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Convite à leitura

Seja bem-vindo ao Tema 1.

Neste tema você irá aprender a identificar os tipos de pele 
para traçar um plano de tratamento sempre respeitando as 
características de cada uma delas.

É fundamental que o profissional da área de embelezamento 
conheça desde a anatomia e fisiologia cutânea até as alterações 
que podem ser encontradas neste sistema tão importante.

O primeiro passo para um tratamento se tornar eficaz consiste 
na anamnese e avaliação da pele, reconhecendo desta maneira os 
tipos cutâneos e as características pertencentes a cada um deles.

A anamnese consiste na coleta de dados que deve ser realizada 
em um primeiro contato com o cliente, e é um aspecto essencial, 
uma vez que alguns procedimentos estéticos são contraindicados 
em algumas situações, como a gestação, alterações circulatórias 
graves e o câncer, entre outras.

Seguida da anamnese e não menos importante é a avaliação da 
pele, pois conhecer o tipo de pele e as alterações torna o trabalho 
seguro e com resultados satisfatórios.

Convido todos vocês para o estudo deste tema que é 
fundamental para a área do embelezamento, uma área com 
mercado crescente.

Sintam-se à vontade para usar uma ferramenta importantíssima 
que é o Fórum, o local onde vocês, alunos, podem compartilhar 
experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 1

Métodos de avaliação e 
classificação da pele

POR DENTRO DO TEMA

Revisão da anatomia e fisiologia da pele 

O corpo é formado por células, tecidos, órgãos e sistemas, sendo a 
pele considerada o maior órgão, formado por camadas e anexos.

A pele constitui um manto que envolve o organismo como um todo, 
sendo considerado o maior órgão do corpo humano. Possui em média 
de 1,5 a 2,0 m², representando cerca de 15% do peso corporal no adulto. 

Este complexo órgão desempenha funções importantes e 
fundamentais, entre elas a barreira defensiva e reguladora, exercendo 
a função de proteção mecânica e barreira hídrica, auxilia na excreção 
de metabólitos e na termorregulação, faz a função sensorial, além de 
participar da síntese de vitamina D.

A pele é um órgão de extrema importância, sendo formado por 
duas camadas interligadas entre si, que são a epiderme, camada mais 
superficial, e a derme, onde encontramos componentes importantes, 
como as fibras elásticas e colágenas, e o tecido subcutâneo, também 
conhecido por hipoderme.

A epiderme é a camada mais externa, avascular e que sofre processo 
constante de renovação celular. A principal função é a produção 
de queratina, que é a proteína responsável pela impermeabilidade 
cutânea, e sendo esta produzida por células que recebem o nome de 
queratinócitos.

Nesta camada são encontradas células que exercem importantes 
funções, como as células de Langerhans, que desempenham papel 
imunitário; os melanócitos, que têm a função da produção de um 
pigmento, a melanina, que protege a pele contra a irradiação solar; e as 
células de Merkel, com importante função tátil.
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A epiderme é dividida em quatro extratos ou camadas.

Nesta imagem podem ser observadas as camadas da epiderme, os 
melanócitos, as células de Langerhans e Merkel.

Figura 1.1 | Camadas da Epiderme

Fonte: <https://goo.gl/ZMemqz>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Logo abaixo da epiderme encontra-se a derme, uma estrutura 
importante, pois é nesta camada que se encontram as fibras 
elásticas e colágenas.

As fibras da derme são caracterizadas como filamentos 
constituídos de proteínas e estas podem ser de três tipos: as 
fibras colágenas, que são as mais espessas e resistentes; as fibras 
elásticas, mais finas e elásticas, e as fibras reticulares são finas e 
apresentam-se entrelaçadas. O conjunto dessas fibras confere 
resistência e elasticidade à pele. A derme apresenta duas camadas, 
que recebem o nome de derme papilar (a mais superior e delgada 
e tem a função de prender a derme à epiderme) e derme reticular, 
mais inferior. Esta região apresenta vascularização composta por 
dois plexos: o subpapilar, presente na camada papilar formando 
alças que acompanham cada uma das papilas dérmicas, e o plexo 
cutâneo, presente entre as camadas da derme. 
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Figura 1.2 | Derme papilar e reticular

 

Fonte: <http://www.saudetotal.com.br/prevencao/topicos/histoderme03.asp>. Acesso em: 1 mar. 2016.

As glândulas sudoríparas estão localizadas na derme e são 
responsáveis pela produção de suor, tendo como função regular a 
temperatura do corpo. 

São encontradas em todo o corpo, em quase todo o corpo o seu 
número varia de acordo com a região e diminui com o avanço da 
idade, sendo mais numerosas na raça negra.

Essas glândulas são divididas em apócrinas, localizadas nas axilas, na 
região inguinal e no púbis, e as écrinas, localizadas nas outras regiões 
do corpo.

Essa é uma glândula simples que possui formato enovelado e 
tubular e que é estimulada por transmissores nervosos.

A estimulação dos nervos simpáticos que se dirigem a essas 
glândulas força-as a secretar um fluido de cloreto de sódio (sal) com 
traços de ureia e fosfatos, que é o suor.

A quantidade de suor secretado depende de fatores como a 
temperatura e a umidade do meio, da quantidade de atividade muscular, 
e da temperatura.

As glândulas sebáceas nos humanos são encontradas de maneira 
abundante na face e no couro cabeludo, sendo distribuídas por todo o 
corpo, com exceção das palmas das mãos e plantas dos pés.

Estão situadas na derme, são responsáveis pela produção de sebo 
(lipídios) e, a partir desta, conduzidas até a camada córnea da epiderme, 
pois as glândulas sebáceas estão fixadas no folículo piloso, que é 
estimulado quando realiza contração. 

A secreção sebácea tem a função de realizar a lubrificação da pele.

Derme

Vasos 
sanguíneos

Camada papilar

Fibras elásticas
Camada reticular
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Figura 1.3 | Glândula sebácea e sudorípara 

 

Fonte:<http://www.medicinageriatrica.com.br/tag/glandulasudoripara-apocrina/>. Acesso em: abr. 2016. 

A hipoderme, atualmente chamada de tela subcutânea, é constituída 
por tecido conjuntivo frouxo, não faz parte da pele, mas serve de apoio, 
permitindo a mobilidade da pele em relação aos órgãos subjacentes. É 
uma região ricamente vascularizada. 

Nesta região são encontrados os adipócitos, células especializadas 
no armazenamento de gordura. No entanto, a tela subcutânea age 
como isolante térmico do organismo, é reservatório energético e 
absorve choques, além de modelar a superfície corporal.

Composição química da pele 

A pele apresenta em sua composição 70% de água, sendo portanto 
o componente mais abundante, é rica em sais minerais como o sódio, 
potássio, magnésio, zinco, proteínas como o colágeno, elastina, 
queratina, além de enzimas e hormônios.

Agora que relembramos a estrutura e função deste importante 
sistema denominado de tegumentar e que para o profissional da 
área da estética é de fundamental importância, vamos conhecer os 
métodos de avaliação facial e quais são os pontos fundamentais na 
primeira entrevista com o cliente.

Métodos e Técnicas de Avaliação 

É de fundamental importância que o profissional da área da estética 
tenha conhecimentos da anatomia e fisiologia da pele, para que a 
conduta profissional seja sempre a mais correta.

A partir deste momento vamos conhecer os métodos e técnicas 
de avaliação.

Em um primeiro contato com o cliente, que na área da estética
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é denominado de avaliação e anamnese, faz-se necessário um 
levantamento completo de todo o histórico da vida do cliente, assim 
como a queixa principal, ou seja, aquela que o trouxe para o centro 
estético.

Na primeira sessão de atendimento são realizadas a anamnese e a 
avaliação.

Anamnese 

A anamnese deriva da palavra grega ana, que significa trazer de novo, 
e mnesis, memória. Consiste em uma coleta de informações de todo 
o histórico de vida do cliente. Tem como objetivo conhecer os hábitos 
de vida e iniciar uma boa relação entre o cliente e o profissional, além 
de fornecer dados fundamentais para direcionar futuros tratamentos 
estéticos.

É o primeiro passo da conduta estética e esta deve conter um 
questionário com perguntas fechadas onde o cliente responde sim ou 
não, ou seja, estas são questões mais diretas; e as perguntas abertas, em 
que o cliente fala abertamente sobre um determinado assunto (como 
a queixa principal, por exemplo, como e quando iniciou o problema, 
entre outras).

Este termo anamnese já é usado há muitos anos; dados históricos 
referem este interrogatório sendo praticado na Grécia com o objetivo 
de conhecer os sinais e sintomas de determinada doença.

Na área da saúde também é usado como uma investigação para 
chegar ao diagnóstico.

Termos da Ficha de Anamnese Facial

Dados pessoais

Os dados pessoais, também chamados de dados cadastrais, são 
compostos de informações como: nome, endereço, telefone, data de 
nascimento, sexo, profissão, estado civil, e-mail, entre outros.

É fundamental que o profissional tenha um número de telefone de 
alguém próximo do cliente para casos de emergência, que pode ser o 
contato dos pais, filhos e cônjuges.
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Em seguida o cliente deve relatar a queixa principal e o motivo pelo 
qual ele procurou o tratamento estético, e neste momento é essencial 
que o profissional se atente para a principal queixa, pois é comum o 
cliente relatar diversos motivos que o trouxeram para o centro estético. 
Estes outros motivos recebem o nome de queixa secundária.

A queixa principal deverá ser a primeira a ser tratada, uma vez que 
toda a insatisfação pessoal do cliente gira em torno desta.

Dentre as queixas principais e secundárias na área da estética facial 
estão as alterações como a acne, as manchas, as rugas, flacidez tissular 
e muscular, e o envelhecimento cutâneo.

A partir do momento em que os dados pessoais e a queixa principal 
forem conhecidos, deve-se passar para o próximo passo dentro da 
anamnese, que é a coleta do histórico de vida do cliente e seus hábitos.

Histórico 

São todas as informações do cliente, desde as mais antigas até 
as atuais, e neste momento o maior número de informações faz-se 
necessário para que o profissional conheça profundamente todo o 
histórico do cliente, para que desta maneira possa traçar o tratamento 
adequado e sem intercorrências futuras.

É essencial que este levantamento seja realizado com o maior 
número de informações possíveis, para que o tratamento seja realizado 
com sucesso. É válido ressaltar que algumas situações podem ser 
contraindicadas nos tratamentos estéticos.

Dentre as informações essenciais sobre o histórico do cliente estão: 
número de gestações, doenças de base (diabetes, hipertensão arterial, 
câncer, etc.), funcionamento do organismo como um todo (sistema 
endócrino, gastrointestinal, circulatório, alterações dermatológicas, 
alterações neurológicas, ciclo menstrual, cirurgias realizadas, uso de 
próteses metálicas), uso de medicamentos, alergias, hábitos de vida 
(alimentação, ingestão hídrica, atividade física, uso de cosméticos e 
filtro solar), ou seja, um mapeamento completo do seu cliente.

A gestação é uma fase muito importante da vida da mulher e por 
isso alguns procedimentos estéticos e cosméticos são proibidos 
durante a gestação. Neste período estão contraindicados os recursos 
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eletroterápicos e alguns cosméticos, como ácidos de alta 
concentração, hiperemiantes, entre outros, sendo indicados os 
recursos manuais como a drenagem linfática e a massagem relaxante, 
tomando o cuidado de não trabalhar o abdômen da cliente.

Devemos ter um cuidado especial com os clientes portadores de 
hipertensão arterial (pressão alta), pois os procedimentos estéticos 
promovem um aumento circulatório e com isto pode ocorrer uma 
alteração da pressão. E caso o cliente no momento do atendimento 
apresentar pressão descompensada, não deverá ser realizado nenhum 
procedimento.

Nos casos de clientes com câncer, um cuidado todo especial deve 
ser tomado. Os procedimentos estéticos são contraindicados durante 
este período, e para aqueles que já tiveram a doença o ideal é que 
o médico emita um documento sinalizando quais procedimentos 
estéticos são permitidos.

Questionar se o cliente é etilista ou fumante, uma vez que estes 
hábitos diminuem a oxigenação da pele, levando a várias alterações, 
como o envelhecimento cutâneo.

O uso de medicamentos contínuos, como, por exemplo, os 
anticoncepcionais, também deve ser verificado, pois estes podem 
mudar o estado da pele, causando uma hiperfunção da glândula 
sebácea e, com isso, uma pele oleosa.

Corticoides 

Outro fator importante e que deve ser investigado é a prática 
regular de atividade física, uma vez que os exercícios físicos promovem 
uma melhora na circulação e oxigenação das células, proporcionam 
qualidade de vida e melhora nos quadros de estresse, evitando o 
acúmulo de radicais livres que levam ao envelhecimento. No entanto, 
é válido observar o horário da prática da atividade física e se a mesma é 
realizada ao ar livre e sob o Sol, pois o Sol é um dos principais causadores 
do câncer de pele, além de afetar as células que são responsáveis pela 
elasticidade e sustentação da pele. Questionar os hábitos com relação 
ao Sol desde a infância, uma vez que as células têm memória e revelam 
alterações no decorrer dos anos, lembrando que o principal causador 
do envelhecimento cutâneo e câncer de pele é a exposição ao Sol.
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É importante também verificar o uso de implantes metálicos e a 
região em que estes se encontram, uma vez que o uso da eletroterapia 
em alguns casos é contraindicado.

