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APRESENTAÇÃO

Chegamos ao fim de um ciclo de gestão. Foram praticamente 
quatro anos: dois como vice-presidente, na gestão de Sérgio Palma 
(2019-2020) e outros dois como presidente da Sociedade Brasileira 
de Dermatologia, a nossa SBD (2021-2022).

Ao olhar para esses dois últimos anos de trabalho, percebemos o 
quanto foi feito para trazer a SBD até esse momento.  Foi um perío-
do de extrema dedicação, nas várias frentes de atuação, sempre em 
prol da defesa e do fortalecimento da dermatologia brasileira. Trata-
-se de um esforço que nos brinda com o sentimento de dever cum-
prido!

Ao mesmo tempo é hora de mirar no futuro! Desse modo, em nome 
da atual diretoria e de todos os funcionários e colaboradores da 
SBD, desejamos conquistas e realizações à gestão que se iniciará 
em janeiro de 2023, sob a liderança de Heitor de Sá Gonçalves e sua 
diretoria. 

Que ao grupo que conduzirá a SBD até dezembro de 2024, não falte 
a oportunidade de transformar desafios em ações concretas, res-
pondendo aos anseios de milhares de dermatologistas e de milhões 
de pacientes.

Afinal, como entidade, a SBD tem como missão continuar a promo-
ver condições para que o Brasil conte com uma dermatologia de 
todos, e para todos! 

Desse modo, ansiosos para conhecer o que o futuro nos reserva, 
encerramos esse capítulo da dermatologia brasileira com votos de 
um novo ano extremamente promissor!

Forte abraço a todos!

Mauro Enokihara
Presidente da SBD
Gestão 2021-2022



HISTÓRIA DA SBD: 
110 ANOS DE LUTA

O ano de 2022 começou de forma especial para a Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia (SBD). No dia 4 de fevereiro, a entidade cele-
brou seus 110 anos. O momento foi especial porque no dia seguinte 
(5) se comemora o Dia do Dermatologista. Para celebrar a data, a 
Gestão 2021-2022 planejou uma série de ações com o objetivo de 
ressaltar ainda mais o papel e o valor da dermatologia para o Brasil.

Os associados receberam, em casa, um Monocard. A ferramenta 
pode substituir cartões de visita, gerando economia com custos de 
papelaria e impressão, bem como permitindo a cada um contribuir 
com a proteção ao meio ambiente. Com a tecnologia, o dermatolo-
gista pode compartilhar em fração de segundos suas credenciais 
com amigos, pacientes e contatos profissionais. 

Além do cartão, os membros da SBD também receberam kits digi-
tais e puderam contribuir com a realização do projeto SBD Verde, 
que busca estimular o plantio de árvores em todo o País, reforçando 
a proteção do meio ambiente. O lançamento deste projeto ocorreu 
no dia 5 de fevereiro, no Rio de Janeiro (RJ).  

Na ocasião, houve solenidade no Forte de Copacabana com o plan-
tio de mudas da espécie “pau-brasil”, que é nativa das florestas tro-
picais brasileiras, presente no bioma da mata atlântica e declarada, 
em 7 de setembro de 1978, como árvore nacional do Brasil. 
Com as ações voltadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, a 
gestão objetivou entregar um trabalho que permitirá que a SBD 
entre na “Environmental, Social and Corporate Governance”. Che-
gando na frente com essa iniciativa, a SBD será a primeira socieda-
de médica “verde” do Brasil.

Para celebrar os 110 anos também foi reformulado o site oficial da 
entidade, que ganhou um layout moderno e vários outros aperfeiço-
amentos, e as redes sociais da entidade foram tomadas por peças 
gráficas e posts que valorizaram o centenário.



O compromisso de promover a atualização científica de seus asso-
ciados norteia a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Base-
ada nesse princípio, a gestão 2021-2022 idealizou o Conexão SBD, 
um projeto de educação continuada que visa aprimorar o conheci-
mento e a prática dos médicos dermatologistas por intermédio de 
aulas on-line. 

Realizadas sempre em formato de live, os encontros destacam 
temas de grande interesse da especialidade, apresentados por 
especialistas que são referência em suas respectivas áreas. Na 
seção restrita do site da SBD, as aulas também ficam disponíveis 
para aqueles que não podem acompanhar as lives ou desejam assis-
ti-las novamente. Essa maneira inovadora de difundir conhecimento 
científico permite alcançar e unir dermatologistas de todo o Brasil.

EDUCAÇÃO CONTINUADA: 
O ASSOCIADO EM FOCO

GESTÃO 20212022

REALIZAÇÃO



  MAIS DE 12 MIL ESPECTADORES

 DATA TEMA

 02/03/2021 DERMATOLOGIA E SAÚDE LGBT
 16/03/2021 CONSENSO NO TRATAMENTO DA ACNE VULGAR – ACNE NA MULHER ADULTA.
 06/04/2021 FOTOTERAPIA: PRINCIPAIS INDICAÇÕES, MECANISMO DE AÇÃO, MANEJO E LANÇA 
  MENTO DO MANUAL PRÁTICO DA SBD
 20/04/2021 DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA: APRENDENDO COM CASOS DO DIA A DIA
 04/05/2021 ONCOLOGIA
 18/05/2021 REJUVENESCIMENTO DA FACE E PESCOÇO COM LASERS E TECNOLOGIAS
 01/06/2021 DERMATITE DE CONTATO, URTICÁRIA E FARMACODERMIA
 05/06/2021 COMO PRESCREVER BIOLÓGICOS NOS DIAS ATUAIS?
 15/06/2021 GERIATRIA
 06/07/2021 ENVELHECIMENTO CUTÂNEO: TERAPIAS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO BRASILEIRA
 20/07/2021 PSORÍASE NA GESTAÇÃO E NA INFÂNCIA 
 24/07/2021 FRONTEIRAS DA PUBLICIDADE MÉDICA
 03/08/2021 ULTRASSONOGRAFIA DE ALTA FREQUÊNCIA CUTÂNEA
  TUMORES CUTÂNEOS, DOENÇAS INFLAMATÓRIAS E COSMIATRIA
 09/08/2021 COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA HANSENÍASE DE FORMA ADEQUADA? QUAIS AS  
  ATUALIZAÇÕES A RESPEITO DO TRATAMENTO? É POSSÍVEL PREVENIR A DOENÇA?
 17/08/2021 ONICOMICOSE E TINHA DO COURO CABELUDO
  CASOS DO DIA A DIA: APRENDENDO COM EXPERTS
 21/09/2021 DERMATITE ATÓPICA
 05/10/2021 DOENÇAS E CIRURGIAS DAS UNHAS
 19/10/2021 TRATAMENTOS DA PSORÍASE: ATUAIS E FUTUROS
 16/11/2021 DERMATITE DE CONTATO, DERMATITE ATÓPICA E URTICÁRIA
 07/12/2021 DERMATOSES BOLHOSAS AUTOIMUNES NO CONSULTÓRIO: COMO DIAGNOSTICAR E  
  CONDUZIR?
 18/01/2022 NOVOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E RECIDIVA EM HANSENÍASE
 01/02/2022 CIRURGIA : CASOS DESAFIADORES E COMPLEXOS
 15/02/2022 FUNGOS, VÍRUS E BACTÉRIAS NA DERMATOLOGIA - DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
 15/03/2022 CORRELAÇÃO CLÍNICO-PATOLÓGICA DAS ALOPECIAS
 17/05/2022 O PACIENTE DERMATOLÓGICO E A SAÚDE MENTAL
 21/06/2022 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E IMUNOLOGIA
 16/08/2022 MONKEYPOX – ASPECTOS GERAIS E DERMATOLÓGICOS
 20/09/2022 USG DE ALTA FREQUÊNCIA – APLICAÇÃO EM DERMATOLOGIA – PRÁTICA CLÍNICA
 25/10/2022 FERIDAS E CURATIVOS: ABORDAGEM TÉCNICA.
 06/12/2022 ESPECIAL DEZEMBRO LARANJA



