
PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSO EM
DERMATOLOGIA CLÍNICA
O curso de Dermatologia Clínica abordará a morfofisiologia da pele,a imunologia cutânea, a semiologia
dermatológica, a farmacologia aplicada à dermatologia, epidemiologia, etiopatogenia, e a fisiopatologia
das enfermidades dermatológicas. Abordagem clínica, diagnóstico diferencial, uso dos métodos auxiliares
de diagnóstico, terapêutica e prevenção das principais das dermatoses-eritemato escamosas, úlcero
pustulosas, infecto-parasitárias, vesiculo-bolhosas e por hipersensibilidade; dermatoviroses e
dermatozoonoses, doenças sexualmente transmissíveis e tumores cutâneos.

1. JUSTIFICATIVA
A necessidade de fornecer aos médicos que se formam uma educação continuada faz-se cada vez
mais importante para a sociedade brasileira. O número de egressos nos cursos de graduação das
faculdades de medicina do país ultrapassa em muito o de vagas de residência e pós-graduação,
gerando um grande déficit educacional. A dermatologia é historicamente uma das áreas de
conhecimento onde existe carência de profissionais especialistas e deficiência na formação dos
médicos no geral.

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral

O objetivo do curso é a formação acadêmica em dermatologia, capacitando os alunos médicos para
realização de diagnósticos e indicação e realização de tratamentos dermatológicos, preparando o
aluno para o atendimento à população dentro de um contexto biopsicossocial.

2.2 Objetivos específicos

Preparo acadêmico visando fornecer instrumentais teórico-metodológicos para a pesquisa e a leitura
crítica de artigos científicos. Desenvolver métodos de pesquisa e avaliação para os diagnósticos, a
fim de promover maior eficácia na qualidade da saúde a ser prestada. Desenvolver métodos para a
análise e resolução de problemas infecciosos e/ou contagiosos que envolvam o indivíduo ou a saúde
pública.
Preparo para a realização da prova de Título de Especialista em Dermatologia, da Sociedade
Brasileira de Dermatologia – SBD.
Preparar o pós-graduando através de amplo treinamento prático e teórico em Dermatologia
diagnóstica e terapêutica para seu pleno exercício, em um espectro de medicina social, preventiva,
curativa e reabilitativa, além do ensino complementar com temas em Cirurgia Dermatológica,
Tricologia e Dermatologia Estética.



3. CONCEPÇÃO CURRICULAR
3.1 Metodologia

O curso deverá ter uma carga horária total de 3024 horas de formação teórico-prática, com aulas
presenciais, ministradas pelo corpo docente do CTA e docentes convidados. Comporão o curso
disciplinas teóricas (720 horas) e práticas (2304 horas).
A metodologia das aulas será definida por cada docente e constará de leituras prévias de textos (que
serão indicados com antecedência), aulas dialogadas, trabalhos em grupos (seminários e outros),
discussão de casos e aulas práticas.
A avaliação será feita em algumas disciplinas de forma interdisciplinar.
Haverá elaboração individual de um artigo científico como avaliação final do

curso. 3.2 Matriz curricular

Regime Letivo de 7 Módulos

Módulo Disciplinas Carga

Horária

Cré

ditos

Professor

Dermatolo

gia  Clínica

Alterações do colágeno, hipoderme,

cartilagens e vasos

Afecções dos anexos cutâneos Acne e

erupções acneiformes

Afecções das mucosas

Afecções ulcerosas

Alergias

Afecções congênitas e hereditárias

Carcinogênese e dermatoses pré

cancerosas

Cistos e neoplasias cutâneas

benignas  Cosmiatria

238 horas 40 Dr  Jauru de Freitas
(Mestre)

Dr. Aldo Toschi
(especialista ,mestre)

Dr. Abraão Osta ,
especialista

Dra Maria da Glória
( especialista )



Dermatoses ocupacionais

Dermatoses eritemato –

escamosas Dermatoses

eczematosas

Dermatoses eritemato papulosas

Dermatoses bolhosas

Dermatoses atróficas e

escleróticas Discromias

Doenças granulomatosas e processos

inflamatórios não infecciosas

Dermatoses metabólicas

Dermatoviroses

Dermatoses do período neonatal

Dermatoses na gestante

Dermatologia psicossomática

Doenças provocadas por protozoários

Dermatoses por imunodeficiência

Dermatoses paraneoplásicas

Doenças sexualmente transmissíveis

Estrutura, fisiologia e embriologia da

pele Hanseníase

Histiocitoses de comportamento

maligno Infecções bacterianas da

pele

Imunologia cutânea

Leishmaniose tegumentar



americana Linfomas e

pseudo-linfomas

Lesões elementares

Manifestações dermatológicas

provocadas

por venenos, peçonhas, toxinas, ferrões

e  cerdas animais

Neoplasias cutâneas malignas

Reações a agentes químicos, físicos e

mecânicos

Tuberculose cutânea e micobacterioses

atípicas

Zoodermatoses

Micologia

Médica

Micoses superficiais e profundas 24 horas 4 Dra Samara Cassimiro
(Mestre)

