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Universidaadde de Mooggi dass CCruzzes 
(UUUMCC) - SPP

 Com o objetivo de atender a população, 
gratuitamente, por meio de exames clínicos e 
prestar orientações sobre os cuidados com a 
pele e os tratamentos mais indicados para cada 
caso, a equipe de dermatologia do curso de 
medicina da Universidade de Mogi das Cruzes 
(UMC), coordenada por Denise Steiner, reali-
zou campanha no ambulatório de dermatolo-
gia da Policlínica, no dia 9 de abril. No mutirão, 
foram orientadas cerca de 100 pessoas que 
apresentavam lesões suspeitas, como manchas 
vermelhas na pele, manchas nas unhas e cica-
trizes profundas causadas pela acne. Os casos 
diagnosticados que necessitaram de acompa-
nhamento estão sendo tratados pela equipe, na 
própria Policlínica. 

residentes, estagiários, doutorandos e os chefes dos dois servi-
ços, Enio Barreto e Vitória Regina Almeida, além da coordenado-
ra Ariene Paixão, da ex-presidente da SBD-BA Ivonise Follador e  
a convidada Izelda Costa (DF), editora dos ABD

Escooola Baahiannaa de Meddiccina/FBDC e 
Commplexo Hupes - BA

Na última quarta-feira do mês de março (27), sob 
coordenação de Ivonise Follador, foi realizada a sessão 
integrada dos Serviços Credenciados da Bahia, a Escola 
Bahiana de Medicina/FBDC e o Complexo Hupes com a 
participação da editora dos Anais, Izelda Costa.

Institutoo Lauro de Souzaza Limaa (ILSLLL) - SPP
O Serviço de Residência Médica em Dermatologia 

do Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL) parabeniza 
seus residentes e especializandos pelos prêmios re-
cebidos em importantes eventos científi cos nacionais 
e internacionais. As dermatologistas Gabriela Franco 
Marques e Renata Figueira apresentaram trabalhos que 
foram premiados, o da primeira no 25o CBCD, em Cam-

Hospppital Univveersitário JJulio MMülleeer 
(HUJJJM) -- MT

O Serviço de Dermatologia do Hospital Universi-
tário Júlio Müller iniciou em junho a realização de ci-
rurgia micrográfi ca de Mohs sob o comando de Paulo 
Pacola (foto à dir.), formado na área pela Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e fellowship 
no DermSurgery Associates, PA Houston. “O Serviço 
é o único local a disponibilizar esse procedimento e 
deverá ser a referência para todo o Estado de Mato 
Grosso e arredores. É uma grande conquista para o 
nosso Serviço, um dos mais recentes da SBD e, prin-
cipalmente, para os pacientes que agora se podem 
benefi ciar da mais avançada técnica na avaliação das 
margens cirúrgicas, o que resulta em diminuição de 
recidivas do câncer da pele”, afi rma a chefe do Ser-
viço, Elizabeth Moreno. Em maio, o HUJM recebeu a 
visita da dermatologista Leonne Lima, que falou sobre 
atualização em rosácea. 

Hooospitaal Unniversitárrio Geettúlio Varggas 
da Universiddade Fedederal ddo Ammmazonnas 
(HUUUGVV-Ufaamm) - AM

O trabalho “Terapia fotodinâmica com áci-
do 5-aminolevulínico e luz azul no tratamento de 
múltiplas ceratoses actínicas”, das autoras Patrícia 
Akel, Danielle Westphal, Raquel Chicre Cavalcan-
te, Cláudia Puga e Jullyene Campos, da Ufam, foi 
premiado em terceiro lugar na categoria de Investi-
gação Científi ca do 25o Congresso da SBCD, reali-
zado em Campos do Jordão. Na foto estão Jullyene 
Campos, Danielle Westphal e Cláudia Puga.

