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  A liga Acadêmica de Dermatologia da Paraíba (LADERM-PB) foi fundada em 

agosto de 2012 na cidade de João Pessoa-PB. É composta por 13 alunos do curso de 

Medicina, sendo 12 alunos matriculados na FAMENE e 01 aluno matriculado na FCM, 

os quais participam da diretoria. A liga possui também uma coordenadora e uma 

conselheira, professoras da disciplina de Dermatologia na FAMENE, ambas com a 

finalidade de aprimorar e aperfeiçoar nossos conhecimentos na área de dermatologia. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- A liga se fundamenta nas pesquisas, uma vez que são essenciais para o enriquecimento 

do profissional durante a vida acadêmica. 

 

- Aprofundar o conhecimento dos seus membros a respeito da Dermatologia. 
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- Expor conhecimento da área de Dermatologia para a comunidade, levando 

informações sobre a profilaxia de enfermidades cutâneas. 

 

- A liga tem como intuito o aprendizado e esclarecimento de dúvidas relacionadas à 

especialidade de dermatologia. 

 

- Organizar e oferecer cursos, palestras, simpósios, jornadas e outras atividades 

relacionadas com as áreas de atuação da Liga. 

 

- Realizar a elaboração e apresentação de relatos de casos clínicos. 

 

ATIVIDADES 

 

São atividades obrigatórias para todos os membros da LADERM- PB (LIGA 

ACADÊMICA DE DERMATOLOGIA DA PARAÍBA): Atividades práticas quinzenais 

previamente marcadas em dia e horário fixados, conforme cronograma de atividades, 

onde será realizada apresentação de um caso clínico em forma de seminário durante as 

reuniões quinzenais. Qualquer alteração deverá ser comunicada com, pelo menos, uma 

semana de antecedência. Além disso, realizaremos diversas campanhas ao longo do ano, 

abordando as principais doenças dermatológicas do cotidiano como a acne, a psoríase, a 

hanseníase, dentre outras, com o objetivo de esclarecer, sanar dúvidas e orientar a 

população sobre a prevenção, tratamento e como lidar com as patologias crônicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


