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INTRODUÇÃO
A Medicina Estética e toda a comunidade científica do setor, tem desenvolvido
imenso trabalho na procura de procedimentos cada vez mais rápidos, seguros e pouco
traumáticos, sempre com o objectivo de atingir a máxima eficácia, deixando os
procedimentos cirúrgicos para último recurso.
A aplicação de fios tensores faciais e corporais é uma prática médica que já conta
com várias décadas de investigação e trabalho, sendo que, graças ao surgimento de
novos materiais e técnicas de sustentação cutânea é hoje possível realizar este tipo de
procedimento em ambiente ambulatório, com mínimo trauma e com muito mais
segurança e eficácia que no passado.
Dessa forma, sendo tão patente a necessidade de Formação Médica sobre este
tema e depois de tantos pedidos por parte dos nossos alunos, lançamos em exclusivo o
CURSO AVANÇADO EM MEDICINA ESTÉTICA - FIOS TENSORES.
Este Curso Médico Avançado inova totalmente a Formação no mercado nacional,
sendo que, uma vez mais, um Curso da Academia Portuguesa de Estética conta com a
chancela internacional da Universidade de Los Andes - Venezuela.
Como é nosso apanágio, apresentamos Professores com altíssima notoriedade
nacional e internacional, experts em Medicina Estética há mais de 25 anos,
conhecedores e investigadores profundos na área, com larga experiência,
nomeadamente no ensino e formação, mas também na prática clínica.
Esta Formação Avançada pretende fornecer todos os conteúdos teórico-práticos
com base científica, para a boa execução de procedimentos de Fios Tensores Facias e
Corporais, com treino prático hands-on em pacientes reais.
Contamos com a sua tão importante presença!
‘’ Aprenda com quem faz acontecer.. .’’
ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA
www.apestetica.org

PROGRAMA
FIOS TENSORES
Ÿ

EVOLUÇÃO DOS FIOS TENSORES NA HISTÓRIA DA MEDICINA ESTÉTICA

Ÿ

A POLIDIOXANONA (PDO) COMO BIOMATERIAL

Ÿ

DIFERENTES TIPOS DE FIOS
Ÿ REDENSIFICAÇÃO, TENSÃO, TRAÇÃO
Ÿ USOS E EFEITOS
Ÿ APLICAÇÕES FACIAIS E CORPORAIS

Ÿ

AGULHA VS CÂNULA

Ÿ

ANÁLISES ANTROPOMÉTRICAS FACIAIS E CORPORAIS

Ÿ

PLANOS CUTÂNEOS

Ÿ

VECTORIZAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA

Ÿ

PROTOCOLOS DE TRATAMENTO

Ÿ

TÉCNICAS BÁSICAS E AVANÇADAS

Ÿ

INDICAÇÕES PÓS-TRATAMENTO

Ÿ

CONTRA-INDICAÇÕES

Ÿ

COMPLICAÇÕES: SUA PREVENÇÃO E RESOLUÇÃO

Ÿ

TRABALHOS PRÁTICOS HANDS ON EM PACIENTES REAIS

CORPO DOCENTE
DAVID BRANDÃO
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Licenciado em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina da Univ. do Porto;
Mestrado em Medicina Anti-Aging pela Universidade Autónoma de Barcelona;
Mestrado em Medicina Estética pela Sociedade Espanhola de Medicina Estética;
Mestrado em Medicina e Cirurgia Cosmética pela Univ. Autónoma de Barcelona;
Pós-Graduado em Bioquímica Médica pela Universidade Moderna de Lisboa;
Director Científico da Academia Portuguesa de Estética.

PROFESSOR CONVIDADO - UNIVERSIDADE DE LOS ANDES VENEZUELA
Uma vez que este Curso é chancelado pela Universidade de Los
Andes - Venezuela, o Corpo Docente será composto também por
um Médico, Especialista em Medicina Estética, um dos
Coordenadores da Cátedra Livre de Estética Facial e Medicina
Regenerativa da própria Universidade.

OBJECTIVOS
GERAIS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Conhecer a Medicina Estética e as respectivas áreas de actuação;
Aplicar os conhecimentos leccionados para um correcto diagnóstico em Medicina Estética;
Entender os mecanismos de acção dos diversos tratamentos em Medicina Estética;
Realizar procedimentos de Medicina Estética a partir da compreensão das necessidades da
saúde individual e social.

ESPECÍFICOS
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Dominar a anatomia e a fisiologia das diferentes estruturas faciais e corporais para a correcta
realização dos procedimentos de Fios Tensores;
Conhecer com detalhe os mecanismos de acção da Polidioxanona (PDO);
Entender os diferentes tipos de Fios Tensores e seus respectivos detalhes e aplicações;
Realizar estudo antropométrico facial e corporal para a perfeita aplicação dos Fios Tensores;
Manejar correctamente os diferentes tipos de protocolos com Fios Tensores e associações,
mediante diferentes casos clínicos;
Entender os principais erros que se cometem na aplicação de Fios Tensores, bem como a
forma correcta de os corrigir e evitar;
Dominar as diferentes indicações e contra-indicações terapêuticas dos procedimentos com
Fios Tensores e as respectivas expectativas de tratamento;
Obter aptidão para realizar de forma autónoma os diferentes tipos de procedimentos com
Fios Tensores.

