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A intervenção terapêutica em Medicina Estética obriga a um domínio completo e profundo da 
anatomia das diferentes estruturas. No entanto, nem sempre são abordados os mais importantes detalhes 
sobre a anatomia (especialmente nos procedimentos faciais) ou, então, não são lecionados com as melhores 
estratégicas e métodos pedagógicos, faltando muitas vezes a ligação entre os conceitos teóricos e a clínica. 

 
Para além deste conhecimento tão fundamental poder ser insuficiente, é muito frequente a 

apresentação de dificuldades nas diferentes fases do raciocínio clínico, nomeadamente para que se possam 
realizar diagnósticos completos e detalhados, desenvolver as estratégias terapêuticas adequadas às 
necessidades e características de cada paciente e implementar os planos de tratamento mais eficazes e 
seguros, utilizando diferentes produtos, instrumentos e técnicas de aplicação. 

 
Então, no seguimento das necessidades que avaliámos e dos diversos pedidos dos nossos alunos, é 

com muito orgulho que lançamos o Curso Avançado em Medicina Estética – Anatomia e Diagnóstico. 
 
Contanto uma vez mais com a chancela da Universidade de Los Andes – Venezuela, este Curso é 

lecionado por Professores com extraordinário e indiscutível curriculum académico, com larga e consagrada 
experiência pedagógica. 

 
Não perca esta oportunidade! 
 

Contamos com a sua tão importante presença!  

“Aprenda com quem faz acontecer...”  
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PROGRAMA 

1º MÓDULO – 29 e 30 de abril 2023 

ANATOMIA APLICADA À MEDICINA ESTÉTICA FACIAL 

• Anatomia descritiva das referências ósseas faciais

• Arcobotantes ósseos faciais

• Anatomia estratigráfica facial

• Sistema musculo aponeurótico superficial (SMAS)

• Localização anatómica dos compartimentos adiposos superficiais e profundos

• Ligamentos de retenção

• Planos faciais variáveis antropométricas anatómicas e virtuais

• Geometria facial

• Miologia facial

• Sistema de sustentação muscular básica, força muscular, polias musculares, fricção

• Planos de funcionalidade estrutural

• Neurovascularização facial

• Anatomia bioscópica

• Vetorização facial simples e composta

• Sistema multiplano zonas de sustentação naturais

• Abordagens estratigráficas

• Áreas seguras de abordagem volumétrica

• Zonas de risco facial

• Análise de planos vasculares, prevenção de acidentes e efeitos adversos

• Face paint facial – atividades práticas

2º MÓDULO – 3, 4 e 5 de junho 2023 

DIAGNÓSTICO APLICADO À MEDICINA ESTÉTICA FACIAL 

• Anamnese

• Queixa principal vs necessidades reais

• Diagnóstico antropométrico e morfométrico dos terços faciais

• Fotografia e documentação clínica

• Raciocínio clínico aplicado à medicina estética facial

• Técnicas isoladas e combinadas

• Tratamentos complementares

• Procedimentos e protocolos de tratamento em medicina estética facial

• Laboratório de atividades práticas com casos clínicos em pacientes reais:
o Análise, diagnóstico, estratégia e planificação terapêutica

ESTRATÉGIA TERAPÊUTICA DE PROCEDIMENTOS APLICADOS AOS TERÇOS FACIAIS 

• TERÇO SUPERIOR
o Toxina Botulínica:

▪ Músculo frontal
▪ Músculo orbicular
▪ Músculo corrugador do supercílio
▪ Músculo depressor do supercílio
▪ Músculo prócero

o Dinâmica muscular para um diagnóstico adequado na aplicação de neuromoduladores
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o Ácido Hialurónico:
▪ Zona frontal: correção e volumização
▪ Zona glabelar: técnica e riscos
▪ Zona periorbitária: reposição superciliar e ROOF (retro-orbicularis oculi fat)
▪ Zona temporal: procedimentos avançados, técnica cânula e agulha

o Fios Tensores PDO:
▪ Técnicas e planos de aplicação

o Técnicas e riscos. Como evitar complicações
o Tratamentos complementares

• TERÇO MÉDIO
o Toxina Botulínica:

▪ Nariz: análise dinâmica da musculatura para aplicação de neuromoduladores
▪ Tratamento da área nasal e possível combinação de diferentes técnicas (fios

tensores, ácido hialurónico)
o Ácido Hialurónico:

▪ Restruturação zigomático-malar: abordagem e zonas seguras de infiltração
▪ Volumização facial
▪ Planos de infiltração e técnicas combinadas
▪ Reposicionamento da SOOF (suborbicularis oculi fat)
▪ Técnicas para equilíbrio e restauração da região órbito-palpebral
▪ Sulco nasojugal: pontos chave no tratamento da olheira
▪ Nariz: Áreas de risco. abordagem segura para evitar complicações
▪ Sulco nasogeniano e correção da fossa canina
▪ Zona preauricular: técnica de efeito lifting
▪ Estruturas que participam na redefinição do contorno facial
▪ Técnicas avançadas

o Fios Tensores PDO:
▪ Técnicas e planos de aplicação

o Técnicas e riscos. Como evitar complicações
o Tratamentos complementares.

o TERÇO INFERIOR
o Toxina Botulínica:

