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Pesquisar é preciso / To research is necessary

" Tempo virá em que uma pesquisa diligente e contínua esclarecerá
aspectos que agora permanecem escondidos...Tempo virá em que os nossos
descendentes ficarão admirados de que não soubéssemos particularidades tão
óbvias a eles... Muitas descobertas estão reservadas para os que virão, quando
a lembrança de nós estiver apagada. O nosso universo será um assunto sem
importância, a menos que haja uma coisa a ser investigada a cada geração...
Anatureza não revela seus mistérios de uma só vez".

Sêneca, P roblemas Naturais Livro 7, Século I.

Esse texto, escrito há cerca de 2.000 anos nos impressiona pela
atualidade e pode nos levar a inúmeras reflexões sobre os desafios de
desvendar os mistérios da natureza, ou seja, de pesquisar. Na área das ciências
biológicas e médicas, somos testemunhas e participantes de um momento
histórico em que inúmeras descobertas podem beneficiar (ou não...) nossos
pacientes; porém também somos conscientes da imensidão de desafios que
ainda temos pela frente. Nossa especialidade possui diversas ramificações e
faz interface com praticamente todas as áreas da medicina, além de
obviamente dispor de uma fantástica facilidade de acesso investigativo ao
ó rgão a que se dedica. Temos, portanto, a felicidade de atuar num setor
destinado a crescer cada vez mais em pesquisa, o que efetivamente vem
ocorrendo no mundo inteiro. No Brasil, apesar de todas as dificuldades que já
conhecemos no setor de ensino e pesquisa, somos fonte de produção científica
de qualidade e exportadores de "cérebros" nas diversas áreas do conhecimento.
Ao mesmo tempo em que necessitamos de reconhecer nossos valores, também
é de fundamental importância a visão clara de que, de maneira geral, estamos
ainda muito longe de um padrão de excelência, o que só conseguiremos com
investimento pessoal, privado e público prioritário, envolvendo várias
gerações. Se na época do domínio mundial de Portugal e Espanha se poderia
dizer que "Navegar é preciso, viver não é preciso", hoje poderíamos afirmar:
"Pesquisar é preciso, publicar também", atitude revolucionária ao produzir
independência cultural e intelectual, e atitude de colaboração, necessidades
maiores nos dias atuais.

É nesse contexto que os Anais Brasileiros de Dermatologia
desempenham a importante tarefa de publicar e divulgar a produção de
conhecimento na dermatologia nacional, refletindo nossas excelências e
também nossas dificuldades. Neste segundo número de 2003, na seção
Educação Médica Continuada, temos a oportunidade de atualizar nossos
conhecimentos na paracoccidioidomicose, doença de importância indiscutível
em nosso país; investigações sobre temas diversos, como acne, eritema crônico
migratório, melanoma cutâneo e terapêutica fotodinâmica são apresentadas;
relatos de casos interessantes com revisão de literatura complementam de
maneira indispensável nossa revista, cuja leitura certamente será muito
proveitosa.                                                                                                  q
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"The time will come in which diligent and continuous research
shall solve the aspects that now remain hidden... The time will come in
which our descendants will be amazed that we did not know details so
obvious to them... Many discoveries are reserved for those to come, when
our memory has become foregotten. Our Universe will become an
unimportant matter, unless there is something to be investigated by future
generations ... Nature does not reveal its misteries all at once". 

Seneca, Natural Problems Book 7, Ist Century.

This text, written some 2,000 years ago, continues to impress until the
p resent date and can lead us to countless reflections re g a rding the challenge
of unraveling the mysteries of nature, or in other words, re s e a rch. In the are a
of biological and medical sciences, we are both witnesses and participants of
a historical moment, in which countless discoveries can benefit (or not...) our
patients; however we are also conscious of the immensity of the challenges
that still remain ahead. Our specialty has various ramifications and interfaces
with practically all of the areas of medicine, besides obviously offering a
fantastic ease of access for investigation of the organ to which it is dedicated.
We have, there f o re, the fortune of practicing in a sector within which re s e a rc h
is destined to grow more and more, as indeed is happening across the world.
In Brazil, despite all the difficulties with which we are already familiar in the
s p h e re of teaching and re s e a rch, we are nevertheless a source of quality
scientific production and exporters of "great minds" in the diverse areas of
knowledge. At the same time in which we need to recognize our values, it is
also of fundamental importance to maintain a clear vision that, in general
terms, we are still very far from a standard of excellence, which will only be
acheived via a priority for personal, private and public investment, involving
several generations. If in the époque of world domination by Portugal and
Spain one could state, "To navigate is necessary, to live is not necessary " ,
today we could affirm that "to re s e a rch is necessary and to publish also", a
re v o l u t i o n a ry attitude when producing cultural and intellectual independence,
and an attitude of collaboration, great necessities in the present day.  

It is in this context that the Brazilian Annals of Dermatology i s
performing the important task of publishing and divulging the production of
knowledge by national dermatology, reflecting our excellence and also our
difficulties. Through this, the second edition of 2003, in the section
Continuous Medical Education, we have the opportunity of updating our
knowledge re g a rding paracoccidioidomycosis, a disease of unquestionable
i m p o rtance in our Country; besides presenting investigations on several
themes, such as acne, erythema chronicum migrans, cutaneous melanoma
and photodynamic therapeutics; together with re p o rts of interesting cases
and a revision of the literature that complement in an indispensable manner
to our Magazine, the reading of which will certainly be very profitable.     q
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