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Our first Issue and our first words
Dear reader,
The opening words of this first issue of Acta
Scientiae Anatomica (ASA) - the Official Journal of
the Anatomy Society of the Rio de Janeiro State are a tribute to the philosopher Karl Popper, one of
the most fruitful thinkers of our time. He, with a
brilliant affirmation between many of his own, puts
us to face the truest reality of "being or not being",
as scientific researchers “only participate in the
game of science. They who publishes scientific
articles… They have to publish. That is the only
passport that is able to spread and globalize their
knowledge among their peers..." .
Publishing scientific articles... That's the
question. When faced by this paradigm, we are
faced with a primordial problem: where to publish?
We know that the search for a place in indexed and
high impact journals is increasingly difficult, although
these spaces are not always occupied by quality or
truthful articles. As careful as “peer review” is, many
poor scientific works appear on a daily basis in
these scientific journals.
Acta Scientiae Anatomica emerges as a
new space for Anatomy. Anatomy is always a
reminder to how simple and humble we once were,
as it is one of the oldest branches of research of all
times, and continues to be, since it is a refreshing
theme on its own merits.
Our journal is an open access, double blind
peer-reviewed and online only journal. There are no
publication charges or acceptance charges. We
specifically aim in publishing high-quality research of

all Morphology branches and their clinical aspects,
as it is known that Anatomy s the very foundation of
healthcare professionals and other researchers.
Thus, our goal is to provide quality research
and expand the medium of communication of
Morphology and its many, many branches. Our
journal welcomes human anatomy, gross anatomy,
clinical anatomy, animal anatomy, histology,
embryology and anatomical education manuscripts.
Acta Scientiae Anatomica is open to original and
review articles, as well as case reports, clinical
images and letters to the editors. A qualified editorial
board consisting of renowned researchers will be
vigilant to filter out the best in articles published to
this Journal.
Publish your results. Offer your scientific
papers and your research data to our peer review
through our submission system. Make your research
public and available in Acta Scientiae Anatomica. As
you read and accompany our Journal, We hope to
explore your scientific thinking and your scientific
criticism. Allow your findings and hypotheses to be
confirmed or refuted.
Please, feel welcome to the list of those who
participate in the game of science, as, truth be told:
Karl Popper was right.
Browse the pages of Acta Scientiae Anatomica and
enjoy!
Cordially,
Marcio A. Babinski
Acta Scientiae Anatomica Editor-in-Chief.
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Nossa primeira edição e nossas primeiras
palavras
Caro leitor,
As primeiras palavras desta primeira edição
da Acta Scientiae Anatomica (ASA) - Revista Oficial
da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de
Janeiro - são uma homenagem ao filósofo Karl
Popper, um dos pensadores mais frutíferos do
nosso tempo. Ele, com uma afirmação brilhante
entre muitas de suas próprias, nos coloca diante da
mais verdadeira realidade de "ser ou não ser", pois
os pesquisadores científicos "participam apenas do
jogo da ciência". “Aqueles que publicam artigos
científicos... Eles precisam publicar, pois esse é o
único meio capaz de disseminar e globalizar seus
conhecimentos entre seus colegas...”.
Publicar artigos científicos... Essa é a
questão. Quando nos defrontamos com esse
paradigma, nos deparamos com um problema
primordial: onde publicar? Sabemos que a busca
por um lugar nos periódicos indexados e de alto
impacto é cada vez mais difícil, embora esses
espaços nem sempre sejam ocupados por artigos
de qualidade ou artigos verdadeiros. Por mais
cuidadosa que seja a dita “revisão por pares”,
muitos trabalhos científicos pobres em resultados
aparecem diariamente nessas revistas científicas.
A Acta Scientiae Anatomica surge como um
novo espaço para a Anatomia. A Anatomia, por si
só, é um lembrete de quão simples e humilde nós já
fomos, pois, apesar de ser um dos mais antigos
ramos de pesquisa de todos os tempos, ela
continua a ser inovadora, já que é um tema que se
atualiza em seu próprio mérito.
Nosso periódico é de livre acesso, revisado
por pares (peer review) e exclusivamente on-line.
Não há taxas de publicação ou taxas de aceite.
Visamos, especificamente, publicar pesquisas de
alta qualidade de todos os ramos da Morfologia e

seus aspectos práticos, já que sabemos que a
Anatomia é o principal alicerce dos profissionais de
saúde e diversos outros pesquisadores.
Dessa maneira, nosso objetivo é fornecer
acesso às pesquisas de qualidade e expandir o
meio de comunicação da Morfologia e seus muitos,
muitos ramos. Nosso periódico abraça artigos
relacionados a anatomia humana, anatomia geral,
anatomia clínica, anatomia animal, histologia,
embriologia e manuscritos envolvendo o tema da
educação em Anatomia. A Acta Scientiae
Anatomica está aberta a artigos originais e de
revisão, bem como relatos de casos, imagens
clínicas e cartas aos editores. Possuímos um
conselho editorial qualificado composto por
pesquisadores renomados, e que estará sempre
atento para filtrar o melhor dos artigos publicados
nesta revista.
Publique seus resultados. Ofereça seus
artigos científicos e seus resultados à nossa revisão
por pares por meio de nosso sistema de submissão.
Torne sua pesquisa pública e disponível na Acta
Scientiae Anatomica. Enquanto você lê e
acompanha nosso Jornal, esperamos explorar e
aguçar seu pensamento e sua crítica científica.
Permita que suas descobertas e hipóteses sejam
confirmadas ou refutadas.
Por favor, sintam-se bem-vindos à enorme
lista daqueles que participam do “jogo da ciência”,
pois, verdade seja dita: Karl Popper estava certo.
Navegue pelas páginas da Acta Scientiae
Anatomica e divirta-se!
Cordialmente,
Marcio A. Babinski
Editor Chefe da Acta Scientiae Anatomica.

