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Mensagem de Boas vindas

Pelo sexto ano consecutivo vamos realizar mais umas Jornadas 
de Dermatologia, inseridas na formação post graduada daque-
les que a ela assistirem, na esperança de que este fim de 
semana parcialmente "roubado" ao seu tempo de lazer e às 
suas famílias, possa ser um tempo que lhes venha a proporcio-
nar uma melhor qualidade e realização na sua prática profis-
sional diária. 
Na escolha sempre difícil, dos temas a abordar, tivemos que 
ter em conta diversas "linhas de orientação" sendo a mais 
influente as solicitações feitas pelos colegas, que participaram 
nas Jornadas do ano anterior; desses temas mais solicitados 
temos por ordem decrescente as ISTs, a Dermatologia Pediátri-
ca, a "queda de cabelo" a patologia das unhas e curiosamente 
o tratamento das cicatrizes! Tivemos que ter em conta deter-
minado tipo de patologia dermatológica bastante frequente, 
como por exemplo, a Acne e a Rosácea (as quais independen-
temente da nossa escolha também foram solicitadas pelos 
colegas). Finalmente não podíamos esquecer-nos daqueles 
que patrocinam e que dessa forma tornam possível a realiza-
ção de mais estas Jornadas: a Indústria Farmacêutica.
Novidade este ano é a atenção dedicada à Psoríase! Com efeito 
aquilo que poderá parecer um pouco exagerado e com o risco 
de se tornar cansativo, não o será seguramente por duas 
razões: o cuidado tido na escolha dos palestrantes e o peso que 
a Psoríase passou a ter em diferentes áreas da Medicina com o 
novo conceito de doença sistémica (Dermatologia logicamen-
te, Reumatologia, Medicina Interna, Gastrenterologia, Cardio-
logia, Psiquiatria e Endocrinologia). A investigação levada a 
cabo pela Indústria Farmacêutica na descoberta de novos 
fármacos conduziu a novos e surpreendentes conhecimentos, 
no que respeita à etiopatogenia desta entidade, tendo todos 
nós contudo, a percepção de nos encontrarmos ainda no limiar 
de uma nova era. Assim, solicitamos a todos os colegas uma 
participação activa e significativa pois irão tomar conhecimen-
to de novas e inesperadas realidades que os levarão a concluir, 
positivamente, quanto ao investimento do tempo dispendido.
Finalmente uma palavra de agradecimento para a Faculdade 
de Medicina da Universidade Clássica de Lisboa, bem como, 
para a nossa Ordem dos Médicos que, mais uma vez, nos 
concederam o seu patrocínio científico.
Sejam bem-vindos e vamos trabalhar.

Luiz Leite - Presidente das Jornadas

Dia 14 de Março de 2014, 6ª feira 

08h00  Abertura do Secretariado

09h00 Sessão de Abertura das Jornadas

09h30  Viagem pela Patologia Ungueal 
 Dra. Rita Guedes

10h00  Casos Clínicos 

10h30  Sr. Dr. - o meu filho(a) está com borbulhas! 
 Já lhe expliquei que é próprio da idade mas 
 não se conforma! 
 Dra. Vera Torres
 
10h45  Sr. Dr. - Às vezes fico muito encarnada e outras 
 vezes, além do encarnado tenho borbulhas! 
 Dizem-me que é de eu beber, mas a   
 verdade é que não bebo nenhuma bebida 
 alcoólica! 
 Dr. Luiz Leite

11h00  Intervalo - Coffee Break

11h30  Sr. Dr. - De repente começou a cair-me muito 
 cabelo; Se isto continua  assim vou ficar 
 careca! 
 Dra. Marisa André

11h45  Dermatoses Mais Frequentes nas Crianças 
 Dra. Constança Furtado

12h00  ISTs Mais Frequentes. Clínica e Terapêutica 

12h15  Clínica E Terapêutica da Dermite Seborreica
 Dr. Rui Bajanca

Dia 14 de Março de 2014, 6ª feira

 
12h30  As " Verrugas". Variantes Clínicas, Problemas 
 mais Comuns e sua Abordagem Terapêutica
 Enfermeiras

12h45  Prurido Anal. Uma Queixa Relativamente 
 Frequente. Diagnóstico Diferencial 
 e Terapêutica
 Dr. Luiz Leite

13h00  Fim das sessões da manhã 

15h00   Sr. Dr. - Este sinal tem alguma importância? 
 Sr. Dr. Este sinal não tem importância 
 nenhuma porque Já o tenho de nascença! 

15h15  Sr. Dr. - Tenho esta "aspereza" na minha pele; 
 De vez em quando cai e depois volta a 
 aparecer! A minha mulher obrigou-me a vir 
 consultá-lo mas não me parece que isto tenha 
 qualquer importância! 

15h45  Sr. Dr. - Piquei-me há uns tempos numa 
 roseira do meu jardim e a ferida nunca mais 
 sarou! 

16h00  Sr. Dr. - Este meu sinal começou a sangrar e eu 
 não me lembro de o ter ferido! 

16h15  Abordagem Terapêutica das Cicatrizes
 Dr. Luiz Leite

16h30  Intervalo - Coffee Break

17h00  Segurança dos Biológicos na Psoríase: 
 Mitos e Factos (apoio Janssen-Cilag)
 Moderador: Dr. Luiz Leite
 A Revolução no Tratamento da Psoríase 
 - O Papel dos Biológicos
 A Infeção por Tuberculose nos Doentes em 
 Terapêutica Biológica
 Infeções, Neoplasias e Eventos Cardiovascu
 lares - O Doente e a Terapêutica
 Painel de Discussão

18h00  Fim das sessões do 1º dia de Jornadas

Dia 15 de Março de 2014, Sábado
 

09h30 Sessão (apoio Pfizer)
 Referenciação de Doentes com Psoriase
 Dr. Luiz Leite
 O Tratamento da Psoriase em Idade Pediátrica
 Dra. Rita Guedes

10h30 Intervalo - Coffee Break

11h00 Ver, Compreender e Agir. A Importância da 
 MGF Na Abordagem à Psoríase (apoio Abbvie)
 Moderador: Dr. Rui Tavares Belo
 Oradores: Dr. Pedro Ponte, Dra. Ana Amorim

12h00 Sessão 

13h00  Encerramento das Jornadas 
 Entrega de Diplomas no Secretariado

*Preço de Inscrição: 30 Euros

*A inscrição inclui: Participação nas Jornadas | Documentação | 
           Coffee Breaks | Diploma de presença
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