A alimentação também é fundamental, pois se está sendo 
balanceada proporciona uma qualidade melhor para a pele, da mesma 
forma que a ingestão hídrica, pois nossa pele necessita de água para se 
manter elástica e viçosa.

Devemos questionar sobre as alterações no sistema endócrino, 
uma vez que este é regulado pela ação hormonal. Os hormônios 
podem interferir na qualidade cutânea da mesma forma que um 
ciclo menstrual irregular, por exemplo, onde podemos ter um ovário 
policístico que pode proporcionar o aparecimento de acne.

É comum que a cliente seja alérgica a algum cosmético, por isso é 
importante ter conhecimento de qual produto causa irritação na pele. 
O profissional deverá sempre estar atento, uma vez que as alergias 
podem aparecer a qualquer momento, sendo comum, muitas vezes, a 
cliente usar o produto com frequência e em um episódio desenvolver 
alergia a este produto.

É muito importante conhecer os hábitos diários de higiene da pele 
do cliente e, neste momento, orientar quanto ao tipo de cosmético 
mais recomendado para suas alterações e sua faixa etária.

O tratamento home-care faz parte do sucesso do tratamento 
realizado em cabine estética e, por isto, muito importante que seja 
realizado diariamente, desde uma higiene adequada da pele, uso de 
cosméticos, nutricosméticos e o protetor solar.

E com relação ao protetor solar, uma atenção especial deve ser dada, 
onde o profissional deve estar atento à frequência de aplicação do produto, 
o fator de proteção solar e o veículo em que este se encontra. Um erro 
bastante comum é com relação à reaplicação do produto, que deve ser a 
cada três horas, o que na grande maioria das vezes não acontece. 

Questionar sobre tratamentos estéticos realizados anteriormente 
também é fundamental, pois diversas vezes seu cliente já realizou 
algum tratamento que não gostou e não observou melhora. Saber 
o tipo de tratamento, a quantidade de sessões e produtos usados é 
fundamental, pois irá direcionar seu plano de tratamento.
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Para facilitar o trabalho é ideal que o profissional monte uma 
anamnese/avaliação e a deixe pronta em seu centro estético, e após o 
preenchimento, que esta seja guardada, uma vez que é um documento.

Outro ponto bastante importante é explicar ao cliente a importância 
da veracidade das informações prestadas, já que a omissão de alguma 
informação pode acarretar em situações desagradáveis no decorrer do 
tratamento estético.

Junto com a ficha de anamnese o profissional deve colocar um 
termo de responsabilidade e este deverá ser datado e assinado pelo 
cliente, pois a sua assinatura remete que as informações prestadas são 
verídicas.Durante todo o atendimento, o profissional deve estar atento 
e observar todas as características do cliente, uma vez que o perfil do 
cliente conta também para delinear os tratamentos estéticos.

Figura 1.4 | Ficha de Anamnese Facial 

Fonte: <https://goo.gl/7MzXsz>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Assim que a coleta de dados for realizada, a próxima conduta é 
realizar a avaliação facial, e neste momento é muito importante estar 
atento a todas as alterações que poderão ser encontradas.

Avaliação facial 

 Após a coleta de todos os dados essenciais, chegou a hora de fazer
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a avaliação da pele, uma inspeção visual e que deverá ser realizada 
em uma sala com iluminação adequada, além da palpação para que 
através do toque possam ser observadas alterações.

Inspeção visual 

A avaliação da pele deve ser realizada 
sob uma luz com boa qualidade e de 
preferência deve ser usada a luz natural. Na 
impossibilidade do uso da luz natural, utilizar 
luz do tipo day-light.

Um instrumento usado na avaliação 
facial e que facilita a inspeção visual é a lupa, 
que permite uma observação detalhada das 
características da pele, uma vez que esta é um instrumento precioso 
que visualiza com mais acurácia as imperfeições e possíveis lesões na 
pele, já que a função da lupa é ampliar o que está sendo observado.

No mercado contamos com diferentes produtos, entre eles a lupa 
de tripé, que é ergonômica e de fácil manuseio, uma vez que não 
necessita de nenhum suporte, e as que podem vir acopladas a óculos 
especiais (lupa de pala), com aumentos cada vez mais significativos.

Outra lupa também usada por profissionais da área da estética é a lupa 
de mesa, que fica fixa em um suporte, e a lupa de mão, que é leve e portátil.

Com o auxílio desta lupa vamos analisar 
as alterações vasculares como o eritema, 
cianose, telangectasias, rubor, petéquias, 
equimoses e púrpura senil.

As alterações pigmentares estão 
associadas à cor da pele, e entre elas estão 
as leucodermias, hipercromias e melasmas.

Devem ser analisadas também as alterações de conteúdo sólido, 
como pápulas, nódulos, comedões e as alterações de conteúdo 
líquido, como as pústulas e os abcessos.

Na inspeção podem ser observadas ainda alergias, classificar o tipo 

Figura 1.5 | Lupa de Tripé

Fonte: <https://goo.gl/npYpx3/> . 
Acesso em: mar. 2016.

Figura 1.6 | Lupa de Pala 

Fonte: <http://migre.me/wxDKj>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.
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de pele quanto ao conteúdo hídrico, sebáceo e o fototipo de pele com 
relação à pigmentação cutânea.

Toque ou palpação 

Deve ser realizado também o toque ou palpação para observar 
alterações de textura, umidade, aspereza, suavidade, tonicidade e 
lubrificação da pele.

Hidratação da pele 

O organismo humano é formado por grande parte de água e a 
perda desta pode colocar em risco a integridade orgânica. A pele tem 
a função de proteger o organismo contra a perda excessiva de água.

As características cutâneas variam de acordo com as condições 
climáticas, e a hidratação cutânea é a capacidade do estrato córneo em 
reter a água que se ingere, sendo determinada também pelas trocas da 
camada córnea com o meio ambiente.

Normalmente, a camada córnea contém de 10% a 30% de água, 
sendo que se o conteúdo hídrico for menor que 10% a pele clinicamente 
está desidratada.

O equilíbrio fisiológico da pele está relacionado ao seu manto protetor, 
e este recebe o nome de manto hidrolipídico, é formado por água, sal e 
gorduras que são resultantes das glândulas sebáceas e sudoríparas.

A função deste manto é proteger a pele da evaporação da água, 
evitando seu ressecamento, mantendo assim sua lubrificação, além de 
garantir a hidratação e proteção contra agressões externas.

Esta película protetora e a manutenção das suas características 
estão diretamente relacionadas ao equilíbrio fisiológico da pele.

A diminuição da hidratação cutânea é o resultado da evaporação da 
água do estrato córneo para o meio ambiente, meio externo, quando 
as condições da umidade ambiental baixam.

Kede e Sabatovich (2009) citam que para manter a epiderme 
superficial em condições de hidratação normal, tal evaporação deverá 
ser compensada por um aporte de água a partir das camadas mais 
profundas da epiderme e derme.
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A pele pode perder a hidratação cutânea pelas alterações climáticas 
como o frio, o vento e a falta de umidade, que tendem a deixar a pele 
mais seca, fatores ambientais como a poluição, ar condicionado e 
ventilador, que também prejudicam a hidratação cutânea.

Fatores hormonais, como na menopausa, interferem na produção 
das glândulas sebáceas, prejudicando a formação do manto 
hidrolipídico.

A falta ou a quantidade pequena de ingestão hídrica prejudica 
a constituição hídrica da derme e da epiderme. É na derme que os 
fibroblastos produzem as proteínas fibrosas, como as proteoglicanas, 
colágeno, elastina e uma substância gelatinosa que preenche todos os 
espaços intersticiais, os glisosaminoglicanos (GAGs). Estas substâncias 
têm grande capacidade de reter água em suas estruturas.

A insuficiência de ingestão hídrica faz com que a derme se afine, como 
ocorre com as peles envelhecidas e, por conseguinte, prejudica também a 
epiderme, uma vez que esta recebe nutrição através da derme.

Ao avaliar a pele você irá notar que uma pele com hidratação 
adequada apresenta ao toque maciez, elasticidade e suavidade.

Umidade da pele 

Em situações normais a pele apresenta um certo grau de umidade 
que está relacionada à secreção das glândulas sudoríparas, e esta 
secreção tem função fundamental, pois participa da regulação da 
temperatura corporal e mantém o equilíbrio hidroeletrolítico do meio 
interno.

A umidade é avaliada através da inspeção ou pela palpação usando 
as polpas digitais e a palma da mão, pois é através da sensação tátil que 
se avalia a umidade da pele.

Lubrificação 

Outro ponto essencial a ser observado durante a avaliação está 
relacionado à lubrificação da pele, e esta acontece pelo óleo, o 
seboproduzido pelas glândulas sebáceas e pela emulsão resultante 
deste sebo com a sudorese, o chamado FNH (fator normal de 
hidratação).
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O grau de oleosidade da pele varia de acordo com as condições 
climáticas, por exemplo, em dias quentes e úmidos, quando a pele 
transpira mais, ela parecerá mais oleosa do que em clima seco e frio.

Outro fator que deve ser levado em consideração é o número 
de glândulas sebáceas por área, que é diferente nas diversas regiões 
corporais, sendo grande na face.

O grau de untuosidade varia também nas diferentes regiões da face, 
sendo uma grande concentração de glândulas sebáceas na região 
frontal, nasal e do mento.

Já na região dos olhos este número é menor, deixando a pele seca 
e, por consequência, o aparecimento de rugas finas nesta região.

É válido lembrar que as glândulas sebáceas são influenciadas pelos 
hormônios, principalmente o estrogênio e os andrógenos.

Temperatura

A temperatura da pele se concentra na faixa de 30 a 35,5 °C e 
depende de diferentes fatores, como temperatura do ambiente, as 
emoções e ingestão de determinados alimentos.

A temperatura cutânea pode estar normal ou satisfatória dentro 
da média acima referida; quente ao toque, indicativo de processo 
inflamatório, ou fria ao toque, que pode estar associada a doenças 
arteriais ou redução do fluxo sanguíneo.

Elasticidade 

É a capacidade que a pele tem 
de se estender quando tracionada, 
lembrando que a pele é um 
material viscoelástico que resiste a 
trações.

A avaliação da elasticidade 
consiste em pinçar a pele com o 
polegar e o dedo indicador para 
avaliar a tonicidade e sua elasticidade. Após a apreensão da pele, ela 
deve voltar imediatamente ao normal. Quando isto não ocorre e o 
pregueamento se mantém por alguns segundos, é indicativo de 

Figura 1.7 | Teste de tonicidade da 
pele

Fonte: elaborado pela autora.
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comprometimento dérmico, principalmente das fibras elásticas, que 
junto das fibras colágenas conferem sustentação e suporte à pele.

Outras alterações que podem ser encontradas são as da 
coloração cutânea,  que são chamadas de alterações pigmentares, 
como os melasmas, as efélides, as lentigens. Este assunto será 
abordado no decorrer deste tema.

Para auxiliar na inspeção da pele com relação às alterações 
pigmentares, contamos com um recurso denominado de lâmpada 
de Wood.

Lâmpada de Wood

É um método de observação e 
diagnóstico que complementa a 
avaliação clínica, é usada na área 
da estética por ser um método não 
invasivo, que possibilita visualizar 
principalmente as diferenças de 
coloração da pigmentação cutânea nos casos de hipercromias.

Esta lâmpada, que obtém uma luz ultravioleta pura, emite uma 
visualização profunda das alterações da pele, esta lâmpada é de 
mercúrio e seu vidro de silicato de Bário. Permite diagnosticar se as 
manchas encontram-se a nível epidérmico e dérmico.

O ambiente onde a luz será utilizada deverá estar escuro para o 
exame ser fidedigno. Após acender a lâmpada é necessário esperar 
de três a quatro minutos para dirigir a radiação e explorar o local 
com hipercromia. Um cuidado especial é que a pele do cliente 
deve estar limpa.

A luz ultravioleta emitida pela lâmpada de Wood penetrará 
predominantemente no estrato córneo e epiderme onde a 
melanina (pigmento da pele) está distribuída; e a profundidade 
deste pigmento é que determinará a fluorescência.

Dessa maneira, as regiões cutâneas que apresentarem um 
aumento na concentração da melanina epidérmica acentuarão a 
sua coloração e tornar-se-ão mais escuras, contrastando com a 

Figura 1.8 | Lâmpada de Wood

Fonte: <https://goo.gl/XmDSFn>. Acesso 
em: 5 abr. 2017.
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pele normal ao redor. Já as áreas com concentrações diminuídas de 
melanina se apresentarão mais claras e brilhantes.

Se a mancha avaliada ficar mais 
escura à luz de Wood, dizemos que 
ela é epidérmica, mais superficial 
e, portanto, de fácil tratamento; 
já se a mancha ficar mais clara e 
brilhante, ela é classificada como 
dérmica ou mista.

