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EDITORIAL

▲

A informação qualificada auxiliando na contínua formação 
dermatológica

Qualified information supporting continuous dermatology training

Se a infor ma ção médi ca pode – e deve – ser rápi -
da, a for ma ção pro fis sio nal  requer perío dos de acú mu -
los fun da men tais e está sem pre exi gin do ajus tes e apri -
mo ra men tos. Com essa com preen são, refe ren cia dos
em quais infor ma ções e em que base de for ma ção nos
ire mos dis po ni bi li zar para a assis tên cia aos nos sos
pacien tes? 

Os esfor ços devem ser dire cio na dos para uma
infor ma ção pre ci sa e trans pa ren te, obti da a par tir das
melho res evi dên cias; e para uma for ma ção huma nis ta,
eti ca men te cor re ta e sem con ces sões para os cami nhos
que não envol vam neces sa ria men te estu do, tra ba lho,
res pei to e par ce rias.

Dessa forma, o perió di co Anais Brasileiros de
Dermatologia pre ten de ser um ins tru men to infor ma ti -
vo que possa ser vir à for ma ção médi ca – e à der ma to ló -
gi ca em espe cial. Determinado a cum prir sua mis são de
publi car o que há de impor tan te em pes qui sas e estu -
dos na sua área de abran gên cia, reúne no pre sen te
núme ro temas diver si fi ca dos, que demons tram a mul ti -
pli ci da de e a rique za da espe cia li da de.

A doen ça de Kawasaki é o assun to da Educação
Médica Continuada (Castro PA et al., pági nas 317 à
331). É um tema com gran de impor tân cia clí ni ca, em
face das pos si bi li da des de com pli ca ções gra ves da
doen ça. Salientamos aos lei to res que uma boa lei tu ra
deste texto cer ta men te rea vi va rá suas lem bran ças teó ri -
cas e prá ti cas dessa afec ção, garan tin do uma apro fun -
da da atua li za ção.

Presenteando nossa voca ção his tó ri ca à obser va -
ção, des cri ção e tra ta men to das der ma to ses tro pi cais,
abre-se no pre sen te núme ro um novo capí tu lo em nosso

meio, dian te da docu men ta ção da para si to se gna tos to -
mía se, ocor ri da em um pacien te bra si lei ro que havia via -
ja do ao Peru (Dani CMC et al., pági nas 400 à 404).

Além da impor tan te des cri ção desse caso clí ni co
dife ren cia do, há de ser res sal ta do um estu do ori gi nal,
em han se nía se, que pro cu rou esta be le cer a rela ção entre
a pre sen ça de um poli mor fis mo gené ti co (Val274Leu) e
os títu los ele va dos de deter mi na dos anti cor pos anti fos fo -
li pí dios (o que pode ria expli car, ao menos em parte, os
fenô me nos trom boem bó li cos nos pacien tes com han se -
nía se) (Brochado MJF et al., pági nas 335 à 342).

Recomenda-se aten ção espe cial, tam bém, para
os arti gos sobre con cep ções em rela ção às bióp sias de
pele e ao his tó ri co e útil méto do de Tzanck, pois cons -
ti tuem opor tu ni da des de lei tu ra sobre assun tos da prá -
ti ca coti dia na, que se pro je tam para além da infor ma -
ção sim ples, opor tu ni zan do um exer cí cio refle xi vo inte -
res san te (Werner B, pági nas, e Brito MMC et al., pági -
nas 431 à 433, res pec ti va men te).

Como comu ni ca ção aos lei to res e  sócios da
Sociedade Brasileira de Dermatologia, res sal ta-se que
o sis te ma para a sub mis são on-line de arti gos deve ini -
ciar-se no bimes tre julho-agos to de 2009 e que, tam -
bém nesse perío do, as res pos tas aos ques tio ná rios
dos arti gos da EMC (que geram pon tua ções à
Educação Médica Continuada) já pode rão ser envia -
das on-line pelo site www.anais de der ma to lo gia.org.br.
A par tir do pró xi mo núme ro dos ABD (volu me 84,
núme ro 5), as res pos tas aos ques tio ná rios serão acei -
tas exclu si va men te on-line.

Esperamos que o núme ro atual desta revis ta real -
men te seja útil. q
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