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Segundo um estudo recente da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, o 
Peeling Químico é o 4º tratamento médico-estético não cirúrgico mais realizado em 
todo o mundo. De facto, trata-se de um procedimento que permite obter resultados 
extraordinários e com uma grande amplitude de indicações terapêuticas.

INTRODUÇÃO

ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA

No entanto, se não for aplicado de forma competente, é um tratamento que pode 
ter efeitos secundários para os pacientes. Significa então que, para este procedimento 
avançado ser aplicado de forma segura e eficaz, o Profissional que o aplica tem de 
possuir  um conhecimento técnico-científico elevado e bastante treino prático.

Contamos com a sua tão importante presença!

Com o objetivo de prestarmos uma formação verdadeiramente inovadora e com 
conteúdos técnico-científicos profundos, apresentamos uma grelha programática com 
abordagem Anatomo-Fisiológica e Farmacológica, garantindo uma vertente 
eminentemente prática, com treino hands on.

‘’Aprenda com quem faz acontecer.. .’’

Nesse sentido e após inúmeros pedidos, a ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA 
apresenta em Portugal o CURSO AVANÇADO DE PEELINGS QUÍMICOS. 

Garantindo uma vez mais a chancela da SKIN ACADEMY BARCELONA, este Curso 
Avançado pretende fornecer conhecimentos teóricos-práticos evoluídos, com vista a 
uma melhoria da prática clínica dos Peelings Químicos.



            + Poli-Hidroxiácidos (Lactobiónico)

Ÿ Protocolos de Aplicação
¡ Pré, Per e Pós Peeling

¡ Complicações

¡ Ph, Concentração e Apresentação
¡ Ácidos Orgânicos

¡ Material utilizado

            + Alfa-Hidroxiácidos (Glicólico, Láctico, Mandélico, Ascórbico, Málico, etc.)
            + Beta-Hidroxiácidos (Salicílico)

¡ Indicações e Contraindicações
¡ Ações fisiológicas

Ÿ Farmacologia

¡ Procedimento Profissional e Home Care

¡ Formulações Mono e Multi Ingredientes

¡ Variáveis de aplicação

PROGRAMA

1º MÓDULO - PEELINGS QUÍMICOS (16h) 

Ÿ Peeling Químico

Ÿ Anatomia e fisiologia da pele

¡ História e Definição
¡ Mecanismos de acção
¡ Classificação

Ÿ Aplicação prática hands on

Ÿ Aplicação prática hands on

Ÿ Protocolos de Aplicação

2º MÓDULO - PEELINGS QUÍMICOS AVANÇADOS (8h) 

            + Hidroxibenzenos (Resorcinol)

¡ Pré, Per e Pós Peeling

Ÿ Tratamentos médico-estéticos (envelhecimento, hiperpigmentação, acne, estrias)

            + Ácido Tricloroacético

Ÿ Farmacologia
¡ Ácidos Orgânicos

Ÿ Avaliação e discussão de casos clínicos

Ÿ Procedimentos avançados e técnicas complementares

            + Derivados da Vitamina A (Retinóico)

Ÿ Peelings Estéticos vs Peelings Médicos

¡ Procedimento Profissional e Home Care

            + Alfa-Cetoácidos (Pirúvico)

¡ Formulações Mono e Multi Ingredientes

Ÿ Revisão dos conteúdos teóricos do 1º módulo



Ÿ Product Manager e Formador em Estética Avançada;

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

Ÿ Especialista em Cosmética e Nutricosméticos pela Skin Academy Barcelona;

Ÿ Diretor Académico da Academia Portuguesa de Estética.

CORPO DOCENTE

Ÿ Master em Eletroterapia pelo CFPA Rio de Janeiro;

DIOGO BRANDÃO

Ÿ Entender os princípios farmacológicos utilizados nos peelings químicos;

Ÿ Dominar os mecanismos teórico-práticos do procedimento de peeling químico.

OBJETIVOS

Ÿ Aprofundar o conhecimento dos profissionais de estética e saúde;

Ÿ Conhecer e compreender a anatomia e fisiologia da pele;

GERAIS 

ESPECÍFICOS 

Ÿ Estabelecer raciocínio clínico e desenvolver protocolos de tratamento médico-estético;

Ÿ Dominar os conteúdos técnicos do procedimento de peeling químico;

Ÿ  Realizar tratamento de peeling químico, aplicado em pacientes reais. desenvolvendo 
procedimentos terapêuticos de tratamento.