Dermatoscópio

Esse instrumento de avaliação 
cutânea é usado somente para 
os profissionais da área médica; é 
conhecido como “microscópio de 
superfície”, e usado para o diagnóstico de 
lesões pigmentares, é peça fundamental 
para diferenciar as lesões pré-malignas e 
malignas.

É importante que a ficha de avaliação 
facial tenha imagens com rosto, 
pois dessa maneira facilita ao 
profissional preencher os locais em 
que se encontram as alterações. 
Estas fichas podem ser elaboradas 
pelo próprio profissional ou serem 
retiradas de livros da área.

Fotografia

A fotografia é um recurso 
que deve ser usado durante a 
avaliação facial, pois auxilia muito 
no acompanhamento e na 
evolução do tratamento estético, 
é um recurso excelente para 
a comparação dos resultados 
obtidos.

Figura 1.9 | Lâmpada de Wood Portátil 

Fonte: <https://goo.gl/WQpuly>. Acesso em: 5 
abr. 2017. 

Figura 1.10 | Dermatoscópio

Fonte: <http://migre.me/wxDRh>. 
Acesso em: mar. 2016.

Figura 1.11 | Ficha de avaliação facial 

Fonte: <http://migre.me/wxEbM>. Acesso em: 5 
abr. 2017.  
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Com o recurso da fotografia as alterações e imperfeições são 
visualizadas e identificadas para o tratamento.

As câmeras digitais permitem uma resolução grande e deve ser de 
preferência igual ou superior a 3 megapixels (resolução das máquinas 
digitais), e quanto mais pixels forem utilizados para representar um 
objeto, melhores serão a definição e a nitidez.

Deve ser tirada na primeira e na última sessão e sempre no mesmo 
local, para que não haja mudança na iluminação e no ambiente. Para 
isto, alguns cuidados devem ser tomados, como o local e a posição 
do cliente.

A angulação da foto é de noventa graus entre a máquina e o local 
a ser fotografado, a uma distância de 30 cm e com o fundo neutro, 
geralmente branco ou azul. Deve-se tomar cuidado para que não haja 
informações junto a este fundo, como as cortinas, os adesivos, etc.

Outro ponto bastante importante da fotografia é o enquadramento da 
região a ser fotografada e que consiste na regra dos dois terços, onde o 
visor da máquina deve ser dividido em duas linhas imaginárias na vertical e 
na horizontal, onde o objetivo é localizar a imagem no terço medial.

No caso dos tratamentos faciais, a cliente poderá ser posicionada 
em pé ou sentada com a coluna ereta direcionando o olhar para o 
flash, os cabelos devem estar presos ou com touca descartável.

As fotos devem ser tiradas de frente e de perfil, com a cabeça reta 
em posição neutra, evitando assim a flexão, extensão e inclinação 
lateral, e deve-se tomar cuidado para não fazer sombra nas fotos.

Figura 1.12 | Enquadramento da foto

Fonte: Borges (2010).
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Com todos estes dados obtidos durante a anamnese e a avaliação, 
junto com a primeira fotografia, o profissional tem em suas mãos o 
perfil completo do seu cliente e, diante da queixa levantada e dos 
aspectos a serem tratados, traça-se um plano de tratamento que 
geralmente consiste em 10 sessões, inicialmente de atendimento, para 
que se possa observar uma melhora no quadro tratado. É válido lembrar 
que em alguns casos pode haver a necessidade de mais sessões de 
atendimento para que o resultado seja alcançado.

Durante a avaliação, algumas alterações na pele poderão ser 
encontradas, como o envelhecimento, alterações pigmentares e 
alterações de conteúdo sólido e líquido, que serão descritas a seguir.

Grau de Envelhecimento Cutâneo

As rugas podem ser classificadas em rugas profundas ou 
permanentes e rugas superficiais.

As rugas profundas e permanentes são aquelas que não 
desaparecem quando esticamos a pele; já as rugas superficiais são 
aquelas que desaparecem quando estendemos a pele e geralmente 
são resultantes da contração muscular.

Figura 1.13 | Rugas superficiais resultantes da contração muscular

Fonte: elaborado pela autora.

Borges (2010) cita que elementos como adornos, óculos podem 
distrair o profissional ao avaliar a foto, desta maneira deve solicitar que a 
cliente retire qualquer tipo de adornos. 

Lembre-se de que uma boa fotografia é aquela que maximiza a 
informação clínica e minimiza ou elimina informações irrelevantes.

Os direitos de imagem do cliente devem ser respeitados, fazendo 
desta maneira um requerimento de permissão para o uso das imagens 
caso a profissional queira a utilização da mesma.
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As rugas podem ainda ser classificadas em rugas de expressão, 
gravitacionais e finas.

As rugas de expressão estão relacionadas com a atividade 
muscular, ou seja, da ação repetitiva da musculatura. 

As rugas gravitacionais estão associadas à ptose da musculatura 
e das estruturas facias, e, por sua vez, as rugas finas aparecem em 
decorrência de repetidos movimentos nos mesmos locais, como 
no sulco nasogeniano, e na região perioral.

Existe uma avaliação que pode ser realizada que recebe o nome 
de Glogau e está relacionada ao fotoenvelhecimento.

Quadro 1 | Classificação de Glogau: grupos de fotoenvelhecimento

Grupo 1: Leve (geralmente 
entre 20 a 35 anos)

Sem queratose
Poucas rugas
Sem cicatrizes

Grupo 2: Moderada 
(usualmente entre 35-50 anos)

Queratoses actínicas iniciais
Rugas iniciais - linhas paralelas ao sorriso

Poucas cicatrizes

Grupo 3: Avançada 
(usualmente entre 50-65 anos)

Queratoses actínicas
Rugas: presentes em repouso

Cicatrizes 

Grupo 4: Severa (usualmente 
entre 60-75 anos)

Queratoses actínicas
Rugas - muita flacidez e rugas de origem actínica, 

gravitacional e dinâmica

Fonte: Kede e Sabatovich (2009).

Alterações vasculares ou vasculosanguíneas

Eritema

É uma alteração de coloração da pele, de cor avermelhada ou 
rósea, passível de descoloração secundária à dilatação dos vasos 
sanguíneos, ou seja, a vasodilatação.

Telangectasias

Alterações filamentares e sinuosas devido à presença de 
capilares dilatados na derme são frequentemente encontradas na 
face na região do nariz, pálpebras superiores e no queixo.

Nestes casos devemos tomar cuidado, uma vez que os 
procedimentos estéticos como a eletroterapia são contraindicados, 



T1 - Métodos de avaliação e classificação da pele 23

como, por exemplo, o peeling de diamantes, pois trabalham com a 
pressão negativa fazendo sucção da pele, podendo lesionar os vasinhos.

O peeling de diamantes é acoplado a uma bomba de vácuo e tem 
a função de fazer a sucção, sendo medida em milímetros de mercúrio 
(mmHg). Esta sucção é controlada de acordo com a necessidade.

Se a profissional trabalhar com pressão excessiva, podem aparecer 
telangestasias na região trabalhada.

Púrpuras

Caracterizam-se por manchas ou máculas avermelhadas que não 
desaparecem com a digitopressão, resultam do extravasamento de 
sangue na derme; em sua evolução tornam-se arroxeadas.

Petéquias

São alterações avermelhadas em forma de ponto causado 
por hemorragia intradérmica e submucosas. Estas apresentam-se 
puntiformes com até 1cm de diâmetro.

Equimose

São alterações da coloração da pele de 1 a 4 cm de diâmetro. É uma 
hemorragia superficial maior que penetra nos tecidos, podendo gerar uma 
marca preto-azulada. Pode aparecer após uma cirurgia ou uma pancada.

Hematoma

É caracterizado por um extravasamento de sangue no tecido 
subcutâneo por ruptura de veias e arteríolas, sendo consequente de 
contusões.

Figura 1.14 | Telangectasias

Fonte: <http://migre.me/wxE0d>. Acesso em: 5 abr. 2017.



T1 - Métodos de avaliação e classificação da pele24

Alterações de conteúdos sólidos

Pápula

É uma lesão inflamatória 
circunscrita sólida caracterizada 
por elevação sólida, superficial 
e palpável com aspecto 
avermelhado e eruptivo. Apresenta 
diâmetro menor que 0,5 cm.

Nódulo

Lesão palpável como uma massa firme sólida, circunscrita e elevada 
maior que 1 cm de diâmetro e de consistência dura, localizada na derme 
e hipoderme, geralmente perceptível à palpação. Se apresentam bem 
delimitadas, móveis, sendo estruturas benignas e são decorrentes do 
aumento do número de células no nível da hipoderme ou da derme.

Cisto

Lesão em formato de bolsa ou saco 
fechado que contém material líquido, 
ou sólido. O cisto sebáceo é um tumor 
benigno resultante da dilatação cística 
de uma glândula sebácea. É também 
denominada adipoma ou lipoma.

Comedões

Trata-se de uma rolha de secreção e material endurecido 
que são elementos epiteliais e matéria graxa em um orifício 
pilossebáceo. É conhecido popularmente por cravo, é puntiforme 
e pode provocar saliência na superfície da pele.

O comedão situa-se no folículo, obstrui a abertura e forma 
uma rolha impedindo o escoamento do sebo, que é gradualmente 
retido. Apresenta forma alongada e sebácea de cor amarelada ou 
branca. Existem dois tipos de comedões, o preto (oxidado) e o 
branco.

Figura 1.15 | Pápula

Fonte: <https://www.emaze.com/@AOTFLROW/
Caso-cl%C3%ADnico-2>. Acesso em: mar. 2016.

Figura 1.16 | Cisto sebáceo 

Fonte: <http://ticamontana6.blogspot.
com.br/>. Acesso em: mar. 2016.
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Comedão aberto, preto ou 
oxidado apresenta-se com os 
óstios dilatados e no seu ápice 
com a cor escura devido à 
sua oxidação pela exposição à 
radiação ultravioleta.

O comedão branco apresenta 
o óstio fechado e pequeno, 
quase imperceptível e com sebo 
amarelado, uma vez que não 
tem contato com a exposição 
solar.

Milium

É a formação de pequeno 
cisto repleto de queratina ou 
massa queratinosa. O milium 
apresenta-se como tumoração 
minúscula e esbranquiçada de 
aproximadamente 1mm a 2mm 
de tamanho, ou seja, um cisto 
epidermoide por obstrução 
de folículo sebáceo. Geralmente são encontrados na região 
periorbitária e nos dois terços superiores da face.

Alterações de conteúdo líquido

Pústula

Vesícula que apresenta exsudato purulento (pus), eritematosa, 
são pequenas, medindo até 0,5 cm. Apresentam-se com o formato 
cônico, arredondadas ou planas e geralmente localizam-se no 
folículo pilossebáceo.

Figura 1.17 | Comedão aberto

Fonte: <http://migre.me/wxOAH/>. Acesso em: 
mar. 2016.

Figura 1.18 | Comedão fechado

Fonte: <http://migre.me/wxOAZ/>. Acesso em: 
mar. 2016.

Figura 1.19 | Milium

Fonte: <http://migre.me/wxOBj/>. Acesso em:  5 
abr. 2016.
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Abscesso

O abscesso é decorrente de uma infecção que geralmente é 
causada por bactéria, apresenta uma cavidade purulenta, circunscrita 
e de tamanho variável, apresenta um formato de nódulo e a região 
apresenta-se quente e avermelhada, causando dores.

Alterações de pigmentação cutânea

As discromias, conhecidas como manchas ou máculas pigmentares, 
podem estar relacionadas ao aumento, à diminuição ou ausência de 
melanina (pigmento que dá cor à pele).

As alterações de cor da epiderme podem se apresentar de maneira 
local ou difusa, e com tonalidades variadas de cor. Estas alterações 
são na grande maioria de causa multifatorial e clinicamente são 
classificadas em hiperpigmentação (mais escuras que a pele normal), 
hipopigmentação (mais claras que a pele normal) ou acrômicas 
(ausência de pigmentação normal).

Essas alterações pigmentares resultam do excesso do sistema 
melanocitário, quando ocorre aumento da deposição da melanina, 
como, por exemplo, os melasmas, ou da deficiência funcional do 
sistema melanocitário, que é quando ocorre diminuição parcial ou total 
da melanina (hipocromia ou acromia, albinismo).

O melasma consiste em uma mácula de coloração marrom e que 
ocorre na face, região frontal e têmporas.

Dermatoelioses

Também denominadas fotodermatoses, são lesões degenerativas 
da pele causadas pela exposição solar, nas quais pode ocorrer perda 
da elasticidade, atrofia, manchas hipercrômicas, rugas, alterações na 
vascularização e alterações de superfície, podendo se apresentar mais 
áspera, ressecada e descamativa.

As principais dermatoelioses são ceratose solar ou actínica, elastose 
solar, melanose solar, lentigos e leucodermia gruta.

Ceratose solar

Lesão caracterizada pelo espessamento superficial da camada 
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córnea, que pode apresentar-se eritematosa e descamativa, na forma 
de manchas de coloração escura, discretamente elevadas e rugosas.

Elastose Solar

Alteração das fibras elásticas da derme, 
que causa flacidez e ptose dos tecidos.

