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PROGRAMA DE ACÇÃO  

 
A Dermatopatologia é a área comum à Anatomia Patológica e à Dermatologia e que tem características 

muito específicas e particulares de correlação anátomo-clínica. 

Após vários anos de vontade, de constituir a subespecialidade de Dermatologia, conseguiu-se fazê-lo 

através de uma comissão mista de elementos do Colégio da especialidade de Anatomia Patológica e de 

Dermatologia. 

Foi reconhecida, como subespecialidade, pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos em 

Abril 2012. 

Tiveram direito ao título de Dermatopatologista, pela “grand-father clause”, todos os elementos da 

comissão e todos os candidatos que a ele se propuseram, obedecendo aos critérios definidos pela 

Comissão mista. 

Julgamos importante que mais Anátomo Patologistas e Dermatologistas, sobretudo os mais jovens, 

possam ter acesso a esta subespecialidade. 

Fazem parte da nossa candidatura todas as atribuições definidas pelo Regulamento Geral dos Colégios 

tais como: 

- Apreciação curricular dos candidatos visando a obtenção do título de subespecialista em 

Dermatopatologia; 

- Propor ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos o reconhecimento dos períodos de 

formação específica visando a obtenção do título de subespecialista; 

- Dar parecer sobre a idoneidade formativa dos serviços; 

- Participar activamente na abertura de novas vagas. 

As linhas gerais que regulamentam a obtenção do título de Dermatopatologista foram definidas pela 

Comissão mista, no entanto existem alguns detalhes de carácter prático e técnico, que urge serem 

resolvidos pois entretanto tornaram-se desajustados da realidade actual. É o caso do período de 

formação para a qualificação em Dermatopatologia, definido como dois anos a tempo inteiro, que terá 

de ser alterado de modo a que os futuros candidatos possam conjugar a sua formação com a sua 

actividade como especialistas de Anatomia Patológica e Dermatologia. 

É no sentido de dar continuidade ao projecto iniciado pela Comissão mista que nos propomos à 

candidatura do Colégio da subespecialidade de Dermatopatologia. 
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