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RESUMO 

Introdução: Nota-se uma expansão dos procedimentos clínico-cirúrgicos realizados 

pelo dermatologista, concomitante ao aumento da demanda de intervenções na 

saúde pública. A maioria das cirurgias em dermatologia é de baixa complexidade e 

possivelmente realizadas nos ambulatórios, o que proporciona atendimento com 

resolutividade e contribui para a organização da rede de atenção à saúde. Método: 

Fizeram parte deste estudo pacientes selecionados no ambulatório de dermatologia 

na Policlínica do Centro Universitário Tiradentes em Maceió-AL com idade igual ou 

superior a 18 anos. O instrumento utilizado para avaliação foi uma ficha de coleta de 

dados contendo identificação, contatos telefônicos, hipótese diagnóstica, 

procedimento e referenciamento. Resultados: Foram registradas 174 consultas no 

período de 05 meses, que deste total21 foram selecionadas. O perfil epidemiológico 

identificou um total de 13 adultos e 08 idosos com predileção pelo sexo feminino. 

Foram obtidas cerca de 10 variações de hipóteses diagnósticas. Somente 02 

pacientes marcaram o procedimento, todos na rede pública. Nenhum paciente 

realizou o procedimento. Conclusão: A não resolução e a impossibilidade de 

atendimento gera impacto na evolução dos casos, influenciando o prognóstico e a 

qualidade de vida dos pacientes, já que há um provável desenvolvimento 

desfavorável da lesão. Os participantes da pesquisa buscaram resolução em uma 

rede referenciada pelo SUS e nenhum procurou o serviço privado. Nenhum 

participante da pesquisa obteve resolução dentro dos seis meses propostos. 

PALAVRAS-CHAVE 

DESCRITORES: Assistência Ambulatorial; Dermatologia; Procedimentos Cirúrgicos 

Menores.   

ABSTRACT 

Introduction: There is anexpansion of clinical and surgical procedures performed by 

the dermatologist, concomitant to the increased demand for interventions in 

publichealth. Most dermatology surgeries are of low complexity and possibly 

performed in out patient clinics, which provides care 

withresolutionandcontributestotheorganizationofthehealthcare network. Method: This 

study included patients selected at the dermatology outpatient clinic in the Polyclinic 



of the Centro Universitário Tiradentes in Maceió-AL aged 18 years or over. The 

instrument used for evaluation was a data collection form containing identification, 

telephone contacts, diagnostic hypothesis, procedure and referral. Results: 174 

consultations were registered in the 05-month period, of which 21 were selected. The 

epidemiological profile identified a total of 13 adults and 08 elderly people with a 

predilection for females. Approximately 10 variations of diagnostic hypotheses were 

obtained. Only 02 patients scheduled the procedure, all in the public network. No 

patient underwent the procedure. Conclusion: The lack of resolution and the 

impossibility of care generates an impact on the evolution of the cases, influencing 

the prognosis and quality of life of the patients, since there is a probable unfavorable 

development of the lesion. The research participants sought resolution in a network 

referenced by SUS and none sought the private service. No research participant had 

a resolution within the proposed six months. 

DESCRIPTORS: Ambulatory Assistance; Dermatology; MinorSurgical Procedures. 

RESUMEN 

Introducción: Existe una expansión de losprocedimientos clínicos y quirúrgicos 

realizados por eldermatólogo, concomitante al aumento de la demanda de 

intervenciones ensalud pública. La mayoría de lascirugías dermatológicas son de 

baja complejidad y posiblemente se realicenen consultas externas, lo que brinda 

atenciónconresolución y contribuye a laorganización de laredasistencial. Método: 

Este estudioincluyó a pacientes seleccionadosenelambulatorio de dermatologíadel 

Policlínico Centro Universitario Tiradentes de Maceió-AL de 18 añoso más. El 

instrumento utilizado para laevaluaciónfueunformulario de recolección de datos que 

conteníaidentificación, contactos telefónicos, hipótesis diagnósticas, procedimiento y 

derivación. Resultados: Se registraron 174 consultas enelquinquenio, de lascuales 

se seleccionaron 21. El perfil epidemiológico identificóun total de 13 adultos y 08 

ancianosconpredilección por el sexo femenino. Se obtuvieronalrededor de 10 

variaciones de hipótesis diagnósticas. Solo 02 pacientes 

programaronelprocedimiento, todos enlared pública. Ningún paciente se sometió al 

procedimiento. Conclusión: La falta de resolución y laimposibilidad de 

asistenciageneraun impacto enlaevolución de los casos, incidiendoenelpronóstico y 

lacalidad de vida de los pacientes, ya que existe unprobabledesarrollodesfavorable 



de lalesión. Los participantes de lainvestigaciónbuscaronresoluciónen una red 

referenciada por SUS y ningunobuscóelservicio privado. Ningún participante de 

lainvestigacióntuvo una resolución dentro de los seis meses propuestos. 

