
Editorial / Editorial

Os Anais Brasileiros de Dermatologia e a Educação
Médica Continuada / The Brazilian Annals of

Dermatology and the Continuing Medical Education
A permanente necessidade de atualização de

conhecimentos científicos nas diferentes áreas do conhecimento
humano é uma realidade inconteste. No âmbito da Dermatologia
essa meta é alcançada mediante várias atitudes que visam ao
máximo de aprendizado no tempo mais curto possível.

A estratégia adotada começa pelo cuidadoso exame
diário dos doentes nos ambulatórios e à beira dos leitos. As
reuniões e discussão de casos pelo staff em diferentes serviços
permitem também a consolidação de novos conhecimentos e o
aperfeiçoamento de toda a equipe médica. A busca de precisão
diagnóstica e a valorização dos novos recursos semiotécnicos,
como a dermatoscopia e outros, permitem, por sua vez,
aquilatar o real valor das novas técnicas.

Nas reuniões e congressos da especialidade é possível
obter informações sobre os diferentes campos da atividade
clínico-laboratorial das pesquisas que estão em andamento, dos
métodos mais modernos de diagnóstico e tratamento.

A informática trouxe grandes avanços para facilitar o
acompanhamento hodierno das conquistas científicas. A
internet, por meio dos mais variados sites, torna viável obter
rapidamente e mesmo em casa as informações mais recentes.
O fácil acesso pelos computadores democratizou o saber,
permitindo agora que os pacientes também "naveguem" em
busca de esclarecimentos sobre sua doença. Os atos médicos
são agora acompanhados pelos pacientes e por eles
fiscalizados.

As publicações científicas, entretanto, mantêm seu
lugar, conquistado ao longo de muitos anos de existência, e
contribuem de forma inequívoca para a educação médica
continuada.

Os editores de revistas das diferentes especialidades
exercem uma função importante na seleção dos artigos, no
conteúdo científico e atualidade dos temas, bem como na
qualidade das apresentações e ilustrações. A indispensável
colaboração de pareceristas capacitados é reconhecida e
contribui para a qualidade e o mérito alcançados.

A apreciação das revistas científicas deve atender aos
anseios dos leitores e é também realizada por instituições
nacionais e estrangeiras que periodicamente emitem pareceres
de reconhecimento para indexação atendendo a parâmetros de
qualidade.

O cuidado e a responsabilidade dos editores são
indispensáveis, havendo necessidade de periódicas auto-
avaliações.

Como exemplo analisaremos o conteúdo científico
deste número. Em síntese verificamos o seguinte: os Anais
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The permanent need for updating scientific theories
within the spectrum of human knowledge is an uncontestable
reality. In the context of Dermatology, this goal is achieved
through several policies that seek to maximize learning within
the shortest possible time.  

The strategy adopted begins with a careful daily exam
of the patients in the ambulatory clinics and hospital wards.
The meetings and discussion of cases among the staff from
diverse services also allow a consolidation of the latest
knowledge and refinement of the entire medical team. The
search for precise diagnosis and the valorization of new
symptomatological and technical resources, such as
dermatoscopy, may in turn demonstrate the real value of the
latest techniques.  

In the meetings and congresses of the specialty it is
possible to obtain information on the different fields of clinical
and laboratorial activity together with research currently in
process and the most modern methods of diagnosis and
treatment.  

Computer science has brought great progress to
facilitate the accompanying of the latest scientific conquests.
The Internet, through its extensive variety of sites, has made
possible rapid access to the most recent information even while
at home. This ease of access via personal computers has lead
to a democratization of knowledge, such that patients can also
navigate in search of information regarding their particular
disease. Thus medical practice is actually accompanied and
supervised by the patients themselves.  

The scientific publications, nevertheless, have
maintained the place they have conquered through many years
of existence, and still contribute in an unequivocal manner to
continuous medical education.  

The editors of magazines on the various specialties
exercise an important function in the selection of articles,
scientific content and relevance of the themes, as well as in the
quality of the presentation and illustrations. The indispensable
collaboration of qualified peers is recognized and contributes
to the quality and the merit achieved.

The appreciation of the scientific magazines should
meet the readers' wants and is also accomplished by national
and foreign institutions that periodically voice their
recommendation for indexing in recognition of the parameters
of quality.  

The care and responsibility of the editors is
indispensable, requiring periodic self-evaluation. 

As an example, we analyzed the scientific content of
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estão inseridos nesse contexto e vêm contribuindo para o
aperfeiçoamento dermatológico.

O número que está sendo publicado reúne quatro
trabalhos de investigação: Anticorpo anticitoplasma de
neutrófilos (Anca) em pioderma gangrenoso; Prepúcio de
pacientes submetidos à postectomia (clínico-histopatológico);
Aconselhamento na prevenção do câncer nas diversas
especialidades; Prevalência de fatores de risco do melanoma
hereditário em pacientes do sul do Brasil.

Três casos clínicos são apresentados: Paraco-
ccidioidomicose da região ocular; Ceratodermia palmoplantar
de Unna-Thost; e Sarcoidose em cicatrizes.

Nele, faz-se ainda a revisão minuciosa de três doenças,
nos artigos: Malformações vasculares; Hemangiomas rubis
localizados no couro cabeludo; e Rejuvenescimento da pele
por peeling de fenol.

Inclui uma correspondência, versando sobre Eritema
nodoso e vírus da hepatite.

Faz a comunicação histórica sobre o primeiro livro
publicado de Dermatologia, por Joseph Planck, em 1776, e
apresenta Iconografia sobre Dermatologia comparativa.

A simples análise dos títulos que integram o presente
número dos Anais permite verificar que os assuntos
apresentam harmoniosa distribuição e que a qualidade
científica dos mesmos é comparável às publicações
encontradas nas revistas estrangeiras. As ilustrações são de
ótima qualidade, e as bibliografias referenciadas
complementam os textos.

"Devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar
que a sabedoria vem com a vida." (Platão)

this issue. In synthesis we found the following: the Annals is
positioned within this context and contributes to the
advancement of Dermatology.  

The present issue offers four investigative works: Anti-
neutrophil Citoplasmic Antibody (Anca) in gangrenous
pyoderma; Foreskin of patients submitted to postectomy
(clinical-histopathological); Counseling for the prevention of
the cancer in the diverse specialties; and Prevalence of risk
factors for hereditary melanoma in patients of the south of
Brazil.  

Three clinical cases are presented: Paracocci-
dioidomycosis of the ocular region; Unna-Thost palmoplantar
keratoderma; and Sarcoidosis in scars.  

A meticulous revision is also made of three diseases, in
the articles: Vascular malformations; Cherry hemangiomas
located in the scalp; and Rejuvenation of the skin by phenol
peeling.  

One correspondence is about, one on Erythema
nodosum and hepatitis virus.

A historical communication regarding the first book
published on Dermatology, by Joseph Planck, in 1776, and
presents an Iconography on comparative Dermatology.  

A brief analysis of the titles that comprise the present
issue of the Annals reveals that there is a harmonious
distribution of subject matters and that the scientific quality is
comparable to publications found in foreign journals. The
illustrations are of optimum quality, and the references
complement the texts.  

"We must learn throughout our lifetime, without
imagining that wisdom comes with life." (Platão)

Leninha Valério do Nascimento  
Diretora dos Anais Brasileiros de Dermatologia 

Director of Brazilian Annals of Dermatology
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