METODOLOGIA
Sistema de formação presencial, leccionada em Português e Castelhano.
Componente teórica explicativa e componente prática, onde o formando terá a
oportunidade de aplicar os diferentes procedimentos e técnicas aprendidas no Curso.
Frequência mínima obrigatória de 85% da carga horária de cada módulo ou do Curso.

CERTIFICADOS
Na frequência do Curso, será entregue um Diploma Internacional do Curso, chancelado pela
Universidade de Los Andes, onde constará a carga horária e o conteúdo programático.
O DIPLOMA INTERNACIONAL PELA UNIVERSIDADE DE LOS ANDES ESTÁ INCLUÍDO NA INSCRIÇÃO.

DESTINATÁRIOS E VAGAS
Licenciados em Medicina.
Licenciados em Medicina Dentária.
8 Vagas.

HORÁRIOS, DATAS E LOCAIS
Manhã: 09.30h - 13.00h | Tarde: 14.30h - 19.00h
Carga horária total: 16 horas.

MÓDULO

DATA

CARGA
HORÁRIA

CIDADE

NÍVEL I

30 de Outubro 2021

8 horas

Porto

NÍVEL II

31 de Outubro 2021

8 horas

Porto

Academia Portuguesa de Estética
Rua Costa Cabral, 569
4200-223 PORTO

INSCRIÇÃO
INCLUI: Manual do Curso, material para as atividades práticas, diploma e coffee breaks.
NOTA: Caso o aluno pretenda, poderá fazer-se acompanhar de um modelo real (familiar, amigo,
colaborador, etc.) para aplicar o (s) procedimento (s) com a presença dos Professores, sem custo
adicional. Para tal, deverá informar-nos até uma semana antes do inicio da formação.
VALOR E PAGAMENTO:
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

DATA LIMITE INSCRIÇÃO: 28/10/2021

CURSO COMPLETO:

Inscrição antecipada

1800 €

AtÉ 31 Agosto 2021

Inscrição normal

1900 €

1 Setembro a 15 Outubro 2021

Inscrição tardia

2000 €

16 a 28 Outubro 2021

Pronto Pagamento: 5% de desconto, calculado sobre o valor sem iva, aplicável em qualquer prazo.
Pagamento parcial (opcional), aplicável no prazo de inscrição antecipada, com cheques pré-datados a
enviar no acto da inscrição (1ª mensalidade deverá ser paga na data da realização da inscrição):
- 2 x 900€
- 4 x 465€
- 6 x 315€
- Para pagamento noutros prazos ou condições, por favor contacte-nos.
Descontos especiais para grupos: 3 a 5 pessoas: 5% | + 5 pessoas: 10%

ALOJAMENTO:
Acordámos com Hotéis nossos parceiros, tarifas especiais para inscritos no Curso. Se estiver interessado (a)
em reservar alojamento, por favor, contacte-nos.

OBSERVAÇÕES:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Dado que as vagas são limitadas, as inscrições serão aceites por ordem de chegada;
Só são aceites inscrições pagas na totalidade, mesmo que com cheques pré-datados;
Por motivos logísticos e académicos, o programa pode sofrer alterações sem aviso prévio;
Não é permitida a gravação de qualquer tipo de vídeo ou fotografia durante o Curso;
A realização deste Curso está dependente do n.º mínimo de inscrições;
Ao inscrever-se neste Curso, autoriza automaticamente a captação de imagens durante a
formação por parte da organização. Caso não autorize a sua divulgação (site, redes sociais,
etc.) solicitamos que efectue o pedido por email.
A inscrição nesta formação pressupõe a aceitação do Regulamento de Formação da Academia
Portuguesa de Estética, que pode consultar através do seguinte link:
www.http://www.apestetica.org/regformacao.html
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FICHA DE INSCRIÇÃO

ENVIAR ATÉ 28/10/2021

NOME: __________________________________________________________________
MORADA: _________________________________________________________________
CÓDIGO POSTAL: ________ - _______ LOCALIDADE: ___________________________
TLM: _____________________ EMAIL: ____________________________________________
ANIVERSÁRIO (dia / mês): ______ / ______ Nº CONTRIBUINTE: ________________________
PROFISSÃO: _________________________________________________________________
NOTAS:
Envie a inscrição acompanhada do pagamento ou comprovativo de pagamento por e-mail ou ctt;
Ÿ IBAN para transferência (Santander): PT50 0018 0003 4661 5373 0208 4;
Ÿ Cheque (s) à ordem de Alfabeto Linear, Unip. Lda.;
Ÿ Caso pretenda factura com outros dados de facturação que não os preenchidos na ficha de
inscrição, favor mencionar nas observações.
Ÿ

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO:
Ÿ Ficha de Inscrição devidamente preenchida;
Ÿ Cópia Cartão de Cidadão;
Ÿ Cópia do Cartão da Ordem Profissional ou Certidão de Licenciatura.
ENVIO DA INSCRIÇÃO:
EMAIL: geral@apestetica.org
Ÿ CTT: Rua Costa Cabral, 569 | 4200-223 Porto

Ÿ

INFORMAÇÕES:
Ÿ Tel: 912 864 663 (WhatsApp disponível) | www.apestetica.org | Facebook e Instagram: apestetica
OBSERVAÇÕES:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Rua Costa Cabral, 569
4200-223 Porto
Tel: 912 864 663
geral@apestetica.org

www.apestetica.org
www.facebook.com/apestetica
www.instagram.com/apestetica

