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Serviços Credenciados

Unitau
No dia 27 de setembro, o Serviço de Der-

matologia da Universidade de Taubaté (Uni-
tau) recebeu Luciana Conrado para palestra 
sobre psicodermatoses. No mês seguinte, no 
dia 25, Sérgio Hirata falou sobre a dermatos-
copia das lesões pigmentadas, de interesse 
prático imediato. Já no dia 9 de novembro, 
Ada Trindade ministrou workshop sobre re-
juvenescimento facial global por meio de 
técnicas combinadas, no Hospital Universi-
tário de Taubaté. 

“E no período de 15 a 18 de novembro será 
realizado o Acampamento Dermacamp 2012 
para crianças entre oito e 12 anos. Como pre-
paração para o acampamento, a SBD-RESP 
promoveu em outubro o Quarto Encontro 
Dermacamp, para que crianças participantes 
e suas famílias pudessem conhecer monitores, 
médicos e enfermeiras engajadas no projeto, 
além de outras crianças”, comenta Samuel 
Mandelbaum, chefe do Serviço da Unitau.

Günter Hans/UFMS
Ocorreu nos dias 23 e 24 de agosto a V Jornada 

do Serviço de Dermatologia Dr. Günter Hans da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul, coordena-
da pelos dermatologistas Günter Hans Filho e Elza 
Garcia, preceptores do Serviço. O dermatologista 
convidado Flávio Catarino Barbosa Garcia, do Mato 
Grosso, ministrou os workshops de toxina botulínica 
e preenchimentos cutâneos. Os participantes também 
puderam assistir a palestras ministradas por Paulo Ri-
cardo Criado, da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (FMUSP), que falou sobre farmaco-
dermias e vasculopatia livedoide, e por Evandro Rivitti 
(FMUSP), com abordagem sobre eritrodermias. Casos 
clínicos foram apresentados pelos médicos residentes 
do Serviço e ricamente comentados pelos professores 
da FMUSP. “Foi um evento agradável que em muito 
contribuiu para o enriquecimento cientí  co de todos, 
em especial, dos dermatologistas presentes”, opina 
Günter Hans Filho.

Departamentos

Durante o Congresso do Centenário da SBD, no Rio 
de Janeiro, o Departamento desenvolveu duas ati-
vidades: a gravação da aula “Diagnóstico labora-

torial das dermatoses bolhosas autoimunes”, que  cará à 
disposição dos sócios dermatologistas no site da SBD; e 
a reunião com especialistas em buloses de diferentes Ser-
viços, com objetivo de discutir o Consenso Brasileiro de 
Tratamento das Dermatoses Bolhosas Autoimunes. “Após 
apresentação dos algoritmos de tratamento (de acordo 

com a gravidade clínica de cada bulose), foram recebi-
dos comentários e sugestões dos presentes. O consenso 
encontra-se em fase de aprimoramento, veri  cando-se 
o grau de evidência cientí  ca das opções terapêuticas. 
Uma vez concluído, será publicado nos ABD. Agradece-
mos a todos os colegas que contribuíram ou que estão 
contribuindo na elaboração desse consenso”, ressalta o 
coordenador do Departamento, Günter Hans Filho.

Bolhosas

Palestrantes, preceptores e residentes do Serviço

Hospital Universitário Julio Müller 
(HUJM)

No dia 15 de agosto, o Serviço 
de Dermatologia do HUJM recebeu 
o reumatologista Luiz Sergio Guedes, 
que proferiu palestra sobre imunobio-
lógicos na leishmaniose. Na foto, Luiz 
Guedes, Edson Martins (preceptor da 
residência de dermatologia) e Eliza-
beth Vaz Moreno (chefe do Serviço de 
Dermatologia).


