
 



O Lapidare é um centro de treinamento médico
de alto nível especializado em preparar
profissionais para atingir a forma e harmonia
perfeitas.
 
Buscando o aperfeiçoamento de trabalho dos
profissionais da estética da face, também
buscando harmonia e simetria perfeita na
diversidade de formas. 
 
O nome do Instituto Lapidare surge dessa
analogia: Um Centro Médico pioneiro
especializado em Cirurgia Plástica, Dermatologia
e Estética de alto padrão.

Sobre a Lapidare



O Curso de Pós-Graduação Latu Sensu em

Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital visa

capacitar o profissional médico a ampliar a

atuação na prática diária no atendimento estético

e funcional do aparelho genital feminino.

 

Avaliar a região genital feminina de modo a

identificar as alterações estéticas e funcionais

passíveis de tratamento, através da associação de

cosmecêuticos, medicamentos, procedimentos

estéticos, cirurgias minimamente invasivas e

tecnologias.

 

Desenvolver estratégias profissionais para atuar

frente às necessidades do paciente no que diz

respeito a aparência genital. Técnicas e

habilidades para uma abordagem terapêutica,

possibilitando ao paciente melhorias em seu

quadro, em sua

auto-estima e em sua qualidade de vida.

Apreender conhecimentos específicos referentes a

Gestão de Consultório, Carreira Médica e

Empreendedorismo na área da Saúde Estética.

A PÓS-GRADUAÇÃO EM

REJUVENESCIMENTO ÍNTIMO E ESTÉTICA GENITAL



DIFERENCIAIS

- A pós graduação possui duração de 18
módulos, uma carga horária de 360h, sendo:
256h online,  104h presenciais.

- O aluno irá apreender os conhecimentos
específicos referentes a Gestão de Consultório,
Carreira Médica e Empreendedorismo na área
da Saúde Estética.

- A pós - graduação é chancelada pela
UNIAVAN, instituição com nota máxima no
MEC.

  - O aluno irá conhecer métodos e técnicas de
investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos.

- Corpo docente composto por doutores e
especialistas de renome, de diversas áreas.

- O aluno irá acompanhar e incorporar inovações
tecnológicas (informática, novos materiais,
biotecnologia) no exercício da profissão.

- As aulas ocorrerá de forma online e 4
encontros presenciais (quinta, sexta, sábado e
domingo)



ESTRUTURA CURRICULAR

Introdução e Princípios Básicos do Rejuvenescimento
Íntimo e em Estética Genital;
Anatomia Aplicada a Região Genital e Estruturas
anatômicas Adjacen tes.

Módulo I (online)
10 DE AGOSTO/2020
 

 
EMENTA:
Estética Genital
- Estado atual no Brasil e no mundo;- Bioética: imagem,
autoestima, relação médico-paciente;
-  Interdisciplinaridade;
-  Responsabilidade profissional;
-  Avaliação psicológica;- Sexualidade e saúde sexual;
-  Anamnese e exame físico;
- Protocolo documental (fotografia médica, termos de
consentimento). 
Fisiologia do Ciclo Reprodutivo, Gravidez, Parto, Pós Parto,
Climatério, Menopausa
-  Alterações dermatológicas relacionadas;
-  Hormônios – fisiologia e reposição;
- Cosmecêuticos na gestação, climatério, menopausa (segurança,
regulamentação e particularidades);
- Procedimentos na gestação, climatério, menopausa (segurança,
regulamentação e particularidades);
- Vulva (anatomia, fisiologia, lesões benignas, inesteticidades);
- Vagina (anatomia, fisiologia, atrofia vaginal);
- Vias urinárias, ânus, assoalho pélvico.



ESTRUTURA CURRICULAR

Genitália Normal, Inesteticidades e Sexualidade;
Síndromes Genito  Urinárias e Terapias Hormonais;
Incontinência Urinária e Atrofia Vaginal: Introdução aos Procedimentos
na Região Genital.

