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Mais um ano que finda.
Ao fazer o balan ço do ano 2010, nota mos que

nosso perió di co per ma ne ce em gran de ritmo de evo -
lu ção. Progressivamente, temos rece bi do uma quan ti -
da de impres sio nan te de arti gos de inves ti ga ção, o
que sig ni fi ca que nos sos pes qui sa do res con fiam seus
pre cio sos arti gos ori gi nais, rea li za dos sob árdua con -
di ção da pes qui sa médi co-cien tí fi ca bra si lei ra, aos
Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD). Esta ati tu de
cer ta men te é o que honra e con sa gra a qua li da de do
perió di co.

Outra con se qüên cia do aumen to do núme ro de
arti gos rece bi dos é o maior núme ro de pági nas a cada
volu me. Como resul ta do, os seis núme ros deste ano
já con ta bi li zam em torno de 1000 pági nas: um recor -
de para os ABD! 

Para dar con ti nui da de a todo este avan ço e
aumen tar mos nosso fator de impac to, pre ten de mos,
em 2011, expan dir a visi bi li da de do maior perió di co
da Dermatologia bra si lei ra sobre tu do no âmbi to inter -
na cio nal. Para tal, a equi pe edi to rial, em con so nân cia
com auto res bra si lei ros que se des ta cam cons tan te -
men te em publi ca ções den tro e fora do nosso país,
deci di mos que, a par tir de primeiro de abril do pró xi -
mo ano, mesmo os arti gos de auto res bra si lei ros deve -
rão ser sub me ti dos inte gral men te em  inglês, a fim de
que lei to res de todo o mundo pos sam ter fácil aces so
a eles. Além disso, ao tor nar a lín gua ingle sa ofi cial,
pode re mos tam bém  ampliar nosso banco de revi so res
inter na cio nais, geran do uma troca de conhe ci men tos
cien tí fi cos extre ma men te sau dá vel e enri que ce do ra.

Embora atual men te haja a tra du ção da ver são
final (após cor re ção dos revi so res e equi pe edi to rial)
dos arti gos do por tu guês para o  inglês (o que fica dis -
po ni bi li za do exclu si va men te onli ne), a base de dados
Pubmed/Medline con si de ra somen te a lín gua ofi cial da
revis ta impres sa, ou seja, no nosso caso atual, a lín gua
por tu gue sa, o que limi ta con si de ra vel men te a abran -
gên cia dos nos sos arti gos no mundo cien tí fi co. Dessa
forma, tam bém evi ta re mos pos sí veis ina de qua ções de
ter mos tra du zi dos por não-auto res. Temos  exem plos
de revis tas nacio nais que toma ram a mesma ati tu de e
obti ve ram gran de suces so.Para garan tir a qua li da de da
escri ta em  inglês con ta re mos com a revi são de uma
der ma to lo gis ta expe rien te no idio ma. Isto não sig ni fi -
ca que nossa revis ta esta rá inte gral men te em  inglês no
pró xi mo ano; ainda temos gran de núme ro de arti gos
rece bi dos em por tu guês em revi são / revi sa dos apro va -
dos para publi ca ção. Portanto, con ta mos com a com -
preen são de todos para esta fase de tran si ção que ine -
vi ta vel men te os ABD deve rão enfren tar.

Outra novi da de é que, tam bém para os arti gos
sub me ti dos a par tir do pró xi mo ano, con ta re mos com
a amplia ção recur sos áudio- visuais e, assim, os auto res
pode rão inse rir arqui vos de vídeo para  melhor ilus trar
seus arti gos quan do jul ga rem per ti nen te.

A todos os asso cia dos, auto res, revi so res (nos -
sos com pa nhei ros incan sá veis e impres cin dí veis!),
edi to res (ami gos de sem pre), com po nen tes da dire to -
ria e fun cio ná rios da SBD  e equi pe edi to rial (gran de
bata lha do ra), um 2011 de rea li za ções e mui tas ale -
grias.  q
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