Nos últimos dois anos, a SBD também investiu no formato podcast 
para levar ainda mais atualização aos seus associados. Sob essa 
perspectiva surgiu o SBDcast: áudios semanais e exclusivos de 
conhecimento técnico sobre dermatologia, apresentados em forma 
de bate-papos descontraídos. Os programas, lançados sempre às 
quartas-feiras, tratam de temas variados, dos mais essenciais aos 
emergentes. Um verdadeiro sucesso entre os associados, o SBDcast 
representa um modelo ágil e acessível de educação continuada, 
conectado aos tempos atuais.

EDUCAÇÃO CONTINUADA:
O ASSOCIADO EM FOCO
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  MAIS DE 130 MIL REPRODUÇÕES 

 DATA TEMA

10/fev/21 #E1 - Dieta e acne
17/fev/21 #E2 - Cuidados com a pele da criança
24/fev/21 #E3 - Vacinas em dermatologia
03/mar/21 #E4 - Infiltração com corticoide: dicas práticas
10/mar/21 #E5 - Hidradenite: atualização terapêutica
17/mar/21 #E6 - Uso do minoxidil oral nas alopecias
24/mar/21 #E7 - Suplementação oral de colágeno
31/mar/21 #E8 - Defesa profissional na dermatologia
07/abr/21 #E9 - Tratamento do campo de cancerização
14/abr/21 #E10 - Tratamento da dermatite atópica
21/abr/21 #E11 - Consenso Brasileiro de Psoríase 2020
28/abr/21 #E12 - Contraceptivos e pele
05/mai/21 #E13 - Atualização no tratamento do melasma
12/mai/21 #E14 - Síndrome pós-finasterida
19/mai/21 #E15 - Eczema das mãos
26/mai/21 #E16 - Quimioprevenção para câncer de pele não melanoma
02/jun/21 #E17 - Rosácea
09/jun/21 #E18 - Dermatite atópica no adulto
16/jun/21 #E19 - Fios e agulhas de sutura na cirurgia dermatológica
23/jun/21 #E20 - Psoríase: manejo em áreas especiais
30/jun/21 #E21 - Fan: como interpretar e quando pedir
07/jul/21 #E22 - Antioxidantes orais
14/jul/21 #E23 - Anestésicos locais
21/jul/21 #E24 - Hialuronidase na dermatologia
28/jul/21 #E25 - Tratamento de queloide
04/ago/21 #E26 - Antiandrógenos nas alopecias
11/ago/21 #E27 - Unhas frágeis: o que investigar e como tratar
18/ago/21 #E28 - Prurido na gestação: possíveis causas e como tratar
25/ago/21 #E29 - Hemangiomas na infância: diagnóstico e tratamento
01/set/21 #E30 - Antifúngicos orais
08/set/21 #E31 - Cuidados pré e pós operatórios
15/set/21 #E32 - Dermatite atópica grave
22/set/21 #E33 - Manejo do corticoide oral
29/set/21 #E34 - Abordagem do melanoma primário
06/out/21 #E35 - Artrite psoriática

  MAIS DE 130 MIL REPRODUÇÕES

DATA TEMA

13/out/21 #E36 - Toxina botulínica
20/out/21 #E37 - Cirurgia micrográfica
27/out/21 #E38 - Vitiligo
03/nov/21 #E39 - Farmacodermias graves
10/nov/21 #E40 - Laser fracionado: ablativo e não ablativo
17/nov/21 #E41 - Micose fungoide: como conduzir
24/nov/21 #E42 - Cosmiatria na gravidez e lactação
01/dez/21 #E43 - Eflúvio telógeno
08/dez/21 #E44 - Acesso a tratamentos de alto custo
15/dez/21 #E45 - Complicações pós-preenchimentos
22/dez/21 #E46 - Fotoproteção
05/jan/22 #E47 - Hanseníase:novo esquema terapêutico
12/jan/22 #E48 - Sorologia e PCR na Hanseníase
19/jan/22 #E49 - Tratamento das reações hansênicas
26/jan/22 #E50 - Recidiva em hanseníase
02/fev/22 #E51 - Psoríase Eritrodérmica
09/fev/22 #E52 - Alopecia frontal fibrosante
16/fev/22 #E53 - Dermatologia e Animais Aquáticos
23/fev/22 #E54 - Dermatite Atópica: tratamento sistêmico
09/mar/22 #E55 - Drug delivery
16/mar/22 #E56 - Dermatite de contato por cosméticos
23/mar/22 #E57 - Acne na mulher adulta
30/mar/22 #E58 - Dermatologia na mulher negra
06/abr/22 #E59 - Termo de consentimento livre e esclarecido
13/abr/22 #E60 - Feridas agudas e crônicas
20/abr/22 #E61 - Biossegurança em laser
27/abr/22 #E62 - Melanoma familial
04/mai/22 #E63 - Câncer de pele em pacientes transplantados
11/mai/22 #E64 - Psoríase e comorbidades
18/mai/22 #E65 - Transplante capilar
25/mai/22 #E66 - Peelings químicos
01/jun/22 #E67 - Tratamentos corporais
08/jun/22 #E68 - Isotretinoína
15/jun/22 #E69 - Sífilis

