
                                                                                                                                

                                                                 
 

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 

   SELEÇÃO PARA ESTÁGIO EM DERMATOLOGIA – 2021 
 

Coordenação: prof. Ênio Ribeiro Maynard Barreto 

Equipe: profs. Ariene Pedreira Paixão, Jussamara Brito Santos, Lorena Curvelo Dantas Gondim e 

Thadeu Santos Silva 

 

O Serviço de Dermatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e do 

Hospital Santa Izabel foi credenciado em 1996 e recredenciado em 2019-2020, pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Ao concluírem o estágio, os alunos 

estarão aptos a se submeter ao concurso para a obtenção do título de Especialista em 

Dermatologia por meio da SBD, em convênio com a Associação Médica Brasileira 

(AMB). 

 

      1.  DAS NORMAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

1.1 Objetivo do estágio: capacitar profissionais médicos na especialidade, 

proporcionando o domínio de conhecimentos e técnicas para o diagnóstico e tratamento 

das doenças dermatológicas. 

 

1.2 Da remuneração: o estágio não é remunerado e não há bolsas de custeio fornecidas 

por qualquer entidade. 

 

1.3 Do público-alvo: graduados em Medicina que possuam no mínimo 1 (um) ano de 

Residência em Clínica Médica ou Residência Multiprofissional em Clínica da Pessoa e 

da Família, realizada em serviço credenciado pelo Ministério da Educação (MEC) e 

reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).  

 

1.4 Das vagas: serão ofertadas um total de 03 (três) vagas para o estágio. 

 

 

 1.5 Da carga horária: 1920 (um mil e novecentos e vinte) horas anuais, sendo 40                   

(quarenta) horas semanais. Duração de 03 (três) anos. 

 

 1.6 Do conteúdo programático do curso: núcleo prático - 80% - ambulatório (geral e 

especializados em acne, psoríase, vitiligo, dermatoses inflamatórias, linfomas cutâneos e 

entidades afins; fototerapia e tumores cutâneos, procedimentos dermatológicos, 

fototerapia, testes alergológicos de contato, cosmiatria e cirurgia dermatológica. 

(Hospital S. Izabel).  

        



                                                                                                                                

1.7 Do Núcleo Teórico de Apoio: estágios em micologia, dermatopatologia e 

hanseníase. Opcional: 1 mês no 2º ano e 1 mês no 3º ano de estágio em serviços 

credenciados pela SBD. 

 

1.8 Das férias: 30 dias no 2º e 3º ano do estágio. O programa poderá sofrer alterações, 

se necessário, para adaptar-se às exigências que porventura sejam determinadas pela 

Sociedade Brasileira de Dermatologia no decorrer do curso. 

 

1.9 Da avaliação e das exigências para conclusão: a avaliação será contínua 

(domínios: afetivo, cognitivo e habilidades) por meio de diversas metodologias. No 

final, será exigido um trabalho de conclusão de curso para a obtenção do certificado; 

frequência mínima de 85% das aulas e cumprimento das normas e horários de cada 

atividade do curso. 

 

2. DA SELEÇÃO E DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

      

2.1 A prova, de caráter eliminatório e classificatório terá duração máxima de 2 (duas) 

horas e constará de um total de 25 (vinte e cinco) questões na modalidade de 

proposição simples (certa ou errada) e/ou questões objetivas com 4 (quatro) 

alternativas cada e apenas uma opção correta. Todas as questões terão valores iguais na 

somatória de pontos. Em caso de dúvidas nas respostas, prevalecerão as contidas no 

Textbook of Dermatology, A. ROOK – última edição. 

 

2.2 Das inscrições: serão realizadas pela Central de Inscrições no link 

https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/98/estgio-em-dermatologia/   

 

 

2.3 Do cronograma e das informações gerais: 

Inscrição: de 15/03/2021 a 25/03/2021. 

Data da seleção: 29/03/2021. 

Horário: às 10h. 

Valor da inscrição: R$ 500,00 

Local da Prova: Hospital Santa Izabel (Anfiteatro).  

Obs.: entrada pela Portaria 5, na Ladeira do Hospital (Rua Frei Henrique) – Nazaré (a 

mesma do Ambulatório Silva Lima). 

       

2.4 Do resultado: o resultado da seleção e o gabarito da prova serão publicados no 

website da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, endereço eletrônico: 

www.bahiana.edu.br.  

 

2.5 Dos recursos: serão admitidos recursos contra questões da prova e resultado final 

de classificação dos candidatos no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia 

subsequente ao da divulgação (conforme Anexo I) no endereço eletrônico 

posgrad2@bahiana.edu.br. 

