
07:00 | Abertura do credenciamento 

09:00 | Bloco 1 – Jornada Gaúcha – Dermatologia Pediátrica

10:30 | Intervalo

Acne do RN ao adolescente: manejo de quadros atípicos09:00

Reumatologia para o dermatologista no manejo de dermatoses imunomediadas11:00

Urticária crônica espontânea: dados de vida real11:15

Hidradenite supurativa: imagem, tratamento e cirurgia11:30

Psoríase: consolidando conceitos de terapêutica11:45

Usos off label de imunobiológicos na Dermatologia12:00 

Alergia alimentar no lactente: manifestações clínicas e investigação09:15
Manejo prático dos hemangiomas09:30

Dermatite de fraldas: diagnóstico diferencial e tratamento09:45

Exantemas: diagnóstico diferencial e investigação10:00
Dicas práticas no tratamento da dermatite atópica10:15

11:00 | Bloco 2 - 3º Simpósio de Terapêutica Dermatológica e Imunobiológicos

12:15 | Almoço

Avaliação da face e planejamento no tratamento do rejuvenescimento13:30

Região periorbitária e perioral: associações de tratamentos (casos práticos)13:45

Lift de face com ácido hialurônico (casos práticos em vídeo)14:00

Fios de PDO (casos práticos)14:15

Associando bioestimuladores e tecnologias para flacidez facial14:30

Áreas de risco no tratamento da face com injetáveis e tecnologias14:45

Avaliação ultrassonográfica da presença de preenchedores cutâneos15:00

Manejo das complicações dos preenchedores15:15

13:30 | Bloco 3 – Jornada Gaúcha - Cosmiatria I

15:30 | Intervalo

Dermatoscopia no diagnóstico diferencial das doenças dermatológicas inflamatórias16:00

Dermatoscopia do melanoma e algoritmo de dois passos16:15

Dermatoscopia do câncer de pele não-melanoma: o que há de novo? 16:30

Câncer de pele não-melanoma: quando tratar em consultório e quando referenciar16:45

Linfoma cutâneo: aspectos diagnósticos17:00

Dermatoses paraneoplásicas: atualização17:15

Novas perspectivas para o melanoma metastático17:30

16:00 | Bloco 4 – Jornada Gaúcha - Dermatoscopia e oncologia
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09:00 | Bloco 1 – Jornada Gaúcha - Cosmiatria II

10:30 | Intervalo

Atualização terapêutica no tratamento do melasma09:00

Aspectos éticos no relacionamento com a indústria, pacientes e colegas11:00

Como escolher a melhor tributação para o seu consultório ou clínica?11:15

Planejando a aposentadoria: nova previdência e investimentos11:30

O que aprendi com a experiência - investimentos em procedimentos e tecnologias: 
prós e contras

11:45

Dicas éticas para mídias sociais12:00 

Nutracêuticos e isotretinoína na melhora cosmética da pele: revisão da literatura09:15

Microinfusão de medicamentos na pele: evidências científicas09:30

Associação de Subcision, bioestimuladores e tecnologias no tratamento corporal09:45

Ondas eletromagnéticas de alta intensidade no tratamento da flacidez muscular: 
evidências & experiência

10:00

Dicas práticas de drug delivery nas diferentes indicações10:15

11:00 | Bloco 2 – Jornada Gaúcha – Gestão de consultório

12:15 | Almoço

A recrudescência da sífilis e o papel do dermatologista13:30

Atualização no tratamento de verrugas vulgares e genitais13:45

Aspectos no diagnóstico diferencial de farmacodermias e exantemas virais14:00

Hanseníase: o que há de novo?14:15

Prevenção da infecção pelo HIV14:30

Protocolos de tratamentos para as micoses superficiais e onicomicoses14:45

Manejo de queimaduras cutâneas15:00

Células-tronco e regeneração cutânea - onde estamos15:15

Manejo de feridas e lesões por pressão com curativos especiais15:30

13:30 | Bloco 3 – Simpósio de Terapêutica Dermatológica  e Imunobiológicos 
     - Dermatoses Infecciosas

15:45 | Intervalo

Tricoscopia: achados patognomônicos das diferentes doenças e atualização

Eflúvio telógeno: como investigar e tratar?

16:15

Alopecias cicatriciais: o que há de novo?

16:30

Atualização no tratamento da alopecia androgenética

16:45

17:00

Orientações para a biópsia do couro cabeludo e interpretação dos 
achados anatomopatológicos

17:15

Uso de cosmecêuticos e nutracêuticos nas queixas capilares17:30

Como eu oriento e trato pacientes com alopecia frontal fibrosante?  17:45

16:15 | Bloco 4 – Jornada Gaúcha - Triologia

18:00 | Premiação e Assembleia SBD-RS
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