
 
 

Formação em Estética Íntima 

 

Coordenadoras:  

Profª Drª Patrícia Lordêlo 

Profª Drª Tâmara Gomes 

 

Carga horária:  

42 horas/aula 

 

Cronograma 

A Aula Magna acontecerá no dia 05 de abril de 2021 (segunda), das 19:00 às 21:00, e 

haverá mais 04 aulas online ao vivo, quinzenalmente, às segundas-feiras, no mesmo 

horário. 

 

Explicação 

Este curso é composto por 05 aulas online ao vivo (05 e 19/04, 03, 17 e 31/05/21 – 

quintas) e por aulas gravadas que podem ser assistidas nos dias e horários da sua 

conveniência, dentro da duração de dois meses do curso. 

 

Informações gerais: 

- As aulas gravadas ficarão disponíveis até o dia 07/06/21. 

- As aulas online ao vivo acontecerão em 05 segundas, quinzenalmente, à noite. 

- As aulas online ao vivo serão gravadas. Se não conseguir estar ao vivo, poderá assistir 

à aula posteriormente, mas participar das aulas ao vivo fará toda diferença na sua 

formação. 

- O material complementar às aulas estará disponível na sua página de estudante, 

dentro do curso. 



 
 

Conteúdo programático 

– Conhecendo a Estética Íntima e as Estratégias de Marketing 

o Rejuvenescimento íntimo e estética 

o Imagem Corporal, Imagem Genital e Função Sexual 

o Como criar autoridade em estética íntima? 

o Ética na estética íntima 

o Marketing em estética íntima 

o Estratégias de vendas do serviço de estética íntima 

 

– Anatomofisiopatologia e Avaliação em Estética Íntima 

o Anatomia de genitália externa e uma visão da estética 

o Anatomia do sistema tegumentar 

o Avaliação em estética íntima 

o Documentação Fotográfica 

o Lipodistrofia localizada (LDL), lipólise e lipogênese 

o Estria 

o Flacidez tissular 

o Processo de melanogênese e hipercromia em estética íntima 

 

- Recursos terapêuticos na estética íntima 

o Recursos eletro físicos na estética íntima 

          Flacidez em região íntima 

          Fototerapia para estética íntima   

          Estria e gordura localizada em região íntima 

          Radiofrequência 

o Conhecendo peeling químico e princípios ativos clareadores 

o Aplicabilidade do peeling químico e clareadores em estética íntima 

o Reparo tecidual 

o Microagulhamento em estética íntima 



 
o Ativos para microagulhamento em estética íntima 

o Tapping para estética íntima 

* Apesar de algumas nomenclaturas diferentes entre o documento e o site, todo o conteúdo encontra-se lá. 

 

 

 

Corpo Docente: 

Drª Ana Paula Pitiá - BA 

Drª Andreia Noites - Portugal 

Drª Fábio Borges - RJ 

Drª Inês Silva - RJ 

Drª Janete Grippa - MG 

Drª Joaquim Coutinho - Portugal 

Drª Jorge Vieira - BA 

Drª Patrícia Froes - RN 

Drª Patrícia Lordêlo - BA 

Drª Tamara Gomes - BA 

*Pode haver mudanças no corpo docente, com entrada e/ou saída de professores. 

 

Regras gerais 

- O aluno precisará cumprir ao menos 75% da carga horária do curso para obtenção do 

certificado. 

- O acesso, tanto às aulas gravadas quanto às aulas ao vivo, acontecerá pelo site 

www.patricialordelo.com. É só fazer seu login, ir em "área do aluno", clicar em "meus 

cursos", clicar na foto do curso e entrar na sala virtual. 

 

Investimento 

R$1.545 em até 10x sem juros no cartão de crédito 

R$1.390 à vista (transferência ou boleto) – 10% de desconto 

 

Estamos preparando tudo com muito carinho e esmero para você! 

Abraços, 

Patrícia Lordêlo, Tâmara Gomes e equipe do IPL Online 


