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IPEMCE
Instituto Paranaense de Ensino em
Medicina Capacitação e Especialização
é uma Unidade Avançada de Pós-graduação do Centro Universitário
Ingá – Uningá e o Instituto Gama, ministram cursos de CAPACITAÇÃO
e PÓS-GRADUAÇÃO. O coordenador do Polo é o Dr. Romualdo
Gama, médico cirurgião plástico – RQE 19.434.
Rua Tobias de Macedo Junior, 246 – Bloco B – Santo Inácio – Curitiba – PR
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TURMAS REDUZIDAS SOMENTE 25 VAGAS
CURSO CERTIFICADO PELA UNINGÁ – IPEMCE POLO AVANÇADO
Um m de semana presencial por mês (sexta-feira, sábado, domingo
e segunda-feira), mais 24 horas mensais a distância de preparatório
para o TED, mais 24 horas de estudo dirigido. Curso dentro da
legalidade e de acordo com as exigências da SBD e do MEC.
ATENÇÃO:
O único curso que inclui o PREPARATÓRIO PARA O TED incluso na
carga horária e valor da mensalidade.
Este novo curso de DERMATOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA, com
carga horária de 3.168 HORAS, atende as novas regras da SBD.
Ocorre em um nal de semana presencial, com mais 24 horas
mensais de preparatório para o TED (um curso preparatório para a
prova de Título de Especialista), mais 24 horas mensais de Estudo
Dirigido.
Coordenadores: Profª Rosana Maria Monteiro e Profº Ricardo
Kitamura
Investimento:
42 parcelas
mensais de R$ 3.993,00
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) introdução ao estudo da dermatologia. Anatomia, siologia,
embriologia e histologia dermatológica. Legislação, marketing e
gestão
Patologias prevalentes no ambulatório diário. Estudo dos aspectos gerais
dos microrganismos importantes sob o ponto de vista médico enfatizando o
contexto biológico daqueles relacionados à dermatologia. Lesões
Elementares. Melanina e coloração da pele. Percepção sensorial cutânea.
Tipos de pele e avaliação das propriedades biomecânicas da pele. Gestão de
clínicas. Conceitos e fundamentos do marketing médico. A Responsabilidade
Civil do médico. Legislação geral e especíca. Ética Médica. CODAME.

2) anatomia, siologia, embriologia e histologia
Embriologia, siologia e estruturas da epiderme, derme e subcutâneo.
Epiderme: estrutura, composição, aspectos bioquímicos e processo de
estraticação. Derme: estrutura, propriedades e bioquímica. Anexos.
Glândulas sebáceas/sudoríparas, unhas e cabelos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
5) DERMATO-ESTÉTICA
Envelhecimento cutâneo e seus cuidados. Procedimentos em dermatoestética para o tratamento da face. Peelings químicos superciais, médios e
profundos. Peeling de tioglicólico. Peelings físicos: dermoabrasão e
microdermoabrasão. Toxina botulínica: conceitos, tipos de toxina, diluição e
preparo. Hiperidrose. Preenchimento: conceito, tipos de preenchedores,
modo e nível de aplicação. Ácido hialurônico. PMMA e outros.

6) FARMACOLOGIA DERMATOLÓGICA
Esboço e tendência em formulações anti-solares. Conceitos técnicos de
formulações e elaboração de fórmulas dermatológicas e cosmiátricas.
Aspectos teóricos da ação de dermocosméticos e sua relação na aplicação
em dermatologia. Relação da prescrição de dermocosméticos e avaliação da
pele. O cuidado na elaboração do dermocosmético na prescrição médica.
Formulações para diferentes tipos de pele, na hidratação e recuperação da
pele, após procedimentos e manutenção. Química dos produtos cosméticos.
Cosmecêuticos. Denições.

7) DOENÇAS METABÓLICAS ASSOCIADAS A HIPOVITAMINOSE. DÉFICIT
NUTRICIONAL DE MICRONUTRIENTES E DESEQUILÍBRIO ALIMENTAR
DOS MACRONUTRIENTES
Endocrinologia. Abordagem clínica e laboratorial. Granulomas
inespecícos. Porria cutânea. Pelagra. Metabolismo dos glicídios,
lipídios e proteínas. Vitaminas. Nutrição: a base para o desempenho
humano. Dermatoses metabólicas. Desvitaminodermias. Amiloidose.
Mucinoses. Calcinose, gota e histiocitose. Paniculites. Complicações
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
8) MICOLOGIA, MEIOS DE CULTURA, LÂMINAS E EXAME DIRETO
Diagnóstico das dermatoses especícas causadas por seres vivos. Meios de
cultura. Exame a fresco. Histo e anatomopatológico. Noções de
prescrição de antibióticos e antifúngicos. Micoses superciais e Micoses
profundas.

