
                                                                                                                                

                                                                           
 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

SELEÇÃO PARA ESTÁGIO EM DERMATOLOGIA – 2011 

 

Coordenação: Prof. Enio Ribeiro Maynard Barreto 

Equipe: Profs. Ariene Pedreira Paixão, Carla Rangel Leite Freitas, Jussamara 
Brito Santos, Paulo Roberto Lima Machado 

 

O Serviço de Dermatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e 
do Hospital Santa Izabel, foi credenciado em 1996 e recredenciado 2006-2011  
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Os alunos aos concluírem o 
curso estarão aptos a se submeter ao concurso para obtenção do título de 
Especialista em Dermatologia através da SBD, em convênio com a Associação 
Médica Brasileira (AMB). 

 

NORMAS E OUTRAS INFORMAÇÕES 

Objetivos do Curso: 

• Capacitar profissionais médicos na especialidade, proporcionando o 
domínio de conhecimentos e técnicas para o diagnóstico e tratamento das 
doenças dermatológicas. 

      OBS: O curso não é remunerado e não há bolsas de custeio fornecidas 
por qualquer entidade 

      Público-alvo: graduados em medicina que possuam pelo menos 1 ano de 
Residência em serviço credenciado pelo MEC em: clínica médica, pediatria e 
doenças infecciosas.  

• Vagas: 02 (duas) 

• Carga horária – 1920 hs anuais (40h semanais). Duração de 03 anos, 
podendo haver mudança sempre em consonância com a AMB/SBD 



                                                                                                                                

 

• Conteúdo programático (sugerido pela SBD): 

Núcleo prático - 80% - ambulatório, procedimentos, fototerapia e cirurgia. (Hospital 
S. Izabel e Ambulatório Didático-Assistencial de Brotas da Bahiana) 

Núcleo teórico de apoio. 

Estágios em micologia e hanseníase em outras instituições. 

Opcional: 1 mês no 2º ano e 2 meses no 3º ano de estágio em serviços 
credenciados pela SBD. 

Férias: 30 dias no 2º e 3º ano do estágio. 

O programa poderá sofrer algumas alterações adaptando-se as exigências que 
por ventura sejam determinadas pela Sociedade Brasileira de Dermatologia 
durante o curso. 

• Avaliação e exigências para conclusão: 

A avaliação será continua (domínios: afetivo, cognitivo e habilidades) através de 
diversas metodologias. No final será exigido o levantamento estatístico da 
produção do serviço de dermatologia do Hospital Santa Izabel e do Ambulatório 
Didático-Assistencial de Brotas do ano anterior. Por freqüência (85%) e 
cumprimento das normas  e  horários  de cada atividade do curso, que serão 
fornecidas no início do estágio.. 

• Programa para a seleção: 

01 - Anatomia e Fisiologia da Pele 

02 - Semiologia dermatológica 

03 - Noções básicas de imunologia de interesse dermatológico 

04 - Erupções eritemato-escamosas  e eczematosas: psoríase,  pitiríase rósea de 
Gibert, eritrodermias; eczemas de contato,  atópico e seborreico;  

05 - Urticárias, eritema pigmentar fixo, eritema polimorfo, Stevens-Johnson, 
síndrome de Lyell 

06 - Erupções pápulo-pruriginosas:prurigosimples, líquen plano, líquen nítido e 
líquen estriado. 



                                                                                                                                

07 - Erupções vesico-bolhosas: dermatite herpetiforme, pênfigo foliáceo e vulgar; 
penfigoides. 

08 - Afecções ulcerosas: úlceras anêmicas, microangiopáticas,arterioscleróticas e 
mal perfurante. 

09 - Acne e erupções acneiformes. Alopecias. 

10 - Doenças do colágeno: lupus eritematoso, esclerodermia, dermatomiosite. 

11 - Afecções granulomatosas: sarcoidose, granuloma anular e necrobiose 
lipoídica 

12 - Piodermites; estafilocócicas e estreptocócicas 

14 - Doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, cancróide, linfogranulomatose 
inguinal, donovanose. 

15 - Hanseníase 

16 – Dermatoses metabólicas: amiloidoses cutâneas,alterações cutâneas na 
diabetes mellitus 

17 - Micoses superficiais (pitiríase versicolor, candidíase e tinhas) e micoses 
profundas: paraccocidioiodomicose, esporotricose, cromomicose, e micetomas 

18 - Viroses: herpes simples e zoster, molusco contagioso e verrugas em geral. 
HIV e HTLV1. 

19 - Doenças  zooparasitárias: escabiose, pediculose, miíase, larva migrans, 
tungíase e leishmaniose. 

20 – Dermatoses pré-cancerosas e tumores malígnos (epitelioma basocelular, 
epidermoide e melanoma). 

 

• Número de questões : 25 (vinte e cinco) 

OBS: Caso hajam dúvidas nas respostas, prevalecerão as contidas no Textbook 
of Dermatology, A. ROOK – última edição. 

 

 



                                                                                                                                

• Inscrições: 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 
Avenida D. João VI , 275 - Brotas, Salvador - Ba - CEP 40 290-000 

Telefone:  3276 8265  

E-mail: posgrad2@bahiana.edu.br 

Local: Secretária de Pós-Graduação e Extensão (Brotas) 

 

 

• Informações gerais: 

Inscrição: 03 de janeiro a15 de fevereiro de 2011 

Data da seleção:  17de fevereiro de 2011 

Horário: 15:00  horas 

Valor da inscrição: R$ 400,00 

O resultado somente será fornecido com a presença do interessado ou seu 
representante. Não será informado por telefone. 

Critério do preenchimento das vagas: 

Maior nota 

No caso de empate terá preferência o que tiver maior tempo de formado. 
Persistindo o empate, o de maior idade 

• Inicio do Curso : 01 de março de 2011 
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