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O projecto ‘Dermatologia para a África que fala português’,
desenvolvido pelo Departamento de Dermatologia do Hospital CUF
Descobertas, venceu o desafio “Dermatologist from the Heart” da
Fundação La Roche-Posay. O dinheiro deste prémio vai permitir
financiar missões de cuidados e formação médicas em países
africanos lusófonos.
Para as próximas semanas já está projectada uma missão em São
Tomé, que contará com a presença de dois dermatologistas. O
objectivo é fazer cirurgias a doentes que já passaram pela triagem e
que estão em lista de espera. Para além disso, vão ser realizados
cursos de dermatologia para médicos residentes de medicina geral e
familiar.
“Temos como objetivo ensinar médicos locais a prevenir algumas
doenças dermatológicas, verificar as condições locais para
desenvolver programas de apoio permanente em telemedicina como fazemos com São Tomé - e, identificadas as necessidades e
os meios necessários, colaborar ativamente na luta contra as
enfermidades cutâneas”, explicou Miguel Correia, do Departamento
de Dermatologia do Hospital CUF Descobertas.
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O projecto propõe-se, em cooperação com o Instituto Marquês de
Valle Flor, em S. Tomé, e com a ONG Carmo Jardim, em
Moçambique, a dar formação em cuidados primários básicos e
teledermatologia.
O prémio vai financiar de imediato a missão a São Tomé e, nas
semanas seguintes, a missão na Guiné. Aqui, vai ser feita uma
primeira missão com carácter formativo e de estudo da patologia
local e dos meios para a combater. “Nunca houve dermatologia na
Guiné, de acordo com o Instituto do Marquês de Valle Flor que
desenvolve acção no local, e a patologia grave é muito comum nesta
zona. Tuberculose, lepra, micoses profundas, entre outras, são
doenças vulgares e infelizmente não tratadas”, acrescentou Miguel
Correia.
Qualquer um destes projectos não tem limite temporal e conta com o
apoio permanente por telemedicina e missões ocasionais no local.
Haverá sempre formação à população, por vezes nos meios de
comunicação local, mas sempre através dos conselhos dados nas
consultas, chegando a fazer 200 por dia.
A La Roche-Posay tem vindo a apoiar também programas de
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prevenção de cancro cutâneo, incluindo os dias de rastreio gratuito,
organizados pelo Grupo Europeu do Euromelanoma e por várias
Sociedades Nacionais de Dermatologia em outros países.
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