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Introdução: A Liga de Dermatologia e Combate ao Câncer de Pele (LDCCP) da Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto foi fundada em 20 de agosto de 2003 por alunos e
docentes dessa instituição. O docente responsável é o Prof. Dr. João Roberto Antônio. A
LDCCP é composta por 41 acadêmicos dos cursos de medicina e enfermagem, a partir da
3ª série, sendo 7 membros da diretoria. Objetivos: Desenvolver no aluno o raciocínio
dermatológico e ensinar desde lesões elementares da pele às manifestações cutâneas das
doenças sistêmicas, conferindo uma visão global da especialidade no âmbito da medicina.
Atuar na população com esclarecimentos gerais sobre patologias que acometem a pele,
para promoção de saúde e diminuição do impacto social. Métodos: As atividades de ensino
são realizadas quinzenalmente, às segundas-feiras, com uma hora de duração. As aulas são
ministradas por docentes da disciplina de Dermatologia da FAMERP e abordam técnicas
propedêuticas, fisiopatologia e conduta terapêutica das principais dermatoses. A fim de
atuar na comunidade com questões pertinentes a área da Dermatologia, são realizadas
periodicamente atividades em escolas, unidades de saúde, locais públicos e na FAMERP,
que incluem: Campanha de Acne, Feira das Ligas sob o tema “Hanseníase”, II Simpósio de
Doenças Dermatológicas e Infecto-Parasitárias, Caravana da Cidadania, Campanha da
Psoríase e Campanha de Combate ao Câncer de Pele. Nas atividades científicas, a LDCCP
incentiva a realização de pesquisas no âmbito da dermatologia e patologia clínica e auxilia
publicações referentes ao tema. Resultados: As atividades promovidas pela Liga
proporcionaram aos membros aprendizado sobre diversas doenças dermatológicas, contato
com procedimentos práticos na área da Dermatologia e acompanhamento no atendimento
clínico e cirúrgico, com orientação diagnóstica e terapêutica. A atuação na área de
extensão promoveu a aproximação dos acadêmicos com a comunidade, tornando os
membros capazes de oferecer informações à população, transmitindo e aperfeiçoando seu
conteúdo teórico. Conclusão: A LDCCP preconiza o conhecimento do acadêmico sobre
patologias da pele e sua atuação na área de Dermatologia, na promoção de saúde da
população de São José do Rio Preto.
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