9) MICOLOGIA MÉDICA E HANSENOLOGIA
Dermatoses especícas causadas por seres vivos. Micobactérias
(hanseníase, tuberculose e micobacteriose). Doença auto–agressiva
hansênica. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Sílis. SIDA. Uretrites e
vulvovaginites. Donovanose. Riquetsioses. Treponematoses.
Dermatozoonoses (escabiose, pediculose, miíase, larva migrans etc).

9) MICOLOGIA MÉDICA E HANSENOLOGIA
Dermatoses especícas causadas por seres vivos. Micobactérias
(hanseníase, tuberculose e micobacteriose). Doença auto–agressiva
hansênica. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Sílis. SIDA. Uretrites e
vulvovaginites. Donovanose. Riquetsioses. Treponematoses.
Dermatozoonoses (escabiose, pediculose, miíase, larva migrans etc).

10) ELETROMEDICINA, LASER E FOTODERMATOSES
Procedimentos com tecnologia de Luz (Laser e IPL, suas aplicações).
Eletrotermofototerapia. Reações siológicas do organismo frente ao
sistema tegumentar e de termoregulação.
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11) DERMATOPATOLOGIA
Dermatoses especícas com bases morfológicas e alterações no
histopatológico. Farmacodermia e Fotodermatose. Doenças bolhosas.
Dermatoses vesiculosas. Doenças pustulosas. Doenças papulosas.
Dermatoviroses. Infecções bacterianas (impetigo, ectima, síndrome
estalocócica da pele escaldada, síndrome do choque tóxico
estalocócico). Doenças nodulares, Síndromes inamatórias de etiologia
desconhecida: Síndrome de Behcet e Síndrome de Reiter. Colagenoses e
paraneoplasias. Dermatoses autoimunes: Lúpus Eritematoso. Esclerodermia.
Dermatomiosite.

12) DERMATOLOGIA ONCOLÓGICA
Dermatoses pré-cancerosas. Neoplasias epiteliais. Neoplasias benignas.
Neoplasias melanocíticas. Cistos. Neoplasias vasculares benignas,
mesenquimatosas e neurais. Nevus displásicos. Neoplasias malignas.
Melanomas. Metástases. Linfomas. Dermatoses paraneoplásicas. CEC. CBC.
Micose fungóide. Leucemias. Linfomas e pseudolinfomas.

13) CIRURGIA DERMATOLÓGICA
Procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Correção de cicatrizes
inestéticas. Eletrocirurgia. Crioterapia. CAF. Punch. Retirada de nevos.
Fios e tipos de sutura. Anestesia local.
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14) ANATOMOFISIOLOGIA DA PELE, SISTEMA PILOSEBÁCEO E
TRATAMENTO (PLASMA RICO EM PLAQUETAS, CÉLULAS-TRONCO E
DERMAROLLER)
Estruturas da epiderme, derme e subcutâneo. Anexos. Glândulas
sebáceas/sudoríparas e cabelos. Alopecia. Hirsutismo. Tipos de pele.
Doenças da pele. Tumores benignos e malignos. Estrias. Tatuagens.
Cicatrizes hipertrócas..

15) INTRODUÇÃO A CLÍNICA CIRÚRGICA E ANESTESIOLOGIA
APLICADA A CIRURGIA DERMATOLÓGICA
Técnicas de biópsia. Punch. Eletrocirurgia. Crioterapia. CAF – Cirurgia de
Alta frequência. Correção de cicatrizes inestéticas. Retirada de nevos.
Excisão de pequenas lesões e exérese de cistos. Tipos de anestesia.
Analgesia por óxido nitroso.

16) LEGISLAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE
Legislação geral e especíca. Ética Médica. Responsabilidade Civil do
médico. Conceitos e fundamentos do marketing e da comunicação e suas
particularidades na aplicação em empresas de prestação de serviços.
Marketing médico. CODAME. Publicidade Médica.
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17) ASPECTOS ESSENCIAIS NA CIRURGIA DERMATOLÓGICA
Abordagem clínica, psicológica e exames complementares. Cuidados pré e
pós tratamentos. Assepsia, desinfecção e esterilização. Porte cirúrgico:
pequeno, médio, grande. Instrumental básico para procedimentos. Fios de
sutura absorvíveis e não absorvíveis, força tensil, reação tecidual.
Materiais de corte. Montagem da sala de procedimentos. Princípios de
esterilização, assepsia e anti-sepsia, prevenção e tratamento de infecções,
autoproteção. Curativos. Centro cirúrgico e sala de procedimentos.
Dermatoscopia.

