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CURSO MASTER EM
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INTRODUÇÃO 

O cancro ocorre quando células do nosso organismo passam por proliferação 
desregulada e, embora as causas não estejam totalmente estabelecidas, quando 
essas mesmas células sofrem a influência de diferentes fatores, nomeadamente 
aqueles que estão ligados a um fraco sistema imunitário e a diversos elementos 
cancerígenos. 

Com a população mundial cada vez mais preocupada, desde 2014 a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) passou a considerar a doença como um problema de saúde 
pública pois estima-se que, até 2025, pelo menos 25% da população mundial terá 
sofrido com algum tipo de cancro. 

Embora os casos desta doença estejam em crescimento, os tratamentos também 
têm avançado de forma considerável sendo que, entre os mais diversos, a ESTÉTICA 
PALIATIVA tem demonstrado grande eficácia no aumento da qualidade de vida. 
Segundo a OMS, estes procedimentos podem melhorar a qualidade de vida não 
apenas do paciente, mas também da sua família, reduzindo sofrimentos físicos, 
espirituais e psicossociais.
 
Durante o tratamento do cancro, o paciente sofre efeitos colaterais sendo que, parte 
deles, podem manifestar-se diretamente na pele. Então, inserido numa equipa 
multidisciplinar, o Profissional de Estética pode intervir nesses cuidados cutâneos, 
proporcionando saúde, bem-estar e conforto aos pacientes oncológicos.

 
Então, inovando uma vez mais em Portugal, lançamos o CURSO MASTER EM 

ESTÉTICA ONCOLÓGICA E PALIATIVA, uma formação avançada destinada a 
Profissionais de Estética e Saúde, lecionado por uma Professora que é referência 
internacional no sector. #vamosPaliar 

Vai perder esta oportunidade? Contamos com a sua tão importante presença!
 

"Aprenda com quem faz acontecer…" 

ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA 

www.apestetica.org 



PROGRAMA

• O que é o cancro? 
• Estimativa da doença 
• Efeitos colaterais 
• Alterações e lesões cutâneas no paciente oncológico 
• Ficha de anamnese 
• Avaliação da dor total 
• Cuidados paliativos em Estética 
• Auto-estima dos pacientes 
• Testamento vital e diretivas de vontade 
• Conduta e comunicação com o paciente 
• Eletroterapia aplicada ao paciente oncológico o Alta Frequência 
 o Vacuoterapia 
 o Laser de baixa potência 
 o Recursos contra-indicados 
 
• Cosmetologia aplicada ao paciente oncológico o Ingredientes 
indicados e contra-indicados 
 o Procedimentos faciais e corporais 

• Protocolos de Tratamento em Estética e Bem-estar o Xerose e 
alterações de sensibilidade cutânea 
 o Prevenção e cuidado de lesões 
 o Envelhecimento Cutâneo 
 o Hipercromias 
 o Alopécia 
 o Maquilhagem 
 o Drenagem Linfática 
 o Massagem 
 o Massagem relaxamento 
 o Massagem hospitalar 

• Atividades práticas "hands on" 



CORPO DOCENTE

VANESSA MONTEIRO

Ÿ Graduada em Estética e Cosmetologia Avançada pela Universidade Anhembi Morumbi; 

Ÿ Pós Graduada em Cuidados Paliativos pelo Hospital Israelita Albert Einstein ;

Ÿ Professora de Estética ;

Ÿ Fundadora do movimento #vamosPaliar ;

Ÿ Proprietária do Instituto Vitallis – Estética e cuidados paliativos .

OBJETIVOS

GERAIS 

Ÿ Aprofundar o conhecimento dos profissionais de estética e saúde;

Ÿ Dominar a abordagem do tratamento estético no paciente oncológico.

ESPECÍFICOS 

Ÿ Conhecer os principais conteúdos relacionados com a doença oncológica; 

Ÿ Entender o doente oncológico e as suas características; 

Ÿ Diagnosticar e diferenciar as alterações cutâneas causadas pela doença oncológica e 
pelos seus tratamentos; 

Ÿ Dominar as diferentes ferramentas profissionais e home care nos procedimentos 
dedicados às disfunções estéticas no paciente oncológico; 
Ÿ  Estabelecer raciocínio clínico de intervenção nas diferentes alterações estéticas, 

desenvolvendo procedimentos de tratamento. 