Ÿ Saber diferenciar os diferentes peelings químicos e respectivas técnicas de aplicação;

Sistema de formação presencial.

METODOLOGIA

Frequência mínima obrigatória de 85% da carga horária do Curso.

Componente teórica explicativa e componente prática, onde o formando terá a 
oportunidade de aplicar os diferentes procedimentos e técnicas aprendidas no Curso.



No final do Curso, será entregue um Diploma referente à participação no "Curso Avançado de 
Peelings Químicos", onde constará informação sobre o aproveitamento e a carga horária.

CERTIFICADOS

Será igualmente emitido um certificado de formação profissional na Plataforma SIGO, com 
certificação DGERT.

DESTINATÁRIOS

Profissionais de Estética com formação em Estética/Cosmetologia ou Estética Avançada.

Profissionais de Saúde (Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, etc.).

- 

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

HORÁRIOS, DATAS E LOCAIS

MÓDULO CARGA HORÁRIA

1º MÓDULO 16 h

2º MÓDULO

DATA

14 e 15 outubro 2023 

16 outubro 2023 8 h

ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA

www.apestetica.org | Tel: 912 864 663 (chamada para rede móvel nacional)

Rua Tomás Ribeiro, nº 160, RC B | 4200-505 PORTO

PORTO:  

LOCAL

Porto

Porto

VAGAS

Por ser um Curso eminentemente prático com treino hands on, as vagas são limitadas: 

15 Vagas



INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO INCLUI:

Ÿ Manual do Curso, Material  diversos para as atividades práticas, diploma e certificado, e 
coffee breaks. 

Para pagamento parcial noutros prazos de inscrição, por favor contacte-nos. 
Descontos especiais: 2 a 4 pessoas: 5%|+ 4 pessoas: 10%

(Acumulável com desconto de pagamento a pronto; Não acumulável com outros 
descontos)

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

- 2 x 300€ 
- 4 x 155€

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

DATA LIMITE INSCRIÇÃO: 11/10/2023

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

Ÿ Dado que as vagas são limitadas, as inscrições serão aceites por ordem de chegada;

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 email. 

Ÿ A inscrição nesta formação pressupõe a aceitação do Regulamento de Formação da 
Academia Portuguesa de Estética, que pode consultar através do seguinte link: 
https://www.apestetica.org/regformacao.html

OBSERVAÇÕES:

Ÿ Não é permitida a gravação de qualquer tipo de vídeo ou fotografia  durante o Curso;
Ÿ Por motivos logísticos e académicos, o programa pode sofrer alterações sem aviso prévio;
Ÿ Só são aceites inscrições pagas na totalidade, mesmo que com cheques pré-datados;

Antecipada 600€ Até 08 de setembro 2023
Normal 630€ de 09 setembro a 04 outubro 2023

INSCRIÇÃO VALOR PRAZO DE INSCRIÇÃO

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;

Ÿ No 3º dia do Curso os alunos poderão fazer-se acompanhar de modelos 

(familiares/amigos/pacientes) para realizarem actividades práticas. Para tal, deverão 
informar a APE, no mínimo, com uma semana de antecedência, por forma a ser efetuada a 
marcação da hora do tratamento.

Tardia 675€  de 05 a 11 de outubro 2023



REQUISITOS DE INSCRIÇÃO  

Ÿ Ficha de Inscrição devidamente preenchida

Ÿ Cópia do Cartão de Cidadão

Ÿ Comprovativo de Profissão

Ÿ Comprovativo de Pagamento:

CURSO AVANÇADO DE PEELINGS QUÍMICOS

Cheque (s) à ordem de Alfabeto Linear, Unip. Lda.;

IBAN para transferência (Santander): PT50 0018 0003 4661 5373 0208 4;

ENVIO DA INSCRIÇÃO:

Ÿ EMAIL: geral@apestetica.org

Ÿ CTT: Rua Tomás Ribeiro, 160, RC B | 4200-505 Porto

INFORMAÇÕES: 

Ÿ www.apestetica.org | Facebook e Instagram: apestetica

 Tel: 912  864  663 (chamada para rede móvel nacional)



Rua Tomás Ribeiro, nº 160, RC B
4200-505 Porto

Tel: 912 864 663
(chamada para rede móvel nacional)

geral@apestetica.org

www.apestetica.org 

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