  MAIS DE 130 MIL REPRODUÇÕES

DATA TEMA

22/jun/22 #E70 - Dermatite atópica: tratamento não medicamentoso
29/jun/22 #E71 - Unha encravada
06/jul/22 #E72 - Hiperidrose
13/jul/22 #E73 - Mapeamento de Nevos
20/jul/22 #E74 - Fototerapia
27/jul/22 #E75 - Dermatite Atópica e Microbioma
03/ago/22 #E76 - Procedimentos complementares em alopecias
10/ago/22 #E77 - Onicomicoses
17/ago/22 #E78 - Queilites
26/ago/22 #E79 - Efeitos adversos dos imunobiológicos
31/ago/22 #E80 - Eritrodermias
08/set/22 #E81 - Bioestimuladores
14/set/22 #E82 - Tipos especiais de nevos
21/set/22 #E83 - Testes de contato e RAST
28/set/22 #E84 - IPCA
05/out/22 #E85 - Urticária
13/out/22 #E86 - Dermatite de fraldas
19/out/22 #E87 - Inibidores de Janus Kinase (JAK)
26/out/22 #E88 - Ferimentos agudos na pele
03/nov/22 #E89 - Tratamento tópico do envelhecimento
09/nov/22 #E90 - Biópsia de pele
16/nov/22 #E91 - Couro cabeludo sensível
23/nov/22 #E92 - Uso de cosméticos na infância
30/nov/22 #E93 - Cirurgia no melanoma
21/dez/22 #94 - Ações sociais na dermatologia
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06/jul/22 #E72 - Hiperidrose
13/jul/22 #E73 - Mapeamento de Nevos
20/jul/22 #E74 - Fototerapia
27/jul/22 #E75 - Dermatite Atópica e Microbioma
03/ago/22 #E76 - Procedimentos complementares em alopecias
10/ago/22 #E77 - Onicomicoses
17/ago/22 #E78 - Queilites
26/ago/22 #E79 - Efeitos adversos dos imunobiológicos
31/ago/22 #E80 - Eritrodermias
08/set/22 #E81 - Bioestimuladores
14/set/22 #E82 - Tipos especiais de nevos
21/set/22 #E83 - Testes de contato e RAST
28/set/22 #E84 - IPCA
05/out/22 #E85 - Urticária
13/out/22 #E86 - Dermatite de fraldas
19/out/22 #E87 - Inibidores de Janus Kinase (JAK)
26/out/22 #E88 - Ferimentos agudos na pele
03/nov/22 #E89 - Tratamento tópico do envelhecimento
09/nov/22 #E90 - Biópsia de pele
16/nov/22 #E91 - Couro cabeludo sensível
23/nov/22 #E92 - Uso de cosméticos na infância
30/nov/22 #E93 - Cirurgia no melanoma
21/dez/22 #94 - Ações sociais na dermatologia



EDUCAÇÃO CONTINUADA:
O ASSOCIADO EM FOCO

CARTILHAS E MANUAIS: MAIS UMA FORMA DE ATUALIZAR  

A produção de documentos científicos voltados aos associados 
também não parou. Durante a gestão 2021-2022, a SBD publicou 
diferentes cartilhas específicas para os dermatologistas.  Dentre 
elas, estão: o Manual de Teledermatologia, uma publicação repleta 
de indicações práticas para auxiliar os especialistas brasileiros a rea-
lizarem assistência médica responsável, eficiente e humanizada, por 
meio de tecnologias digitais; a Cartilha LGPD - Lei Geral de Prote-
ção de Dados, que contém informações e conceitos centrais sobre 
essa nova regulamentação; e ainda a Cartilha Marketing Médico, 
uma publicação que apresenta dicas práticas a respeito do que é 
aconselhável ou não fazer na publicidade médica, além de orientar 
como é possível mostrar o trabalho médico nas redes sociais de 
forma ética.



O incentivo ao conhecimento, por meio de investimento em educa-
ção e capacitação dos dermatologistas foram o mote da Gestão 
2021-2022 da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Além da 
produção de diferentes publicações para a especialidade, como ma-
nuais, guias e consensos, suas principais publicações médicas, os 
Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) e a Surgical & Cosmetic 
Dermatology entregaram para os dermatologistas brasileiros cente-
nas de artigos de atualização, investigação e revisão. Tudo isso para 
que os associados tenham acesso a um conhecimento científico 
sólido e de alta qualidade.

ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA
Os anos de 2021-2022 foram de grandes conquistas para os Anais 
Brasileiros de Dermatologia (ABD). Isso porque o periódico aumen-
tou em 69% seu fator de impacto (FI) ao longo de 12 meses, passan-
do de 1,121, em 2019, para 1,896, no ano seguinte, de acordo com o 
Journal of Citation Reports (JCR). Além disso, FI da revista aumen-
tou de 1,896 para 2,113 em 2022. Esse crescimento mostra que a 
qualidade acadêmica, a originalidade e o conteúdo dos textos vêm 
melhorando a cada ano, passando a interessar, inclusive, autores 
estrangeiros.

PUBLICAÇÕES DA SBD: 
CONHECIMENTO NA MEDIDA 
CERTA

SURGICAL & COSMETIC DERMATOLOGY
Criada em 2009 para promover a divulgação da cirurgia dermatoló-
gica, oncologia cutânea e cosmiatria brasileira e tecnologias, a Sur-
gical passou por mudanças importantes em 2021, com o objetivo de 
conquistar novas indexações e maior representatividade na área. 
Uma das mudanças implementadas foi o lançamento do novo site 
da revista. A plataforma passou a apresentar layout mais moderno 
e novas funcionalidades, com área de notícias e busca avançada de 
artigos. 