Lentigo Solar

Caracteriza-se por mácula acastanhada 
bem delimitada de 1 a 3 cm, mas podem 
chegar a 5 cm, resultante da proliferação localizada dos melanócitos em 
consequência da exposição aguda ou crônica à luz solar.

Apresenta coloração marrom clara a escura e as lesões são 
arredondadas ou ovais com bordas irregulares, em geral surgem várias 
lesões nas áreas expostas ao Sol e aparecem geralmente depois dos 40 
anos, sendo mais comum em caucasianos.

Câncer de Pele

Esta grave alteração cresce a cada dia e na grande maioria dos casos 
está relacionada à exposição solar excessiva sem proteção.

Acomete as regiões mais expostas ao Sol e são divididos em 
Carcinoma Basocelular, Carcinoma Espinoceluar e Melanoma.

Carcinoma Basocelular (CBC)

É o mais comum nos seres 
humanos, sendo causado pela 
radiação ultravioleta e pela 
mutação do gene PTCH na maioria 
dos casos.

Os indivíduos com fototipos cutâneos I e II são altamente suscetíveis 
de desenvolver este tipo de câncer, que geralmente se manifesta depois 
dos 40 anos, sendo mais comum em homens do que em mulheres.

A evolução é lenta e geralmente assintomática (sem sintomas), 
surge nas camadas basais da epiderme e tem baixa letalidade e curado 
quando detectado precocemente.

Figura 1.20 | Elastose solar 

Fonte: <http://saude-info.info/elastose-
solar.html>. Acesso em: 15 mar. 2016.

Figura 1.21 | Câncer de pele 
Basocelular 

 

Fonte: <https://goo.gl/4cO6NG>. Acesso em: 5 
abr. 2016.
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Existem cinco tipos clínicos: nodular, ulcerado, esclerosante, 
superficial e pigmentado.

O mais comum é o nódulo-ulcerativo, que consiste em uma pápula 
vermelha, brilhosa com crosta central e que sangra com facilidade.

Carcinoma espinocelular 
(CEC)

Consiste em um tumor 
maligno dos queratinócitos e que 
se desenvolve na epiderme, sendo 
o segundo mais prevalente nos 
casos de câncer de pele.

Pode se desenvolver em 
diversas áreas do corpo, no 
entanto, as áreas mais comuns são aquelas expostas ao Sol.

A lesão consiste em uma placa ou um nódulo com graus variáveis 
de ceratinização no nódulo e/ou superfície. 

A maioria das lesões é induzida pela radiação ultravioleta e está 
associada a um baixo índice de metástases.

Apresenta-se normalmente com coloração avermelhada e na 
forma de machucados ou feridas espessas e descamativas e que não 
cicatrizam e podem ter a aparência similar a uma verruga.

Melanoma 

Os precursores do melanoma são lesões benignas e que podem 
sofrer transformação maligna e posteriormente em um melanoma.

Existem dois tipos de lesões precursoras, os nevomelanocíticos 
displásicos e nevomelanocítico congênito.

O melanoma é o menos frequente dos cânceres de pele, mas  
que apresenta o pior prognóstico, com alto índice de mortalidade, no 
entanto com 90% de chance de cura quando detectado precocemente.

Origina-se da transformação maligna dos melanócitos da junção 
dermoepidérmica ou dos nevomelanócitos displásicos.

Figura 1.22 | Carcinoma Espinocelular 

Fonte: <http://migre.me/wxOFd>. Acesso em: 15 
mar. 2016.
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Em geral tem a aparência de uma pinta na pele de cor 
acastanhada. É muito importante ressaltar que quando a pinta é 
um melanoma estas mudam de cor, de formato e de tamanho, e 
podem sangrar.

Normalmente surgem nas áreas expostas ao Sol. Em estágios 
iniciais o melanoma se desenvolve na camada mais superficial 
da pele, o que facilita a remoção cirúrgica. Já nos estágios mais 
avançados a lesão é mais profunda e espessa, o que aumenta a 
chance de metástase para as outras regiões.

Nesse tipo de câncer a hereditariedade desempenha importante 
papel.

Reconhecendo o melanoma:

A- Assimetria de forma, onde 
uma metade é diferente da outra.

B- Borda irregular - bordas 
irregulares recortadas e 
entrecortadas com limites bem 
definidos.

C- Cor heterogênea – 
mosqueada, padrões variados de 
coloração.

D- Diâmetro - geralmente 
grandes, em média 6 (mm)

E- Elevação - quase sempre presente e irregular.

É muito importante que a qualquer sinal suspeito o médico 
dermatologista deve ser procurado.

De forma alguma cabe ao profissional da área da estética e 
do embelezamento o diagnóstico e o tratamento, no entanto, 
é dever conhecer estas alterações e encaminhar para o médico 
dermatologista.

Todas as alterações podem ser encontradas durante a avaliação 
e o profissional da área da estética deve estar atento às alterações, 
e aquelas que não competem a tratamentos estéticos, encaminhar 
para o médico dermatologista.

Figura 1.23 | Melanoma 

 

Fonte: ,http://www.dermatologia.net/cat-
doencas-da-pele/melanoma-maligno/>. Acesso 
em: 15 mar. 2016.
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Classificação dos tipos de pele

A classificação da pele é realizada no momento da avaliação 
cutânea através da inspeção visual, com auxílio da lâmpada de Wood e 
da lupa de aumento, e da palpação cutânea.

Esta também é uma etapa fundamental para estabelecer o tipo de 
pele da cliente, pois junto com as alterações apresentadas é que irá 
traçar um plano de tratamento.

O equilíbrio fisiológico da pele está relacionado ao seu manto 
protetor e este recebe o nome de manto hidrolipídico. 

O pH significa Potencial Hidrogeniônico, e conforme seu valor, 
que é determinado em uma escala que vai de 0 a 14, identifica-se 
as características do meio observado, podendo ser ácido, neutro ou 
alcalino.

Figura 1.24 | Escala de pH

Fonte: <https://goo.gl/Xpbwvk>. Acesso: 15 mar. 2016

Uma pele saudável apresenta um pH em torno de 4,5 e 6, isto 
significa que a pele apresenta um pH ácido e este contribui para a 
proteção bactericida e fungicida.

Produtos cosméticos usados de maneira incorreta sobre a pele 
podem alterar o seu pH, deixando a pele mais susceptível a alterações.

É muito importante cuidar do seu rosto, respeitando as características 
dele usando produtos que são indicados para o seu tipo de pele. 
Lembrando que um produto indicado para o corpo não deve ser usado 
para tratar a face, pois pode alterar o pH. 

Classificação da pele quanto ao conteúdo sebáceo

Com relação a esta classificação, podemos encontrar a pele normal 
ou eudérmica, oleosa, mista.
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Pele normal

A pele normal ou eudérmica possui um pH denominado de 
fisiológico, ou seja, a pele se encontra em equilíbrio, onde a glândula 
sebácea apresenta uma secreção normal.

É uma pele onde os processos biológicos (perda de água, 
queratinização, descamação, e as secreções sebáceas e sudoríparas) 
encontram-se em equilíbrio. A pele é macia e suave, sendo sedosa ao 
toque, possui flexibilidade e elasticidade. A principal característica desta 
pele é que os poros são diminutos e pouco visíveis.

Esse tipo de pele é semelhante à pele de um bebê e raramente 
encontrada em nosso meio.

Pele oleosa

Bem característica do nosso clima tropical; 
este tipo de pele apresenta um pH alcalino ou 
básico, uma vez que a secreção sebácea é 
abundante, pois as glândulas produzem sebo 
em excesso.

Se caracteriza por ser brilhante, com 
excesso de brilho por toda a face, com os 
poros dilatados e presença de comedões 
abertos e fechados.

Uma outra característica deste tipo de pele é ser espessa, áspera 
(espículas salientes) e resistente. É uma pele comum entre os 
adolescentes e jovens, devido às alterações hormonais que afetam 
a produção de sebo das glândulas sebáceas, sendo predisposta ao 
desenvolvimento da acne.

Pele Seca

Também chamada de pele alípica, esta pele possui um pH ácido e 
tem a secreção sebácea em deficiência. 

É caracterizada por uma pele descamativa com sensação de 
estiramento, é áspera e opaca. De uma maneira geral, ocorre uma 
diminuição da função da barreira e consequente aumento no fluxo passivo 
de perda transepidérmica de água e diminuição da secreção sebácea.

Figura 1.25 | Pele oleosa

Fonte: elaborada pela autora.
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Há perda de elasticidade, e as alterações da barreira que faz a 
proteção como mencionado acima tornam esta pele seca e fragilizada, 
e desta maneira requer mais cuidados ao tratar; é uma pele com maior 
tendência a rugas e flacidez tissular.

Os cosméticos que devem ser usados neste tipo de pele são 
cosméticos que hidratem o estrato córneo através da oclusão, 
umectação e hidratação ativa.

O mecanismo de oclusão forma uma barreira lipídica superficial por 
meio de um filme graxo sobre a pele que evita a evaporação da água e 
a perda transepidermal (RIBEIRO, 2010).

Maio (2004) cita que na umectação os agentes umectantes são 
hidrossolúveis com alta absorção de água, onde os hidratantes agem 
retendo a água da formulação cosmética.

A hidratação ativa ocorre através das aquaporinas, que são proteínas 
transmembrânicas que funcionam como canais de água e conduzem 
as moléculas de água de dentro para fora da célula.

Pele mista

É um tipo de pele 
frequentemente encontrada e que 
apresenta características da pele 
oleosa e da pele seca na mesma 
face.

Nas região T, que compreende 
a testa, o nariz e o mento, são 
observadas as características da 
pele oleosa, como poros dilatados, 
pele com brilho excessivo e grossa; e na região das bochechas, uma 
pele seca com uma espessura mais fina e com tendência à descamação.

Classificação da pele quanto ao conteúdo hídrico 

Uma outra maneira de avaliar a pele está relacionada com a 
quantidade hídrica desta pele, sendo classificada em uma pele hidratada 
e desidratada.

Figura 1.26 | Pele mista 

Fonte: <http://migre.me/wxOJG/>. Acesso em: 
mar 2016.
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Uma pele hidratada apresenta um aspecto saudável e uma 
quantidade aquosa necessária para um bom funcionamento cutâneo.

Já a desidratação é quando a quantidade de água não é suficiente, 
com uma desidratação superficial que afeta apenas a capa córnea, 
sendo observada uma descamação cutânea. E a descamação pode 
ser mais profunda, afetando os planos mais profundos da pele, 
apresentando uma certa rugosidade.

Tabela 1.1 | Classificação da pele quanto ao conteúdo

Conteúdo Sebáceo Conteúdo Hídrico 

Pele Oleosa
Brilho de óleo, com poros dilatados

Pele Hidratada
Brilhosa, lustrosa

Pele Seca

Áspera, descama, envelhece com mais facilidade.

Pele Desidratada

Falta de brilho, opaca, envelhece 
com mais facilidade.

Fonte: elaborada pela autora.

Fototipos de pele

A pigmentação melânica da pele é geneticamente determinada, e é 
determinada da maior ou menor tolerância à exposição celular.

De uma maneira geral, nem todas as pessoas têm a mesma cor 
de pele e cada uma tem uma resposta diferente às alterações solares. 
Responde diferentemente às radiações solares. E é através destas 
reações que a pele tem diante das radiações solares que daremos 
uma classificação ao tipo de pele. É de grande importância sabermos 
diferenciar os fototipos, pois eles nos ajudam na escolha do fator de 
proteção solar.

A coloração cutânea está relacionada a diversos fatores. O 
dermatologista Fitzpatrick ressalta que a cor natural da pele pode ser 
classificada em:

- Constitutiva: onde os fatores genéticos agem em todas as etapas 
da melanogênese, fornecendo as características aos melanossomas 
pelos genes da pigmentação, ou seja, esta está relacionada apenas com 
a pigmentação cutânea herdada, sem a interferência da radiação solar.

- Facultativa: onde a cor natural da pele depende da exposição solar, 
ao processo de envelhecimento e exposição solar.
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Tabela de Fototipos

A classificação segundo a coloração da pele é dada por uma 
tabela universal denominada de Classificação de Fitzpatrick, é muito 
conhecida e foi criada em 1976 pelo dermatologista Fitzpatrick, na qual 
observamos as diferentes reações solares da pele; ou seja, a resposta 
da pele frente à exposição solar, bem como as características de cada 
uma destas.

No entanto, com a miscigenação dos países, muitas vezes torna-se 
difícil encaixar perfeitamente as pessoas em um fototipo específico. A 
cor da pele varia segundo a raça, e no indivíduo conforme a região do 
corpo, sendo influenciada também pelas condições do meio.

Essa classificação é feita em uma escala que vai de I a VI e cada uma 
com as suas características, que engloba a cor da pele, dos cabelos e 
dos olhos.

Tabela 1.2 | Classificação de Fitzpatrick

Tipo 
de 

Pele
Características Definição

Sensibilidade 
à radiação 
ultravioleta 

Queimadura 
Bronzeado 

I

Pele Branca:  
extremamente 
clara com sardas.

