DERMATOLOGIA: UMA EXPERIÊNCIA CIRÚRGICA
XXVIII ENCONTRO DE EXTENSÃO

No Império Romano, Sêneca destacava que, para se saber qualquer coisa, a
experiência era necessária. Nesse contexto, durante a passagem pelo curso de
medicina, muitas vezes, sentimos dificuldade em aprofundar alguns temas, sendo
a cirurgia dermatológica um deles na nossa realidade. Com isso, nós, participantes
da Liga de Dermatologia de Sobral (LIDERMS), decidimos explorar essa temática
junto ao nosso orientador, Antônio Flavio Queiroz de Oliveira, por meio de
experiências práticas. Dando continuidade, houve três pacientes no dia 28 de
outubro pela manhã. Estes procuraram o Doutor Flávio devido às seguintes
suspeitas: melanoníquia (deposição aumentada de melanina na lâmina ungueal)
no terceiro quirodáctilo esquerdo, carcinoma basocelular (CBC) no couro cabeludo
e eritema nodoso na perna esquerda. A oportunidade de observar cirurgias tão
distintas - com particularidades tão singulares - foi extremamente enriquecedora.
O Doutor Flávio se colocou à disposição para explicar cada movimento, assim
como as técnicas (que diferiram de caso em caso) e materiais utilizados, fazendo
questão de, durante os procedimentos, suscitar questionamentos sobre o que ele
já havia comentado . Ademais, foi-se descoberto que não era um CBC, mas um
granuloma piogênico ou melanoma amelanótico. Também ressalto o cuidado do
orientador com o paciente, sempre explicando o que estava fazendo e
apresentando bastante paciência em cada passo da cirurgia, por exemplo,
verificando se os minutos tinham sido suficientes para a anestesia estar
funcionando completamente. Com o que foi exposto, entende-se que as
experiências práticas são fundamentais para o aprofundamento em uma
especialidade, sendo essencial o seguimento das práticas dentro da LIDERMS.
Apenas dessa maneira, poderemos descobrir mais sobre o assunto, além de
termos a possibilidade de entender melhor as variedades que existem dentro dele.
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