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ram agraciados, na festa de abertura, com o show “Mas 
podem me chamar de Chico”, com uma segunda noite no 
clima do Festival Folclórico de Parintins e com o encerra-
mento ao som da banda Raízes Caboclas, no meio do Rio 
Negro, ao pôr do sol. 

Segundo a presidente do evento, Valeska Francesconi, 
“A XXXII Jornada Norte-Nordeste de Dermatologia foi um 
sucesso em todos os aspectos; mais de 95% dos congres-
sistas a avaliaram como ótimo ou bom, os patrocinadores 
também deram feedback positivo da participação, e a co-

missão organizadora en-
cerrou os trabalhos feliz e 
com a sensação de dever 
cumprido. Obrigada a to-
dos que nos apoiaram”.
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Regionais

Mato Grosso do Sul
No dia 22 de maio, a Regional Mato Grosso do Sul em 

parceria com a SBD Nacional realizou em Campo Grande 
(MS) o Curso de Atualização em Psoríase, ministrado pe-
los dermatologistas Marcelo Arnone (coordenador nacio-
nal da Campanha de Psoríase da SBD), Aripuanã Cobério 
Terena, Alexandre Moretti de Lima. Contou também com 
a participação do Serviço de Dermatologia do Hospital 
Universitário Maria Aparecida Pedrossian apresentando 
casos clínicos. “Foi um curso de alto nível e com exce-
lente aproveitamento”, avaliou a presidente da SBD-MS, 
Elza Garcia.

Alexandre Moretti, Elza Garcia, Aripuanã Terena e 

Marcelo Arnone

Faculdddade dde Meddiccina de Junddiaaí (FMJ)) –– SP
Nos dias 19 e 20 de julho, sob coordenação de Paulo R. Cunha, Valéria 

Campos, Abdo Salomão, Luiz Fernando Tovo e Tallita Rezende, o Serviço de 
Dermatologia da FMJ realizou o “I Curso de Atualização em Laser e Pro-
cedimentos Dermatológicos de Consultório da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí”. O evento, dividido em conteúdos teórico e prático, foi muito bem-
-aceito, tendo suas vagas esgotadas. “Tendo em vista o sucesso, o segundo 
curso já está marcado para maio de 2014”, antecipa Paulo R. Cunha, chefe 
do Serviço.

Univerrrsidadee de Taubbaté 
(Unitaau) - SPP

O Serviço de Dermatologia da 
Universidade de Taubaté (Unitau) 
realiza os preparativos fi nais do 
Acampamento Dermacamp 2013 
para crianças de nove a 12 anos 
com moléstias de pele graves. 
Neste ano, as crianças se reunirão 
no período de 14 a 17 de novembro, 
em Pindamonhangaba, São Paulo. 
“Os médicos dermatologistas podem inscrever-se como médicos, para cuidar 
das crianças, e também como monitores, para desenvolver com elas atividades 
lúdicas e de recreação. Lembramos sempre que a participação é gratuita para as 
crianças, e voluntária para os médicos e monitores”, explica o chefe de Serviço, 
Samuel Mandelbaum. O Dermacamp tem o apoio da SBD Nacional e da SBD-
-Resp e é organizado pelo Centro de Estudos Dermatológicos Dr. Abrahão Ro-
tberg, da Universidade de Taubaté. Para inscrições, basta assessar o site: www.
dermacamp.org.br.

Iniciado em 2001, o Dermacamp já benefi ciou mais de 300 crianças. Este 
será o vigésimo acampamento – já foram realizados 12 acampamentos para 
crianças entre nove e 12 anos, além de sete para adolescentes. No último ano, 
o acampamento reuniu crianças de 15 cidades dos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. 

Fundddaçãoo Alffrredo da MaM tta (Fuammm) - AMMM
Os dermatologistas do Serviço Luiz Claudio Dias 

(diretor técnico), Graça Cunha (pesquisadora) e Paula 
Rebello (chefe do Serviço) iniciaram a participação no 
Grupo de Tele-hanseníase, via rede Rute (Rede Universi-
tária de Telemedicina). A aula ocorreu no dia 16 de julho 
e também reuniu Maria Leide Oliveira, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Raimunda Nonata 
Sampaio e Omesina Maroja, ambas da Universidade de 
Brasília (UnB), e Marco Andrei Cipriani Frade, da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (FMRP-USP), além de um grupo da Universi-
dade de São Paulo (USP-SP). No fi m de julho o Serviço 
realizou a aula de “Sigdermatologia com casos clínicos”.

