
Estética Íntima 

Professoras: 

Dra Patrícia Lordêlo 

Tâmara Gomes 

 

Objetivo: 

Promover a qualificação profissional para a assistência estética, através da compreensão da 
anatomia, da fisiologia, da forma de ação das técnicas propostas, da visão crítica sobre a estética e 
do cuidado com a abordagem da região íntima dos sujeitos em tratamento. 

 

Conteúdo Programático: 

- Histórico da Estética Íntima Genital; 

- O oculto se revela; 

- Anatomia genital e do tecido cutâneo; 

- A genitália feminina – uma visão estética; 

- Fisiologia do tecido cutâneo genital; 

- Documentação fotográfica da área genital; 

- Definição e características da radiofrequência; 

- Modalidades da radiofrequência: capacitiva, indutiva, resistiva; 

- Modos de emissão/polaridade; 

- Mecanismos de ação da radiofrequência nos tecidos humanos – aplicação estética-funcional em 
região genital; 

- Bases fisiológicas dos resultados; 

- Parâmetros de aplicação, indicações e contraindicações da radiofrequência; 

- Elaboração de programas de tratamentos; 

- Técnicas de aplicação do clareamento genital, Peeling genital (região urogenital e anal) e Pós-
peeling genital; 

- Tratamentos domiciliares;    

- Microagulhamento: teoria e prática com Tâmara Gomes;   

- Fases da cicatrização; 

- Sexualidade x Estética; 

- Marketing em Estética Íntima; 

- Apresentação de casos clínicos baseada em evidências científicas; 

- Demonstração de equipamento; 

- Outros recursos terapêuticos: ondas de choque, laser, LED. 

Aulas práticas: 

Entre os participantes do curso. 



Local: 

Avenida Rouxinol, 1041, Térreo – Auditório, Moema, São Paulo / SP 

 

Data e Carga Horária:  

06 e 07 de dezembro de 2020, domingo e segunda, das 8:00 às 17:00. 

20 horas/aula 

 

Público-alvo: 

Profissionais e estudantes da área da Estética (fisioterapia, medicina, enfermagem, biomedicina, 
estética, farmácia) 

 

Até dia 06/11/20  

R$ 1.690 - Parcelamento em 10x s/juros  

R$ 1.350 - À vista (depósito ou transferência bancária)  

Após dia 06/11/20 

R$ 1.690 - Parcelamento em 5x s/juros  

R$ 1.520 - À vista (depósito ou transferência bancária) 

 

Se desejar fazer o curso de Radiofrequência nas Disfunções Pélvicas e o de Estética Íntima 
sequenciais, temos um valor especial: 

Até dia 06/11/20  

R$ 2.600 - Parcelamento em 10x s/juros  

R$ 2.300 - À vista (depósito ou transferência bancária)  

Após dia 06/11/20 

R$ 2.600 - Parcelamento em 5x s/juros  

R$ 2.450 - À vista (depósito ou transferência bancária) 

 

Para pagamentos parcelados: 

1. Entrar no site patricialordelo.com; 

2. Efetuar seu cadastro completo, incluindo telefone e endereço completo (se não estiver 
completo, você não conseguirá efetuar o pagamento); 

3. Escolher os cursos que deseja, colocar no carrinho, selecionar a opção “consegui assistir ao 
vídeo”, inserir o cupom de desconto, caso tenha algum, e selecionar “finalizar a compra”. 

4. Inserir os dados do seu cartão de crédito (única forma de pagamento disponível pelo site), 
escolher o número de parcelas e finalizar o pagamento. 

 

Para pagamentos à vista, depositar na seguinte conta: 



Banco: Banco do Brasil 

Ag: 3454-1 | C/C: 38560-3 | CNPJ: 26.727.231/0001-95 

Eduardo Lordêlo Pereira 

*Após o pagamento, enviar o comprovante para o e-mail adm.pvs@hotmail.com ou por WhatsApp (71) 
99606-2400 

IMPORTANTE – REGRAS DE CANCELAMENTO: 

Cancelamento até 60 dias antes do curso: reembolso de 85% do valor total do curso. 

Cancelamento até 30 dias antes do curso: reembolso de 50% do valor total do curso. 

Cancelamento na semana do curso: reembolso de 30% do valor total do curso. 

Após iniciado o curso, nenhum valor será ressarcido. 

mailto:adm.pvs@hotmail.com

