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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  B  
 

BARBARA CRISTINA GUERREIRO FERNANDES 

CARMEN MARIA LISBOA DA SILVA 

CÉSAR ANTÓNIO ANDRADE GASPAR LOURENÇO MARTINS 

FELICIDADE LOUZA SANTIAGO 

MARIA DA LUZ ALMEIDA DUARTE 

PEDRO ALEXANDRE FERNANDES DA PONTE 

PEDRO FILIPE DE SOUSA ANDRADE 

RICARDO JOSÉ DAVID COSTA VIEIRA 

RODRIGO JOSÉ ARAÚJO CARVALHO 

 

Suplentes: 

ERMELINDO SILVA TAVARES 

ELVIRA AUGUSTA FELGUEIRAS LEONARDO FERNANDES BÁRTOLO 

 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
DERMATOVENEREOLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
LISTA B 

 
Vídeo de candidatura: 

 
https://youtu.be/4sCRqgWT-Ks 

 
 

Programa de Ação para a Direção do Colégio da Especialidade de Dermatovenereologia 
 

Por um futuro na Dermatologia 
 
 
Desafiamos todos os Dermatologistas a participarem no futuro do Colégio da Especialidade 
de Dermatovenereologia, considerando os vários problemas que, se não endereçados, farão 
com que a nossa especialidade cristalize em vez de progredir. 
 
O principal desafio diz respeito ao Internato Médico: se não repensarmos o currículo 
científico e a capacidade formativa dos serviços, a tendência será, necessariamente, a 
redução rápida do âmbito e da qualidade da medicina que oferecemos. Estas consequências 
nefastas serão potenciadas pela atual tendência de task-shifting, com perda progressiva de 

https://youtu.be/4sCRqgWT-Ks
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influência em áreas como a Alergologia e a Cosmética, e pelas dificuldades constantes na 
aplicação de estratégias diagnósticas e terapêuticas inovadoras.  
 
Acreditamos que devemos construir um futuro alicerçado nos ensinamentos dos nossos 
Mestres, que permitiram o progresso anímico da Dermatologia desde parte da Medicina 
Interna a especialidade soberana que conjuga eficazmente vertentes médicas e cirúrgicas. 
Aceitar este testemunho e projetá-lo permitirá que a nossa especialidade permaneça no 
topo das escolhas dos médicos recém-formados, além de honrar a memória daqueles que 
por ela lutaram.  
 
O nosso mote é construir um futuro: queremos um caminho que una gerações, conjugando a 
experiência com a vontade de inovação. O melhor destes dois mundos é o que almejamos 
para a Dermatologia. 
 
SOBRE OS DESAFIOS 
 
Os desafios atuais da Dermatovenereologia giram em torno dos três pontos fundamentais 
que se seguem: 

 
1) Internato Médico e Capacidade Formativa: 

 

 Estamos a assistir a uma contração do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na 
assistência dermatológica, com uma proporção de Dermatologistas 
contratados pelo SNS inferior a 50% do total de especialistas; 
 

 Há perda de qualidade na formação, com diminuição de serviços com 
idoneidade formativa total e parcial e diminuição do rácio entre 
especialistas e internos; 
 

 O programa de formação do Internato Complementar de 
Dermatovenereologia, publicado em 2012, está desatualizado, se tivermos 
em conta o aumento claro da incidência do cancro cutâneo ainda em curso, a 
evolução de técnicas diagnósticas (como a dermatoscopia) e a inovação na 
abordagem terapêutica (médica e cirúrgica);  

 

 Os problemas acima descritos evoluem em sincronismo com o crescimento do 
sistema privado de saúde, baseado principalmente no investimento de grupos 
económicos, que se tornam tendencialmente mais atrativos para os 
Dermatologistas do que o SNS, mas que não têm contribuído na sua 
generalidade para a criação de estruturas organizativas capazes de suprir as 
carências assistenciais e formativas do SNS; 
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 Há uma proliferação de contratos a tempo parcial, que também contribuem 
para a diminuição drástica do número de horas formativas de que os 
especialistas dispõem nos serviços com idoneidade, além de afetarem a 
coesão das equipas de trabalho, levando à sua desestruturação e a modelos 
de prática clínica mais individualistas; 
 

 Assistimos, por fim, a uma perda significativa de camas de internamento 
disponíveis no SNS, com excessiva deriva ambulatória da especialidade. 
 
