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Serviços Credenciados

Universidade de Taubaté (Unitau)

O ciclo de atividades científi cas da Unitau foi encerra-
do no primeiro fi m de semana de dezembro, na Radesp, 
em Atibaia. “A participação do Serviço de Dermatologia 
da Universidade de Taubaté foi brilhante! Além de pales-
tras e coordenações de simpósios, também participamos 
dos três concursos realizados e fomos premiados em se-
gundo lugar em todos eles: no concurso de fotografi as 
com a foto ‘Neve eterna’ sobre pitiríase rubra pilar; no 
concurso Trabalhos de Investigação, com o tema: ‘Dife-
renças na idade e distribuição topográfi ca dos diferentes 
subtipos histológicos de carcinoma basocelular em Am-
bulatório de Dermatologia de um Hospital Universitário’, 
de autoria de Flávia Regina Ferreira e colaboradores; e 
no concurso para acadêmicos de medicina, com o tema 
“Hiperplasia linfoide cutânea’”, frisa o chefe do Serviço 
Samuel Mandelbaum.

Dermacamp – De 15 a 18 de novembro, 60 pessoas 
entre acampantes e staff, participaram do Acampamen-
to Dermacamp 2012, na Fazenda Flamboaiã. Segundo 
Mandelbaum, a novidade foi a participação de crianças 
e monitores vindos de outros estados, como Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, além de São Paulo. 
Entre outras atividades, foram realizados sessões de tea-

tro, recreação na piscina, jogos de voleibol, futebol, ofi -
cina de percussão e sanfona. “Veja as fotos e os vídeos no 
www.dermacamp.org.br. No site, também é possível ins-
crever gratuitamente seus pacientes para o Dermacamp 
2013, que marcará os 12 anos desse vitorioso projeto de 
responsabilidade social. Participe você também!”, convi-
da Mandelbaum. 

A chefe de Serviço Vitória Rêgo, a presidente da Regional, 
Ivonise Follador, a tesoureira Silvana Huf e o chefe de 

Serviço, Enio Barreto

Hupes da Universidade Federal da Bahia e 
EBM da Fundação Baiana para o Desenvol-
vimento das Ciências

A última reunião do ano dos Serviços do Com-
plexo Hospitalar Universitário Professor Edgard San-
tos (Hupes) e da Escola Bahiana de Medicina (EBM), 
ocorrida no dia 28 de novembro, contou com a 
apresentação resumida dos 32 casos estudados em 
2012. Foram homenageados pela parceria e apoio à 
seção da SBD Bahia os chefes dos Serviços, Vitória 
Regina Pedreira Rêgo e Enio M. Barreto. A presiden-
te da SBD-BA gestão 2010/2012, Ivonise Follador, 
continuará como coordenadora dessa sessão na ges-
tão de Ariene Paixão.

PUC-Campinas

No último dia 4 de dezembro, o Serviço de 
Dermatologia da PUC-Campinas recebeu a visi-
ta da dermatologista Gysélle Saddi Tannous (de 
blusa preta, ao centro da foto), coordenadora do 
Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), 
entidade sediada em Brasília, ligada ao Conselho 
Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde (MS) 
para ministrar a aula “Ética e pesquisa clínica na 
formação médica: de onde viemos, onde estamos 
e para onde vamos?” De acordo com o chefe do 
Serviço, Adilson Costa, “essa oportunidade é ím-
par na formação de nossos residentes, já que agu-
ça o olhar para a pesquisa clínica, preparando-os 
para enfrentar desafios reais, mas com criterioso 
crivo ético, sobre seus projetos acadêmicos futu-
ros e suas práticas clínicas diárias”. 




