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CURSO MASTER EM 
RACIOCÍNIO CLÍNICO 

- DISFUNÇÕES ESTÉTICAS FACIAIS - 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Um Profissional que aplique qualquer procedimento no ser humano, necessita de combinar na perfeição 

um conjunto importante de conhecimentos teórico-práticos, bem como implementar diferentes conceitos e 

estratégias por forma a atingir o melhor resultado possível, garantindo sempre a segurança do paciente. A 

isto se denomina, RACIOCÍNIO CLÍNICO. 

 
Na realização de procedimentos estéticos e médico-estéticos, é imprescindível dominar a conjugação 

de diversos elementos que permitem chegar ao tratamento ideal, tais como: 

 

Num mercado tão competitivo e repleto de influências e conceitos errados, é crucial que o tratamento 

das disfunções em ESTÉTICA FACIAL seja realizado através de um pensamento estratégico correcto, 

completo, sempre sustentado em evidência científica e com prática clínica adequada. 

 
Contamos com a sua tão importante presença!  

“Aprenda com quem faz acontecer...”  
 
 
ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA  
www.apestetica.org  
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PROGRAMA 
 

• Anatomia e Fisiologia Facial 
• Fisiopatologia, Etiopatogenia das Disfunções Estéticas Faciais 

o Envelhecimento Cutâneo 
o Hiperpigmentação 
o Acne 
o Rosácea 
o Xerose 

• Anamnese, Diagnóstico e Avaliação 
o Consulta 
o Métodos Auxiliares 
o Exame Físico 

• Objectivos Terapêuticos vs Ferramentas de Trabalho 
o Métodos TDS 
o Cosmetologia e Nutricosméticos 
o Eletroterapia 
o Procedimentos Médicos 

• Raciocínio Clínico Aplicado: 
o Protocolos e Planos de Tratamento 
o Conjugação Procedimentos Profissionais vs Home Care 

• Discussão de Casos Clínicos 
• Actividades Práticas 

 
 
CORPO DOCENTE 
 
VICTOR GARCIA  

• Licenciado em Medicina pela Univ. Venezuelana Francisco Miranda;  

• Master em Medicina Estética pela Escola Espanhola de Medicina 

Estética;  

• Director Académico da FUCEME - Venezuela;  

• Especialista em I&D em Cosmética e Dispositivos Médico; 

• Docente em diversas Pós Graduações e Diplomaturas em Medicina 

Estética 

 
DIOGO BRANDÃO  

• Graduado em Estética e Cosmetologia pelo IBRAPE S. Paulo;  

• Master em Eletroterapia pelo CFPA Rio de Janeiro;  

• Especialista em Cosmética e Nutricosméticos pela Skin Academy 

Barcelona;  

• Product Manager e Formador em Estética Avançada;  

• Director Académico da Academia Portuguesa de Estética.  

http://www.instagram.com/d.iogobrandao
http://www.instagram.com/dr.victorgarciaguevara


OBJECTIVOS 
 
GERAIS 

• Aprofundar o conhecimento dos Profissionais de Estética e Saúde; 
• Estudar conceitos gerais das disfunções estéticas faciais e respectivos tratamentos; 
• Dominar as diferentes fases do Raciocínio Clínico aplicado ao tratamento Estético ou Médico-Estético 

das disfunções estéticas faciais. 
 

ESPECÍFICOS 

• Conhecer anatomia e fisiologia facial; 
• Saber a fisiopatologia e etiopatogenia das principais disfunções estéticas faciais; 
• Coordenar processos de avaliação com os objectivos terapêuticos para o tratamento de cada 

disfunção estética facial; 
• Realizar protocolo e planos de tratamento, utilizando as principais ferramentas de trabalho; 
• Conjugar terapêuticas profissionais com procedimentos home care.  

 
 
METODOLOGIA 
 
Sistema de formação presencial, lecionada em Português e Castelhano. 
Componente teórica explicativa e componente prática demonstrativa e expositiva. 
 

Acompanhamento pós Curso realizado através de plataforma on-line. 
 

Frequência mínima obrigatória de 85% da carga horária total do Curso. 
 