 

2) A tendência atual de evolução da prática clínica dermatológica: 
 

 O task-shifting, potenciado pelo agravamento das condições formativas, está 
a condicionar uma perda significativa da influência da Dermatologia em 
áreas como a Alergologia Cutânea, a Dermato-Oncologia, e a Dermatologia 
Cosmética, por outras especialidades a elas se dedicarem com maior 
qualidade assistencial.  
 

3) Inovação científica e tecnológica: 
 

 Há problemas na aplicação de estratégias inovadoras de diagnóstico e 
terapêutica; 
 

 Há problemas na projeção internacional da investigação que fazemos em 
Dermatovenereologia; 

 

 A inovação em tecnologias de informação está a condicionar um crescimento 
desregrado da telemedicina.  

 
 
SOBRE AS SOLUÇÕES 
 
As soluções que propomos são as seguintes: 
 
1) Internato Médico e Capacidade Formativa: 

 

 Revisão dos critérios de atribuição de capacidade formativa, para que 
permitam a formação de especialistas na quantidade e qualidade necessárias 
ao desenvolvimento dos serviços e da especialidade; 
 

 Realização de visitas de verificação (com periodicidade inferior ou igual a 2 
anos), de forma a aferir o cumprimento dos critérios de idoneidade dos 
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serviços, possibilitando a emissão de recomendações com vista à melhoria 
qualitativa da formação; 

 

 Revisão do programa de formação do Internato Complementar de 
Dermatovenereologia; 

 

 Cooperação com o board de Dermatovenereologia da Union Européenne des 
Médecins Spécialistes (UEMS), fomentando programas de desenvolvimento 
profissional contínuo certificados e creditados; 

 

 Apoio, em diálogo com a atual liderança da Ordem dos Médicos, da 
frequência de um curso de pós-graduação em liderança e gestão em saúde; 

 

 Intervenção ativa no desenvolvimento profissional contínuo, através da 
apresentação regular de currículo atualizado, com a atividade clínica e 
formativa devidamente acreditada, de modo a distinguir aqueles que pugnam 
pelo exercício de uma dermatologia de excelência. 
 

2) A tendência atual de evolução da prática clínica dermatológica: 
 

 Emissão de pareceres técnico-científicos que defendam a atuação da 
Dermatovenereologia em áreas consideradas estratégicas, de modo a 
defender a especialidade e os doentes que dela beneficiam; 

 

 Apoio às secções subespecializadas já estabelecidas (Dermatopatologia, 
Infeções Sexualmente Transmissiveis) ou em estabelecimento (Dermatologia 
Estética). 

 

 Promoção do intercâmbio com outras especialidades com a criação de 
consultas multidisciplinares. 

 
3) Inovação científica e tecnológica: 
 

 Colaboração ativa com a sociedade científica que representa os 
Dermatologistas – a Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia 
(SPDV) - numa complementaridade que sirva os interesses da especialidade; 

 

 Promoção da investigação clínica através do apoio à captação de centros de 
referência para realização de ensaios clínicos multicêntricos que permitam 
projetar a Dermatologia portuguesa a nível internacional. 
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Se queremos assegurar o melhor futuro para a Dermatovenereologia, temos que identificar 
e corrigir os principais problemas do presente. Manter o rumo não resolverá os problemas – 
o Colégio precisa de um plano B! 
 
 
 
Lista B – Candidata à Direção do Colégio da Especialidade de Dermatovenereologia 
 
César Martins 
Ricardo Vieira 
Cármen Lisboa 
Maria da Luz Duarte 
Pedro Ponte 
Pedro Andrade 
Bárbara Fernandes 
Rodrigo Carvalho 
Felicidade Santiago 
Elvira Bártolo 
Ermelindo Tavares 
 
 