DESCRIPTORES: Dermatología; Procedimientos Quirúrgicos Menores; 

AtenciónAmbulatoria.  

 

 

  



INTRODUÇÃO  

A Dermatologia é uma especialidade médica clínico-cirúrgica cuja área de 

atuação se dá em patologias relacionadas à pele e fâneros, através de 

procedimentos estéticos, oncológicos e de reconstrução. Várias lesões de pele 

exigem avaliação especializada que requer capacitação cirúrgica básica em 

Dermatologia, a fim de levantar hipóteses diagnósticas consistentes, propostas 

terapêuticas e abordagens cirúrgicas, sempre que necessário (LENZI et al., 2016; 

AVANCINI;ZUCCHI, 2018). 

Nos últimos anos, o envelhecimento e o estilo de vida da população junto à 

elevação da incidência de neoplasias acarretaram em aumento da solicitação de 

procedimentos cirúrgicos pelo dermatologista na saúde pública.  Segundo Glazer et 

al.(2017) o diagnóstico e remoção precoce dos vários tipos de cânceres diminui a 

morbidade e aumentam a sobrevida. Vale salientar que o câncer de pele é o mais 

incidente no Brasil e possui alto percentual de cura (INCA, 2018). Se diagnosticado 

e tratado precocemente, os índices de cura podem chegar a 95% (COUTO e SILVA 

et al., 2017). 

A maioria dos procedimentos em cirurgia dermatológica é de baixo risco, com 

mínimas complicações (SMITH et al, 2019). Em geral, são minimamente invasivos e 

requer apenas anestesia local, além de exigir pequeno tempo de recuperação. 

Dentre estes procedimentos está a abordagem de lipoma, cisto epidérmico e nevos, 

biópsia, excisão de lesões de pele benignas e malignas, correção de cicatrizes, 

cirurgias de unhas e tratamento de neoplasias com retalhos e enxertos para 

reconstrução (OLIVEIRA; FAVORETO, 2019). 

Desse modo, devido à elevada incidência das patologias dermatológicas que 

necessitam de simples intervenções para o seu tratamento, pequenas cirurgias em 

dermatologia são possivelmente realizadas fora do ambiente hospitalar, isto é, nos 

ambulatórios e consultórios, que devem dispor de condições para a sua execução 

(LIMA et al, 2018). 

A cirurgia ambulatorial tem como vantagens, em relação à cirurgia com 

internamento, a redução de infecções nosocomiais, menor afastamento social e 

profissional e baixa frequência de intercorrências como dores, náuseas e vômitos. 



Além disso, há redução das despesas hospitalares e maior disponibilidade do nível 

terciário para doentes graves (ARAÚJO et al., 2014; ANDERSON e KELLER, 2019). 

É notório que no sistema de saúde do Brasil, principalmente no público, ainda há 

um alcance tardio da população aos serviços especializados como a dermatologia, 

sendo necessárias medidas para implementar o acesso e, consequentemente, o 

tratamento precoce das enfermidades pois, este atraso na resolução, impacta no 

prognóstico de diversas patologias de pele, especialmente as malignas (COUTO e 

SILVA, L. et al., 2017; CARVALHO, V. F. Q. et al., 2018). 

Ademais, a elevada demanda ao sistema público de saúde implica em fila de 

espera para realização de intervenções cirúrgicas dermatológicas, já que a 

capacidade de atendimento não supre a carência, além de que muitas vezes não há 

resolução imediata nas consultas em casos que necessitam de intervenção 

cirúrgica. Este cenário é prejudicial ao doente, já que não deve aguardar longos 

períodos para realizar seu tratamento, uma vez que a evolução pode ser 

desfavorável (CUNHA et al., 2017). 

