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Introdução: A hanseníase persiste como grave

problema de saúde pública no Brasil, e não foi atingida
até o momento a meta de eliminação determinada pela
Organização Mundial da Saúde. As equipes de Saúde da
Família (ESFs) constituem uma ampla rede de profissio-
nais que atuam na atenção primária. A educação a distân-
cia em hanseníase destas equipes representa uma estraté-
gia atraente. Ao permitir a identificação precoce de casos,
seguida de tratamento adequado, favorece a cura e reduz
incapacidades e/ou seqüelas. Métodos: Foi planejado o
desenvolvimento de um Curso de Extensão Universitária,
utilizando tecnologias interativas voltadas para a educa-
ção a distância dos profissionais da saúde. Contou-se com
planejamento pedagógico específico. Durante este pro-
cesso, previu-se que os centros de referências em hanse-
níase pudessem atuar junto a estes profissionais que tra-
balham em pontos isolados e com alta prevalência da
doença. Foi planejada a elaboração de ambiente de tele-
educação para oferecimento do curso, incluindo a cria-
ção de um simulador de casos voltado para o reconheci-
mento da doença, além de outras informações julgadas
essenciais por dermatologistas. Elaborou-se uma meto-
dologia para avaliar a adequação do seu conteúdo.
Baseado no questionário validado WEBMAC (Web Site
Motivational Analysis Chicklist), um instrumento padro-
nizado foi desenvolvido para avaliar a satisfação deste
curso a distância. Resultados: Foi realizado um curso de
hanseníase a distância, voltado para as Equipes de Saúde
da Família (ESF) nas cidades de Manaus e Parintis, con-
tando com fundamentação pedagógica baseada em con-
ceitos construtivistas e da andragogia. As ferramentas do
curso viabilizaram a interação entre os professores e os
participantes. O Simulador de Casos (SC) demonstrou
diferenças na capacidade de reconhecimento de casos
em três grupos distintos, formados por: dermatologistas
com experiência específica em hanseníase, dermatologis-
tas sem experiência específica e alunos do quinto ano de
medicina. Os dermatologistas com experiência específica
obtiveram um melhor desempenho no SC. O seu conteú-
do mostrou-se adequado na avaliação dos três grupos. Os
participantes apresentaram retenção dos conceitos abor-
dados no SC após um ano (avaliação tardia). Foi obtido
elevado grau de satisfação com o curso por meio de ins-
trumento padronizado. Conclusão: A estratégia educacio-
nal mostrou-se favorável, e os resultados alcançados favo-
recem o desenvolvimento futuro de iniciativa em larga

escala destinada à educação a distância em Hanseníase
das ESFs e a abordagem de outros temas em saúde.
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Feliz e oportuno o título
eleito pelos editores Christoph
Löser e Gerd Plewig: Pantheon der
Dermatologie – Panteão da
Dermatologia, em alusão ao temp-
lo consagrado a todos os deuses – para batizar esta mag-
nífica publicação recentemente editada. Já a epígrafe
realça e dá vida a epônimos e a outros médicos que
esclareceram doenças ainda obscuras ou aquelas para as
quais não se credita terminologia ou etiologia precisa.

A consulta a este livro tende a ser permanente e mesmo
obrigatória: presença constante e voltada a todos os que
pretendam alargar sua visão histórica e os caminhos percor-
ridos por esses notáveis médicos que nos precederam. Nele
estão incluídas mais de 200 biografias de grandes mestres,
com 1.872 fotos e ilustrações. A colaboração internacional
de 156 autores expressa a autenticidade do conhecimento
necessário para completar esta seleção.

Perspicaz o convite dos editores para que pessoas
próximas aos mestres contemplados na obra
escrevessem alguns capítulos. Assim, Jacques Bazex dis-
corre sobre seu pai, André Bazex, dermatologista eterna-
mente consagrado pela Akrokeratosis Paraneoplastica
Bazex e pelos neuromas mucocutâneos que levam seu
nome. Jean Civatte, por sua vez, escreve sobre Achille
Civatte, imortalizado pelos corpúsculos de Civatte, pela
poiquilodermia de Civatte e por sua maior contribuição
para a dermatopatologia: a descrição original da acan-
tólise observada no pênfigo vulgar. Curiosidades históri-
cas também merecem destaque: por exemplo, a
oposição enfrentada por Duhring, por parte de Moriz
Kaposi, para individualizar a sua dermatite herpetiforme,
somente consubstanciada com sucesso após 18 publi-
cações consecutivas; e, ainda, o conflito acadêmico entre
Hansen e Neisser para obter o reconhecimento científi-
co de paternidade na descoberta do bacilo da
hanseníase.

Pena a obra estar disponível, até o momento, somente
em alemão. A editora, no entanto, promete para breve a
tradução para o português.
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