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EDITORIAL

▲

85 anos: mudanças contínuas no caminho da excelência
85 years:  continuous changes in the pathway to excellence

Há 85 anos, os Anais Brasileiros de
Dermatologia tor na vam-se o perió di co defi ni ti va men -
te ofi cial dos der ma to lo gis tas bra si lei ros. Para comem-
orarmos tal fato, confeccionamos um selo que estará
impresso na capa durante o volume 85. 

O longo per cur so tra ça do nas suas pági nas con -
tém o que há de mais repre sen ta ti vo na evo lu ção dessa
espe cia li da de no País.

É com orgu lho que este núme ro é dedi ca do ao
pre cur sor no 1, Anno 1 dos  ANNAES BRA SI LEI ROS DE
DER MA TO LO GIA E SYPHI LO GRA PHIA, publi ca do em
janei ro de 1925.

Os arti gos daque le pri mei ro núme ro ver sa ram
sobre acan to se nigri can te, leis hma nio se, bouba, pên fi -
go e cis tos epi dér mi cos, sar co ma to se múl ti pla hemor -
rá gi ca de Kaposi, xero der ma pig men to so, o bis mu to na
tera pêu ti ca da sífi lis e a his tó ria da sífi lis no Brasil.1

Mesmo com o avan ço dos conhe ci men tos cien tí -
fi cos e com a melho ria geral das con di ções da saúde
públi ca (em com pa ra ção com 1925), ainda há muita
preo cu pa ção das auto ri da des sani tá rias bra si lei ras com
... a sífi lis e a leis hma nio se, entre  outras der ma to ses
secu la res e reer me gen tes! Mas, às anti gas preo cu pa ções
somam-se  outras. E a Dermatologia bra si lei ra deve ser
capaz de for ne cer res pos tas aos novos desa fios e ir
além “do apli car bem os conhe ci men tos pro du zi dos no
exte rior”. Ela deve refle tir, inte ra gir, inves ti gar, suge rir
hipó te ses e ser pro po si ti va, sem pre com cor re ção ética
e com o foco prin ci pal no pacien te, no cida dão.

Nesse con tex to, gos ta ria de des ta car no pre sen te
núme ro (no 1, v. 85) a revi são da lite ra tu ra ela bo ra da por
Gozzoni ML e Pires SL, do Departamento de Clínica
Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo. Sob o peso de uma aná li se de 110 arti gos,
os auto res pro du zi ram o arti go “Há evi dên cias cien tí fi cas
na medi ci na antien ve lhe ci men to?”. Com ape nas um estu -
do ran do mi za do e duplo-cego encon tra do, os auto res
demons tram a falta de base cien tí fi ca para mui tas con du -
tas tera pêu ti cas defen di das por deter mi na dos seg men tos.
Seria o enve lhe cer uma “doen ça” a ser medi ca da per ma -

nen te men te? Seria a Dermatologia
refém dessa per cep ção indu zi da por
pode ro sos meios?

A qua li da de dos  atuais Anais
Brasileiros de Dermatologia pode ser
tam bém repre sen ta da pelos  demais arti -
gos deste núme ro e exem pli fi ca da pelos
tra ba lhos da seção Comuni cação: a
Malassezia fur fur é o prin ci pal agen te
da piti ría se ver si co lor (Framil VMS e col.,
p. 111-4) É pos sí vel ela bo rar estra té gias
pre ven ti vas para dimi nuir os ris cos de inter cor rên cias nas
cirur gias der ma to ló gi cas e  seguir um flu xo gra ma de con du -
ta caso estas ocor ram (Timoner FR e col., p. 115-8)

No âmbi to da sem pre neces sá ria par ce ria
Dermatologia–Clínica Médica, reco men da ria uma aten -
ta lei tu ra do arti go de inves ti ga ção sobre a pos sí vel
asso cia ção entre a pre sen ça de acro cór dons e a resis -
tên cia insu lí ni ca (Tamega AA e col., p. 25-32).

Representando as novas  seções deste perió di co,
em Imagens em Dermatologia, o tra ba lho demons tran -
do os aspec tos der ma tos có pi cos da pso ría se  ungueal
pode ser de gran de uti li da de prá ti ca no coti dia no de
todos (Farias AC e col., p. 101-4).

No suple men to do pre sen te núme ro, o arti go de
Lupi O e cola bo ra do res (“Doenças der ma to ló gi cas no
Brasil: per fil ati tu di nal e epi de mio ló gi co”) apre sen ta, de
forma pre cur so ra, dados sobre um con jun to de fato res
que rea li zam uma com ple xa inter fa ce entre uma amos -
tra popu la cio nal bra si lei ra e aspec tos da Dermatologia
pra ti ca da no país. Convido à lei tu ra e à refle xão.

Finalizo este espa ço de comu ni ca ção lem bran do as
novas  seções aber tas para os auto res, Imagens em
Dermatologia Tropical e Imagens em Dermatologia, bem
como as novas nor mas vigen tes para a publi ca ção dos arti -
gos (entre elas, a subs ti tui ção de carac te res por pala vras,
na quan ti fi ca ção do espa ço ocu pa do pelos tra ba lhos).

Feliz ani ver sá rio aos Anais Brasileiros de
Dermatologia e para béns a todos os der ma to lo gis tas
que pres ti giam nosso perió di co!                                q
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