Além de um possível prognóstico nocivo, o paciente com doença dermatológica 

está sujeito a questões sociais como: baixa autoestima, inibição e estigmas (MIOT et 

al., 2018; TINOCO e CALIGIORNE, 2019). Logo, o acesso é um elemento 

estratégico que possibilita o desenvolvimento de ações de cuidado efetivas, que 

valorizem as queixas apresentadas pelos pacientes, buscando resolutividade nas 

ações desenvolvidas (SOUZA, 2016). 

À vista disso, um serviço ambulatorial de cirurgia dermatológica estruturado para 

a realização de procedimentos de baixa complexidade proporcionaria atendimento 

com resolutividade aos pacientes que necessitam de pequenas intervenções em 

dermatologia, sendo determinante na organização da rede de atenção em saúde 

(LIMA et al.; MIOT et al., 2108). A implantação é dependente de investimento em 

recursos financeiros, capacitação dos profissionais e reconhecimento como parte 

das atribuições do serviço ambulatorial (LIMA et al., 2018; OLIVEIRA; FAVORETO, 

2019). 

Diante do exposto, este presente trabalho, tem como objetivo avaliar a frequência 

de resolutividade dos pacientes atendidos no ambulatório de dermatologia de um 



hospital-escola que necessitam submeter-se a intervenções cirúrgicas 

dermatológicas de baixa complexidade.  

MÉTODO 

Tratou-se de um estudo longitudinal observacional e prospectivo, no qual foi 

avaliada a frequência de resolutividade dos pacientes atendidos no ambulatório de 

dermatologia que necessitavam submeter-se a intervenções cirúrgicas 

dermatológicas de baixa complexidade. A pesquisa foi realizada no ambulatório de 

dermatologia da Policlínica do Centro Universitário Tiradentes, situado à av. 

Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Cruz das Almas, em Maceió-AL. 

Fizeram parte pacientes com idade igual ou superior a 18 anos e que aceitaram 

participar do estudo dando seu consentimento por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados foi realizada por meio 

de uma ficha de avaliação especialmente desenvolvida contendo identificação, 

contatos telefônicos, hipótese diagnóstica, o procedimento e o referenciamento do 

paciente. 

 



Os pacientes consultados no ambulatório de dermatologia foram triados e os que 

necessitavam realizar algum procedimento foram abordados e selecionados para 

fazer parte do estudo. Já o acompanhamento desses pacientes foi feito através de 

seis contatos telefônicos, sendo uma ligação a cada 30 dias, em um período de seis 

meses.  

Questionava-se se o tratamento foi realizado ou não, qual o setor (público ou 

privado) e o tempo necessário para a realização dos procedimentos. As respectivas 

respostas eram registradas na ficha clínica. Caso não houvessem realizado, 

indagava-se se conseguiram marcar o procedimento. Caso realizassem, registrava-

se o tempo necessário para tal. 

As variantes estudadas compreenderam idade, sexo, raça, estado civil, 

escolaridade, hipótese diagnóstica, procedimentos marcados, realizados ou não, e 

qual setor foi realizado. 

A amostragem do presente trabalho foi por conveniência. Para análise dos 

dados, foi criada uma planilha no programa Microsoft Excel para Windows 2010. A 

pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. 

Número do Parecer do comitê de ética: 3.539.499. 

RESULTADOS 

 Foram registradas 174 atendimentos no ambulatório de dermatologia da 

Policlínica da Unit/AL, no período de 5 meses, entre agosto/2019 a dezembro/2019. 

Deste total de consultas acompanhadas, 21 pacientes (12%) foram selecionados 

pois preenchiam os critérios de inclusão e foram diagnosticados com lesões que 

necessitavam de realização de algum procedimento, e, portanto, foram 

encaminhadas para outros serviços.  

 O perfil epidemiológico dos pacientes acompanhados permitiu identificar um 

total de 13 adultos (entre 19 e 59 anos) e 08 idosos (a partir de 60 anos) com 

predomínio do sexo feminino em todos os grupos (Gráfico 1): 

 

Gráfico 1: Distribuição dos pacientes acompanhados quanto ao perfil epidemiológico  



 

A fim de analisar a intensidade da ocorrência de uma patologia em uma população, 

e, ao mesmo tempo, medir o risco de novos casos, calculou

incidência (Tabela 1). Em resumo, alta incidência significa alto risco coletivo de 

adoecer. 