 Módulo II (online)
 10 DE SETEMBRO/2020
 

 
EMENTA: 
- Classificação;
- Alternativas terapêuticas;
- Limites indicações e contra-indicações;
- Estético-funcional . 
Sexualidade
-Disfunções, fisioterapia pélvica e tratamentos;- Procedimentos e tecnologias. 
Sexologia Clínica
- Ponto G: realidade ou ficção?
- Estratégias terapêuticas.
Dor perineal
- Tratamento da dor vulvoperineal; 
- Dispareunia; 
- Vaginismo.
Síndrome genito-urinária da menopausa.
Síndrome do relaxamento vaginal.
Síndrome da disfunção sexual hipoativa.
Terapia de Reposição Hormonal.
Terapia Hormonal Bioidentica.
Incontinência urinária (fisiologia, classificação, tratamentos e
coadjuvantes, fisioterapia, laser e tecnologias). 
Atrofia vaginal (fisiologia, diagnóstico, tratamento terapêutico,
tratamento com laser e tecnologias). 
Procedimentos cosmiátricos na região íntima
- Ética e bioética, regulamentação;
- Multidisciplinaridade;
- Preparo e anestesia;
- Pós procedimento;
- Complicações.



ESTRUTURA CURRICULAR

Práticas em Rejuvenescimento Íntimo e Estética
Genital - I

Cosmecêuticos, Nutracêuticos, Discromias e
Peelings Íntimos.

MÓDULO III (PRESENCIAL) 
09, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO/2020
 

 
 EMENTA:
- Atuação Clínica em consultório para aplicação de técnicas
de Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital, quando
serão abordados todos os temas incluídos nas disciplinas.
 

MÓDULO IV (ONLINE) 
09 DE NOVEMBRO/2020 
 

 
EMENTA:
-Cosmecêuticos (definição, legislação, lubrificantes,
hidratação interna e externa, clareamento, flacidez,
formulações);- Nutracêuticos;
-Discromias e Peeling genital e anal (protocolos);
-Identificação e manejo de complicações.



ESTRUTURA CURRICULAR

Tratamentos com Microagulhas (microagulhamento,
radiofrequência microagulhada, D&D, drug delivery) .

Práticas em Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital -
II.

MÓDULO V (ONLINE) 
11 DE DEZEMBRO/2020
 

 
EMENTA:
- Microagulhamento na região genital e perianal;
-Tratamentos com microagulhas (microagulhamento,
radiofrequência microagulhada, D&D, drug delivery);
-Protocolos, identificação e manejo de complicações.
 

MÓDULO VI (PRESENCIAL) 
21, 22, 23 E 24 DE JANEIRO/2021
 

 
EMENTA:
-Atuação Clínica em consultório para aplicação de técnicas de
Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital, quando serão
abordados todos os temas incluídos nas disciplinas.



ESTRUTURA CURRICULAR

Introdução às Tecnologias para a região genital.

Tecnologias a laser para a região genital.

MÓDULO VII (ONLINE) 
08 DE FEVEREIRO/2021
 

 
EMENTA:
Tecnologias para a região genital
- Introdução aos princípios físicos dos lasers e tecnologias;
-Painel das tecnologias, classificação, indicações, revisão
bibliográfica;- O que há disponível no Brasil;
-Comprar ou alugar o equipamento;
-Doenças dermatológicas na região genital tratadas com
laser e tecnologias (foliculite e outras);
-Luz intensa pulsada, Lasers Q-switched, Nd yag 1064nm,
Diodo, microondas e outras.
 

MÓDULO VIII (ONLINE)
08 DE MARÇO/2021
 

 
EMENTA:
Laser de CO2 e Laser de Erbium
⁃ Princípios físicos;
⁃ Indicações;
⁃ Equipamentos no mercado brasileiro;
⁃ Características;
⁃ Protocolos;
⁃ Atrofia vaginal e incontinência urinária;
⁃ Preparo e pós procedimento;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos e vídeos de demonstração.