 

2.5.1 Para recorrer contra os atos mencionados no subitem 2.5, o(a) candidato(a)  

deverá enviar o seu recurso em documento digital, no formato PDF, devendo ser 

https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/98/estgio-em-dermatologia/


                                                                                                                                

claro(a), consistente e objetivo(a) em seu pleito, sob pena deste ser liminarmente 

indeferido.  

 

2.5.2 Após a análise dos recursos contra as questões da prova, o gabarito poderá ser 

mantido ou alterado, bem como ter a questão anulada, hipótese em que será atualizada 

a pontuação de todos os candidatos.  

2.5.3 Após a análise dos recursos, as respostas serão dadas por meio do e-mail 

mencionado no subitem 2.5. 

 

2.5.4 Não serão aceitos recursos fora do prazo ou via fax.  

      

2.6 Do critério de preenchimento das vagas: 

a) maior nota; 

b) no caso de empate, terá preferência o(a) candidato(a)  que tiver maior tempo de 

formado, considerando-se o semestre em que se deu a sua colação de grau; 

c) persistindo o empate, será classificado(a) o(a) candidato(a) com maior idade. 

 

2.7 Da documentação necessária para inscrição com envio até 25/03/2021 ás 16h00 

para o e-mail: posgrad2@bahiana.edu.br 

a) cópia do diploma de graduação no curso de Medicina; 

b) declaração de residência em clínica médica de no mínimo  1 (um) ano, 

em serviço credenciado pelo MEC e reconhecido pela Comissão Nacional de 

Residência Médica (CNRM) ou residência multiprofissional em clínica da pessoa e 

da família; 

c) cópia do RG;   

d) cópia do CPF; 

e) 1(uma) foto 3x4 colorida. 

 

2.8 Do conteúdo programático para a seleção: 

 

1. Anatomia e fisiologia da pele; 

2. Semiologia dermatológica; 

3. Noções básicas de imunologia de interesse dermatológico; 

4. Erupções eritematoescamosas e eczematosas: psoríase, pitiríase rósea de Gibert,      

eritrodermias; eczemas de contato, atópico e seborreico; fotodermatoses; 

5. Urticárias, eritema pigmentar fixo, eritema polimorfo, Stevens-Johnson, síndrome      

de Lyell; 

6. Erupções papulopruriginosas: prurigos, líquen plano, líquen nítido e líquen     

estriado; 

7. Erupções vesicobolhosas: dermatite herpetiforme, pênfigos e penfigoides; 

8. Afecções ulcerosas: úlceras anêmicas, microangiopáticas, arterioscleróticas e mal      

perfurante; 

9. Acne e erupções acneiformes;  

10. Alopecias – classificação etiológica;  

11. Doenças do colágeno: lúpus eritematoso, esclerodermia, dermatomiosite. 

mailto:posgrad2@bahiana.edu.br


                                                                                                                                

12. Afecções granulomatosas e degenerativas: sarcoidose, granuloma anular e    

necrobiose lipoídica; 

13. Dermatoses metabólicas: amiloidoses, diabetes mellitus e tireoidopatias; 

14. Piodermites; estafilocócicas e estreptocócicas; 

15. Doenças sexualmente transmissíveis: sífilis, cancroide, linfogranulomatose     

inguinal, donovanose; 

16. Micobacterioses: hanseníase, tuberculose e microbacterioses atípicas; 

17. Micoses superficiais (pitiríase versicolor, candidíase e tinhas), subcutâneas e     

micoses profundas: paraccocidioiodomicose, esporotricose, cromomicose e 

micetomas; 

18. Viroses: herpes simples e zoster, molusco contagioso e verrugas em geral, HIV e    

HTLV; 

19. Doenças zooparasitárias: escabiose, pediculose, miíase, larva migrans, tungíase e    

leishmaniose. 

20. Tumores benignos mais frequentes: foliculares, das glândulas sebáceas e    

sudoríparas; 

21. Dermatoses pré-cancerosas e tumores malígnos (epitelioma basocelular,    

epidermoide, tumores vasculares e melanoma); 

22. Manifestações paraneoplásicas em geral. 

 

ANEXO I 

Período de inscrição: de 12/03/2021 a 25/03/2021. 

Data da seleção: 29/03/2021 (Hospital Santa Izabel). 

Divulgação do gabarito preliminar: 29/03/2021 (no site). 

Prazo para interposição de recursos: até o dia 31/03/2021. 

 

Divulgação da relação de aprovados e classificados: 01/04/2021. 

 

 

Maiores informações: Por estarmos em home office, contato somente pelo 

posgrad2@bahiana.edu.br  

 


