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INTRODUÇÃO 
 
 

UMA TÉCNICA ÚNICA EM MEDICINA ESTÉTICA FACIAL! 

 

Muitos anos de experiência na abordagem terapêutica ao envelhecimento facial em conjunto com o 

estudo profundo da anatomia bem como das mudanças fisiológicas e estruturais que se produzem com o 

passar do tempo, gerou uma reflexão imprescindível sobre as estruturas faciais e as suas maravilhosas 

capacidades de restruturação e redefinição. 

 
Nesse sentido, surgiu a necessidade de trabalhar sobre o conhecimento adquirido, buscando 

alternativas terapêuticas que gerassem mudanças seguras e de alta eficácia, restruturando e redefinindo as 

estruturas dos próprios tecidos em conjugação com processos de bioestimulação celular. 

 
Assim nasceu a técnica de ADIPOESTRUTURAÇÃO FACIAL!  

 
Desenvolvida pela Prof. Dra. Gladys Velazco, é uma técnica que, sendo compatível com todos os 

procedimentos de Medicina Estética Facial, revoluciona completamente a abordagem ao envelhecimento 

facial, nomeadamente nas alterações funcionais e estruturais dos panículos adiposos. 

 
Com a chancela da FUCEME – Fundação Centro de Estudos de Medicina Estética – Venezuela, é um 

enorme orgulho podermos apresentar em exclusivo este Curso Master, inovador no panorama europeu.  

 
 
 

Contamos com a sua tão importante presença!  

“Aprenda com quem faz acontecer...”  
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PROGRAMA 

ADIPOESTRUTURAÇÃO FACIAL 
- 20 e 21 de maio 2023 - 

• ANATOMIA E BIOMECÂNICA DOS PANÍCULOS ADIPOSOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS

• MUDANÇAS ESTRUTURAIS DOS PANÍCULOS POR EXCESSO DE PESO

• MOBILIZAÇÃO PANICULOPÁTICA POR ENVELHECIMENTO

• SUSTENTAÇÃO PANICULAR E SECUNDÁRIA

• TÉCNICA DE ADIPOESTRUTURAÇÃO

• PRINCÍPIOS ATIVOS

• AGULHAS VS CÂNULAS

• DIAGNÓSTICO, MARCAÇÃO E PLANIFICAÇÃO

• ADIPOESTRUTURAÇÃO PERFORMANCE

• BICHECTOPLASTIA

• REMODELAÇÃO DAS BOLSAS OCULARES

• REMODELAÇÃO MANDIBULAR

• COMPLICAÇÕES

• ATIVIDADES PRÁTICAS HANDS ON, APLICADAS EM PACIENTES REAIS
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CORPO DOCENTE 

GLADYS VELAZCO 

• Odontóloga pela Universidade de Los Andes – Mérida Venezuela;

• Doutorada e Pós-Doutorada em Medicina pela Universaidade de Los
Andes – Mérida Venezuela;

• Especialista em Harmonização Orofacial pela FUCEME Venezuela;

• Professora titular da FUCEME Venezuela e da Universidade de Los
Andes – Mérida Venezuela;

• Criadora da Técnica Adipoestruturação Facial.

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.

OBJETIVOS 

GERAIS 

• Aprofundar o conhecimento dos Médicos e Médicos Dentistas, em contexto de Medicina Estética;

• Estudar conceitos teóricos e práticos relacionados com os panículos adiposos faciais e respetivo
procedimento de Adipoestruturação Facial.

ESPECÍFICOS 

• Conhecer anatomia e fisiologia dos panículos adiposos faciais e as respetivas alterações que podem
surgir com o passar do tempo;

• Dominar os procedimentos e materiais aplicados na técnica de Adipoestruturação Facial;

• Realizar diagnósticos, marcações e planificações da técnica de Adipoestruturação Facial;

• Praticar os diferentes procedimentos da técnica de Adipoestruturação Facial, de acordo com as
necessidades de pacientes reais.

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

Sistema de formação presencial, lecionada 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. 

CERTIFICADO 

No final do Curso será entregue um Diploma referente à participação no “Curso Master em 
Adipoestruturação Facial” com chancela da FUCEME, onde constará informação sobre o aproveitamento, 
carga horária e as principais linhas da grelha programática. 

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

DESTINATÁRIOS E VAGAS 

Licenciados em Medicina. 
Licenciados em Medicina Dentária. 

10 Vagas. 

HORÁRIO, DATA E LOCAL 

Regime Presencial: 20 e 21 de maio de 2023 

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

Carga horária total: 16 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: 17/05/2023 

PRAZO VALOR DATA 

INSCRIÇÃO ANTECIPADA 890€ 

Inscrição Normal 920€ 

Inscrição Tardia 950€ 

Até 30 de abril 2023

De 01 a 09 de maio 2023 

De 10 a 17 de maio 2023 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

• Pronto Pagamento: 5% desconto, aplicável em qualquer prazo (ainda 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 445€
o 4 x 230€

• 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 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 através do seguinte link:
http://www.apestetica.org/regformacao.html

http://www.http/www.apestetica.org/regformacao.html
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CURSO MASTER EM ADIPOESTRUTURAÇÃO FACIAL 

REQUISITOS DE INSCRIÇÃO     

• Ficha de Inscrição 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)

FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.apestetica.org/uploads/7/2/9/8/72985269/ficha_de_inscri%C3%A7%C3%A3o_cm_adipoestrutura%C3%A7%C3%A3o_facial_4%C2%AA.pdf
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Rua Tomás Ribeiro, nº 160, RC B 

4200-505 Porto 

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