ESTRUTURA CURRICULAR

Práticas em Rejuvenescimento Íntimo e Estética
Genital - III.

Noções de Injetáveis na Área Íntima (preenchedores,
bioestimuladores e toxina botulínica).

MÓDULO IX (PRESENCIAL) 
08, 09, 10 E 11 DE ABRIL/2021
 

 
EMENTA:
- Atuação Clínica em consultório para aplicação de técnicas
de Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital, quando
serão abordados todos os temas incluídos nas disciplinas.
 

MÓDULO X (ONLINE)
10 DE MAIO/2021
 

 
EMENTA:
Toxina Botulínica
⁃Mecanismo de ação, Indicações;
⁃ Tipos e Características;
- Toxinas disponíveis no mercado brasileiro;
- Diluições, Preparo e Protocolos;
⁃ Pós procedimento e Complicações;
⁃ Casos clínicos. 
 
Preenchedores e Bioestimuladores
⁃ Princípios físicos, Fisiologia;
⁃ Indicações e Tipos;
-  Volumizadores;
-  Skinbooster;
⁃ Características;
- Preenchedores e Bioestimuladores disponíveis no mercado
brasileiro;
⁃ Protocolos e Técnicas;
⁃ Pós procedimento;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos.



ESTRUTURA CURRICULAR

Princípios da Eletrocirurgia, Radiofrequência
Microablativa (FRAXX) e Cirurgias Íntimas.

Gestão e Marketing em Rejuvenescimento Íntimo e
Estética Genital.

MÓDULO XI (ONLINE) 
14 DE JUNHO/2021
 

 
EMENTA:
⁃ Princípios físicos;
⁃ Indicações;
⁃ Equipamentos no mercado brasileiro;
⁃ Características e Protocolos;
⁃ Atrofia vaginal e incontinência urinária;
⁃ Preparo e Pós procedimento;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos e demonstração em vídeo. 
 
Cirurgia da Região Genital
- Princípios e base;
⁃ Cistos, cicatrizes, foliculite, hidrosadenite;
⁃ Grandes lábios (Lipoenxertia);
⁃ Pequenos lábios (Labioplastia);
⁃ Monte Pubianos (Lipoaspiração).
 

MÓDULO XII (ONLINE)
15 DE JULHO/2021
 

 
EMENTA:
Noções de estratégia e marketing digital;
Como implantar esse serviço em seu consultório e/ou clínica;
Cálculo de custos dos procedimentos;
Lucro líquido do procedimento;
Honorários - quanto e como cobrar;
Como montar pacotes de tratamentos;
Como treinar sua equipe para oferecer esse procedimento;
Noções de gestão de pessoas.



ESTRUTURA CURRICULAR

Lipodistrofia de Monte Pubiano e seus tratamentos.

Radiofrequências não ablativas, Laser de Baixa
Dosagem (LLLT) e LED.

MÓDULO XIII (ONLINE) 
09 DE AGOSTO/2021
 

 
EMENTA:
- Lipodistrofia de Monte Pubiano;
- Esvaziadores;
- Mesoterapia.
 

MÓDULO XIV (ONLINE)
13 DE SETEMBRO/2021
 

 
EMENTA:
Radiofrequência não ablativa
⁃ Princípios físicos;
⁃ Indicações;
⁃ Equipamentos no mercado brasileiro;
⁃ Características;
⁃ Protocolos;
⁃ Tratamentos atrofia vaginal, incontinência urinária e
disfunções sexuais;
⁃ Preparo e pós procedimento;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos e demonstração em vídeo. 
 
Laser de Baixa Dosagem (LLLT) e LED
- Princípios físicos;
⁃ Indicações;
⁃ Equipamentos no mercado brasileiro;
⁃ Características;
⁃ Protocolos;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos e demonstração em vídeo.



ESTRUTURA CURRICULAR

Ultrassom microfocado e Alta frequência (HIFEM).

