INTERNATIONAL ANATOMY AND AESTHETIC COURSE - IAAC
CURSO DE ANATOMIA E ESTÉTICA
ITC- Instituto de treinamento em cadáveres
Cadáver Fresco Congelado / Abordagem Estética Total da Face / “Hands on” / Análise de Características
Faciais da Beleza
Data: 02 a 03 de setembro de 2022
Local: ITC-Instituto de treinamento em cadáveres
R. da Paisagem, 220 - Vale do Sereno, Nova Lima - MG, 34000-000
Público: médicos com comprovação brasileira ou internacional
Contato: curso@patricialeite.com / whatsapp: 31 96314475

Obs: esse cronograma está sujeito a alterações caso os participantes precisem alterar suas aulas ou
serem substituídos por motivo de força maior. As aulas poderão ser alteradas diante de quaisquer
outros motivos pertinentes, bem como a ordem dos assuntos e ou o título.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º DIA– PRÁTICA – ITC
7:30 – 8:00h Chegada ao ITC e paramentação
8:00 - 9:30h Aula introdutória – Anatomia de superfície da face no cadáver mostrando a correta
denominação das regiões anatômicas faciais e o local topográfico de importantes estruturas.
Anatomia de superfície ESPECÍFICA para a compreensão do MDCodes. Todos os pontos serão abordados,
bem como sua marcação da superfície da face correlacionando-os a estruturas anatômicas relevantes.
09:30 – 17:30h Aula prática hands on - Preenchimentos Faciais (Dra. Patrícia Leite)
Marcação das regiões de preenchimento, considerando referências anatômicas
Preenchimento das regiões anatômicas com cânula e agulha segundo técnicas individuais e MDCodes
Discussão sobre a profundidade da injeção e correspondência com resultados clínicos
Dra Patricia realiza o procedimento ao vivo no paciente vivo e os alunos repetem o procedimento em
suas estações no cadáver.

09:30 – 10:10h Fronte e Glabela
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(marcação, preenchimento com cânula)
10:10 – 10:50h Têmporas
(marcação, preenchimento com cânula)
10:50 – 11:30h Supercílio
(marcação de com cânula, preenchimento do “A Frame Deformity” com cânula)
Região Lateral da Órbita
(marcação de preenchimento com cânula)
11:30 – 12:10h Olheira
(marcação e preenchimento com cânula)
12:10 – 13:30h ALMOÇO
13:30 – 14:10h Região malar/ zigomática
(marcação e preenchimento com cânula)
14:10 – 14:50h Nariz
(marcação da superfície óssea e cartilaginosa. Preenchimento com agulha da região óssea e com cânula
da ponta e base. Teoria própria sobre a técnica mais segura e os melhores resultados em Rino
modelação)
14:50 – 15:30h Mandíbula
(marcação e preenchimento preenchimento com cânula)
15:30 – 16:10h Mento
(marcação preenchimento com cânula)
16:10 – 16:50h Lábios
(marcação dos pontos de entrada da cânula e pontos de relevância estética labiais e preenchimento com
cânula e agulha dos lábios e estruturas vizinhas)
16:50 – 17:30h Marionete
(marcação preenchimento com cânula)
17:30 – 18:10h Sulco Nasogeniano
(marcação e preenchimento com cânula)

2º DIA – PRÁTICA – ITC
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7:30 – 8:00h Chegada ao ITC e paramentação
8:00 – 9:00h Aula introdutória - Toxina botulínica (terço superior) – pontos básicos e avançados –
anatomia de superfície dos pontos de aplicação correlacionando-os aos respectivos músculos alvo.
Marcação e aplicação na cabeça modelo
9:00– 9:30h Aula prática hands on – o aluno realiza a marcação e a dose padrão para cada ponto em
suas cabeças correlacionando à respectiva musculatura
9:30– 10:00h Toxina botulínica (terço inferior) – pontos básicos e avançados – anatomia de superfície
dos pontos de aplicação correlacionando-os aos respectivos músculos alvo. Marcação e aplicação na
cabeça modelo
10:00– 10:30h Aula prática hands on – o aluno realiza a marcação e a dose padrão para cada ponto em
suas cabeças correlacionando à respectiva musculatura (Dra. Patrícia Leite)
10:30– 11:00h Aula introdutória - Fios PDO – Terço Superior da face- marcação e aplicação na cabeça
modelo
11:00– 11:30h Aula prática hands on – o aluno realiza a marcação e a aplicação dos fios nas três áreas
principais de tratamento facial.
11:30 – 12:00h Aula introdutória - Fios PDO – Terço Médio da face- marcação e aplicação na cabeça
modelo
12:00 – 12:30h Aula prática hands on – o aluno realiza a marcação e a aplicação dos fios nas três áreas
principais de tratamento facial.
12:30 – 14:00h ALMOÇO
14:00– 14:30h Aula Introdutória – FOX EYES
14:30– 15:00h Aula prática hands on – Fox Eyes
15:00 – 15:30h Aula introdutória – Full Face Thread Lifting - Lifting Temporal – Revisão da teoria e
aplicação prática na cabeça modelo
15:30 – 16:00h – Aula prática hands on - Full Face Thread Lifting - Lifting Temporal – técnica de aplicação
16:00 – 18:00h – Aula prática hands on - Práticas individuais e dissecação. O aluno realiza o
procedimento de seu interesse com supervisão dos monitores.
18:00h Encerramento e entrega de certificados, agradecimentos
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