▪ Masseter
▪ Músculo elevador do lábio superior e da asa do nariz (LLSAN)
▪ Músculo orbicular da boca
▪ Depressor do ângulo da boca (DAO)
▪ Mentoniano
▪ Indicações no sorriso gengival

o Ácido Hialurónico:
▪ Zona perioral
▪ Correção do sulco lábio-mandibular
▪ Lábio: Anatomia e vascularização: técnicas seguras de infiltração,

perfil do contorno, volumização, eversão e projeção
▪ Mento: Definição e pontos de abordagem
▪ Oval mandibular: técnicas avançadas para definir o contorno

mandibular. Masculinização.
o Fios Tensores PDO:

▪ Técnicas e planos de aplicação
o Técnicas e riscos. Como evitar complicações
o Tratamentos complementares.
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CORPO DOCENTE 

NANCY DÍAZ DE VILLABONA 

• Odontóloga pela Universidade de Los Andes - Mérida Venezuela;

• Master em Antropologia Física – Univ. Autónoma de Barcelona;

• Doutorada em Biologia – Antropologia Biológica – Universidade
Autónoma de Barcelona;

• Pós-Doutorada em Gestão do Desenvolvimento Humano -
Universidade Los Andes – Mérida Venezuela;

• Investigadora e Professora Catedrática de Anatomia Humana –
Universidade de Los Andes – Mérida Venezuela.

VICTOR GARCIA 

• Licenciado em Medicina pela Univ. Venezuelana Francisco Miranda;

• Master em Medicina Estética pela Escola Espanhola de Medicina
Estética;

• Diretor Académico da FUCEME - Venezuela;

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

• Docente em diversas Pós-Graduações e Diplomaturas em Medicina
Estética.

http://www.instagram.com/dr.victorgarciaguevara
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OBJETIVOS 

GERAIS 

• Conhecer a Medicina Estética e as respetivas áreas de atuação;

• Dominar a anatomia aplicada à Medicina Estética Facial;

• Estudar o diagnóstico clínico em Medicina Estética Facial para aplicação de diferentes tratamentos;

• Saber as diferentes estratégias para desenvolvimento de um plano de tratamento em Medicina
Estética Facial.

ESPECÍFICOS 

• Aprofundar o conhecimento de anatomia descritiva e topográfica crânio-cervico-facial;

• Capacitar os profissionais em anatomia aplicada à Medicina Estética, mediante a prática sobre
modelos anatómicos;

• Conhecer o funcionamento e localização das estruturas faciais para melhor planificação de
procedimentos com o uso de toxina botulínica, ácido hialurónico e fios tensores;

• Realizar diagnósticos e medições antropométricas e morfométricas, utilizando os instrumentos
adequados, aplicados em pacientes reais;

• Estudar as zonas de risco para evitar complicações;

• Desenvolver raciocínio clínico para a construção de protocolos e planos de tratamento, combinando
técnicas e procedimentos.

METODOLOGIA 

Sistema de formação presencial, lecionada em Castelhano. 

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

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

CERTIFICADO 

No final do Curso, será entregue um Diploma Internacional do “Curso Avançado em Medicina Estética | 
Anatomia e Diagnóstico”, autenticado 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. 

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

Licenciados em Medicina. 
Licenciados em Medicina Dentária. 

10 Vagas. 

DATA, HORÁRIO E LOCAL 

Regime Presencial:  
1º módulo: 29 e 30 de abril 2023
2º módulo: 3, 4 e 5 de junho 2023 

Horário:  
Manhã: 09:30h – 13.00h | Tarde: 14.30h – 19.00h 

Carga horária total: 
40 horas  

Local:  
ACADEMIA PORTUGUESA DE ESTÉTICA 
Rua Tomás Ribeiro, nº 160, RC B 
4200 – 505 Porto 
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INSCRIÇÃO DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO: 27/04/2023 

PRAZO VALOR DATA 

INSCRIÇÃO ANTECIPADA 1500€ 

Inscrição Normal 1600€ 

Inscrição Tardia 1750€ 

Até 31 de março 2023 

De 01 a 19 de abril 2023

De 20 a 27 de abril 2023 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

• Pronto Pagamento: 5% desconto, aplicável em qualquer prazo (não incluído no preço acima)

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

o 2 x 750€
o 4 x 390€
o 6 x 267€

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

• Descontos extra, especiais para grupos: 2 a 4 pessoas: 5% | + 4 pessoas: 10%

INSCRIÇÃO INCLUI: 

• 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 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 efetue 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:
http://www.apestetica.org/regformacao.html

http://www.http/www.apestetica.org/regformacao.html
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CURSO AVANÇADO EM MEDICINA ESTÉTICA 
ANATOMIA E DIAGNÓSTICO 

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO    

• Ficha de Inscrição devidamente preenchida

• Cópia do Cartão de Cidadão

• Comprovativo de Profissão

• Comprovativo de Pagamento:
IBAN para transferência (Santander): PT50 0018 0003 4661 5373 0208 4; 
Cheque (s) à ordem de Alfabeto Linear, Unip. Lda.; 

ENVIO DA INSCRIÇÃO: 

• EMAIL: geral@apestetica.org

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

INFORMAÇÕES: 

• www.apestetica.org | Facebook e Instagram: apestetica |
Tel: 912  864  663 (chamada para rede móvel nacional) – WhatsApp disponível
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