Além disso, tanto a versão em português quanto a em inglês da 
revista passaram a ser veiculadas somente na versão online, o que 
permitiu à SBD maior investimento em melhorias no site e no siste-
ma de submissão e artigos. Outra mudança foi a transição para o 
sistema de publicação em fluxo contínuo. Ou seja: os autores agora 
podem submeter artigos a qualquer momento e assim que o traba-
lho passar pelo processo de revisão por pares, será imediatamente 
publicado online e estará pronto para ser citado.

BIBLIOTECA - VOLTA DA RIMA
Neste ano, os associados da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) voltaram a ter o acesso à Rede Ibero-Americana de Medicina 
Avançada (RIMA) em sua Biblioteca. Com um catálogo englobando 
mais de 2.400 títulos de publicações científicas de todo o mundo, a 
RIMA possibilita pesquisas por meio de uma página intuitiva, dinâmi-
ca e responsiva, sendo considerada uma base fundamental para 
auxiliar os especialistas em suas pesquisas acadêmicas.

Acesse a publicação!

http://www.anaisdedermatologia.org.br/en
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A agenda de eventos da SBD contemplou 21 atividades científicas 
entre 2021 e 2022. As programações cumpriram o papel de oferecer 
aos participantes acesso à atualização de conhecimentos de alta 
qualidade com especialistas de todo o País. Todas as atividades rea-
lizadas tiveram sucesso de público e conteúdo preparado com o que 
há de melhor em termos técnicos e científicos.

Um dos grandes destaques de 2022 foi a volta dos eventos presen-
ciais, em especial a realização do 75º Congresso da SBD, em São 
Paulo (SP), entre os dias 25 e 28 de agosto. O programa científico 
incluiu assuntos dos mais relevantes para a prática dermatológica, 
com palestras de experts nacionais e internacionais.
 
Entre os temas debatidos estiveram a cosmiatria, monkeypox, atuali-
zação terapêutica, marketing médico, oncologia cutânea, dermato-
logia pediátrica, dermatologia cirúrgica, laser e outras tecnologias, 
dermatoscopia, drogas emergentes em dermatologia, dermatite 
atópica, atualização em vitiligo, e mais.

Confira abaixo um resumo dos eventos desses dois anos.

EVENTOS SBD: A VOLTA 
DOS ENCONTROS 
PRESENCIAIS



A SBD capacitou mais de oito mil profissionais, entre dermatologis-
tas e outros profissionais de saúde de todo o Brasil, para atuarem 
nas fases de prevenção, diagnóstico e tratamento da hanseníase no 
País. O projeto foi uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Orga-
nização Panamericana de Saúde (OPAS) e a DAHW, uma organiza-
ção não governamental europeia que apoia ações focadas nessa 
doença. A dinâmica das capacitações foi elaborada para permitir 
que aula cativantes e atraentes, sempre com transmissão online 
pelo canal da SBD no Youtube.
No início e fim de cada sessão, era aplicado um teste de nivelamen-
to com 12 questões para medir o nível de aprendizado dos partici-
pantes. Apenas os inscritos que responderam aos dois questioná-
rios receberam o certificado oferecido pela Sociedade.

A primeira etapa de capacitações ocorreu de junho a julho de 2021, 
beneficiando mais de dois mil profissionais de sete estados: Bahia, 
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e Tocantins. Com 
o sucesso do projeto, foi encomendada uma segunda fase, que 
abarcou 17 estados no total e se passou de outubro de 2021 a feve-
reiro de 2022. Os estados que participaram da primeira fase ganha-
ram uma nova rodada de encontros e, além deles, houve transmis-
sões para profissionais do Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Fede-
ral, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, 
Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do 
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

A atividade foi capitaneada por especialistas, que trabalharam 
ativamente: Egon Daxbacher, Heitor de Sá Gonçalves, Lúcia Martins 
Diniz, Maria Araci de Andrade Pontes, Maria Eugênia Noviski Gallo, 
Maria Kátia Gomes, Maria Leide Wand Del Rey de Oliveira, Maurício 
Lisboa Nobre, Sandra Durães e Sérgio Palma.

HANSENÍASE EM FOCO
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EVENTO DATA NÚMERO DE  LOCAL
  PARTICIPANTES 

II CURSO DE TELEMEDICINA 20/01, 27/01, 300 ON-LINE
 03/02 e 10/02/2021 

III CURSO DE TELEMEDICINA 14/04/2021 301 ON-LINE

II SIMPÓSIO ON-LINE DE DERMATOLOGIA  06/03/2021 1.012 ON-LINE
PEDIÁTRICA

SIMPÓSIO ON-LINE DE DERMATOSCOPIA 24/04/2021 708 ON-LINE

43º SIMPÓSIO NACIONAL DE  21/05 e 22/05/2021 837 ON-LINE
DERMATOLOGIA TROPICAL (DERMATROP)

VI SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS  27/05 a 29/05/2021 1.141 ON-LINE
DA SBD E IV SIMPÓSIO DE CABELOS 
E UNHAS DA SBD-RESP

III SIMPÓSIO DE CIRURGIA MICROGRÁFICA 19/06/2021 188 ON-LINE

13º TERADERM 02/07 a 04/07/2021 1.456 ON-LINE

14° SIMPÓSIO DE COSMIATRIA,  04/09 a 07/09/2021 1.538 RIO DE 
LASER & TECNOLOGIAS   JANEIRO 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL  17/09/2021 1.161 ON-LINE
DE HANSENÍASE

5º SIMPÓSIO NACIONAL DE  23/10/2023 518 ON-LINE
IMUNOBIOLÓGICOS  & XIII SIMPÓSIO 
NACIONAL DE PSORÍASE

SIMPÓSIO ON-LINE DE ONCOLOGIA  27/11/2021 1.400 ON-LINE
CUTÂNEA

I SIMPÓSIO NACIONAL DE  12/03/2022 1.761 ON-LINE
DERMATOLOGIA HOSPITALAR

I SIMPÓSIO NACIONAL ALERGIAS  02/04/2022 1.927 ON-LINE 
DERMATOLÓGICAS

EVENTO DATA NÚMERO DE  LOCAL
  PARTICIPANTES

III SIMPÓSIO DE DERMATOLOGIA  13/05 e 14/05/2022 315 SÃO PAULO 
PEDIÁTRICA DA SBD E SBD-RESP

14º TERADERM 01/07 e 02/07/2022 1.514 SÃO PAULO 

75º CONGRESSO DA SBD 25/08 a 28/08/2022 4.648 SÃO PAULO 

15º SIMPÓSIO DE COSMIATRIA, LASER E  22/09 a 24/09/2022 637 RIO DE  
TECNOLOGIAS DA SBD E SBD-RJ   JANEIRO 

44º SIMPÓSIO NACIONAL DE  07/10 e 08/10/2022 424 ON-LINE
DERMATOLOGIA TROPICAL (DERMATROP)

