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Livro
� Roteiros para aulas aos
médicos residentes em
Dermatologia.  
Dr. Ruy N. Miranda
Curitiba: Fundação Pro Hansen;
2006.

Estes roteiros, na sua simplicidade e sem reto-
ques, nasceram da salutar convivência com os médi-
cos Residentes em Dermatologia que passaram pela
Fundação Pró-Hansen.

Em verdade, são apenas lembretes de temas
julgados indispensáveis à consolidação do apren-
dizado. Houve, entretanto, um interesse de lembrar
conhecimentos básicos que, muitas vezes, não são
lembrados nos livros usuais.

Compete, pois, ao preceptor; uma vez que
esteja de acordo com os conteúdos, desenvolver a
matéria, pois, conforme a batizou um dos prezados
residentes, trata-se apenas de “aulas relâmpagos”.

Praza a Deus, que tudo preside, que esta sin-
gela contribuição seja do Seu agrado e possa resultar
em ensinamentos úteis, mostrando a importância e
amplitude da Dermatologia em Medicina.

Ruy N. Miranda
Prof. Emérito da Universidade Federal do Paraná

� Atlas de Dermatologia.  
Drs. Luna Azulay, Aguinaldo
Bonalumi, David Rubem
Azulay, Fabiano Leal
Rio de Janeiro: Elsevier; 2007.

Em 4 de fevereiro de 1912,
foi fundada a Sociedade
Brasileira de Dermatologia e
Sifilografia. O ato ocorreu no pavilhão Miguel Couto
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Eram 18 médicos, seus fundadores. Mais tarde, com
a eliminação quase total da sífilis pela penicilina, foi
extinta a palavra “sifilografia”. Atualmente, a
Sociedade Brasileira de Dermatologia tem 95 anos de
existência e representa, em número, a segunda
maior do mundo. Muitos de seus membros fizeram
importantes contribuições à Dermatologia caracteri-
zando doenças e parasitas.

Vários livros de Dermatologia têm sido escritos
no Brasil. No ano de 1980, na folha médica, foi pub-
licada uma série de fascículos intitulada “Atlas

Dermatológicos”, escrita por Rubem David Azulay,
Alexandre Carlos Gripp e Milton Nahon.

Hoje surge uma nova publicação : o “Atlas de
Dermatologia da Semiologia ao Diagnóstico”, com a
coordenação de Luna Azulay-Abulafia, Aguinaldo
Bonalumi Filho, David Rubem Azulay, Fabiano
Roberto Pereira de Carvalho Leal, Bernard Kawa Kac,
Larissa Hanauer de Moura, Marcelo Neira Ave, Nelson
Aguilar e Orietta Mata Jiménez.

Este livro tem uma característica especial:
resume as dermatoses mais importantes, cada uma
delas apresentadas sob a forma de texto e fotografia
acompanhada de legenda, visando ao seu reconheci-
mento. Várias das entidades nosológicas encontradas
no Brasil também estão presentes na obra, podendo,
assim, ser divulgadas, tornando o “Atlas de
Dermatologia” de invulgar interesse. Desejamos
ressaltar, entretanto, que o diagnóstico morfológico
nem sempre é suficiente. Muitas vezes é necessário
lançar mão de outros recursos da Medicina, como
genética, imunologia, anatomia patológica, micolo-
gia, bacteriologia, parasitologia, aplicados à
Dermatologia.

Neste “Atlas de Dermatologia: da Semiologia ao
Diagnóstico”, os autores salientam o aspecto mor-
fológico das dermatoses, complementado pela refer-
ência às diferenças áreas do conhecimento médico, o
que faz com que este livro seja, realmente, de muito
valor, para os médicos em geral, e não apenas para os
dermatologistas

Errata
No artigo "Estudo do anti PGL-1 em

pacientes hansenianos utilizando técnicas de
ultramicroelisa", publicado em 2002, no volume 77
número 4 páginas 425 a 433,  não constou a menção
de agradecimento ao órgão de Fomento. Segue por-
tanto a menção na íntegra:
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