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1º InRaderma - Fundamentos da ultrassonografia dermatológica 
 

Manhã: TEORICA 

27/11/2021 Tema Professor 

07:30-08:00 
Anatomia dermatológica e 

ultrassonográfica e técnica de exame 
Adriana 

08:00-08:30 Lesões císticas benignas do dia-a-dia Vivian 

08:30-09:00 Lesões sólidas benignas mais comuns Adriana 

09:00-09:30 Avaliando lesões malignas Rosa  

09:30-10:00 Lesões ungueais Julia 

10:00-10:30 Coffee-break ---- 

10:30-10:50 Lesões vasculares Julia 

10:50-11:10 Inflamações difusas e focais Adriana 

11:10-11:30 

Cosmiatria: conhecendo as 

características dos principais 

preenchedores 

Vivian 

11:30-12:00 Complicações estéticas Rosa 

 

 

 

Tarde: PRÁTICA 

27/11/2021 Tema  

13:00-15:00 1a rodada de pacientes 

4 min por aluno / grupos de 

5 alunos: 20 min por estação 

/ 6 estações 

15:00 - 16:00 
Discussão dos relatórios dos 6 

pacientes 
10 minutos para cada caso 

16:00-16:30 Coffee-break 

16:30-17:00 2a rodada de pacientes apenas por professores (3 casos) 

17:00-18:00 Socrative - 9 casos 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objetivos 

● Mostrar as características das lesões dermatológicas mais comuns, associando 

o raciocínio ultrassonográfico às características clínicas e epidemiológicas. 
● Orientar o raciocínio na suspeita de lesões malignas. 

● Ensinar a avaliar o aparelho ungueal 
● Explicar as lesões vasculares e suas divisões, bem como o que é importante 

descrever 

● Como abordar lesões inflamatórias, de forma geral. 

● Introdução ao universo da cosmiatria e suas complicações. 

  

Diferenciais 

● Abordagem de tema importante no contexto da atualização profissional 
● Aulas explanativas com professores experientes 

● Extenso período prático com casos reais, em pacientes do HC FMUSP 
● Oportunidade de conhecer e manusear alguns dos melhores aparelhos do 

mercado 
● Elaboração de laudos em conjunto com os alunos 

● Acesso a grupo de whatsapp  

            

Perfil do egresso 

A intenção do curso é dar subsídios ao imaginologista iniciando sua preparação 

para ingressar no mercado da ultrassonografia dermatológica, ao abordar os 

principais temas a serem estudados e promover o contato com a parte prática, 
com pacientes da vida real. Após o curso haverá um acompanhamento por 

três meses através do whatsapp para auxílio dos alunos na sua prática diária 

inicial. 

       

  Público-alvo    

Médicos radiologistas e ultrassonografistas que queiram introduzir a 
"ultrassonografia dermatológica" no seu rol de exames e iniciar seu 

treinamento prático, ou aprimorar seus conhecimentos diagnósticos em 

ultrassonografia de alta frequência da pele e seus anexos. 

 

 

 


