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 DERMATOLOGIA 
 

 

Principais motivos do encaminhamento: 

Prioridades 

1. Suspeita de Melanoma 
 

2. Suspeita de CEC (Carcinoma Espinocelular) se a dermatologista 
não realiza procedimentos, é indicado que tais casos sejam 
encaminhados para Oncocirurgia; 

 

3. Infecções/Infestações com complicação: 
a. Escabiose (com infecção secundária recorrente); 
b. Exantemas virais (de evolução desfavorável ou sem sinais de melhora); 
c. Herpes Zoster (apenas em casos de acometimento de áreas 

nobres ou ocorrência de neuralgia pós herpética de difícil manejo); 
d. Lesão infecciosa aguda e imunocomprometida (sem sinais sistêmicos) 

 

4. Lesões inflamatórias/auto-imunes 
a. Lesões vesico-bolhosas 
b. Eczemas agudos acometendo grande superfície corpórea 
c. Reações de fotossensibilidade agudas 

 

Rotina 
1. Suspeita ou caso de Hanseníase (o manual do Ministério da Saúde 

considera que esta condição pode ser tratada e acompanhada na 
Atenção Básica, devendo ser encaminhados apenas casos de reações 
adversas a poliquimioterapia), Micobacteriose, Leishmaniose ou 
Micoses profundas; 

2. Suspeita de CBC (Carcinoma Basocelular) se a dermatologista não 
realiza procedimentos, é indicado que tais casos sejam encaminhados 
para Oncocirugia; 

3. Eczemas e pruridos crônicos; 
4. Avaliação de nevus sem mudança recente (sugerimos encaminhar a Cirurgia 

Ambulatorial); 
5. Ceratoses, micoses crônicas ou recidivantes, alopecia, quelóides em 

evolução; 
6. Outras dermatites de curso crônico; 
7. Acne de qualquer intensidade. 

 

Critérios ao encaminhar: 

1. Queixas subjetivas de queda de cabelo 
a. Encaminhar apenas casos de alopecia objetiva: teste de tração 

positivo ou observação da área de alopecia 
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 2. Molusco contagioso em crianças 
a. Encaminhar apenas casos especiais, crônicos que se recusem a extração. 

 
3. Micoses superficiais 

a. Encaminhar apenas casos crônicos (> 3 meses) e que não 
responderam ao tratamento especifico 

4. Cosmiatria 
a. APENAS encaminhar casos de melasma, rugas, 

fotenvelhecimento, estrias e cicatrizes hipertróficas com 
acometimento ESTÉTICO E PSICOSSOCIAL RELEVANTES. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 
1. Farmacodermias graves 

a. Complexo Síndrome de Stevens-Johnson 
b. Necrólise Epidérmica Tóxica 
c. Farmacodermias com sinais sistêmicos: DRESS (Drug Reaction 

with Eosinophilia and Systemic Symptoms) 

2. Grandes queimados 
3. Picadas de animais peçonhentos 
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