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A

pesquisa está relacionada ao progresso de um país: quanto mais desenvolvida é uma nação, maior o investimento em ciência e tecnologia, maior
a preocupação em investir em inovações. Por outro lado, sabemos o quanto
nações que investiram em educação e pesquisa evoluíram em termos econômicos nas últimas décadas. O estímulo ao desenvolvimento de pesquisas,
nas mais diversas áreas do conhecimento, deve ser parte de programas de
Estado e não ficar ao sabor de programas de governo, cujas prioridades neste
quesito podem divergir sobremaneira.
São muitos os entraves à pesquisa e à inovação em nosso país. Diante
disso, diversas iniciativas nesse sentido devem receber estímulo de toda a
sociedade, em particular de associações de especialidades médicas, como
a nossa ASBAI. É o que pretendemos e é com este olhar que compusemos a
equipe de avaliação, recebemos e analisamos os resumos submetidos para
apresentação em nosso congresso anual.
Recebemos com felicidade e gratidão os estudos de elevada qualidade realizados por nossos colegas. Relatos de casos ou séries de casos foram muito
bem-vindos, desde que apresentassem situações inéditas ou pouco frequentes
relacionadas às doenças associadas à nossa especialidade. Quantos de nós,
diante de casos raros não procuramos por informações na Internet e quantas
vezes não nos deparamos com relatos apresentados em eventos realizados
ao redor do mundo? São muito úteis, não é mesmo?
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No entanto, revisões bibliográficas não foram aceitas, pois, apesar de
serem estudos valiosos para a prática da medicina baseada em evidências,
acreditamos que o mais apropriado é que sejam apresentados com detalhes
em fascículos de nossa revista. Portanto, é este um chamamento para que
enviem revisões à nossa revista, sem perder de vista a necessidade de utilizar
a metodologia apropriada para este tipo de estudo científico.
O que se encontra aqui neste suplemento representa o esforço de professores, alunos, profissionais de nossa especialidade que, mesmo fora de serviços
de ensino, procuram refletir sobre sua prática, assim como o esforço da equipe
que procurou analisar todos os resumos enviados, sem perder de vista sua
relevância para nossa especialidade, e para nosso país.
Façam bom proveito deste suplemento!

