
 

 

 

 

 

Protocolo Checkup Dermatológico Vumi   

Clínica Paula Chicralla 

 

 

1- Mapeamento Corporal pelo método Fotofinder: 

 

 Equipamento que permite a realização da Dermatoscopia das mais diversas lesões cutâneas 

suspeitas, pigmentadas ou não pigmentadas. Trata-se de uma técnica de exame não evasiva, 

que permite ao médico um diagnóstico da mancha ou pinta na pele utilizando uma câmera e 

microscópio com aumento de 20 a 70 vezes. Por se tratar de um software extremamente preciso 

e avançado, permite avaliar o surgimento de novas lesões, assim como controlar precocemente 

a evolução dos sinais pré-existentes, evitando intervenções cirúrgicas desnecessária sem abrir 

mão da segurança. 

Suas principais indicações são: 

• Pacientes com múltiplas pintas ou sinais; 

• Pacientes com histórico familiar ou pessoal de melanoma; 

• Pacientes que tenham sofrido múltiplas queimaduras solares na infância; 

• Pacientes que tenham feito múltiplas sessões de bronzeamento artificial em cabine; 

• Pacientes com históricos de outros tipos de câncer de pele; 

• Pacientes com determinadas afecções de couro cabeludo, unha e mucosas 

 

 

 



2- Tricoscopia Digital  

 

A tricoscopia é um exame dermatoscópico do couro cabeludo que permite o diagnóstico e o 

acompanhamento das diversas causas de alopecias, como as calvícies de padrão feminino e 

masculino, queda crônica dos fios e outras doenças que acometem o couro cabeludo.  

O software do Fotofinder permite documentar digitalmente a perda de cabelo difusa com 

exatidão previamente inimaginável. Todos os parâmetros fundamentais do crescimento e da 

perda do cabelo são calculados automaticamente, rapidamente, painlessly e com exatidão além 

de ter o diferencial do programa Fotofinder Tricoscale de contar o número e densidade dos fios 

existentes o que facilita o acompanhamento do tratamento e seus resultados.  

 

 

3- Avaliação Fotográfica 3D: 

 

Esta tecnologia permite ter uma avaliação completa da face com laudo comparativo do número 

de rugas ou linhas de expressão, hidratação profunda da pele, qualidade dos poros e textura da 

pele para sua respectiva idade, quantidade de manchas (melanoses) profundas e não visíveis a 

olho nu e avaliação infravermelha para visualizar a vascularização da profunda. Ideal para 

acompanhar o envelhecimento saudável e saber os reais procedimentos e a necessidade de cada 

paciente. 

 

 

 

 

 

 


