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APRESENTAÇÃO

• Fundamentos de Dermatoscopia – 2ª edição – é uma atualização bastante completa com grande am-
pliação do nosso livro publicado em 2012. Desde então diversos achados, padrões e aplicações têm 
sido pesquisados na Dermatoscopia e nele foram adicionados.

• O livro Fundamentos de Dermatoscopia foi idealizado, desde sua criação inicial, para ser útil tanto 
para o dermatologista e/ou dermatopatologista principiante, quanto para o experiente, assim como 
demais médicos com interesse neste valioso método de auxílio ao diagnóstico dermatológico. Esta 
obra continua sendo diferente do modelo habitual de livro médico porque mantivemos os textos bas-
tante sucintos, muitos desenhos esquemáticos e inúmeras fotografias, incluindo a correlação clinico-
-histológica, sempre que necessário e relevante. Permanece sendo mais um atlas do que um livro 
texto.

• A ideia e construção deste livro desde sua primeira edição foram baseadas na experiência editorial, 
aliada ao conhecimento dermatoscópico das editoras. Marcia tem diversas publicações, tanto no 
Brasil como no exterior, destacando-se o texto já padrão na dermatologia brasileira, Fundamentos de 
Dermatologia, em conjunto com Maria Cristina Ribeiro de Castro, vencedor do 51º Prêmio Jabuti em 
2009, na categoria de Melhor Livro de Ciências Naturais e Ciências da Saúde. Gabriella e Juliana tive-
ram, assim como Marcia, sua formação dermatológica no Rio de Janeiro e se dedicaram em especial 
à Dermatoscopia, desde que ingressaram na Dermatologia. Ambas têm ampla experiência clínica e 
participam ativamente, tanto como organizadoras quanto como palestrantes, de congressos, jorna-
das e cursos  ligados a todos os aspectos da avaliação por imagem das lesões cutâneas.

• Nossa colaboração foi novamente altamente proveitosa, valendo todo o esforço dispendido para a 
concretização desta 2ª edição. Aprendemos e nos atualizamos muito, mais uma vez.

• Nesta nova edição, foram incluídos mais de 200 novos casos. Estes casos foram, na maior parte e 
sempre que indispensável e importante, observados de modo completo, com a correlação entre a 
clínica e a histopatologia.

• O capítulo de lesões inflamatórias é totalmente novo, em vista das imagens que podem ser obtidas 
pelo método e, ao final,  auxiliar no diagnóstico desse grupo de doenças dermatológicas.

• O capítulo de tricoscopia, hoje sem dúvida importante área dentro da dermatoscopia, teve profunda 
atualização à luz dos novos conhecimentos com adição de novos termos e achados nas várias doen-
ças do couro cabeludo, bem como inclusão de cerca de 40 imagens clínicas e tricoscópicas que ilus-
tram o passo a passo dessa metodologia de avaliação tão rica e relevante no diagnóstico, prognóstico 
e seguimento clínico dos pacientes.

• Conforme previmos na apresentação da primeira edição desse nosso livro, inovações dessa técni-
ca vieram muito rapidamente com novos aparelhos, cada vez mais eficientes, e a possibilidade de 
permitir contribuir em muitos outros diagnósticos através desse método. A dermatoscopia auxilia 
praticamente todas as áreas da Dermatologia.

• Desejamos que nossos colegas e leitores possam também se beneficiar dessa atualização do nosso 
Fundamentos de Dermatoscopia.

MARCIA RAMOS-E-SILVA

GABRIELLA CAMPOS-DO-CARMO

JULIANA MARQUES-DA-COSTA
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PREFÁCIO

• A Dermatoscopia ou microscopia de superfície se destaca entre as várias técnicas 
não invasivas, desenvolvidas e introduzidas na última década, como auxiliares ao 
exame clínico. Essa técnica, agora amplamente difundida, propicia o exame de cer-
tas estruturas da pele que não podem ser visualizadas a olho nu. É um exame que 
permite detectar lesões ainda na fase inicial, assim como evitar procedimentos des-
necessários.

• Os instrumentos usados na microscopia de superfície estão cada vez mais preci-
sos e de fácil utilização. Incluem desde aqueles de uso rotineiro até equipamentos 
mais elaborados, como os de videodermatoscopia, que acoplam recursos modernos 
de captação de imagem com programas de comparação e seguimento de parâme-
tros. Este recurso permite o arquivamento adequado, a detecção precoce de modi-
ficações suspeitas e, principalmente, o seguimento dos pacientes em longo prazo. 
Apesar de todos os benefícios, a utilização correta dos recursos da dermatoscopia 
requer treinamento e acesso a literatura especializada. Neste aspecto, Fundamentos 
de Dermatoscopia, agora em sua 2ª edição, contribui de forma soberba para o co-
nhecimento e o desenvolvimento de habilidades, como apoio imprescindível à con-
sulta dermatológica. É um livro de consulta útil, muito difundido desde 2012, e já 
fazendo parte dos recursos de consulta imediata tanto para o dermatologista princi-
piante quanto para os mais experientes. Seus textos são sucintos, porém informati-
vos, inclui muitas figuras, e a fundamental correlação clínico histológica, sempre que 
necessária e relevante.

• Nesta 2ª edição, suas editoras trabalharam com grande dedicação e cuidado. Foram 
acrescentados mais de 200 novos casos, além de um capítulo separado sobre lesões 
inflamatórias. No capítulo de tricoscopia houve inclusão dos novos achados e novas 
terminologias aplicáveis nas diversas afecções do couro cabeludo.

• Fundamentos de Dermatoscopia – 2ª edição – inclui 18 capítulos que abordam desde 
lesões melanocíticas, tumores malignos e benignos e lesões inflamatórias até der-
matoses de regiões especiais como as unhas, couro cabeludo e mucosas. As três 
editoras, com reconhecida competência na área, têm grande experiência na prepara-
ção de textos médicos dermatológicos e/ou na Dermatoscopia. A Dra. Marcia Ramos 
e Silva, dermatologista e professora de renome internacional, tem uma trajetória 
marcante em termos de publicações, acumulando uma experiência essencial para 
uma obra deste escopo. As Dras. Gabriella Campos-do-Carmo e Juliana Marques-
da-Costa têm uma formação irrepreensível e reconhecida experiência na área de 
uso diagnóstico da imagem em suas várias facetas. As editoras e os autores que 
contribuíram para a obra, elaboraram um livro que, com certeza, será de referência 
obrigatória.

• Parabéns às editoras do Fundamentos de Dermatoscopia que entregam à Derma-
tologia brasileira mais uma obra de excelente qualidade. Agradeço a honra de partici-
par novamente deste prefácio e, mais que tudo, pelo instrumento valioso que agora 
estamos recebendo em sua 2ª edição.

TANIA FERREIRA CESTARI
Professora Titular e Chefe do Serviço de Dermatologia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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