
Qualidade de artigos e publicações ágeis
Papers of quality and speed in publication

Para man ter mos a qua li da de de uma publi ca ção
cien tí fi ca, é pre ci so uma ótima equi pe de pares que
faça as revi sões dos arti gos a ela sub me ti dos.

Para que o perió di co cien tí fi co se torne ou se
man te nha um veí cu lo dese ja do para publi ca ções de
deter mi na do ramo da ciên cia, é pre ci so agi li da de no
pro ces so que vai da revi são à publi ca ção.

A equi pe de pare ce ris tas dos Anais Brasileiros de
Dermatologia tem cor res pon di do ampla men te às nos -
sas expec ta ti vas, mas o tempo entre a sub mis são e a
publi ca ção ainda está muito longe do ideal.

Temos que pen sar em solu ções para aumen tar a
agi li da de no pro ces so e tor nar a nossa revis ta mais
atra ti va, pois os auto res gos tam de revis tas ágeis na
publi ca ção.

Com cer te za, neste núme ro, os cole gas vão veri -
fi car muito bons casos clí ni cos e, em maior núme ro do
que ante rior men te, revi sões de alto inte res se sobre
célu las-tron co deri va das de adi pó ci tos, sobre resis tên -
cia fún gi ca à tera pêu ti ca e sobre líquen plano. E é de
res sal tar o aumen to da quan ti da de de arti gos varia dos
de inves ti ga ção e de qua li da de a cada nova edi ção.

Ressaltamos tam bém, neste núme ro, exce len tes
arti gos de ima gens, espe cial men te, o da nossa capa de
feoi fo mi co se e, como sem pre, exce len te arti go de edu -
ca ção médi ca con ti nua da sobre rea ções adver sas a qui -
mio te rá pi cos.

Boa lei tu ra!                                                    q
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