Serrrviços CCCredencciadooos

Hooospitaal daass Clínicaass da FFaculddade de 
Meeedicinna dee Ribeirão PPreto ((FMRPP) – SPPP

Mais de 300 dermatologistas do interior e da ca-
pital, além dos que vieram do Sudeste, Centro-Oeste 
e Sul do país participaram da III Jaderp, ocorrida nos 
dias 24 e 25 de maio, em São Paulo. No primeiro dia, 
os congressistas participaram de dez cursos práticos 
– de dermatoscopia, cirurgia dermatológica, toxina 
botulínica, preenchimentos faciais, luz intensa pulsa-
da e laser – todos realizados no Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto. Já a programação teórica contou 
com dois convidados estrangeiros e abordou temas 
diversifi cados relacionados à dermatologia clínica, 
cirúrgica e cosmiátrica. No segundo dia do evento, 
o destaque foi a Sessão Interativa com a apresenta-
ção de casos clínicos pelos Serviços Credenciados 
do Estado de São Paulo. Uma votação realizada pela 
plateia escolheu o caso apresentado pelo Serviço do 
Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São 
José de Rio Preto (Famerp) para ser agraciado com o 
prêmio “Dr. Ricardo Cordeiro”.

“O evento superou todas as nossas expectati-
vas. A programação científi ca foi ampla, e o nível 
das palestras e discussões agradou a todos os co-
legas que compareceram a nossa jornada”, avaliou 
Renato Soriani Paschoal, presidente do VI Distrito 
Dermatológico da SBD-Resp e um dos organizado-
res do evento.

Rio Grande do Sul
Diversifi cação é o conceito que 

rege a programação da XXXVIII 
Jornada Gaúcha de Dermatologia, 
confi rmada para os dias 27 e 28 de 
setembro, em Porto Alegre. A progra-
mação do evento foi elaborada para contemplar as três grandes áreas de 
atuação dos dermatologistas, clínica, cirurgia e cosmiatria, com objetivo 
de atender aos interesses tanto dos profi ssionais como dos estudantes.

O compromisso de realizar uma jornada que focalize diferentes temas 
está presente já no primeiro dia do evento, quando serão realizados dois 
cursos, um de diagnóstico, outro de cosmiatria no consultório. No segundo 
dia, os quatro módulos previstos também tratam de assuntos diversifi ca-
dos. Além disso, a conferência magistral, ministrada pelo médico Carlos 
Vital Corrêa Lima, primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM), abordará o tema “Ética na Prática Médica”. A secretária cien-
tífi ca da Jornada Gaúcha, a dermatologista Mariana Soirefmann, destaca 
ainda a importância para o evento de contar com palestrantes de diferen-
tes estados brasileiros. Entre eles, estão os dermatologistas de São Paulo 
Davi de Lacerda, que falará sobre toxina botulínica; Denise Steiner, que 
tratará de alopecia nas mulheres; e Mauro Enokihara, que abordará áreas 
anatômicas de risco para cirurgia e procedimentos na face e no pescoço, 
entre outros. A jornada é uma promoção e realização da SBD-RS e tem 
apoio da SBD Nacional.

Roberta Nakamura, 
Prof. Robert Baran e 
Valeska Francesconi Fabio Francesconi, Flávio Luz, Carlos Menck, Lauro Louri-

val e Lauro Rodolpho Lopes

Amazonas
Durante o período de 20 a 22 de junho, a cidade de 

Manaus teve a honra de receber a XXXII Jornada Norte-
-Nordeste de Dermatologia. Com 389 participantes, o 
evento contou com 63 conferencistas – desses, 45 con-
vidados de outros lugares do país –, que ministraram 96 
palestras, dez cursos práticos, além do Curso de Unha 
organizado pela dermatologista Roberta Nakamura (RJ) e 
o Professor Robert Baran, de Cannes (França). Ao avaliar 
os aspectos científi cos do evento, o coordenador científi -
co, Fabio Francesconi, ressaltou que “além da riqueza de 

conteúdo apresentado, 
o evento inovou com o 
Curso de Dermatologia 
para a Atenção Básica, 
aproximando os derma-
tologistas dos médicos 
generalistas, com benefí-
cio direto para a popula-
ção amazonense”. 

Os participantes fo-

Policcclínicaa Gerall ddo Rio de Janeiro (PGRRJJ) - RJ
O Serviço da Policlínica Geral do Rio de Janeiro (PGRJ) participou das ações 

do Dia Mundial de Combate ao Vitiligo, em 25 de junho. No Centro do Rio, de-
zenas de médicos voluntários distribuíram panfl etos com informações sobre a 
doença e realizaram atendimentos gratuitos no Serviço, que é coordenado pelo 
dermatologista Omar Lupi. Além do Brasil, outros 80 países realizaram ações 
diversas nessa data.

De 15 a 17 de agosto realizou também a 15a Jornada de Cosmiatria e 
Laser contando com os mais renomados especialistas brasileiros na área.