6º SIMPÓSIO NACIONAL DE  21/10 e 22/10/2022 450 SÃO PAULO 
IMUNOBIOLÓGICOS  & XIV SIMPÓSIO 
NACIONAL DE PSORÍASE

VII SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS  03/11 a 05/11/2022 626 FLORIANÓ-
DA SBD E XXIX JORNADA SUL    POLIS 
BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA   
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revista passaram a ser veiculadas somente na versão online, o que 
permitiu à SBD maior investimento em melhorias no site e no siste-
ma de submissão e artigos. Outra mudança foi a transição para o 
sistema de publicação em fluxo contínuo. Ou seja: os autores agora 
podem submeter artigos a qualquer momento e assim que o traba-
lho passar pelo processo de revisão por pares, será imediatamente 
publicado online e estará pronto para ser citado.

BIBLIOTECA - VOLTA DA RIMA
Neste ano, os associados da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) voltaram a ter o acesso à Rede Ibero-Americana de Medicina 
Avançada (RIMA) em sua Biblioteca. Com um catálogo englobando 
mais de 2.400 títulos de publicações científicas de todo o mundo, a 
RIMA possibilita pesquisas por meio de uma página intuitiva, dinâmi-
ca e responsiva, sendo considerada uma base fundamental para 
auxiliar os especialistas em suas pesquisas acadêmicas.

EVENTO DATA NÚMERO DE  LOCAL
  PARTICIPANTES 

II CURSO DE TELEMEDICINA 20/01, 27/01, 300 ON-LINE
 03/02 e 10/02/2021 

III CURSO DE TELEMEDICINA 14/04/2021 301 ON-LINE

II SIMPÓSIO ON-LINE DE DERMATOLOGIA  06/03/2021 1.012 ON-LINE
PEDIÁTRICA

SIMPÓSIO ON-LINE DE DERMATOSCOPIA 24/04/2021 708 ON-LINE

43º SIMPÓSIO NACIONAL DE  21/05 e 22/05/2021 837 ON-LINE
DERMATOLOGIA TROPICAL (DERMATROP)

VI SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS  27/05 a 29/05/2021 1.141 ON-LINE
DA SBD E IV SIMPÓSIO DE CABELOS 
E UNHAS DA SBD-RESP

III SIMPÓSIO DE CIRURGIA MICROGRÁFICA 19/06/2021 188 ON-LINE

13º TERADERM 02/07 a 04/07/2021 1.456 ON-LINE

14° SIMPÓSIO DE COSMIATRIA,  04/09 a 07/09/2021 1.538 RIO DE 
LASER & TECNOLOGIAS   JANEIRO 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL  17/09/2021 1.161 ON-LINE
DE HANSENÍASE

5º SIMPÓSIO NACIONAL DE  23/10/2023 518 ON-LINE
IMUNOBIOLÓGICOS  & XIII SIMPÓSIO 
NACIONAL DE PSORÍASE

SIMPÓSIO ON-LINE DE ONCOLOGIA  27/11/2021 1.400 ON-LINE
CUTÂNEA

I SIMPÓSIO NACIONAL DE  12/03/2022 1.761 ON-LINE
DERMATOLOGIA HOSPITALAR

I SIMPÓSIO NACIONAL ALERGIAS  02/04/2022 1.927 ON-LINE 
DERMATOLÓGICAS

EVENTO DATA NÚMERO DE  LOCAL
  PARTICIPANTES

III SIMPÓSIO DE DERMATOLOGIA  13/05 e 14/05/2022 315 SÃO PAULO 
PEDIÁTRICA DA SBD E SBD-RESP

14º TERADERM 01/07 e 02/07/2022 1.514 SÃO PAULO 

75º CONGRESSO DA SBD 25/08 a 28/08/2022 4.648 SÃO PAULO 

15º SIMPÓSIO DE COSMIATRIA, LASER E  22/09 a 24/09/2022 637 RIO DE  
TECNOLOGIAS DA SBD E SBD-RJ   JANEIRO 

44º SIMPÓSIO NACIONAL DE  07/10 e 08/10/2022 424 ON-LINE
DERMATOLOGIA TROPICAL (DERMATROP)

6º SIMPÓSIO NACIONAL DE  21/10 e 22/10/2022 450 SÃO PAULO 
IMUNOBIOLÓGICOS  & XIV SIMPÓSIO 
NACIONAL DE PSORÍASE

VII SIMPÓSIO DE CABELOS E UNHAS  03/11 a 05/11/2022 626 FLORIANÓ-
DA SBD E XXIX JORNADA SUL    POLIS 
BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA   



INFORMAR É CUIDAR 

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO

Estrategicamente, as ações da Sociedade Brasileira de Dermatolo-
gia (SBD) vão além de uma simples resposta às solicitações trazidas 
pela grande mídia e pela população. De forma propositiva, a entida-
de realiza, ao longo de todo o ano, diferentes campanhas informati-
vas para dar mais visibilidade a temas cruciais - e por vezes negli-
genciados - à saúde e ao bem-estar dos brasileiros. Em destaque, 
assuntos como a prevenção ao câncer de pele (Dezembro Laranja), 
o combate à hanseníase (Janeiro Roxo) e outros problemas derma-
tológicos de saúde, de altíssima relevância, com impacto direto nas 
esferas econômica, epidemiológica e social do País. 

Por meio da sensibilização ativa de veículos jornalísticos, de institui-
ções parceiras do setor público e privado, e contando ainda com a 
mobilização dos dermatologistas e demais profissionais de saúde, a 
SBD convoca a sociedade como um todo a debater e buscar solu-
ções para cada um dos temas selecionados. Esse grande esforço 
conjunto envolve diversas ações, entre elas: a iluminação de prédios 
e monumentos públicos por todo o Brasil; a divulgação de peças 
publicitárias em canais oficiais da SBD e de parceiros; a concessão 
de conteúdo jornalístico e de entrevistas a jornais, sites, blogs, pro-
gramas de televisão e rádio; além da sensibilização de figuras públi-
cas em prol de causas da saúde dermatológica. A seguir, confira 
alguns números que demonstram como as campanhas nacionais da 
SBD colocam a dermatologia no centro da discussão pública. 

