
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Serviços de Saúde disponíveis: 

 

 

Atendimento Permanente 

Cirurgia 

Consultas de Especialidade 

Exames de Diagnóstico Médico 

Internamento em Medicina 

Laboratório de Análises Clínicas 

Medicina Dentária 

Medicina Física e de Reabilitação 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

ADSE  

Companhias de Seguros Diversas 

Entidades Diversas 

Para cada tipo de serviço por favor confirmar existência de protocolo 

Corpo Clínico 

Dra. Ana Cristina Nogueira 

Dra. Ana Pedrosa 

 

Protocolos: 

Contactos: 

 

 

Santa Casa da Misericórdia  

de  

Vila do Conde 

Dermatologia 

Sede 

Morada: Rua Rainha Dona Leonor nº 123 - 4480-247 Vila do Conde 

Email: geral@scmvc.pt 

Site: www.scmvc.pt 

Telefone: 252 249 100 

Fax: 252 633 251 

Contacto direto: 252 249 120/1 

 



 

 

 

 

 

Quem deve recorrer a uma consulta de 

Dermatologia? 

Mesmo não se tendo apercebido de um problema de pele, a avaliação 

por um Dermatologista é benéfica para observação dos nevos (“sinais”) 

e aconselhamento geral. 

Se tem interesse em procedimentos de rejuvenescimento é essencial 

consultar o Dermatologista. 

Alguns problemas obrigam a uma consulta de Dermatologia: 

- Um sinal novo ou a modificação de um sinal antigo; 

- Uma ferida que não cicatriza; 

- Acne e rosácea; 

- Descamação persistente da pele (psoríase, eczemas,...); 

- Irritação na pele do bebé; 

- Intolerância a cosméticos ou químicos do ambiente de trabalho; 

- Queda de cabelo; 

- Excesso de pêlo; 

- Alterações nas unhas; 

- Verrugas, condilomas, molusco contagioso; 

- Urticária; 

- Comichão persistente. 

 

 

O que é a Dermatologia? 

A Dermatologia é a especialidade que se ocupa de todos os assuntos relacionados 

com a pele, incluindo problemas do cabelo e unhas. As alterações das          

mucosas, as doenças dos genitais externos e a doenças de transmissão sexual 

são também melhor avaliadas numa consulta de Dermatologia. 

A Dermatologia é uma especialidade médico-cirúrgica, portanto o Dermatologista 

aconselha e orienta intervenções cirúrgicas na pele. 

Quais os serviços disponíveis na consulta de 

Dermatologia? 

A consulta de Dermatologia começa sempre com uma história clínica                

cuidada e observação cutânea. Conforme as situações, temos ao seu dispor 

várias técnicas, nomeadamente: 

- Dermatoscopia digital computolizada; 

- Testes epicutâneos (para despiste de alergias de contacto); 

- Biópsia cutânea; 

- Cirurgia convencional; 

- Criocirurgia; 

- Laser CO2 convencional e fraccionado; 

- Peelings; 

- Toxina botulínica; 

- Preenchimento com ácido hialurónico. 