METODOLOGIA

Ÿ Sistema de formação presencial. 
Ÿ Componente teórica explicativa e componente prática, onde o formando terá a 
oportunidade de aplicar os diferentes procedimentos e técnicas aprendidas no Curso. 
Ÿ Processo de avaliação realizado através da apreciação das intervenções orais, teste 
escrito/consulta (caso necessário) e aplicação prática. 
Ÿ Frequência mínima obrigatória de 80% da carga horária do Curso. 

CERTIFICADO 

No final do Curso, será entregue um Diploma de "Master em Estética Oncológica e 
Paliativa", onde constará a carga horária e o conteúdo programático do Curso. 



VAGAS

20 vagas.

HORÁRIOS, DATAS E LOCAL

Manhã: 9.30h – 13.00h | Tarde: 14.30h – 19.00h 

2 e 3 de Fevereiro 2020

PORTO:  

ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA

Rua Costa Cabral, nº 569 | 4200-223 PORTO

Tel: 912 864 663 | www.apestetica.org

DESTINATÁRIOS

Profissionais de Estética 
Profissionais de Saúde (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc.) 

INSCRIÇÃO

Ÿ Valor da inscrição a pronto-pagamento:

Ÿ Pronto Pagamento: 5% desconto, aplicável em qualquer prazo.
Ÿ Pagamento parcial (opcional), aplicável no prazo de inscrição antecipada, com cheques 

pré-datados a enviar por CTT no acto da inscrição:

 - 3 x 185€ + IVA 

 - 6 x 95€ + IVA

 - Para pagamento parcial noutros prazos de inscrição, por favor contacte-nos.
Ÿ Descontos especiais para grupos: 3 a 5 pessoas: 5% | +5 pessoas: 10% 

DATA LIMITE INSCRIÇÃO: 30/01/2020

Antecipada 550 € + iva Até 30 de Novembro 2019

Normal 575 € + iva 1 Dez 2019 a 20 Jan 2020

INSCRIÇÃO VALOR PRAZO DE INSCRIÇÃO

Tardia 600 € + iva 21 a 30 Janeiro 2020



OBSERVAÇÕES:

Ÿ Dado que as vagas são limitadas, as inscrições serão aceites por ordem de chegada;
Ÿ Só são aceites inscrições pagas na totalidade, mesmo que com cheques pré-datados;
Ÿ No caso de desistência do aluno, o valor da inscrição poderá reverter na íntegra em vale de 

formação (outra edição ou outros cursos) ou haverá devolução do montante, com uma 
retenção de 25% para suportar custos inerentes à inscrição; 

Ÿ No caso do Curso ser cancelado, o valor pago da inscrição será devolvido na totalidade ou 
reverterá como inscrição em outro Curso da APE;

Ÿ Se, por motivos de força maior for necessário adiar o Curso ou algum módulo, o valor da 
inscrição não será devolvido, nem serão assumidas pela APE quaisquer custos provenientes 
do adiamento, desde que o mesmo seja comunicado com 15 dias de antecedência;

Ÿ Por motivos logísticos e académicos, o programa pode sofrer alterações sem aviso prévio;
Ÿ Não é permitida a gravação de qualquer tipo de vídeo ou fotografia  durante o Curso;
Ÿ 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 e-mail;

Ÿ A realização deste Curso está dependente de um n.º mínimo de inscrições.

NOTAS IMPORTANTES:

Ÿ Os alunos deverão trazer roupa confortável (t-shirt/top/calções) e bata de trabalho, que lhes 
permita realizar/receber adequadamente todas as actividades práticas;

INSCRIÇÃO INCLUI:

Ÿ M material para as actividades práticas, diploma e coffee breaks.anual do Curso, 
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FICHA DE INSCRIÇÃO                                                            ENVIAR ATÉ 30/01/2020

NOME: __________________________________________________________________

MORADA: _________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: ________ - _______ LOCALIDADE: ___________________________

TLM: _____________________ EMAIL: ____________________________________________

ANIVERSÁRIO (dia / mês):  ______  / ______ Nº CONTRIBUINTE: ________________________

PROFISSÃO: _________________________________________________________________

NOTAS:

Ÿ 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.

 

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO:

Ÿ Ficha de Inscrição devidamente preenchida ou dados enviados por email;

Ÿ Cópia Cartão de Cidadão;

Ÿ Comprovativo de Profissão.

ENVIO DA INSCRIÇÃO:

Ÿ EMAIL: geral@apestetica.org

Ÿ CTT: Rua Costa Cabral, 569 | 4200-223 Porto

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
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