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FORMAÇÃO DO ESPECIALISTA EM DERMATOLOGIA

recebem o título de especialista (TED) os médicos 
que são aprovados no exame feito pela SBD 
referendado pela AMB e os médicos que concluem 
a RM em serviços credenciados pelo CNRM.

Mas há necessidade do RQE , número concedido 
pelo CRM , para veiculação desta qualidade.







A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é a única 
instituição reconhecida oficialmente pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB) 
como representante dos dermatologistas no Brasil.
É uma das maiores sociedades médico-dermatológicas no 
mundo, com mais de 7.500 associados. Está presente em 23 
estados brasileiros por intermédio de suas Regionais, bem 
como em 77 hospitais universitários credenciados à 
instituição.
Fundada em 5 de fevereiro de 1912, a SBD comemora nesta 
data o Dia do Dermatologista. Em 2012, a SBD completou 100 
anos, é a terceira sociedade médica mais antiga do país.



• SERVIÇOS CREDENCIADOS
• Os 77 Serviços Credenciados da SBD são hospitais 

credenciados pela entidade para o ensino e a pesquisa 
em Dermatologia. Essas instituições são responsáveis 
pela formação de inúmeros dermatologistas em nosso 
país e refletem o excelente nível da especialidade por 
meio de amplo atendimento a pacientes de todo o país 
com doenças de pele. 

• Anualmente, são disponibilizadas cerca de 300 vagas 
de residência ou estágio em regime de residência. 

• Os Serviços Credenciados são alicerces fundamentais 
da SBD, instituições imprescindíveis para a formação de 
profissionais qualificados.



ESTATUTO DA SBD
• Art. 3º São finalidades da SBD:
• I - promover o estudo, o ensino e a pesquisa da Dermatologia clínica, cirúrgica, 

oncológica e cosmiátrica, da Hansenologia e dos domínios afins; 
• II - credenciar serviços para treinamento e especialização em Dermatologia que 

cumpram programa e disposições definidas em Regimento; 
• III - manifestar-se sobre a definição de atos dermatológicos; 
• IV - manifestar-se ou atuar na delimitação da área de atividade do dermatologista 

e na defesa dos interesses dos profissionais dermatologistas; 
• V - promover iniciativas com vistas a expandir, divulgar e incentivar na população, 

em todos os níveis, o conhecimento, a prevenção e o tratamento de doenças 
dermatológicas; 

• VI - promover eventos culturais e atividades museológicas, mantendo biblioteca 
especializada; 

• VII - propor às entidades competentes medidas visando a preservar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da Dermatologia, bem como propor soluções para os 
problemas de saúde pública relativos às doenças dermatológicas, estimulando e 
propondo ao Estado a implementação de medidas consideradas benéficas à 
população; 

• VIII - contribuir para a orientação e a solução dos aspectos médico-sociais da 
Dermatologia e dos domínios afins; e 

• IX - manifestar-se e atuar em outros assuntos de interesse do exercício da 
profissão de dermatologista



• Art. 49. São Comissões Permanentes da SBD: 
• I - Comissão Científica; 
• II - Comissão de Título de Especialista; 
• III - Comissão de Ensino; e 
• IV - Comissão de Ética e Defesa Profissional. 
• Art. 52. A Comissão de Ensino terá oito (8) membros eleitos pelo Conselho 

Deliberativo. Compete à Comissão de Ensino: 
• I - credenciar e descredenciar serviços para treinamento em Dermatologia que 

cumpram programa e disposições definidas pelo Regimento da Comissão e 
referendado pelo Conselho Deliberativo; 

• II - propor ao Conselho Deliberativo questões relacionadas com o ensino da 
Dermatologia; 

• III - deliberar, com a Diretoria Executiva ad referendum do Conselho Deliberativo, 
sob justificativa, a concessão de vagas temporárias aos serviços credenciados 
designadas pela Comissão Nacional de Residência Médica ou oriundas de decisão 
judicial; e 

• IV - cumprir demais funções previstas em seu Regimento. 



5. RECURSOS DIDÁTICOS E MATERIAIS 
a. Das obrigatoriedades: 

i. ter à disposição do Serviço, em quantidade compatível com o número de Residentes /aperfeiçoandos, no 
mínimo, os seguintes equipamentos: 

1. microscópio, 
2. projetor de multimídia, 

3. câmera fotográfica, 
4. dermatoscópio, 

5. aparelho de eletrocirurgia
6. equipamento de criocirurgia; 

ii. manter arquivo digital ou fotográfico de casos diversificados e de interesse didático; 

iii. disponibilizar no Serviço: 
1.livros-texto de Dermatologia para consultas; 

2. coleção de periódicos de dermatologia no Serviço, no mínimo os ABD
3. sala de reunião e de leitura no serviço; 

iv. disponibilizar na Instituição: 
1.biblioteca médica geral; 

2. setor de micologia com laboratório  
3. setor de dermatopatologia; 

4. sala equipada de cirurgia dermatológica. 
5. Acesso à Internet



ITENS ADICIONAIS

• APARELHOS PARA FOTOTERAPIA COM

• UVB

• UVA

• TFD

• LASER

• LIP

• ESTÉTICA DE INTERVENÇÃO





A SBD PROMOVE A EMC E A “INFORMAÇÃO”



A IMPORTÂNCIA DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 
NA INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

• NÍVEIS DE EVIDÊNCIA 

I. REVISÃO SISTEMÁTICA -metanálise

II.ENSAIO CLÍNICO “MEGATRIAL”- mais de 1000 casos

III.ENSAIO CLÍNICO MENOR- prospectivo

IV.ESTUDO DE COORTES AxB- comparação estatística 

V.ESTUDO DE CASOS E CONTROLES

VI.DESCRIÇÃO DE CASOS



A IMPORTÂNCIA DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 
NA INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 

• GRAUS DE RECOMENDAÇÃO

A. EVIDÊNCIAS FORTES E CONSENSO

B. EVIDÊNCIAS NÃO DEFINITIVAS 

C. CONTRAINDICAÇÕES 



AIMPORTÂNCIA DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS 
NA INDICAÇÃO  DE PROCEDIMENTOS 

• GRAUS DE RECOMENDAÇÃO

A. EVIDÊNCIAS FORTES E CONSENSO

B. EVIDÊNCIAS NÃO DEFINITIVAS 

C. CONTRAINDICAÇÕES 

No caso de certos procedimentos conta muito a 
experiência do médico, obtida no treinamento.





Obrigadopela
atenção

• vitoreis76@hotmail.com


