
Dermatologia

Relevância da Dermatologia na Clínica Assistencial



A Dermatologia é uma especialidade 
médico-cirúrgica que aborda a pele nos 
diversos aspetos de estudo e atitude clí-
nico-terapêutica: investigação básica e 
clínica, prevenção e diagnóstico das der-
matoses, tratamento médico, tratamento 
cirúrgico, manifestações cutâneas das 
doenças sistémicas, manifestações sis-
témicas das doenças cutâneas. Neste 
contexto, tem métodos próprios tanto 
nos aspetos semiológico, de interpre-
tação patogénica e de atitude clínica e 
terapêutica. 

A prevalência atual das dermatoses 
nos países desenvolvidos é relevante, 
com valores entre os 22,5% e 33,5% na 
população, em parte explicados pelo 
progressivo envelhecimento da popula-
ção, com consequente aumento de der-
matoses mais frequentes nos idosos ou 
crónicas (ceratoses actínicas, verrugas 
seborreicas, tumores benignos e malig-
nos, úlcera de perna), bem como pelos 
fluxos migratórios e aumento exponen-
cial dos viajantes, neste caso com reper-

Consultas:
Consultas de Dermatologia geral
Consulta de Tumores 
da Pele (Oncologia cutânea)
Consulta de Dermatologia pediátrica
Consulta de Dermatologia Estética

Técnicas de diagnóstico:
Dermatoscopia manual
Dermatoscopia digital
Mapeamento corporal por 
dermatoscopia digital
Observação com Luz de Wood
Biópsia cutânea e das mucosas
  
Técnicas de tratamento 
de Dermatoses:
Cirurgia cutânea
Eletrocirurgia
Crioterapia
Tratamentos com Laser CO2
Tratamento de rosácea 
com Luz pulsada
Tratamento de lesões vasculares 
com Luz pulsada
Tratamento de lentigos e lesões 
pigmentadas com Luz pulsada
Laserterapia por Laser Q-switched
(neodimium/YAG) (Lentigos 
ou manchas pigmentadas)
Tratamento da hiperhidrose 
com toxina botulínica

Dermatologia Estética:
Dermabrasão química da face 
(peelings químicos)

cussão em dermatoses infeciosas e nas 
Doenças Sexualmente Transmissíveis.  

Além disso, os estudos epidemio-
lógicos são consensuais na grande 
prevalência das doenças cutâneas infla-
matórias (como a psoríase, os eczemas, 
a dermite seborreica e a acne) e das in-
feções cutâneas (por bactérias, fungos e 
vírus), e destacam os tumores malignos 
da pele como as formas mais comuns 
de cancro no homem. Realçam ainda: a 
urticária e angioedema; as toxidermias 
(reações cutâneas a medicamentos); 
as doenças sexualmente transmissí-
veis (uretrites; herpes genital; condilo-
mas venéreos; sífilis e outras ulcerações 
genitais; manifestações cutâneas da 
SIDA). 

Constata-se ainda que a preocupa-
ção crescente com a estética conduziu 
a um consumo exponencial de cos-
méticos e à procura das técnicas der-
mocosméticas “de rejuvenescimento” 
sucessivamente disponíveis, com o 
consequente desenvolvimento da área 
da Dermatologia Estética.  

Tendo como objetivo uma resposta 
assistencial dermatológica mais efe-
tiva e com horários mais diversifica-
dos, promoveram-se recentemente 
algumas medidas na unidade SAMS 
– Dermatologia do Centro Clínico de 
Lisboa, com abertura de um novo es-
paço físico, permitindo introdução de 
novas técnicas diagnósticas e de trata-
mento, bem como melhoria das con-
dições de atendimento. Foram ainda 
alargados os horários de consulta e de 
técnicas, nomeadamente aos sábados 
de manhã e de tarde.
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Foto-rejuvenescimento por Laser 
fracionado ablativo 
Injeção de toxina botulínica 
(correção de rugas de expressão)
Remodelação facial 
com acido hialurónico
Foto-rejuvenescimento por Laser 
fracionado não ablativo Pixel 2940
Mesoterapia com ácido hialurónico
Remoção de tatuagens por laserterapia
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