Cabelo: ruivo 

Olhos: azuis ou 
verdes 

Europeu Muito sensível 
Sempre 

queima, nunca 
bronzeia.

II

Pele Branca:  clara

Cabelo: loiro 

Olhos: azuis 

Europeu Muito sensível 

Sempre 
queima, 
bronzeia 

minimamente

III

Pele: morena 
clara

Cabelos: castanho 
claro

Olhos: castanho 
claro

Frequentemente 
queima Mediano 

IV

Pele: morena

Cabelo: castanho 
escuro

Olhos: castanhos 
ou pretos

Mediterrâneo Raramente 
queima

Superior ao 
mediano
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V

Pele: mulata

Cabelo: preto

Olhos: pretos 

Indígena Raramente 
queima Alto

VI

Pele: negra

Cabelo: preto

Olhos: escuros

Negro Não queima Pigmentação 
profunda

Fonte: adaptada de Kede e Sabatovich (2009).

Aqui terminamos nosso estudo sobre os métodos de avaliação 
facial e as técnicas para a avaliação cutânea. 

Essa avaliação minuciosa irá direcionar o tratamento estético 
com resultados satisfatórios.

Lembre-se de que ao final das dez sessões de tratamento você 
deve reavaliar seu cliente e passar o feedback do tratamento, que 
será comprovado através da documentação fotográfica.

Bom estudo a todos.

Portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia

• Acesse o site do Portal da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia, você vai encontrar informações sobre o prazo de 
vencimento das maquiagens e como este pode influenciar em 
reações alérgicas que podem aparecer na pele. Disponível em: 
<https://goo.gl/gJ2YFQ>. Acesso em: 19 mar. 2016.

Anamnese Facial para Estética

• Assista ao vídeo que fala sobre a importância da ficha de 
anamnese de avaliação. Disponível em: <https://goo.gl/ptepuU>. 
Acesso em: 19 mar. 2016. Tempo de duração: 1:59

A pele humana sua estrutura e suas cores

• Assista ao vídeo que fala sobre os fototipos de pele. Disponível 
em: <https://goo.gl/ZxQFxA>. Acesso em: 23 mar. 2016. Tempo 
de duração: 6:26
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AGORA É A SUA VEZ

Dermatologia.net

• Neste site da dermatologia.net você vai encontrar diversos 
assuntos interessantes sobre a dermatologia e a área da estética, 
e neste link sobre as melanoses solares, assunto discutido neste 
tema.  Disponível em: <http://www.dermatologia.net/cat-estetica/
melanose-solar-mancha-senil/>. Acesso em: 19 mar. 2016.

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla 
escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados 
e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Qual a importância da anamnese e da avaliação para os 
tratamentos estéticos faciais?

2. A lâmpada de Wood é um recurso usado na área da 
estética com qual objetivo?
a) Esta lâmpada é usada com o intuito de avaliar o nível de 
ptose da pele. 
b) Esta lâmpada avalia a quantidade de fibroblastos presentes 
na derme papilar.
c) Esta lâmpada é usada para avaliar a quantidade de fibras 
colágenas presentes na derme e com isso o nível de flacidez.
d) Esta lâmpada é usada para avaliar a quantidade de 
pigmentos presentes na região da hipoderme.
e) Consiste em um método não invasivo que possibilita 
visualizar as dife-renças de coloração da pigmentação 
cutânea nos casos de hipercromias.

3. Uma das classificações dos tipos de pele está relacionada 
com o conteúdo sebáceo que a pele apresenta. Dentro desta 
classificação temos a pele oleosa com características bem 
específicas. Com relação a estas características, assinale a 
alternativa correta: 
a) Esta pele se caracteriza por poros diminutos e regiões 
com descamação intensa. 
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b) Neste tipo de pele a denominada região T é extremamente 
oleosa, com as laterais secas.
c) É caracterizada por uma pele descamativa com sensação 
de estiramento, é áspera e opaca.
d) Caracteriza-se por ser brilhante, com excesso de brilho 
por toda a face, com os poros dilatados e presença de 
comedões abertos e fechados.
e) A pele oleosa possui um pH denominado de fisiológico, 
ou seja, a pele se encontra em equilíbrio, onde a glândula 
sebácea apresenta uma secreção normal.

4. É muito importante que a profissional do embelezamento 
saiba identificar as diferenças da pele hidratada para a 
desidratada. Qual a principal diferença entre elas?

5. Qual seria a melhor maneira do profissional do 
embelezamento evitar intercorrências durante seu 
atendimento?

Neste tema conhecemos os métodos de avaliação e a importância 
de uma anamnese e avaliação detalhada. É de suma importância que o 
profissional da área do embelezamento identifique os tipos cutâneos, 
pois cada um possui uma característica particular.

A área do embelezamento vem crescendo a cada dia, novos 
recursos e cosméticos aparecem com propósitos significativos para a 
melhora da qualidade da pele; no entanto, nada disto tem valor se o 
profissional não souber classificar e identificar as alterações cutâneas.

Diversas das alterações citadas neste material são de tratamento 
exclusivo para médicos dermatologistas, mas o profissional do 
embelezamento deve saber identificar e, muitas vezes, encaminhar seu 
cliente para um diagnóstico mais preciso.

É muito importante que durante toda a entrevista, a avaliação e as 
sessões de atendimento, o profissional esteja atento à queixa principal 
do seu cliente, para que o atendimento a ele direcionado seja feito de 
uma forma responsável visando um resultado satisfatório.
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Day-light: luz de alta qualidade que aumenta a visibilidade.

FNH: fator de hidratação natural da pele.

Células de Merkel: células da região da epiderme responsáveis pela 
função sensorial.

É dever de todos nós, profissionais da área do embelezamento, 
prestar um serviço de qualidade, dando toda a atenção para o nosso 
cliente, para desta maneira fidelizá-lo junto aos nossos serviços.

Espero que você tenha feito um bom proveito deste material, 
assista aos vídeos sugeridos, pois eles reforçam o material escrito. 
Até mais! 
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Home-care: Produtos cosméticos que são indicados para usar em 
casa. 

Queratinócito: células encontradas na região da derme. 

Hidroeletrolítico: relacionado à quantidade de água e de eletrólitos 
(sódio, potássio, magnésio) presente no organismo.

Manto hidrolipídico: Funciona como uma película protetora, e a 
manutenção de suas características está diretamente relacionada ao 
equilíbrio fisiológico e pH da pele, formado por uma porção lipídica e 
uma porção hídrica.

Nutricosméticos: São produtos formulados para administração oral, 
suplementação de nutrientes.

Ptose: Queda de alguma estrutura, perda de sustentação.  

Feedback: Se caracteriza por uma devolutiva, um retorno a ser dado 
para seu cliente da evolução do tratamento.
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Convite à leitura

Seja bem-vindo ao Tema 2.

Neste tema você irá aprender sobre o envelhecimento e as 
alterações faciais que ele traz.

O envelhecimento é um processo associado ao declínio das 
funções de todos os sistemas do organismo e a pele é um dos 
órgãos que é afetado por ele. O envelhecimento cutâneo é um 
processo progressivo e está associado à idade cronológica, sendo 
intensificado por vários fatores que são chamados de intrínsecos e 
extrínsecos e que no decorrer desta unidade vocês irão conhecer.

Nos dias atuais, a expectativa de vida vem aumentando a cada 
dia já que a população está envelhecendo com qualidade de vida. 
A busca por essa qualidade de vida e, junto dela, a beleza e a 
autoestima, estão cada vez maior, dessa forma a necessidade dos 
profissionais da área do embelezamento e da estética atenderem à 
necessidade de seus clientes.

Convido todos vocês a participarem do fórum, uma ferramenta 
importante para que você, aluno, tire todas as suas dúvidas e faça 
seus comentários.
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Tema 2

Reconhecendo os distúrbios 
da pele, envelhecimento

POR DENTRO DO TEMA

Envelhecimento  

A cada dia a expectativa de vida vem aumentando de maneira 
significativa, principalmente em países desenvolvidos, pois avanços 
importantes na área médica e na qualidade de vida possibilitaram um 
aumento da expectativa de vida ao longo de todo o século XX.

Na pré-história um homem com 25 anos era considerado velho 
pois a média era de 18 anos tamanha era dificuldade de sobrevivência. 
Já na  Grécia antiga, por exemplo, a expectativa de vida era em 
média de 33 anos. Nos dias atuais esta expectativa teve um aumento 
significativo com a média de 75 anos e isto se deve ao fato de que 
a preocupação com a qualidade de vida tem aumentado. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde a população brasileira com 
idade acima dos 60 anos crescerá em média 16 vezes, uma vez que a 
expectativa de vida é uma realidade notória. Nos países industrializados, 
a expectativa de vida nos anos 90 era de 65 anos e nos dias atuais é de 
75 anos, principalmente nos países desenvolvidos.

A Organização das Nações Unidas aponta 1100 bilhões de idosos 
para o ano de 2025. É válido observar, no entanto, que o envelhecimento 
da população não significa apenas um aumento no número de idosos, 
mas também o crescimento do número de idosos proporcional à 
população.

O crescente envelhecimento populacional está relacionado à 
qualidade de vida que vem sendo imposta à sociedade no decorrer dos 
anos, os indivíduos estão focados em uma alimentação balanceada, 
rica em nutrientes e vitaminas e pobre em açúcares, carboidratos e 
gorduras. Sem contar com o aumento significativo da prática de 
atividade física que, nos dias atuais, engloba os indivíduos jovens, de 
meia idade e os idosos.
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Com o envelhecimento da população, ocorre uma exposição 
prolongada aos agentes tóxicos, irritantes químicos e fatores externos 
aos ambientais como a poluição e a radiação solar.

O número crescente de idosos pressiona os sistemas de saúde e 
previdenciário e os custos nessas áreas tornam-se cada vez maiores. 
Portanto, há a necessidade de estratégias para a melhoria da saúde e 
da qualidade de vida e a profissional da área do embelezamento conta 
com estratégias preventivas de orientação para a redução de doenças 
cutâneas e do câncer de pele.

Processo de envelhecimento 

O envelhecimento é um processo natural, progressivo e irreversível 
que está associado a diferentes fatores biológicos, psíquicos e sociais e 
a um ciclo vital do organismo que é dividido em três fases: a infância, a 
maturidade e o envelhecimento.

Esse fenômeno pode ser dividido em envelhecimento primário, 
secundário e terciário. O envelhecimento primário é aquele relacionado 
como o processo natural e gradativo que atinge todos os seres 
humanos e possui efeito cumulativo. Já o envelhecimento secundário 
é aquele que resulta das influências externas e tem como característica 
ser decorrente de fatores cronológicos, culturais e geográficos. Por 
fim, o envelhecimento terciário, também chamado de terminal, é um 
período em que aparecem as alterações físicas e cognitivas e que são 
ocasionadas pelo acúmulo dos efeitos do envelhecimento. 

As variações que ocorrem durante todo o processo de 
envelhecimento estão relacionadas a diversos fatores que vão desde o 
estilo de vida até as condições socioeconômicas e o processo de saúde 
e doença. Durante todo esse processo as alterações são notadas desde 
o nível celular, com a diminuição da atividade dos órgãos e sistemas ao 
executar suas funções de maneira natural, o que pode ao longo dos 
anos acarretar em doenças.

O envelhecimento é um processo progressivo e com efeitos 
cumulativos que afeta o organismo como um todo acarretando em 
alterações nos sistemas corporais. No sistema cardiovascular, por 
exemplo, ocorre uma redução da freqüência cardíaca, aumento 
dos níveis de colesterol e da resistência vascular bem como um 
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aumento da tensão arterial. Há também uma diminuição da ventilação 
pulmonar e da capacidade de funcionamento dos alvéolos com 
comprometimento do sistema respiratório. Outro importante sistema 
que sofre as alterações no processo do envelhecimento é o sistema 
músculo-esquelético, com a perda da massa muscular, diminuição 
da densidade óssea e alterações na coluna vertebral. O sistema 
nervoso também apresenta alterações significativas no decorrer deste 
processo, que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. Com o passar 
dos anos pode, ainda, ocorrer uma redução da atividade neuronal e 
da condução nervosa, assim como na intensidade dos reflexos e das 
reações. É nesse período também que se faz notório um declínio 
gradual e progressivo nas funções cognitivas, com dificuldades de 
aprendizagem e esquecimentos.

O principal aspecto do envelhecimento e que será alvo do nosso 
estudo é o envelhecimento cutâneo. Este se caracteriza por um 
processo progressivo e que está associado à idade cronológica, 
podendo ser intensificado por vários fatores que são chamados de 
extrínsecos ou externos.

O envelhecimento é variável de indivíduo para indivíduo podendo 
ocorrer de maneira lenta e gradual para uns e, para outros, pode 
acontecer de maneira mais acelerada.

É um processo fisiológico que tem sua gênese geneticamente 
programada, embora agravada por fatores ambientais. A maior 
evidência do envelhecimento cutâneo pode ser observada na face.

O envelhecimento pode ser caracterizado pelo conjunto de 
alterações inevitáveis que ocorrem progressivamente em nosso 
organismo ao longo de nossas vidas. 