PROJETO ARARAS

Nos dias 19 e 20 de novembro de 2021, mais de 650 pessoas foram 
atendidas pelos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Derma-
tologia (SBD), durante a 4ª expedição do Projeto Araras. A iniciati-
va, realizada pela primeira vez em 2015, consiste num mutirão gra-
tuito de assistência médica promovido para os moradores do 
Recanto das Araras, loteamento da cidade de Faina (GO) que con-
centra o maior número de pacientes com xeroderma pigmentoso 
em todo o mundo. Essa doença rara, e de origem genética, é alta-
mente prevalente na região, tendo como principal característica 
tornar aqueles que convivem com ela altamente vulneráveis ao 
câncer de pele.
 
A 4ª expedição do Projeto Araras contou com caminhão adaptado 
e estacionado na praça do vilarejo, onde tanto o atendimento clíni-
co quanto as microcirurgias dermatológicas foram feitas, para o 
diagnóstico e a retirada de tumores cancerígenos de pele. Apesar 
de mais frequentes em pacientes com xeroderma pigmentoso, 
essas lesões também são muito comuns na população rural, que 
trabalha diariamente exposta ao sol. Na ocasião, também foram rea-
lizados atendimentos oftalmológicos e ações recreativas para a 
comunidade. O Projeto Araras é uma realização da SBD, em parceria 
com a La Roche-Posay, do grupo L’Oreal.
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A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), por meio do seu 
Departamento de Cirurgia Micrográfica, divulgou um vídeo informa-
tivo sobre a cirurgia micrográfica de Mohs. Nele, é explicado o que 
é a cirurgia, para que serve, em quais casos é utilizada, quais são 
suas diferenças para a cirurgia convencional e quais são os profis-
sionais habilitados a fazê-la. A ação conta com apoio institucional 
La Roche Posay e Vichy.
[18:40, 02/01/2023] Jackelyne A: -> Depois do texto da RIMA/Bi-
blioteca colocar o texto sobre o curso de MOHS

CURSO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
CIRURGIA DERMATOLÓGICA (SBCD)
A SBD, em parceria com a SBCD, fundou e realizou o  curso forma-
dor de cirurgiões micrográficos. A cada edição são capacitado 
cerca de dois especialistas associados à entidade. Os coordenadro-
es da atividade são as dermatologistas Mariana Meireles (Departa-
mento de Cirurgia Micrográfica da SBD) e Vanessa Mussupapo 
(SBCD). Para entrar no curso, os especialistas devem passar por 
uma prova e avaliação criteriosas. Durante a formação, os alunos 
têm acesso aos experts no tema e chegam a realizar, obrigatoria-
mente, 75 cirurgias micrográficas no serviço, além da de terem que 
publicar um artigo científico em uma revista especializada.

VÍDEO SOBRE A CIRURGIA 
MICROGRÁFICA DE MOHS

Assista ao vídeo!
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RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA

Por entender que o fortalecimento da dermatologia passa necessa-
riamente por uma aproximação da especialidade, e de suas respec-
tivas áreas de atuação, junto à população, a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) tem ampliado seus esforços para levar cada 
vez mais informação a todas as pessoas, de Norte a Sul do Brasil.

Nessa jornada, em prol de disseminar conhecimento científico, a 
entidade vem atuando para transmitir, por meio de uma comunica-
ção simples e objetiva, mensagens de interesse geral e verdadeira-
mente conectadas às necessidades dos brasileiros.

Desse modo, nos últimos dois anos, a SBD foi citada milhares de 
vezes na imprensa nacional, sempre referenciada como fonte confi-
ável de informação, especialmente quando o assunto está relaciona-
do à saúde e aos cuidados da pele, dos cabelos e das unhas.
Na tabela a seguir, confira alguns dos números alcançados junto a 
veículos oficiais de imprensa.

PRESENÇA NA IMPRENSA (DE 16/04/2021 A 31/12/2021)

Web  Total de notícias  10.622
 Total de veículos  1.043
 Valor acumulado  R$  99 milhões
 População impactada  68 milhões 

Impressos  Total de notícias  420
 Total de veículos  104 
 Valor acumulado  R$ 41,5 milhões 
 População impactada  7,2 milhões 

Vídeo  Total de notícias  139
 Total de veículos  37 
 Valor acumulado  R$ 97,2 milhões 

Áudio  Total de notícias  106
 Total de veículos  20
 Valor acumulado  R$1,6 milhão

Cerca de 
130 releases lançados

11.287 citações da SBD na 
imprensa

550 entrevistas concedidas

Mais de 75 milhões de 
impactos gerados pela 
exposição na imprensa

R$ 174 milhões em espaço 
conquistado na mídia



PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS

A inserção da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) nas mídias 
digitais também foi fortalecida nos últimos dois anos. No Instagram, 
umas das mais relevantes redes sociais do Brasil, a entidade figura 
entre os principais perfis de representação médica, com 113 mil segui-
dores. Já no Facebook, são 181 mil curtidas na página oficial da SBD. 

Além disso, com o objetivo de aprimorar a comunicação direta junto 
aos dermatologistas, durante a gestão 2021-2022, foi criado no Insta-
gram o perfil @associadosbd, um canal exclusivo e com conteúdo sob 
medida para os associados da entidade.

No quadro a seguir, veja outros números impressionantes relaciona-
dos à atuação da SBD no mundo digital.  

SBD NO INSTAGRAM
 

Seguidores do  Impressões*  Alcance* Visitas* Seguidores do
perfil aberto**    perfil fechado**
     
@dermatologiasbd Visualizações  Visualizações  Acesso ao perfil  Instagram 
+4,5% de posts de stories da SBD @associadosbd
 +24,1% +51,1% +2,2%  +142%
 
Dezembro 2022 Agosto 2022 Agosto 2022 Agosto 2022 Dezembro 2022
113 mil 457 mil 137 mil 14,1 mil 3,4 mil

Abril 2021 Abril 2021  Abril 2021  Abril 2021 Julho 2021 
108 mil  368 mil 86 mil 13,8 mil 1,4 mil 

*Dados coletados para relatório oficial da entidade em agosto de 2022
**Dados disponíveis na plataforma acessados em dezembro de 2022



PALAVRA DE DERMATO: UM PODCAST CONTRA FAKE NEWS 

Entre 2021 e 2022, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) 
apostou na criação de novos métodos para informar e educar o 
olhar da população a respeito de assuntos relacionados à dermato-
logia. O podcast Palavra de Dermato é um exemplo disso! Idealizado 
na forma de programa semanal, o podcast traz ao público leigo 
orientações relevantes e apresentadas por experts da SBD, de ma-
neira didática e com linguagem amigável. Em pauta, assuntos diver-
sos, como o tratamento de doenças dermatológicas, cuidados cos-
miátricos, entre outros temas relativos ao bem-estar e à saúde da 
pele, dos cabelos e das unhas.

