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USG DERMATOLÓFICA POINT OF CARE PARA MÉDICOS INJETORES 
 

Manhã: TEORICA 

23/04/2022 

07:30 

Abertura para recepção e recebimento de crachá. 

O mecanismo da ultrassonografia: entendendo os princípios físicos 

Convenções ultrassonográficas. 

Pilotando a máquina: ajustes e funcionalidades do aparelho 

Termos técnicos: entendendo o linguajar 

Modo B 

Doppler 

Coffee break 

Prática 1 

Almoço 

 

Tarde: PRÁTICA 

23/04/2022 

Ácido hialurônico 

Silicone e Polimetilmetacrilato 

Hidroxiapatita de cálcio e Ácido polilático 

Fios de sustentação 

Anatomia ultrassonográfica das têmporas 

Anatomia ultrassonográfica do nariz e glabela 

Anatomia ultrassonográfica perioral 

Anatomia ultrassonográfica infrapalpebral (zigomático-malar) 

 

Anatomia ultrassonográfica do arco mandibular e queixo 

Como tornar seu procedimento mais seguro (procedimentos guiados por 

ultrassonografia) 

Como a ultrassonografia auxilia o injetor nas resoluções de complicações estéticas 

(procedimentos guiados) 

Coffee break 

Prática 2 

18:00  Encerramento 

 



 

Sobre o curso 

Neste curso, o médico injetor, que não tem conhecimento prévio de ultrassonografia, vai 
aprender a manusear as operações básicas do aparelho de ultrassonografia. 

O curso será compilado em um dia e serão abordados um conteúdo teórico através de 
aulas explanativas e um conteúdo prático, dando aos alunos a oportunidade de entender 
e realizar o estudo do reconhecimento da anatomia facial através da ultrassonografia em 
paciente modelo e de treinar injeção guiada em tecido animal e phantons. 

Objetivos 

– Abordar os conhecimentos básicos da ultrassonografia e técnicas de exame. 
 
– Ajustar adequadamente seu aparelho. 
 
– Correlacionar a anatomia facial com a anatomia ultrassonográfica em paciente modelo. 
 
– Treinar agulhamento/canulação e injetáveis com ultrassom guiado em tecido animal e 
em phantom. 
 

Diferenciais 

– Equipe de professoras experientes de ultrassonografia dermatológica do HC-FMUSP 

– Curso hands-on com várias marcas de aparelhos de ultrassonografia do mercado 

– Ensinamentos para tornar seu procedimento injetável mais seguro 

Perfil do egresso 

A intenção do curso é dar subsídios ao médico injetor para realizar procedimentos 
guiados, aumentando assim a segurança em seus atendimentos. 

       

  Público-alvo    

Médicos injetores que desejam introduzir a ultrassonografia em sua prática 
clínica. 


