
TRATANDO SINDROMES 
CORPORAIS ESTÉTICAS

CURSO  I N TENS I VO  PARA  MÉD ICOS

SAIBA  MAIS  

Identifique-Trate-Resolva

Realização 
Apoio 

Rio de Janeiro 30/11 - São Paulo 07/12

http://www.grupodermatologiaavancada.com/
http://www.grupodermatologiaavancada.com/


A maioria das queixas e procuras por tratamentos da estética no Brasil são corporais
mais do que as da face. 

Existem mais de uma centena de alternativas terapêuticas para tratar as queixas
estéticas do corpo, sendo a maioria, sem consenso ou sem bases cientificas
concretas apenas relatos com resultados variáveis. O médico que atua com

tratamentos para estética tem sim mais opções de recursos e poder para atingir
mais facilmente a resolução das queixas;Entretanto,não apenas desconhece seu

potencial como diante da diversidade de opções fica confuso para ele separar o que
funciona do que é "ciência publicitária " e mercadológica. 

Há cerca de 10 anos o Grupo de Dermatologia Avançada, O G.D.A vem reunindo e
analisando todas pesquisas e estudos de estética em sua biblioteca virtual para

entender melhor o que funciona e o que não é bem assim.. 

 

O Médico trata mais rápido as
Síndromes corporais da Estética

 
Ministrante do curso 

Coordenador de Pesquisa e estudos no Grupo de Dermatologia Avançada 
Mestre em Dermatologia pela Universitá Tor Vergata Roma  

CRM 5289701-9 RQE 16105

Dr Jauru de Freitas



Para quem se destina o curso ?

Médicos dermatologistas,cirurgiões plásticos,médico da estética 

Quando acontecerá ?

Teremos 2 datas : 
Em Copacabana no Rio de Janeiro dia 30/11  

e no Broklin em São paulo dia 07/12 

Como fazer para participar?

Para reservar sua vaga,basta se inscrever pelo site
www.grupodermatologiaavancada.com ,clique na data que for mais

conveniente e preencha seus dados . 

Quanto o investimento ?

 O valor do curso é de R$200,00 (membros do
GDA,SBD,ABD,SBCP,SBME,ASIME,SBMCPE tem 50% de desconto ) 

O pagamento será realizado no dia do evento no antes do início do curso. 
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Registre-se e garanta sua vaga clique aqui

http://www.grupodermatologiaavancada.com/
http://www.grupodermatologiaavancada.com/


PROGRAMAÇÃO 

Avaliação e Anamnese orientada para Estética corporal 
Definição e conceitos de Síndromes Corporais Estéticas

Manejos clínicos de Transtornos de imagem 

Planos de tratamento direcionado às Síndromes Corporais
Estéticas com bases científicas 

Celulite (PEFE ou PEG) 

Gordura Localizadas  
Modelagem corporal  
Flacidez cutânea  

Flacidez Muscular 
Estrias ou fissuras dérmicas 

 

Bônus Extra pós evento  
 

Ebook com as principais Prescrições farmacológicas para associar aos tratamentos corporais estéticos  
Ebook Guidelines dos protocolos mais usualmente bem sucedidos  

  

Web Seminário exclusivo e restrito ao participantes 

Conselhos de como atingir níveis de satisfação e excelência 

Relação Médico - paciente   

Quais as melhores formas de  apresentar seu plano de tratamentos 
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Cadastre-se grátis para reserva clique aqui

http://www.grupodermatologiaavancada.com/

