, seguindo as orientações da BIREME/OPAS/OMS
para a indexação de periódicos na LILACS e SciELO, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação
em um dos Registros de Ensaios Clínicos, validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE: http://www.icmje.org/faq.pdf. O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo.
A nota acima foi recebida da SciELO / BIREME e solicitamos a plena colaboração dos autores de estudos que encerrem
ensaios clínicos.

CORREÇÃO / CORRECTION
Estudo antropométrico do crânio de recém-nascidos normais em Sergipe
Anthropometric cranial measurements of normal newborn
in Sergipe – Northeast of Brazil
H A Oliveira, A C Paixão, M O R Paixão, V C F Barros
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Antonio Spina-França
Editor

O nome da autora Vanessa Cristina F Barros aparece incorretamente. Seu nome certo é Vanessa Cristiane Farias Barros.
Ocorreu um engano da parte dos autores, que corrijo agora.

Antonio Spina-França
Editor
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