Tabela 1: Distribuição 

procedimentos, coeficiente de incidência, segundo faixa etária no período de agosto 

a dezembro de 2019.  
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0 – 19 anos 

20 – 39 anos 
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60 – 79 anos 

80 anos e mais 

TOTAL 
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CI: Coeficiente de Incidência expresso a cada 100 pacientes
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Foram obtidas cerca de 10 variações de hipóteses diagnósticas dentre os 21 

pacientes triados que necessitavam realizar algum tipo de procedimento. Dois 



desses participantes da pesquisa, apresentavam duas lesões com diagnósticos 

diferentes cada. Constatou-se que as hipóteses mais frequentes foram ceratose 

seborreica em 07 pacientes, seguida do fibroma em 06 pacientes (Tabela 2). 

Tabela 2: Distribuição de números de hipóteses diagnósticas dentre os pacientes 

triados com necessidade de realizar procedimentos de baixa complexidade 

DIAGNÓSTICO N % 

Ceratose seborreica 7 31 

Fibroma 6 26 

Ceratoseactínica 4 18 

Carcinoma basocelular 3 13 

Carcinoma espinocelular 1 4 

Siringoma 1 4 

Hidrocistoma 1 4 

TOTAL 23 100 

Fontes: dados da pesquisa (ago-dez 2019) 

 Vale ressaltar que 04 pacientes, cerca de 18% do total de participantes da 

pesquisa, apresentavam como hipótese diagnóstica carcinoma, sendo 01 

carcinomaespinocelular e 03 carcinomas basocelular. Destes, apenas 01 marcou o 

procedimento, porém, até o momento, não foi realizado.  

Dos 21 casos selecionados para a pesquisa, somente 02 conseguiram marcar 

o procedimento. Desses, todos foram marcados para os meses subsequentes na 

rede pública e nenhum em rede privada.  

 Mas até o presente momento, nenhum paciente conseguiu realizar o 

procedimento indicado pelos dermatologistas, pois tiveram suas cirurgias 

remarcadas em virtude da pandemia do covid-19 (Gráfico 2).  

Gráfico 2: Distribuição de procedimentos marcados  



 

DISCUSSÃO 

A maioria dos artigos publicados sob

não abordam a questão dos encaminhamentos para outros serviços ou a longa fila 

de espera para realização dos mesmos nos serviços públicos. Poucos estudos 

brasileiros relatam essa necessidade. 
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Desse modo, demonstra-se a necessidade de implantar um meio de acesso a 

um serviço de cirurgia dermatológica a esses pacientes. Segundo Lima et al (2018) 

a realização de cirurgias de baixa complexidade, a nível ambulatorial, culmina em 

um atendimento resolutivo à maioria dos usuários que necessitam de pequenos 

procedimentos em dermatologia, tanto para o tratamento de lesões cutâneas quanto 

para a realização de biópsias da pele. 

Desse modo, cabe aos Hospitais de Ensino o reconhecimento dos 

procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade como parte das atribuições do 

serviço ambulatorial de dermatologia, além da execução de investimento estrutural e 

financeiro. Isso gera resolutividade ao usuário, mas também representa benefício 

aos alunos, através da aquisição de conhecimento, e também aos profissionais que 

irão se capacitar.  

 

CONCLUSÃO 

Na avaliação da resolutividade dos pacientes atendidos no ambulatório de 

dermatologia que necessitaram submeter-se a intervenções cirúrgicas 

dermatológicas de baixa complexidade, constatou-se que. os participantes da 

pesquisa buscaram resolução em uma rede referenciada pelo SUS e nenhum 

procurou o serviço privado. 

No entanto, nenhum participante da pesquisa obteve a resolução 

intervencionista dentro dos seis meses propostos. 

Deve-se considerar que este estudo foi realizado em parte numa pandemia do 

Covid-19, podendo alterar os resultados, visto que os pacientes em 

contingenciamento domiciliar não transitaram a fim de realizar as marcações dos 

procedimentos dermatológicos. Todavia, como a pandemia ocorreu na fase de 

armazenamento de dados, o cronograma da pesquisa não foi modificado. 
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