Um dos sistemas que mais sofre alterações com o envelhecimento 
é o sistema tegumentar, que apresenta diversas alterações com o 
decorrer dos anos e o profissional da área do embelezamento deve 
conhecer estas alterações que, a partir de agora, serão alvo de estudo.

O processo de envelhecimento da face depende de diversos fatores 
como os fatores genéticos, anatômicos, cronológicos e ambientais, e 
afeta a pele e os tecidos mais profundos. Ocorre um enfraquecimento 
das estruturas faciais o que resulta nas mudanças das características da 
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face. Ribeiro (2006), cita que o envelhecimento pode ser classificado 
em intrínseco ou cronológico e extrínseco ou fotoenvelhecimento .

Envelhecimento intrínseco ou cronológico 

Se caracteriza pelas alterações que ocorrem com o passar dos anos,  
sendo inevitável e progressivo. Este envelhecimento está relacionado 
com a genética e sofre influência dos fatores de crescimento e dos 
hormônios que declinam com a idade, como os hormônios sexuais, 
estrogênio, progesterona, entre outros. Este envelhecimento acontece 
de maneira natural, é mais suave e lento, levando, desta maneira, a 
danos estéticos mais suaves.

O desgaste e a senescência celulares, que são características 
do processo de envelhecimento, resultam das alterações celulares 
moleculares do meio celular e também do DNA (Gilchrest e Krutmann, 
2007).

Uma das grandes alterações do processo de envelhecimento é a 
capacidade de replicação das células. Estas possuem uma limitação 
no número de vezes que podem se replicar e, com o passar dos anos, 
a multiplicação vai se tornando escassa.

Figura 2.1 | Envelhecimento intrínseco, cronológico

 

Fonte: <https://goo.gl/jNt9Nr>. Acesso em: mar. 2016.

Envelhecimento extrínseco ou fotoenvelhecimento 

Está associado aos fatores causais externos e aos hábitos de vida 
do indivíduo. O envelhecimento extrínseco é mais agressivo, rápido e 
danoso, determina danos estéticos mais graves gerando discromias, 
flacidez, rugas profundas e degenerações tumorais. A pele apresenta 
características de espessura, manchas e rugas mais profundas.

Estão associados a este envelhecimento a exposição solar 
(fotoenvelhecimento), uso excessivo de álcool, tabagismo, radicais 
livres stress e a má nutrição.
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Figura 2.2 | Envelhecimento extrínseco, fotoenvelhecimento

 

Fonte: <https://goo.gl/GefBJq>. Acesso em: mar. 2016.

O fotoenvelhecimento está associado às alterações cutâneas 
resultantes da exposição prolongada ao sol, sendo estas provocadas 
pela radiação ultravioleta. Surge nas áreas expostas ao sol sob o efeito 
repetitivo dos raios ultravioletas e, a longo prazo, gera modificações no 
tecido cutâneo.

A radiação solar altera o código genético das células e inibe os 
mecanismos de defesa que protegem contra o câncer de pele, 
especialmente as pessoas de pele clara, os fototipos I e II. No, entanto 
todos os fototipos de pele estão sujeitos aos efeitos danosos da 
radiação solar, pois a camada de ozônio que filtra os raios ultravioletas 
está sendo destruída a cada dia.

Essa camada de ozônio funciona como um escudo que cobre 
a superfície de toda a terra, sendo constituída de oxigênio na forma 
de gás ozônio. Tem uma função importante que é absorver os raios 
nocivos do sol.

Figura 2.3 | Camada de Ozônio
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Fonte: <https://goo.gl/6FF51C>. Acesso em: mar. 2016.

A radiação ultra-violeta (UV), compreende uma região de espectro 
eletromagnético solar que é dividida em três faixas (UVA, UVB e UVC). 
A radiação UVA é aquela compreendida entre 320 a 400 nanômetros 
(nm) e que produz pigmentação direta causando eritema suave, 
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danifica o colágeno e a elastina e resulta em fotoenvelhecimento. Estes 
raios penetram mais profundamente na pele. Já a radiação UVB é a 
compreendida entre 290 e 320 nanômetros (nm), produz queimaduras, 
bolhas, edemas e inflamações na pele. Inibe a função das células de 
Langerhans, causa alterações do DNA e câncer. Este tipo de radiação 
é predominante entre as 10 e as 16 horas sendo ainda mais intensa 
no verão. Por fim, a radiação UVC é a compreendida entre 200 a 290 
nanômetros e praticamente não chega à superfície terrestre, pois é 
barrada pela camada de ozônio.

Este tipo de envelhecimento chamado de extrínseco ou 
fotoenvelhecimento é responsável pelo aparecimento de rugas 
profundas, sulcos, alterações na pigmentação cutânea, queratoses e 
melanomas.

Figura 2.4 | Profundidade dos raios UVA e UVB
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UVA e UVB
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Fonte: <https://goo.gl/7Emk6M>. Acesso em: mar. 2016.

É válido lembrar que não é somente a pele que envelhece, mas os 
tecidos subcutâneos também, com variações volumétricas.

Outro fator que está associado ao envelhecimento extrínseco é o 
tabagismo. A nicotina presente no cigarro causa uma vasoconstrição 
e hipóxia na pele e, com isso, a pele torna-se mal nutrida e sem 
oxigenação. O tabagismo pode reduzir a umidade do estrato córneo , 
ocorre  também alteração nas fibras elásticas e diminuição na síntese de 
colágeno o que torna a pele mais espessa, fragmentada e amarelada, 
com um aumento nas rugas na região perioral visível na pele dos 
indivíduos fumantes.

O cigarro pode afetar também a formação das ligações de colágeno 
agravando a pele, pois existe uma enzima presente na nicotina que destrói 
o colágeno e reduz o manto lipídico da pele, tornando-a seca e opaca.
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Ainda com relação ao fumo, o calor da chama e o contato com 
a fumaça carregada de substâncias tóxicas levam a uma perda 
da elasticidade cutânea. O ato de pitar o cigarro faz com que 
apareçam ao redor da boca rugas acentuadas pela ação constante 
da musculatura perioral envolvida na ação de pitar.

O tabagismo pode piorar a pele tornando-a seca e atrófica, 
além das substâncias tóxicas do cigarro estimularem a produção 
de leucócitos que são responsáveis pela liberação de radicais livres 
que inativam a produção da enzima que protege a pele.

O consumo de álcool em excesso pode também contribuir para 
o processo de envelhecimento, uma vez que altera a produção 
de enzimas e estimula a formação de radicais livres que são os 
grandes vilões do envelhecimento.

Por outro lado, a alimentação balanceada além de contribuir 
para um bom funcionamento do organismo em geral auxilia 
também na saúde da pele e ajuda na prevenção do envelhecimento 
precoce.

Um dos alimentos que pode ser considerado um dos grandes 
vilões do envelhecimento é o açúcar. Este carboidrato encontrado 
em diferentes alimentos é responsável por fazer uma ligação das 
moléculas com as proteínas do organismo conhecido como 
glicação e este processo provoca na pele a perda da elasticidade, 
contribuindo para a flacidez cutânea.

É válido lembrar que a produção de radicais livres acelera o 
envelhecimento e, desta maneira, os alimentos antioxidantes 
contam com substâncias que neutralizam a ação destes radicais. O 
ideal é, além de manter o consumo de verduras, legumes e carnes 
brancas, aumentar o consumo de alimentos ricos em vitamina 
C (laranja, limão, acerola) e vitamina E (cereais integrais, óleos 
vegetais e sementes).

Não poderia deixar de mencionar um dos maiores causadores 
do envelhecimento cutâneo, os radicais livres. Estes se formam 
dentro das células por fatores como a exposição à radiação 
ultravioleta, poluição, stress e o fumo. Estes radicais livres provocam 
um estresse oxidativo celular levando a degradação do colágeno.
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Tabela 2.1 | Diferenças entre envelhecimento intrínseco e extrínseco

Parâmetro Envelhecimento intrínseco Envelhecimento extrínseco

Aparência da 
superfície Diminuição de rugas finas Textura semelhante à couro

Epiderme Diminuição da proliferaçao das 
células

Crescimento frequente de células pré-
cancerosas

Elasticidade Decréscimo do tecido elástico Produção de tecido elástico anormal 
(elastose)

Colágeno Alguma perda Perda pronunciada e degradação dos 
feixes de colágeno (colagenase)

Microcirculação Decréscimo moderado e aumento 
de tempo

Grande decréscimo e má formação do 
tecido cutâneo

Fonte: Damazio e Gomes (2009).

Teorias relacionadas às causas do envelhecimento

Guirro e Guirro (2004) cita que diversas são as teorias publicadas 
quanto às causas do envelhecimento e a mais aceita nos dias atuais é a 
teoria dos radicais livres.

Antes de estudarmos a teoria em si vamos conhecer o que são os 
radicais livres.

Radical livre

É definido como radical livre toda molécula que tem um elétron 
ímpar na sua órbita. Os radicais livres são moléculas instáveis e reativas 
e que  possuem uma vida média muito curta, já que a maneira que 
existe para manter o equilíbrio é extrair elétrons de outras moléculas 
saudáveis, desenvolvendo neste processo outros radicais livres e 
danificando os componentes das células, isto é buscam se equilibrar 
deteriorando as células saudáveis.

Quando dois radicais livres se encontram, as duas 
moléculas deixam de agir como radicais livres, mas 
quando um radical livre reage com uma molécula 
normal, imediatamente desencadeia uma reação em 
cadeia, formando um número sem fim de radicais livres, 
que só termina na presença de agentes antioxidantes. 
(GUIRRO; GUIRRO, 2004, p. 286)

Esses radicais livres são causados por fatores externos e entre eles 
podemos citar a poluição ambiental, a radiação solar e atividade física 
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muito intensa. A maioria dos radicais livres encontrados no organismo 
vem do oxigênio, daí a relação com o ato de envelhecer precocemente.

Os agentes antioxidantes promovem o equilíbrio do organismo 
defendendo-o da agressão dos radicais livres; quando a produção 
dos radicais livres como, por exemplo, devido à radiação solar é maior 
que dos agentes antioxidantes inicia-se um processo de degeneração 
da integridade das células e isto leva a um abalo na estrutura geral do 
organismo.

Os radicais livres produzem efeitos deletérios em diferentes 
componentes celulares dando início a processos degenerativos. Dentre 
as estruturas celulares que sofrem com a ação dos radicais livres estão as 
proteínas, os ácidos nucléicos e os lipídeos da membrana celular. Outros 
dois componentes que também são vítimas dos radicais livres e que 
influenciam na qualidade da pele são o colágeno e o ácido hialurônico.

Figura 2.5 | Radicais livres e Antioxidantes
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Teoria dos radicais livres

É a teoria mais aceita nos dias atuais e postula que o envelhecimento 
está relacionado com a os efeitos deletérios no organismo causados 
pelas espécies reativas de oxigênio. Este processo ocorre nas células e 
90% das espécies reativas são produzidas na mitocôndrias, ou seja, o 
oxigênio em alta concentração pode ser tóxico para os tecidos.

Esta teoria postula que os radicais livres são moléculas instáveis e 
reativas que possuem uma vida média muito curta e que, para manter 
seu equilíbrio extraem elétrons de outras moléculas saudáveis, 

Fonte: adaptada de: <https://goo.gl/jXGQIa>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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desenvolvendo, nesse processo, outros radicais livres e danificando 
os componentes das células, Isto é, buscando manter seu equilíbrio 
deterioram as células saudáveis do organismo.

Teoria do Relógio Biológico 

Essa teoria foi uma das primeiras a ser estudada para explicar o 
envelhecimento e postula que o organismo possui um relógio que 
determinaria o início do envelhecimento. Os defensores desta teoria 
afirmam que este controle seria realizado em um centro regulador 
situado no cérebro.

Diferentes teorias ao longo dos anos foram aparecendo, no entanto, 
a mais aceita por diferentes pesquisadores é a teoria dos radicais livres.

Teoria do Desgaste

De acordo com esta teoria, o organismo é representado por uma 
máquina que se desgasta de acordo com o uso e o tempo. Ao longo 
dos anos as peças (órgãos e sistemas) desta máquina são solicitadas 
repetidas vezes e que pode causar lesões ao longo do tempo e desta 
maneira o envelhecimento de todas as estruturas.

Figura 2.6 | Músculos da face
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Fonte: <http://cirurgiaplasticalaviano.blogspot.com.br/2012/12/botox.html>. Acesso em: abr. 2016.
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Simetria proporções faciais

A simetria facial é um fator contribuinte para a harmonia da face, no 
entanto, os dois lados não se apresentam totalmente simétricos. O grau 
de assimetria entre os dois lados da face depende de alguns fatores 
como o grau de desenvolvimento ósseo, a deposição de gordura e a 
atividade da musculatura desta região.

Para analisar a face o ideal é dividi-la em três terços.