 
CERTIFICADO 
 
No final do Curso será entregue um Diploma referente à participação no “Curso Master em Raciocínio Clínico 
– Disfunções Estéticas Faciais”, onde constará informação sobre o aproveitamento, carga horária e as 
principais linhas da grelha programática. 
 

O emitido Diploma com Certificação DGERT, bem como Certificado da Plataforma SIGO. 
 
 
DESTINATÁRIOS E VAGAS 
 
Esteticistas e outros Profissionais de Estética, Cosmética e Bem-estar. 
Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas e outros Profissionais de Saúde.  
 
20 Vagas. 
 
 
HORÁRIO, DATA E LOCAL 
 
Presencial: 15 e 16 de Janeiro de 2022 | Horário: 09:30h – 13.00h | 14.30h – 19.00h  
 

On-line: a definir | Horário: 21.30h – 22.30h 
 
Carga horária total: 16 horas + 2 horas extra (online) 
 
Local: Academia Portuguesa de Estética – Porto | www.apestetica.org 



INSCRIÇÃO  DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 12/01/2022 
 
 

PRAZO VALOR DATA 

INSCRIÇÃO ANTECIPADA 675€ Até 20 de Setembro 2021 

Inscrição Normal 700€ De 21 de Setembro a 31 de Dezembro 2021 

Inscrição Tardia 725€ De 1 a 12 de Janeiro 2022 

 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

• Pronto Pagamento: 5% desconto, aplicável em qualquer prazo. 

• Pagamento parcial (opcional, aplicável no prazo de inscrição antecipada, com cheques pré-datados 
a enviar no acto da inscrição (1ª prestação deverá ser paga na data da realização da inscrição): 

o 2 x 338€ 
o 4 x 175€  

• Para pagamento parcial noutros prazos de inscrição, por favor contacte-nos. 

• Descontos extra, especiais para grupos: 3 a 5 pessoas: 5% | + 5 pessoas: 10%  
 
 
INSCRIÇÃO INCLUI: 
 

• Aulas presenciais e online extra; 

• Manual do Curso e Materiais diversos de atividades práticas; 

• Diploma e Certificado; 

• Coffee Breaks. 
 
 
OBSERVAÇÕES 
 

• 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 nº 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 efetue o pedido por email.  

• A inscrição nesta formação pressupõe a aceitação do Regulamento de Formação da Academia 
Portuguesa de Estética, que pode consultar no nosso site em www.apestetica.org. 

  



FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

CURSO MASTER EM RACIOCÍNIO CLÍNICO 
- DISFUNÇÕES ESTÉTICA FACIAIS - 

 - 1ª edição 
 

NOME:   

MORADA:   

CÓDIGO POSTAL:  LOCALIDADE: 

TELEMÓVEL: EMAIL:  

ANIVERSÁRIO (DIA/MÊS):  Nº CONTRIBUINTE:  

PROFISSÃO:  

 
 
NOTAS: 
  

• Envie inscrição acompanhada do pagamento ou comprovativo de pagamento por e-mail ou ctt;  
• Caso pretenda factura com outros dados que não os preenchidos na ficha de inscrição, favor 

mencionar nas observações;  
• IBAN para transferência (BANCO SANTANDER): PT50 0018 0003 4661 5373 0208 4;  
• Cheque (s) à ordem de Alfabeto Linear, Lda.  

 
REQUISITOS DE INSCRIÇÃO:  
 

• Ficha de inscrição devidamente preenchida ou dados escritos em corpo de texto do e-mail;  
• Cópia Cartão de Cidadão;  
• Cópia da Certidão de Licenciatura ou outro comprovativo de Profissão;  
• Comprovativo de pagamento. 

 
ENVIO DA INSCRIÇÃO:  
 

• E-MAIL: geral@apestetica.org   
• CTT: Rua Costa Cabral, nº 569 – 4200-223 Porto  

 
INFORMAÇÕES:  
 

• Tel: 912 864 663 (WhatsApp disponível) | Site: www.apestetica.org | Email: geral@apestetica.org  
• Facebook: www.facebook/apestetica | Instagram: www.instagram.com/apestetica  

 
OBSERVAÇÕES:  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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http://www.apestetica.org/
mailto:geral@apestetica.org
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http://www.instagram.com/apestetica
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