18) CIRURGIA BÁSICA
Tratamento de Cicatrizes, Quelóides e Estrias. Remoção de pintas.
Dermoabrasão. Técnicas de sutura. Manejo dos cistos e lipomas, Manejo
dos nevos e lesões melanocíticas benignas.

19) CIRURGIA INTERMEDIÁRIA
Neoplasias da pele, mucosas e anexos. Manejo do Carcinoma baso celular.
Manejo do Carcinoma espino celular. Manejo do Melanoma. Retalhos
cutâneos. Cirurgia de Unha.

20) FLEBOESTÉTICA
Conceitos gerais. Anatomia e siologia do sistema veno linfático. Úlcera de
perna. Aspectos terapêuticos. Escleroterapia. Eletrofulguração e termocoagulação. Despigmentantes.
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21) CIRURGIA AVANÇADA
Cirurgia micrográca de MOHS. Correção de Lobo de Orelha.Transplante
de cabelos. Retirada de tumores e cânceres de pele e enxertos. Autoenxertia.

22) PONTOS AVANÇADOS DE TOXINA BOTULÍNICA
Procedimentos médicos para o tratamento da face. Toxina botulínica na
dermato-estética. Farmacologia e apresentações comerciais. Hiperidrose.
Pontos de aplicação e complicações. Flacidez de pele e músculo.

23) PREENCHIMENTO E PREENCHEDORES
Noções sobre diferentes tipos de anestesia. Farmacologia e avaliação de
riscos. Anestesia regional. Anestesia local-tumescente. Prevenção de
acidentes anestésicos. Envelhecimento cutâneo e seus cuidados.
Classicação das rugas. Flacidez. Implantes. Preenchimento com ácido
hialurônico, ácido poli-L-láctico (Sculptra), hidroxiapatita de cálcio
(Radiesse) e outros preenchedores. MD Codes. Preenchimento denitivo
com polimetilmetacrilato (PMMA). Aplicação, custo x benefício. Riscos e
indicações. Preenchimento de olheiras. Como tratar o envelhecimento da
região perioral e periorbital (toxina botulínica, peeling, implante, laser e
radiofrequência). Retrações cutâneas faciais e corporais: estrias e
cicatrizes de acne, como manejar? Tratamento das mãos (preenchimento,
pasta de ATA e fenol atenuado).
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24) LASER E LUZ INTENSA PULSADA
Propriedades físicas do Laser. Diferentes tipos de aparelhos (IPL, Laser,
CO2 e suas aplicações, entre outros). Tratamento de tatuagens. Epilação.
Complicações.

25) FIOS DE TRAÇÃO E DERMOSSUSTENTAÇÃO
Anatomia Facial. Técnicas, riscos, como indicar e evitar complicações.
Mitos e verdades. Anatomia da Face. Musculatura, enervação e
vascularização. SMAS. Métodos para diminuição da acidez e rugas. Fios:
Russo e Miracu. Técnica do Silhouette Lift e Mintlift.

26) PEELINGS SUPERFICIAIS, MÉDIOS E PROFUNDOS
Peelings químicos superciais, médios e profundos; peelings físicos:
dermoabrasão e microdermoabrasão. Peeling de tioglicólico.

27) CIRURGIA COSMÉTICA
Transplante de cabelos, cirurgia de pálpebra, lipoaspiração tumescente.

28) PREPARATÓRIO PARA O TED
Transplante de Perguntas e respostas de questões do Título de
Especialista, com revisão das últimas provas.

29) METODOLOGIA CIENTÍFICA
Princípios fundamentais da pesquisa cientíca. Revisão da literatura,
classicação das pesquisas e planejamento de pesquisa. A Metodologia da
Pesquisa. Planejamento, a apresentação de projetos e a execução dos
mesmos. Elaboração de relatórios, defesas e divulgação dos trabalhos de
pesquisa embasados na ética prossional.
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15.PRÁTICA CLÍNICA.
Um dos principais diferenciais dos cursos de pós-graduação do ipemce SÃO
AS AULAS PRÁTICAS EM NOSSO AMBULATÓRIO.
Os alunos terão aprendizado prático com a orientação de professores
experientes e pacientes reais, nossa estrutura é completa com
equipamentos e materiais inclusos na mensalidade, sem nenhum custo
adicional para o aluno.
Temos a maior carga horária de conteúdo prático do Brasil, com um
ambulatório completo e equipado.

LIGUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

(41) 3364-8831
(41) 3364-2754
(41) 9 9163-1000
Clique e tire
suas dúvidas

www.ipemce.com.br

