MASTER CLASS SÃO PAULO
25 A 26 DE DEZEMBRO DE 2019
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º DIA – ANÁLISE FACIAL

2º DIA – PROCEDIMENTOS NA PRÁTICA

9h – 11h Aula expositiva: A intrigante “Beleza
Facial” (Dra. Patrícia Leite)
- Características faciais inerentes às primeiras
impressões
- Características faciais mais elaboradas por julgamentos iniciais
- Beleza e atratividade facial – conceituação
- O processo cerebral do reconhecimento do belo
- Beleza facial – valores e conceitos associados
- “Appearence is everything”
- Análises faciais – as celebridades e o paciente
comum

8h - 10h Aula expositiva: “MD Codes®” – Uma
mudança de paradigmas. Como compreender sua
linguagem e aplicá-lo à sua prática clínica (Dra.
Patrícia Leite)

INTERVALO 11h – 11h15
11h15 – 13h15 Aula expositiva: Teorias clássicas e
individuais sobre a beleza facial (Dra. Patrícia Leite)
- Aspectos evolucionários da atratividade facial
- Aspectos morfopsicológicos face
- Aspectos antropométricos da face humana
- Aspectos socioculturais da beleza facial
- Teorias individuais sobre a beleza facial
ALMOÇO 13h15 – 14h45
14h45 – 15h15 Aula expositiva: Como interpreto a
beleza facial / THE 4 PILLARS OF BEAUTY
15h15 – 17h15 Aula expositiva: Cefalometria e medidas faciais (Dra. Patrícia Leite)
- Pontos cefalométricos
- Biótipos faciais
- Símbolos arquétipos faciais
- Formatos faciais
- Luz e sombra e suas repercussões nas estratégias de
preenchimento
- Perfil mandibular
- Noções de proporção
- Proporção áurea
- Diferenças faciais entre asiáticos, negros e caucasianos
- A beleza da mulher latina, chinesa, européia, japonesa,
coreana
- Dimorfismo sexual

INTERVALO 10h – 10h15
10h15 – 12h45 Aula prática: Técnicas de preenchimento facial – a face dividida em diferentes regiões com respectivas abordagens técnicas – preenchimentos ao vivo de cada região da face baseados nas alterações estéticas apresentadas pelo
paciente em questão. (Dra. Patrícia Leite)
ALMOÇO 12h15 – 13h45
13h45 – 18h Técnicas de preenchimento facial e
MD Codes® na prática (Dra. Patrícia Leite). Serão
abordadas faces femininas e masculinas, face
magra, face cheia, alterações que visam rejuvenescimento, alterações que visam embelezamento. Os
procedimentos serão realizados ao vivo, com
discussão das indicações, do diagnóstico, da
estimativa de volume e da técnica de preenchimento.
INTERVALO 15h45 – 16h
Obs: cronograma sujeito a alterações de horários,
visando sempre o melhor aproveitamento de
conteúdo pelo aluno.

DRA. PATRÍCIA LEITE
NOGUEIRA
A Dra. Patrícia Leite é especialista
em Cirurgia Plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP), órgão máximo que dita os
meios pelos quais o médico é
considerado apto a exercer a
cirurgia plástica no Brasil.

INTERVALO 17h15 – 17h30
17h30 – 19h Discussões de casos clínicos de diferentes tipos de faces – como analiso uma face?
(Dra. Patrícia Leite)

patricialeiteacademy.com
Local: SÃO PAULO / SP

