
14:40 - 15:00h - Relevância da redação na qualidade do trabalho científico
Maria Mércia Barradas (ABEC/DF)

14:40 - 15:00h - Relevância da redação na qualidade do trabalho científico
Maria Mércia Barradas (ABEC/DF)

15:00 - 15:20h - Importância do desenho metodológico na qualidade final do 
trabalho de investigação
Edgar Hamann (UnB/DF)

15:20 - 15:40h - Descritores na área da saúde
Regina Célia Figueiredo de Castro (BIREME/SP)

15:40 - 16:00h - Autoria e ética na publicação científica
Carlos Everaldo Coimbra Jr. (FIOCRUZ/RJ)

16:00 - 16:20h - Avaliação CAPES, a produção científica e a qualidade dos periódicos médicos 
brasileiros
Sílvio Alencar Marques (Editor Associado dos Anais; UNESP/Botucatu/SP)

16:20 - 16:40h - Discussão

Editorial 
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Cumprindo metas
Attaining goals

É com prazer que comunicamos o lançamento
do novo site dos Anais Brasileiros de Dermatologia
(www.anaisdedermatologia.org.br), de acesso irres-
trito. Nele já se encontram disponíveis os três
números de 2005 com a versão completa dos artigos
em português e inglês. Dispõe ainda de sistema de
busca por palavras-chave e autores, por enquanto
limitada aos trabalhos disponibilizados, e de consulta
imediata à bibliografia referenciada, bastando clicar
no texto o número sobrescrito correspondente à
referência. Gradativamente, todo o acervo científico
dos Anais, desde a primeira publicação em 1925,
estará integrado ao sistema de busca. Com isso facili-
ta-se a consulta a esse imenso arsenal de trabalhos,
que constituem a essência máxima da produção cien-
tífica dermatológica do nosso país, bem como esper-
amos estimular a sua citação nos novos artigos sub-
metidos à publicação nesse ou noutro periódico. Em

futuro próximo, a tramitação de todos os trabalhos
enviados aos Anais, desde a submissão à aprovação,
será integralmente on line através do site.

Durante o 60o Congresso Brasileiro de
Dermatologia em Brasília, com o total apoio e pa-
trocínio da Comissão Organizadora desse evento, será
realizado o Simpósio Anais Brasileiros de Derma-
tologia. Dirigido a todos os autores interessados na
publicação de seus trabalhos, bem como ao corpo de
pareceristas dos Anais, esse simpósio visa discutir
temas relevantes que envolvem a publicação científica
e que constituem dificuldades comuns na elaboração
dos artigos e no processo de publicação. Acreditando
ser essa uma oportunidade ímpar de aprendizado,
procuramos formular uma grade com tópicos de inter-
esse e convidamos um corpo docente de reconhecida
capacidade. Sua presença é bem-vinda e fundamental
para o sucesso do simpósio.
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Ainda no Congresso Brasileiro de Der-
matologia em Brasília será oferecido Curso de
Metodologia Científica, que teve suas versões iniciais
sob os auspícios dos Anais.  A atual edição irá abor-
dar, itens vitais como a "Busca de Evidências", explo-
rando opções além da Biblioteca Cochrane; a dis-
cussão sobre "Swoftwares para Análise Estatística" e,
discussão sobre "Delineamentos de Pesquisa", com
ênfase na adequação do tipo de pesquisa mais ade-
quada à pergunta  ou objetivo formulado. E, no com-
plemento do Curso, dois temas de estrito vínculo
com os Anais e demais periódicos científicos quais
sejam: "Como Aumentar as Chances de Publicação",
com orientações, sugestões e estímulo aos que
escrevem trabalhos científicos e, a apresentação e
discussão do "Relatório da National Library" quando

da última submissão dos Anais visando a indexação.
O vínculo deste tema com o Curso decorre da estre-
ita correlação entre qualidade de pesquisa e quali-
dade do periódico científico da especialidade.

Em 2004 os Anais instituíram a premiação, com
o patrocínio da SBD, dos melhores trabalhos publica-
dos durante o ano como forma de incentivo à quali-
dade científica dos artigos (ver Editorial do volume
79, número 3). O julgamento foi realizado pelos
Editores e, com satisfação, anunciamos os premiados:

Esse conjunto de medidas aqui relatadas
demonstra, de forma clara e inequívoca, o empenho
e a dedicação de toda a equipe dos Anais e da direto-
ria da SBD em cumprir as metas estabelecidas como
prioritárias e valorizar, cada vez mais, nossa publi-
cação científica.                                                       �
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Bernardo Gontijo  
Editor Científico dos Anais Brasileiros de Dermatologia 

Sílvio Alencar Marques  
Editor Científico Associado  

Everton Siviero do Vale  
Editor Científico Associado 

j Categoria: Investigação Científica

1º LUGAR
Melanoma hereditário: prevalência de fatores de risco em
um grupo de pacientes no Sul do Brasil.

Charles André Carvalho, Roberto Giugliani, Patrícia
Ashton-Prolla, Maurício Estrela da Cunha e Lúcio Bakos.
Serviços de Genética Médica e de Dermatologia do 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre - UFRS

PRÊMIO
01 (uma) passagem, 01 (uma) hospedagem e 01 (uma)
inscrição no Congresso Brasileiro de Dermatologia de Brasília

2º LUGAR
Infecções cutâneas e acidentes por animais traumatizantes e
venenosos ocorridos em aquários comerciais e domésticos
no Brasil: descrição de 18 casos e revisão do tema.

Vidal Haddad Jr.
Faculdade de Medicina de Botucatu (UNESP) e 
Hospital Vital Brazil (Instituto Butantan)

PRÊMIO
01 (uma) passagem e 01 (uma) hospedagem no Con-
gresso Brasileiro de Dermatologia de Brasília

j Categoria: Caso Clínico

1º LUGAR
Fenômeno de Lúcio na gestação

Karin A. Helmer, Isabela Fleischfresser, Luciana D. 
Kucharski-Esmanhoto, José Fillus Neto, Jesus R. 
Santamaría
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

PRÊMIO
01 (uma) passagem para o Congresso Brasileiro de Der-
matologia de Brasília

2º LUGAR
Síndrome dos cabelos anágenos frouxos associada à dis-
trofia macular - descrição de uma família

Mário Terno Sato, Fabiane Mulinari Brennr, Rodrigo 
Marzagão, Fábio Sabbag, Gisele Bordignon, José Fillus 
Neto, Daura R. Eiras-Stofella, Antônio Franco, Carlos 
Augusto Moreira Jr.
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná

PRÊMIO
01 (uma) passagem para o Congresso Brasileiro de Der-
matologia de Brasília
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