INFORMAR É CUIDAR 



MAIS DE 6 MIL REPRODUÇÕES

 TEMA DATA

 O que o dermatologista pode fazer por você? #01 08/07/22
 Skincare: dicas de cuidado com a pele #02 08/07/22
 Micoses #3 15/07/22
 Queda de cabelo #4 22/07/22
 Dermatite de contato #5 29/07/22
 Cirurgias dermatológicas: fique por dentro #6 05/08/22
 Vitiligo #07 12/08/22
 Micoses de unhas #8 19/08/22
 Lasers na dermatologia #9 26/08/22
 Varíola dos macacos #10 02/09/22
 Acne #11 09/09/22
 Hanseníase #12 16/09/22
 Cuidados com a pele do idoso #13 26/09/22
 Melasma #14 30/09/22
 Pintas #15 07/10/22
 Dermatite Atópica #16 14/10/22
 Psoríase #17 21/10/22
 Acidentes com animais aquáticos #18 28/10/22
 Cuidados com acidentes domésticos -queimaduras #19 04/11/22
 Diabetes e saúde da pele #20 11/11/22
 Cuidados com a pele negra #21 18/11/22
 Câncer de pele #22 25/11/22
 Proteção solar #23 29/11/22
 Cuidados com a pele no verão #24 19/12/22

O incentivo ao conhecimento, por meio de investimento em educa-
ção e capacitação dos dermatologistas foram o mote da Gestão 
2021-2022 da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Além da 
produção de diferentes publicações para a especialidade, como ma-
nuais, guias e consensos, suas principais publicações médicas, os 
Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) e a Surgical & Cosmetic 
Dermatology entregaram para os dermatologistas brasileiros cente-
nas de artigos de atualização, investigação e revisão. Tudo isso para 
que os associados tenham acesso a um conhecimento científico 
sólido e de alta qualidade.

ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA
Os anos de 2021-2022 foram de grandes conquistas para os Anais 
Brasileiros de Dermatologia (ABD). Isso porque o periódico aumen-
tou em 69% seu fator de impacto (FI) ao longo de 12 meses, passan-
do de 1,121, em 2019, para 1,896, no ano seguinte, de acordo com o 
Journal of Citation Reports (JCR). Além disso, FI da revista aumen-
tou de 1,896 para 2,113 em 2022. Esse crescimento mostra que a 
qualidade acadêmica, a originalidade e o conteúdo dos textos vêm 
melhorando a cada ano, passando a interessar, inclusive, autores 
estrangeiros.

SURGICAL & COSMETIC DERMATOLOGY
Criada em 2009 para promover a divulgação da cirurgia dermatoló-
gica, oncologia cutânea e cosmiatria brasileira e tecnologias, a Sur-
gical passou por mudanças importantes em 2021, com o objetivo de 
conquistar novas indexações e maior representatividade na área. 
Uma das mudanças implementadas foi o lançamento do novo site 
da revista. A plataforma passou a apresentar layout mais moderno 
e novas funcionalidades, com área de notícias e busca avançada de 
artigos. 

Além disso, tanto a versão em português quanto a em inglês da 
revista passaram a ser veiculadas somente na versão online, o que 
permitiu à SBD maior investimento em melhorias no site e no siste-
ma de submissão e artigos. Outra mudança foi a transição para o 
sistema de publicação em fluxo contínuo. Ou seja: os autores agora 
podem submeter artigos a qualquer momento e assim que o traba-
lho passar pelo processo de revisão por pares, será imediatamente 
publicado online e estará pronto para ser citado.

BIBLIOTECA - VOLTA DA RIMA
Neste ano, os associados da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) voltaram a ter o acesso à Rede Ibero-Americana de Medicina 
Avançada (RIMA) em sua Biblioteca. Com um catálogo englobando 
mais de 2.400 títulos de publicações científicas de todo o mundo, a 
RIMA possibilita pesquisas por meio de uma página intuitiva, dinâmi-
ca e responsiva, sendo considerada uma base fundamental para 
auxiliar os especialistas em suas pesquisas acadêmicas.



EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

Atenta à necessidade de levar informação criteriosa e de qualidade 
à população, a SBD produziu nos últimos dois anos alguns guias a 
respeito de temas atuais e relevantes, como o Guia de Cuidados e 
Higiene da SBD, que discorre sobre cuidados básicos e diários com 
a higiene do corpo que podem preservar a saúde, bem-estar e auto-
estima. Já o Guia do Banho foi um documento da SBD que respon-
deu, de maneira objetiva, notícias falsas veiculadas em sites e redes 
sociais sobre supostos prejuízos para a pele advindos desse ritual 
de higiene e limpeza. Na mesma linha, o Guia sobre Unhas de Acri-
gel visou orientar a população sobre o caminho para ter beleza e 
saúde na ponta dos dedos. Por fim, a publicação do Guia sobre a 
Covid-19 e suas Manifestações Cutâneas foi elaborado com a inten-
ção de ajudar a população a entender de maneira simples como o 
vírus causador da pandemia pode deixar sinais evidentes na pele.

O incentivo ao conhecimento, por meio de investimento em educa-
ção e capacitação dos dermatologistas foram o mote da Gestão 
2021-2022 da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Além da 
produção de diferentes publicações para a especialidade, como ma-
nuais, guias e consensos, suas principais publicações médicas, os 
Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) e a Surgical & Cosmetic 
Dermatology entregaram para os dermatologistas brasileiros cente-
nas de artigos de atualização, investigação e revisão. Tudo isso para 
que os associados tenham acesso a um conhecimento científico 
sólido e de alta qualidade.

ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA
Os anos de 2021-2022 foram de grandes conquistas para os Anais 
Brasileiros de Dermatologia (ABD). Isso porque o periódico aumen-
tou em 69% seu fator de impacto (FI) ao longo de 12 meses, passan-
do de 1,121, em 2019, para 1,896, no ano seguinte, de acordo com o 
Journal of Citation Reports (JCR). Além disso, FI da revista aumen-
tou de 1,896 para 2,113 em 2022. Esse crescimento mostra que a 
qualidade acadêmica, a originalidade e o conteúdo dos textos vêm 
melhorando a cada ano, passando a interessar, inclusive, autores 
estrangeiros.

SURGICAL & COSMETIC DERMATOLOGY
Criada em 2009 para promover a divulgação da cirurgia dermatoló-
gica, oncologia cutânea e cosmiatria brasileira e tecnologias, a Sur-
gical passou por mudanças importantes em 2021, com o objetivo de 
conquistar novas indexações e maior representatividade na área. 
Uma das mudanças implementadas foi o lançamento do novo site 
da revista. A plataforma passou a apresentar layout mais moderno 
e novas funcionalidades, com área de notícias e busca avançada de 
artigos. 

Além disso, tanto a versão em português quanto a em inglês da 
revista passaram a ser veiculadas somente na versão online, o que 
permitiu à SBD maior investimento em melhorias no site e no siste-
ma de submissão e artigos. Outra mudança foi a transição para o 
sistema de publicação em fluxo contínuo. Ou seja: os autores agora 
podem submeter artigos a qualquer momento e assim que o traba-
lho passar pelo processo de revisão por pares, será imediatamente 
publicado online e estará pronto para ser citado.

BIBLIOTECA - VOLTA DA RIMA
Neste ano, os associados da Sociedade Brasileira de Dermatologia 
(SBD) voltaram a ter o acesso à Rede Ibero-Americana de Medicina 
Avançada (RIMA) em sua Biblioteca. Com um catálogo englobando 
mais de 2.400 títulos de publicações científicas de todo o mundo, a 
RIMA possibilita pesquisas por meio de uma página intuitiva, dinâmi-
ca e responsiva, sendo considerada uma base fundamental para 
auxiliar os especialistas em suas pesquisas acadêmicas.

INFORMAR É CUIDAR



DEFESA PROFISSIONAL   

Atenta ao contexto de invasão de competências, vivenciado nos 
últimos anos por diferentes especialidades médicas, a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia (SBD) vem marcando posição, de forma 
cada vez mais intensa, frente às tentativas de subversão do Ato 
Médico.

Desse modo, em 2021 e 2022, a entidade promoveu quase 80 repre-
sentações jurídicas junto aos Conselhos Profissionais de outras 
categorias, CRMs, Ministério Público e Vigilância Sanitária, todas 
elas ligadas ao exercício ilegal da medicina e da dermatologia. Além 
disso, a SBD manteve o acompanhamento de cerca de 350 ações, 
recursos e processos em andamento.

Esses dados demonstram um esforço incansável na Justiça para 
defender os direitos dos dermatologistas, mas também a segurança 
dos pacientes e a qualidade da assistência ofertada à população 
brasileira. Verifique no quadro a seguir uma síntese em números dos 
posicionamentos tomados pela SBD em defesa da especialidade.

O incentivo ao conhecimento, por meio de investimento em educa-
ção e capacitação dos dermatologistas foram o mote da Gestão 
2021-2022 da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Além da 
produção de diferentes publicações para a especialidade, como ma-
nuais, guias e consensos, suas principais publicações médicas, os 
Anais Brasileiros de Dermatologia (ABD) e a Surgical & Cosmetic 
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ca e responsiva, sendo considerada uma base fundamental para 
auxiliar os especialistas em suas pesquisas acadêmicas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Em paralelo às ações já destacadas no âmbito da defesa profissio-
nal, vale ressaltar também a atuação da Sociedade Brasileira de Der-
matologia (SBD) junto às instâncias governamentais e às operadoras 
de saúde em prol de uma melhor assistência à população. Um dos 
destaques desse trabalho é a conquista do acesso, por meio do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e dos planos de saúde, a medicamentos 
de alto custo para tratamento de psoríase, hidradenite supurativa e 
outras doenças graves.
Em parceria com outras entidades representativas de especialida-
des médicas, a SBD ampliou ainda a sua mobilização junto ao poder 
público, cobrando protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, bem 
como a otimização dos recursos para o tratamento de doenças der-
matológicas como a dermatite atópica.
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Ainda no âmbito dos encontros on-line, a SBD promoveu outros dois 
importantes projetos focados na educação dos dermatologistas e 
conduzidas por experts: o Mohs Convida, uma reunião gratuita dedi-
cada aos associados que desejam se aprofundar nas técnicas da 
cirurgia micrográfica; e ainda o SBCD SBD Digital, aulas que trazem 
uma visão geral sobre assuntos de grande interesse de todos os der-
matologistas, sempre gratuitas e realizadas em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD).

MOHS CONVIDA E SBCD 
SBD DIGITAL: 
MAIS CONHECIMENTO 
SOB MEDIDA!

 MOHS CONVIDA

 Data Tema

 11/11/2022 Cirurgia micrográfica e oncologia cutânea

 03/03/2022  Cirurgia de cabeça e pescoço

 09/06/2022  Radioterapia

 28/09/2022 Patologia

 27/10/2022 Cirurgia plástica

SBCD SBD DIGITAL

DATA TEMA

15/13/2021 Pérolas em preenchimento facial

12/04/2021 Montando sua sala cirúrgica 

26/04/2021 A biópsia perfeita

24/05/2021 Novas tecnologias corporais: o que há de  

  evidências

07/06/2021 Diagnóstico e planejamento terapêutico  

  em cosmiatria

28/06/2021 Atualização em tratamentos com fios

09/08/2021 Pérolas em cirurgia do aparato ungueal

23/08/2021 Kiss: Keep it stupidly simple

27/09/2021 Injetáveis nos tratamentos corporais

25/10/2021 Tumores cutâneos em transplantados de  

  órgãos sólidos

22/11/2021 Round table sobre bioestimulação

06/12/2021 Retrospectiva 2021: o que houve de   

  melhor em cosmiatria, cirurgia 

  dermatológica, laser e tecnologias

14/02/2022 Dicas para bons resultados em cirurgias  

  do dia a dia

04/04/2022 Atualização em toxina botulínica

06/06/2022 Cirurgia da face: terço a terço

03/10/2022  Atualização em fios
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