Práticas em Rejuvenescimento Íntimo e Estética
Genital  Multi Station em Tecnologias

MÓDULO XV (ONLINE) 
11 DE OUTUBRO/2021
 

 
EMENTA:
Ultrassom micro e macrofocado
⁃ Princípios físicos;
⁃ Indicações;
⁃ Equipamentos no mercado brasileiro;
⁃ Características;
⁃ Protocolos;
⁃ Atrofia vaginal e incontinência urinária;
- Preparo e Pós procedimento;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos e demonstração em vídeo.
 
Energia Eletromagnética (HIFEM)
⁃ Princípios físicos;
⁃ Indicações;
⁃ Equipamentos no mercado brasileiro (cadeira Emsella);
⁃ Características e Protocolos;
⁃ Uso para incontinência urinária e tratamentos da
disfunção erétil;
⁃ Preparo e Pós procedimento;
⁃ Complicações;
⁃ Casos clínicos e demonstração em vídeo.
 

MÓDULO XVI (PRESENCIAL)
30 E 31/10, 01 E 02 DE NOVEMBRO/2021
 

 
EMENTA:
⁃ Atuação Clínica em consultório para aplicação de
técnicas de Rejuvenescimento Íntimo e Estética Genital,
quando serão abordados todos os temas incluídos nas
disciplinas.



ESTRUTURA CURRICULAR

Metodologia Científica.

Seminário Final.

MÓDULO XVII (ONLINE) 
13 DE DEZEMBRO/2021
 

 
EMENTA:
⁃ Metodologia cientifica básica: definição, métodos de
pesquisa, planejamento de pesquisa científica. Estudos
descritivos. Estudos analíticos. Bases de dados e
estratégias de busca. Análise crítica de artigos científicos:
a pergunta científica do estudo, material e métodos,
critérios de inclusão e exclusão, validade interna e
externa, vieses, erros aleatórios e sistemáticos. Grau de
recomendação das evidências.
 

MÓDULO XVIII (ONLINE)
28 E 29 DE JANEIRO/2022
 

 
 



COORDENADORES

• Graduação em Medicina na primeira turma de Medicina da

Univali.

• Pós Graduação em Alergologia e Imunologia pela PUC- RJ na

Santa Casa do Rio de Janeiro.

• Pós Graduação em Dermatologia pela Santa Casa do Rio de

Janeiro.

• Pós graduação em Medicina Estética pela Fundação Souza

Marques.

• Pós Graduação em Gestão de Clínicas e Hospitais pela FGV.

• Título de Especialista em Dermatologia.

• Membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

• Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia

Dermatológica.

• Membro da American Academy of Dermatology (AAD).

• Membro da American Society for Laser Medicine and Surgery

(ASLMS).

• Membro do CILAD.

• Palestrante e participante em diversos congressos nacionais e

internacionais na área de rejuvenescimento íntimo e tecnologias.

Dra. Daniela Ribeiro
CRM/SC 10925 RQE nº 7856

Dermatologista



COORDENADORES

Graduação pela Universidade de Brasília - UNB 

Dermatologista pela SBD

Membro do Conselho Deliberativo da SBD

Membro da SBCD

Membro da CILAD 

Título de Especialista em Dermatologia pela SBD 

Título de Especialista em Clínica Médica pela SBCLM 

Residência Médica em Clínica Médica pelo HSPM

Residência Médica em Dermatologia pelo HSPM 

Especialização em Cirurgia Dermatológica pela

Faculdade de Medicina do ABC 

Especialização em Cosmiatria pela Faculdade de

Medicina do ABC

Especialização em Nutrologia pela ABRAN

Participação em diversos congressos internacionais como

participante e palestrante

15 anos de experiência clínica

Dra. Ursula Metelmann
CRM/SP 92449 RQE nº 38757

Dermatologista



 
(47) 99710 5946

contato@lapidareinstituto.com.br