Terço superior da face 

 O terço superior da face inclui a testa e as sobrancelhas e estende-se 
desde a linha de inserção dos cabelos até a região interciliar (glabela) e as 
sobrancelhas. O processo de envelhecimento nesta região revela uma 
sobrancelha envelhecida e com rugas na região mesmo em repouso. 
São visíveis rugas e sulcos na região frontal (testa) e glabelar (entre as 
sobrancelhas) e estes são causados pela distensão repetida na pele 
pelos músculos faciais da mímica. As rugas horizontais que aparecem 
na testa são resultantes da ação repetida da musculatura frontal e os 
sulcos horizontais na região da glabela são criados também pela ação 
repetida da musculatura desta região. As sobrancelhas deslocam-se 
para baixo com ptose associada à uma perda da elasticidade desta 
região.

Terço médio da face 

O terço médio inclui a face média, os olhos e o nariz e estende-
se desde a região interciliar até a subnasal. Nesta região as alterações 
se concentram na região dos olhos e da musculatura desta região, 
nariz e região das bochechas. Alongamento e ptose da ponta do nariz, 
frouxidão das pálpebras superiores e inferiores. 

Terço inferior da face

Inclui a região inferior das bochechas, a linha da mandíbula e o 
pescoço, e estende-se desde a porção subnasal até o mento. As 
alterações desta região são primeiramente de tratamento cosmético 
e raras vezes resultam em anormalidades funcionais. Com o passar da 
idade é visível um aumento da frouxidão da pele, ocorre reabsorção 
da altura da maxila e da mandíbula, excesso de pele de tecidos moles. 
Ocorre ptose (queda) do mento, alongamento e queda do lábio superior.
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Fonte: <http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=5546>. Acesso em: abr. 2016.

Figura 2.7 | Proporções da face

Manifestações clínicas e histológicas da pele envelhecida 

As principais alterações são encontradas na junção dermoepidérmica 
(que tem a função de promover a comunicação e a troca entre a 
derme e a epiderme), onde é observado um achatamento das cristas 
interpapilares acarretando em redução da superfície de contato entre a 
derme e a epiderme e, por consequência, a diminuição da permuta de 
nutrientes entre estas duas camadas.

Na região da epiderme ocorre alterações por irregularidades na pele,  
há um aumento da espessura (textura) e alteração da cor. É observada 
também uma rarefação e queda dos pêlos além de uma diminuição 
na quantidade de melanócitos do bulbo piloso e o aparecimento de 
cabelos e pêlos brancos. 

As células de Langerhans da epiderme, que são células responsáveis 
pela apresentação dos antígenos na resposta imunológica, também 
diminuem e, com isso, a imunidade acaba por sofrer alterações.

A rarefação do manto hidrolípidico, também uma conseqüência 
do envelhecimento, tende a deixar a superfície cutânea áspera 
e descamativa, podendo acarretar em desidratação de camadas 
epidérmicas mais profundas.

Kede e Sabatovich (2009) relatam que o envelhecimento da derme 
se caracteriza pela diminuição de sua espessura em torno de 20% e 
isso reflete na pele como um adelgaçamento. Ocorre uma perda da 
elasticidade que, em combinação com os movimentos dos músculos, 
geram rugas. As fibras colágenas, responsáveis pela elasticidade e 
sustentação da pele, ficam frouxas e há um espessamento das fibras 
elásticas, uma vez que o fibroblasto perde a capacidade de suas células 
se reproduzirem. Ocorre também uma redução dos vasos sanguíneos 
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da derme com diminuição da vascularização da região, principalmente 
da derme papilar.

Durante o processo de envelhecimento ocorre também a 
diminuição da densidade dos corpúsculos de Pacini e Meissner que 
são responsáveis pela sensibilidade à pressão e ao toque. É comum 
no processo de envelhecimento a pele se tornar intolerante à alguns 
cosméticos, às variações de temperatura e reações alérgicas se tornam 
mais frequentes.

Outro fato consiste na diminuição das glândulas sudoríparas 
responsáveis pela termorregulção do organismo. As unhas se tornam 
frágeis, quebradiças, finas ou espessas, com diminuição do brilho, 
tornando-se opacas. 

A pele envelhecida apresenta uma atrofia do tecido gorduroso e uma 
hipotonia da musculatura, há redução de gordura em algumas áreas da 
face como a fronte e nas regiões perioral. Em contrapartida é visível 
um aumento de tecido adiposo na regiões submentonianas (papadas) 
região mandibular, nas regiões malares e nas pregas nasolabiais.

Para Guirro e Guirro (2004), a pele senil pode ser hipertrófica, com 
uma pele mais grossa, flácida e com coloração amarelada além de uma 
tendência maior à rugas profundas. Outra característica encontrada na 
pele envelhecida recebe o nome de atrófica, trata-se de uma pele fina, 
seca e rica em manchas pigmentares. 

Figura 2.8 | Comparação entre a pele jovem e a envelhecida

 

Fonte:<https://goo.gl/TGmZMK>. Acesso em: mar. 2016.
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Tabela 2.2 | Aspectos histológicos da pele envelhecida

Epiderme Derme Apêndices

Achatamento da junção 
dermepidérmica

Atrofia com perda de 
volume da derme Pelos despigmentado

Espessamento variável Alterações da estrutura 
do tecido conjuntivo Queda de pelos

Dimensões e formatos 
celulares variáveis

Diminuição dos 
fibroblastos

Conversão dos pelos 
terminais em velos 

Diminuição dos 
melancócitos

Diminuição dos vasos 
sanguíneos

Diminuição das 
glândulas

Diminuição das células 
de Langerhans

Alças capilares 
encurtadas

Atipias nucleares 
ocasionais

Diminuição dos 
mastócitos

Lâminas ungueias 
normais.

Fonte: adaptada de Gilcherst e Krutmann (2006). 

Rugas 

Guirro e Guirro (2004), relatam que as rugas são uma deficiência 
no tecido conjuntivo, que impossibilita a manutenção da camada 
gordurosa, dificultando as trocas metabólicas e a oxigenação dos 
tecidos, levando a desidratação. As rugas são resultantes de mudanças 
estruturais que ocorrem na derme e no tecido subcutâneo, por ação 
de fatores intrínsecos e extrínsecos.

Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados às estruturas da face 
e que contribuem para a formação das rugas, como os músculos da 
expressão facial, a perda da gordura subcutânea e a redução dos ossos 
da face, além da herança genética. Os fatores extrínsecos são os externos 
que, junto com os intrínsecos, contribuem para o processo de formação 
das rugas. Entre eles podemos relatar o sol, o vento, os hábitos de vida 
(alimentação, cigarro e o consumo de álcool, stress etc.).

Com o passar do tempo a pele torna-se mais frouxa, pois o suporte 
das fibras elásticas e colágenas diminui consideravelmente, uma vez 
que ocorre uma diminuição destas. Clinicamente as rugas são divididas 
em rugas profundas ou permanentes e rugas superficiais.

Rugas profundas 

As rugas profundas, também chamadas de estáticas, são aquelas 
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que não desaparecem 
quando estendemos a pele, 
ou seja, mesmo quando a 
musculatura está em repouso 
estas aparecem. Nessas rugas 
as fibras elásticas estão grossas 
e tortuosas, marcam a pele do 
rosto e, para o tratamento, são 
necessários procedimentos 
mais invasivos.

Rugas superficiais 

São aquelas que desaparecem quando estendemos a pele. As 
marcas ou linhas de expressão são exemplos de rugas superficiais. Estas 
apresentam em geral cerca de 0,1 mm de profundidade e tornam-se 
visíveis em certos movimentos como o franzir da testa. O tratamento 
para este tipo de ruga é mais simples.

Classificação das Rugas quanto a Origem e a Estrutura Anatômica 

Kede e Sabatovich (2009), citam que quatro tipos de rugas podem 
ser identificadas neste grupo em que as principais diferenças são 
encontradas na região da derme reticular e hipoderme e são chamadas 
de rugas atróficas, elastóticas, de expressão e gravitacionais.

Rugas atróficas 

As rugas atróficas são finas e geralmente paralelas e tendem a 
desaparecer quando esticadas, estas são responsáveis pela aparência 
cansada da pele. Estão relacionadas com a atrofia do colágeno e dos 
cordões de tecido conjuntivo na região da hipoderme.

Rugas Elastóticas 

Estas são rugas que surgem em áreas 
expostas ao sol, são linhas permanentes, não 
desaparecem com o estiramento da pele. 
É uma pele com característica hipertófica 
(quando a pele apresenta mais espessa) e 
compacta, comumente encontradas na 
região perioral, malar e nuca.

Figura 2.10 | Rugas Elastóticas

 

Fonte: <http://encurtador.com.br/
lDOPX>. Acesso em: mar. 2016.

Figura 2.9 | Rugas profundas

 

Fonte: elaborada pela autora.
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Rugas de Expressão 

Estas rugas são enquadradas em rugas dinâmicas e são decorrentes 
de movimentos repetitivos dos músculos da expressão facial. São 
linhas que se tornam progressivamente permanentes e aparecem pelas 
forças impostas pelos músculos faciais. Um exemplo dessas rugas é a 
da região da glabela e os pés de galinha. Quando em contato direto 
com a claridade, por exemplo, a primeira manifestação do indivíduo 
é de contrair o músculo corrugador do supercílio, inserido entre as 
sobrancelhas, ou mesmo quando estamos preocupados ou com ar de 
braveza, fazemos o mesmo movimento muscular.

 Então, este tipo de ruga é 
decorrente da movimentação 
repetida dos músculos faciais, 
chamados também de músculos 
da expressão facial, e aparecem 
com o movimento. A partir dessa 
movimentação, ocorre a fadiga das 
estruturas que constituem a pele.

Rugas Gravitacionais

Estas rugas são resultantes das 
forças gravitacionais que tornam 
a pele flácida, a principal alteração 
ocorre a nível de hipoderme com 
a alteração estrutural desta região.

Ptoses 

São decorrentes da flacidez muscular e cutânea e ocorrem no 
processo de envelhecimento, a pele torna-se menos elástica além da 
atrofia do tecido subcutâneo, muscular e osteocartilaginoso. A ptose 
gera uma perda do contorno facial além de um abaulamento da região 
da mandíbula. São classificadas em Grau I, II e III. 

• Grau I: Leve alteração do contorno facial e abaulamento 
submandibular.

Figura 2.11 | Rugas ou linhas de expressão

 

Fonte: <www.dramaqueenzen.com.br/tag/rugas/>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 2.12 | Rugas gravitacionais

 Fonte: <http://www.cuidadosdapele.com/tipos-de-
rugas/>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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• Grau II: Perda parcial do contorno facial, abaulamento dos 
sulcos nasogenianos, queda das pálpebras superiores e formação de 
pálpebras inferiores.

• Grau III: Aumento das bolsas palpebrais inferiores (região abaixo 
dos olhos), perda significativa do contorno facial.

Uma outra forma de classificar o envelhecimento está associada à 
faixa etária do indivíduo, ou seja, as manifestações na região cutânea de 
acordo com o passar dos anos.

Envelhecimento de acordo com a região e a faixa etária

Região frontal (testa)

As primeiras alterações desta 
região podem começar a aparecer 
entre os 25 e 28 anos. Neste 
período, decorrente da ação dos 
músculos frontais, começam a 
aparecer as rugas nesta região que, 
com o passar da idade, aumentam 
e tornam-se mais profundas, as 
rugas são transversais e se estendem por toda a região frontal.

Região frontoglabelar

Nesta região as rugas são 
verticais e costumam aparecer 
por volta dos 30 anos por conta 
da contração dos músculos 
corrugadores dos supercílios e pelo 
músculo depressor dos supercílios.

Região orbitária 
A área dos olhos é uma 

região sensível, pobre em 
glândulas sebáceas, com manto 
hidrolipídico escasso e que reflete 
muitas vezes precocemente os 

Figura 2.13 | Rugas frontais

Fonte: <http://lisa-botoina.blogspot.com.br/>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 2.14 | Região da glabela

Fonte: <http://www.isabelpais.pt/injetaveis-
esteticos-e-terapeuticos/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 2.15 | Rugas na região periorbicular

 

Fonte:<https://goo.gl/LPqGT1/>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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sinais do envelhecimento. Ocorre uma atrofia subcutânea e muscular 
que altera a fenda palpebral.

As bolsas de gordura podem tornar-se visíveis a partir dos 40 anos e as 
rugas finas palpebrais ao redor da região (pés-de-galinha) surgem por volta 
dos 28 anos, por ação tensionada do músculo orbicular dos olhos. As 
ptoses da região dos supercílios contribuem para o envelhecimento desta 
região, em que as alterações do envelhecimento são bem perceptíveis.

Região nasal 

Além das alterações presentes 
no relevo cutâneo, outros fatores 
contribuem para o envelhecimento 
região nasal. Uma alteração 
bastante importante nesta região 
está relacionada com a cartilagem 
do nariz que se degenera. A 
ação da gravidade e do sistema 
osteocartilaginoso contribuem para a queda da ponta do nariz, o que 
acontece geralmente por volta dos 50 anos.

Região lateral da face (bochechas)

Esta região sofre pela ação da gravidade 
a partir dos 32 anos onde é observado 
flacidez e ptose dos tecidos. A região 
da musculatura zigomática apresenta 
fraqueza muscular e pode-se observar 
uma flacidez na região de bochechas. 
As bochechas apresentam um aspecto 
flácido e caído e pode ser observado um 
aumento do sulco nasogeniano.