Univerrrsidadde Fedeeral de Ciênciias da Saaúúde de PPorto AAAlegre 
(UFCSSSPA) - RS

O Serviço de Dermatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA) inaugurou no dia 25 de abril o setor de Fototerapia 
do Centro de Saúde Santa Marta, no Centro da capital. O equipamento tem 
capacidade para fazer 480 aplicações por mês, o que representa 60 pacientes 
atendidos. “O Centro de Saúde é a casa de dermatologia da universidade. Esta-
mos oferecendo um serviço diferenciado a pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) que antes não tinham acesso a esse tipo de tratamento fora do ambiente 
hospitalar”, afi rmou o chefe do Serviço e professor da UFCSPA, Renan Bonamigo. 
Em Porto Alegre, o tratamento é oferecido apenas na Santa Casa e no Hospital 
das Clínicas.

Univerrrsidadde de Taauubaté (Unitaauu) - SP
No último fi m de semana de maio, a Unitau deu início às comemorações 

por seus 15 anos com a apresentação de workshop sobre atualização em toxi-
na botulínica e preenchedores ministrado por Sérgio Talarico e a discussão de 
casos clínicos ao vivo, com a participação dos professores Nélson Proença e 
Paulo Ricardo Criado, presidente da SBD-Resp. A dermatologista Helena Mul-
ler encarregou-se de comentar os exames dermatopatológicos. As atividades 
reuniram cerca de 60 pessoas. “Ao fi nal das discussões, os professores convi-
dados e todo o staff do Serviço de Taubaté comemoraram juntos a classifi cação 
de nossos dois residentes de terceiro ano, que fi zeram parte da equipe de 20 
residentes de R3 do Brasil no Latinaderm Excellence, em Buenos Aires, ocorrido 
no fi nal de junho,” ressalta o chefe do Serviço da Unitau, Samuel Mandelbaum, 
lembrando que no dia 27 de abril ocorreu o segundo encontro Dermacamp 
2013 na sede da Resp. “O seu paciente entre oito e 12 anos também pode parti-
cipar. É só fazer a inscrição pelo site www.dermacamp.org.br. O Acampamento 
2013 para as crianças acontecerá no próximo feriado de 15 de novembro”. 

Fundddaçãoo Alffrredo da MaM tta (Fuammm) - AMMM
Na foto está o residente do terceiro ano do curso 

de residência médica em dermatologia da Fundação 
Alfredo da Matta (Fuam), Manaus (AM), Gustavo 
Ávila Maquiné, recebendo prêmio no último con-
gresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Derma-
tológica (CBCD). O jovem ficou em segundo lugar 
na categoria de minicasos com o trabalho “Acome-
timento auricular na lobomicose: abordagem cirúr-
gica”. O preceptor do caso foi o atual presidente da 
Fuam, Carlos Chirano.

Inssstituto Prroof. R. Azulay ddaa Sannta Caaasa 
de Miseericóórrdia do RRioo de JJaaneiroo - RJ

O Centro de Convenções do Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões foi sede do 27o Congresso da 
Associação dos Ex-Alunos do Prof. Azulay (Aea-
pa), evento tradicional e de sucesso e que já faz 
parte do calendário anual da dermatologia cario-
ca. O encontro reuniu centenas de pessoas nos 
dias 28 e 29 de junho. A programação científica 
contemplou as diversas áreas da dermatologia 
(clínica, cirurgia, cosmiatria e laser), com cursos 
práticos no primeiro dia e aulas teóricas, no se-
gundo. Fizeram parte da comissão organizadora 
os médicos dermatologistas Alexandre Filippo 
(presidente), Ana Maria Mósca (vice-presiden-
te) e Ângela Gasparini (coordenadora dos cur-
sos pré-congresso). 

Unniverssidaddee Federal ddo Ceaaará (UUUFC) - CCE
A dermatologista Juliana Maria C. R. Ramos 

obteve aprovação no concurso para Residência 
Médica em Dermatologia na UFC. 

pos do Jordão, e o da segunda na 31a Reunião Anual 
dos Dermatologistas Latino Americanos (Radla/Uru-
guai). “Esses prêmios também refl etem o trabalho dos 
professores orientadores, Dr. Jaison Antonio Barreto, 
Sadamitsu Nakandakari (dermatologistas) e Cleverson 
Teixeira Soares (patologista)”, frisa o chefe do Serviço, 
Ivander Bastazini Junior.

Serrrviços CCCredencciadooos