Cirurgia

Dermatoló

gica

Cirurgia dermatológica: avaliação clinica

pré-operatória, treinamento em

ressucitação cardio-pulmonar, anatomia,

cicatrização, técnica cirúrgica, anestesia

loco-regional, técnicas de sutura e

reconstrução, princípios teóricos de

cirurgia oncológica, cirurgia do aparelho

ungueal, correção de cicatrizes

Complicações em cirurgia

dermatológica Eletrocirurgia,

quimiocirurgia, criocirurgia

36 horas 6 Dra Nilza Christine
Cassimiro Soares Melo
(especialista)

Dermatop

atologia

Dermatopatologia I

Dermatopatologia II

Dermatopatologia II

84 horas 12 Dra Luciana de Paula

Gazzola (mestre)

Dra Lamara Laguardia

Valente Rocha

(doutorado)



Pesquisa Métodos de pesquisa em dermatologia

Metodologia científica

Orientações para a monografia

72 horas 8 Dr Marcos de Bastos

(doutorado)

Dra Lamara Laguardia

Valente Rocha

(doutorado)

Cirurgia

Dermatoló

gic a

Básica

Anatomia e fisiologia da pele e

anexos Cicatrização e reparo

Técnica cirúrgica

Técnicas de sutura

Anestesologia aplicada a cirurgia

dermatológica

36 horas 5 Dra Samara Cassimiro
Soares (Mestre)

Dr. Ralf Jurgen Spies
(Pós  graduado)

Dra Nilza Christine
Cassimiro Soares Melo
(especialista)

Cirurgia

Dermatoló

gic a

específica

Criocirurgia/ Eletrocirurgia

Cirurgia Micrográfica

Manejo de cistos e lipomas

Manejo dos nevos e lesões

melanocíticas  benignas

Cirurgia da unha

Tratamento de cicatrizes e quelóides

Semiologia dos tumores cutâneos

Neoplasia da pele, mucosas e anexos

Manejo do carcinoma basocelular

Manejo do carcinoma espinocelular

Manejo do melanoma Cavidade oral

Correção do lobo de orelha

Retalhos cutâneos

Emergências no consultório dermatológico

220 horas 15 Dra Samara Cassimiro
Soares (Mestre)

Dr. Ralf Jurgen Spies
(Pós  graduado)

Dra Nilza Christine
Cassimiro Soares Melo
(especialista)

TCC 10 horas 10 Comissão

TOTAL 3024

horas

100

3.3 Critério de avaliação e aprendizagem

Provas bimestrais, avaliações mensais, apresentação de monografia ao término do curso.
Bom desempenho nas atividades propostas: média igual ou superior a 70%.



4. PÚBLICO ALVO

Profissionais Graduados em Medicina e com registro regular no Conselho Regional de
Medicina(CRM).

5. COORDENAÇÃO

Prof. Jauru Nunes de Freitas

6. CARGA HORÁRIA

3024 horas-aula totais

720 horas-aula teóricas

2304 horas-aula práticas

7. PERÍODO E PERIODICIDADE

Início dos créditos teóricos: 26/05/2022

Término dos créditos teóricos: 28/02/2023
Prazo final para entrega do trabalho de conclusão de curso: 29/03/2023
Horários e dias de funcionamento do curso: aula presencial, de  6a feira,sábado e domingo pela
manhã e à  tarde, uma semana por mês.

8. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

8.1 Instalações
Auditório, consultórios, salas de procedimento, sala de fotografia, banheiros,

recepção. 8.2 Salas de aula

Auditório para 30 alunos.

8.3 Ambulatórios

Área de ambulatório com recepção, banheiro para deficientes, banheiro masculino e feminino, 4
consultórios com mesa e área de procedimentos com maca para exame e procedimentos, 7 salas
para atendimento e procedimentos com cadeira e maca, sala de registro fotográfico, banheiro para
pacientes.



8.4 Equipamentos

Macas, equipamentos médicos para exame da pele, dermatoscópios, lupas, lâmpada de wood,
equipamentos de proteção individual, macas de exame, material cirúrgico, medicações para
realização de exames e procedimentos.

9. CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS OFERECIDAS E CORPO DOCENTE:
Disciplina Carga

horária
Cronograma Docente Titulação IES a que está

vinculado

Estrutura, fisiologia e

embriologia da pele

12 horas 24/06/2022 ACA

Lesões elementares 12 horas 25/06/2022 ACA

Imunologia cutânea 6 horas 26/06/2022 ACA

Infecções bacterianas

da pele

6 horas ACA

Micoses superficiais e

profundas

24 horas ACA

Dermatoviroses 6 horas ACA

Dermatoses eritêmato

– escamosas

6 horas ACA

Discromias 6 horas ACA

Alergias 6 horas ACA

Dermatoses eritêmato

papulosas

6 horas ACA

Cistos e neoplasias

cutâneas benignas

6 horas ACA

Dermatoses

eczematosas

12 horas

Acne e erupções

acneiformes

6 horas ACA



Dermatoses atróficas e

escleróticas

6 horas ACA

Cirurgia dermatológica:

avaliação clinica pré-

operatória, treinamento

em ressuscitação

cardio-

pulmonar, anatomia,

cicatrização, técnica

cirúrgica, anestesia

loco- regional, técnicas

de sutura e

reconstrução, princípios

teóricos de cirurgia

oncológica, cirurgia do

aparelho ungueal,

correção de cicatrizes

12 horas ACA

Dermatoses bolhosas 12 horas ACA

Eletrocirurgia,

quimiocirurgia,

criocirurgia

6 horas ACA

Carcinogênese e

dermatoses pré-

cancerosas

6 horas ACA

Complicações em

cirurgia dermatológica

6 horas ACA

Doenças

granulomatosas e

processos inflamatórios

não infecciosas

12 horas ACA

Neoplasias cutâneas

malignas

12 horas ACA

Metodologia científica 48horas ACA

Métodos de pesquisa 12 horas ACA



em dermatologia

Orientações para a

monografia

12 horas ACA

Alterações do colágeno,

hipoderme, cartilagens

e vasos

4 horas 23/02/2019 ACA

Dermatoses

paraneoplásicas

6 horas 23/02/2019 ACA

Linfomas e pseudo-

linfomas

8 horas

Dermatoses

metabólicas

6 horas 30/03/2019

Dermatoses por

imunodeficiência

6 horas 30/03/2019

Doenças provocadas

por protozoários

6 horas 31/03/2019

Doenças sexualmente

transmissíveis

6 horas 31/03/2019

Dermatologia

psicossomática

6 horas 27/04/2019

Hanseníase 6 horas 27/04/2019

Afecções das mucosas 6 horas 25/05/2019

Afecções ulcerosas 6 horas 25/05/2019

Leishmaniose

tegumentar americana

6 horas 26/06/2019

Afecções dos anexos

cutâneos

6 horas 26/06/2019

Tuberculose cutânea e

micobacterioses

atípicas

6 horas 27/07/2019

Zoodermatoses 6 horas 27/07/2019



Reações a agentes

químicos, físicos e

mecânicos

6 horas 24/08/2019

Dermatoses

ocupacionais

6 horas 24/08/2019

Histiocitoses de

comportamento

maligno

6 horas 25/08/2019

Afecções congênitas e

hereditárias

6 horas 28/09/2019

Cosmiatria 8 horas 29/09/2019

Manifestações

dermatológicas

provocadas por

venenos, peçonhas,

toxinas, ferrões e

cerdas animais

12 horas 25/10/2019

Dermatoses do período

neonatal

6 horas 26/10/2019

Dermatoses na

gestante

6 horas 23/11/2019

Revisão sistemática de

dermatologia clínica

24 horas 14/12/2019

15/12/2019

Anatomia e fisiologia da

pele e anexos

Cicatrização e reparo
FASEH

Técnica cirúrgica

Técnicas de sutura

Anestesologia aplicada

a cirurgia

dermatológica

Criocirurgia/

Eletrocirurgia

Cirurgia Micrográfica



Manejo de cistos e

lipomas

Manejo dos nevos e

lesões melanocíticas

benignas

Cirurgia da unha

Tratamento de

cicatrizes e quelóides

Semiologia dos

tumores cutâneos

Neoplasia da pele,

mucosas e anexos

Manejo do carcinoma

basocelular

Manejo do carcinoma

espinicelular

Manejo do melanoma

Cavidade oral

Correção do lobo de

orelha

Retalhos cutâneos

Emergências no

consultório

dermatológico

TCC 10 horas