Região orolabial 

Na juventude não existem rugas ao redor desta região com mínima 
profundidade nos sulcos nasolabiais. Os lábios, principalmente o 
superior, são mais vermelhos. Com o passar da idade e com o 

Figura 2.16 | Rugas nasais

Ptose da 
ponta do 

nariz

 

Fonte: <http://alinepimenta.com.br/tag/medicina/>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 2.17 |  Rugas em região de 
bochechas

Fonte: <http://www.cosmedicestetica.
com.br/rugasrejuvenescimento/>. Acesso 
em: 5 abr. 2017.
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processo de envelhecimento, as rugas aparecem ao redor dos lábios, 
mais especificamente entre os sulcos nasogenianos e as rugas da 
região do mento (queixo). O lábio superior se alonga e há queda das 
comissuras labiais. As rugas do redor da boca ocorrem pela ação do 
músculo orbicular dos lábios, o que confere um aspecto pregueado 
ao redor dos lábios, muito comum na face dos fumantes pelo ato de 
pitar o cigarro.

Outra alteração bastante 
comum desta região é uma perda 
do tônus e do volume labial que 
ocorre em média a partir dos 45 
anos de idade e que é perceptível 
pelo afinamento dos lábios.

Região mentoniana

Essa é uma região que recebe a influência da ação da gravidade, do 
acúmulo de gordura e da flacidez da pele, que são responsáveis pela 
ptose (queda) do mento. Torna-se visível a partir dos 35 anos de idade.

Região cervical (e região de pescoço)

Na juventude o pescoço é caracterizado por tecidos delgados, 
ângulo cervicomentoniano de 90 graus e ausência de gordura, rugas 
e frouxidão. Estas rugas se concentram na região do pescoço e 
geralmente aparecem por volta dos 
40 anos de idade, são transversais e 
aumentam com o passar dos anos. 
O envelhecimento e a frouxidão da 
região do platisma na face anterior 
do pescoço podem criar duas 
bandas verticais que se estendem 
da região inferior do mento (queixo) 
até a região da clavícula, deixando 
o pescoço com uma aparência 
enrugada.

Alongamento do lóbulo da orelha

É Comum no processo do envelhecimento, pois com o passar 

Figura 2.18 | Rugas orolabiais

 

Fonte:<http://encurtador.com.br/opxX4>. Acesso 
em: 5 abr. 2017.

Figura 2.19 | Rugas cervicais

 

Fonte:<http://encurtador.com.br/wBW03>. Acesso 
em: 5 abr. 2017.
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dos tempos ocorre um aumento da frouxidão da pele e o lóbulo se 
estende para baixo. Estas alterações são visíveis a partir dos 40 anos 
de idade. Para Guirro e Guirro (2004), o processo de envelhecimento 
se dá de acordo com a idade. Dos 20 a 25 anos as linhas na região 
orbicular (dos olhos), são visualizadas apenas com a expressão facial, já 
entre os 45 e 55 anos as rugas são periorbiculares, frontais e glabelares 
com acentuação do sulco nasogeniano, pregas transversais na região 
do pescoço e formação de bolsas de gordura nas pálpebras inferiores. 
Em indivíduos acima dos 55 anos ocorre uma acentuação das rugas 
e pregas com atenuação da eminência malar, além da ptose facial e 
depressão do sulco nasolabial.

Sulcos 

Essas alterações consistem em 
depressões que deixam marcas 
profundas na pele e que estão 
relacionadas com a frouxidão da 
região da derme e da musculatura 
facial, elas são decorrentes do 
processo de envelhecimento, da 
gravidade e das expressões faciais. 
Uma região bastante acometida 
pelos sulcos é a região das maçãs do 
rosto que, decorrente do processo 
de envelhecimento e da ação da gravidade, desloca a região para baixo. 
Um dos sulcos mais conhecidos é o nasogeniano, também conhecido 
por “bigode chinês”, que forma marcas bem perceptíveis entre a região 
do nariz e da boca. Um movimento que favorece o aparecimento deste 
sulco é o ato de sorrir. Outro sulco que também surge no processo de 
envelhecimento é o infrapalpebral, que é caracterizado por ranhuras que 
aparecem abaixo da pálpebra superior. Esse tipo de sulco também é mais 
perceptível ao sorrir.

Outras alterações associadas aos processos de envelhecimento 

Ceratoses seborréicas

Se caracterizam por alterações neoplásicas benignas que se iniciam 
por máculas hiperpigmentadas planas e progridem até se transformarem 
em placas verrucosas hiperceratósicas com dimensões e cor variáveis. 

Figura 2.20 | Sulcos da região da face

 

Sulco 
intrapalpebral

Sulco nasogeniano

Sulco 
labiomentoniano

Fonte:< http: www.tratamentopararugas.med.br/
sulcos-faciais.html>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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Essas alterações geralmente 
se iniciam entre a quarta e quinta 
década de vida e tornam-se cada 
vez mais numerosas ao longo dos 
anos e não estão relacionadas a 
exposição solar. São consideradas 
o melhor marcador biológico 
do envelhecimento cutâneo 
intrínseco (Gilchrest e Krutmann, 2007).

Ceratoses actínicas ou solares 

São neoplasias epidérmicas 
que apresentam proliferação de 
ceratinócitos com citologia normal. 
Estas lesões se evidenciam por 
máculas e pápulas eritematosas 
com escamas espessas aderidas 
à pele fotoenvelhecida. Aparece 
com freqüência em regiões expostas ao sol como a face e o dorso 
das mãos.

Melasmas 

Outra alteração que está 
relacionada com o processo de 
envelhecimento e são agravadas 
pela exposição solar são os 
melasmas. O melasma recebe 
o nome de hipermelanose 
adquirida por ser uma alteração 
da pigmentação cutânea e adquirida uma vez que os indivíduos 
não nascem com elas. Uma das alterações que são decorrentes do 
processo de envelhecimento são as desordens de pigmentação 
cutânea, como o melasma. São máculas (manchas) de coloração 
acastanhada, sem bordas definidas e ocorre mais frequentemente 
no sexo feminino, ainda que também ocorra no sexo masculino. Se 
desenvolvem lentamente durante os anos e estão associadas também 
ao processo de envelhecimento, podem acometer toda a face sendo 
o padrão centrofacial o mais comum.

Figura 2.21 | Ceratose Seborréica

 

Fonte: <http://migre.me/wxOTo>. Acesso em: 5 abr. 
2017.

Figura 2.22 | Ceratose actínicas

 

Fonte: <http://www.sbd.org.br/doencas/queratose-
actinica/>. Acesso em: 5 abr. 2017. 

Figura 2.23 | Melasma

 

Fonte:<http://migre.me/wxOVs/>. Acesso em: 5 abr. 
2017.
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Este padrão centro facial ocorre em média em dois terços dos 
pacientes com alterações que se estendem na fronte, nariz e em 
regiões zigomáticas e do mento.

Avaliação da pele 
envelhecida 

A avaliação 
deverá ser detalhada 
e precisa para que o 
tratamento seja eficaz 
e com resultados 
satisfatórios. O 
profissional da área 
da estética e do 
embelezamento deve 
sempre estar atento às alterações na região frontal, como rugas e 
linhas de expressão na área da região frontal e da glabela, alterações na 
região dos olhos, como ptose das sobrancelhas, acentuação do sulco 
palpebral, bolsa de gordura abaixo dos olhos e excesso de pele. Estar 
atento à presença de flacidez na região palpebral superior e inferior, 
ptose da musculatura da região de bochecha, flacidez muscular e 
tissular, assim como as rugas discutidas em nosso estudo.

As técnicas para avaliar as características da pele envelhecida foram 
relatadas no tema 1, lembrando que o exame deve ser realizado sob 
a luz natural podendo estar associada ao uso de lupas (lentes de 
aumento) acoplados a fonte luminosa. A lâmpada ou luz de Wood 
facilita na identificação da coloração da pigmentação cutânea e a 
palpação verificará a tonicidade da pele onde com o polegar e o 
indicador pressionamos a pele e esta deve retornar ao seu estado 
normal, quando isso não ocorre e as pregas permanecem por um 
tempo é indicativo de comprometimento das fibras elásticas.

Diversos são os tratamentos dentro da área da estética e da 
cosmética para o envelhecimento e este protocolo é chamado 
de rejuvenescimento. Na realidade não existe a melhor técnica e o 
melhor cosmético, mas sim aquele que se encaixa com o perfil e 
as alterações do seu cliente, de acordo com a complexidade das 
alterações de envelhecimento. O mercado conta com uma gama de 

Figura 2.24 | Alterações na região da face

Queda da sobrancelha, 
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Perda da definição do 
contorno da mandíbula

 

Fonte: <http://migre.me/wxOZ0>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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princípios ativos para o envelhecimento cutâneo, um deles é a vitamina 
C, conhecida também como ácido ascórbico, que combate os radiais 
livres netralizando-os. Além do efeito antioxidante, a vitamina C estimula 
a produção de colágeno e promove efeito clareador. 

Outro ativo que é bastante indicado no processo de envelhecimento é 
o retinol, que tem a capacidade de ativar a mitose e o metabolismo na pele 
envelhecida, além de estimular a produção de matriz extracelular pelos 
fibroblastos, resultando no aumento da produção de glicosaminoglicanas 
e colágeno. O ácido hialurônico é uma substância encontrada na pele 
que possui atividade biológica como principal glicosaminoglicana da 
derme. Proporciona viscosidade e elasticidade na derme além de auxiliar 
no controle da hidratação da derme e do tônus da pele.

Protocolo para Rejuvenescimento:

• Etapa 1- Limpeza de Pele - Tem o objetivo retirar a sujidade da 
pele, os comedões e prepara a pele para receber os ativos contidos nos 
cosméticos.

• Etapa 2- Renovação celular - Esta etapa pode ser realizada 
através dos peelings químicos, físicos e enzimáticos.

• Etapa 3- Agentes Antienvelhecimento - Trabalhar através de 
máscaras, ativos que promovam a hidratação, ativos com propriedades 
antioxidantes e tensoras.

• Etapa 4- Agentes Despigmentantes - Trabalhar com ativos que 
promovam a uniformidade da coloração da pele.

• Etapa 5- Fotoproteção - Esta etapa é a finalização dos 
procedimentos e de grande importância pois uma pele sem proteção 
de nada adianta realizar os procedimentos propostos anteriormente.

• Etapa 6- Tratamento Home-care - O tratamento home-care 
tem suma importância pois complementa todos os procedimentos 
que são realizados em cabine. É muito importante salientar que 
este tratamento engloba produtos tópicos e orais que promovam 
hidratação e rejuvenescimento para a pele. Nos tratamentos orais os 
nutricosméticos auxiliam a combater o processo de envelhecimento. 
Os nutricosméticos são produtos para a administração oral e que são 
formulados especificamente para propósitos da beleza. São suplementos 
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que podem ser consumidos através das cápsulas e em alimentos como 
balas, iogurtes entre outros administrado oralmente e que tem como 
objetivo tratar das disfunções estéticas como o envelhecimento e acne. 
Dentre os cosméticos para o envelhecimento estão o picnogenol, 
extrato de pomegranate, polifenóis de cacau, glicosaminoglicanas.

O picnogenol tem a função de reduzir o melasma e a intensidade da 
pigmentação cutânea, lembrando que o melasma é uma das alterações 
do processo de envehecimento. O extrato de pomegranate produz 
efeito inibitório na pigmentação induzida pela radiação ultravioleta. 
Os polifenóis de cacau contribuem para a fotoproteção endógena, 
melhoram a circulação sanguínea da pele e a hidratação. E, por fim, as 
glicosaminoglicanas contribuem para a melhora da rugosidade da pele 
e das rugas finas.

Ativos que são usados para o controle do envelhecimento.

A indústria cosmética e farmacêutica movimenta bilhões de dólares 
neste mercado lançando com bastante freqüência produtos que 
prometem milagres para a pele envelhecida.

Hoje, a indústria tem a sua disposição uma gama muito grande 
de ativos com diferentes mecanismos de atuação para compor 
formulações direcionadas à pele envelhecida. Vários são os exemplos 
destes ativos entre eles a Coenzima C 10, Idebenona, Ácido Lipóico, 
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina K.

A Coenzima Q10 é usada para prevenir o envelhecimento cutâneo, 
pois é capaz de reduzir os níveis de oxidação celular além de estimular 
a expressão gênica de queratina, que estão reduzidas no processo de 
envelhecimento. A Idebenona é um antioxidante que além de exercer 
ação anti radicais livres, reduz a aspereza da pele e as rugas, aumentando 
a hidratação da pele. O Ácido Lipóico é um potente antioxidante, 
muito usado nas formulações para a prevenção do envelhecimento. A 
vitamina A tem a capacidade de ativar a mitose e o metabolismo da pele 
envelhecida, além de estimular a nível de derme a produção da matriz 
extracelular pelos fibroblastos. A Vitamina C, também conhecida como 
ácido ascórbico, tem ação anti radicais livres, estimula a produção de 
colágeno além de exercer ação clareadora. A Vitamina K é usada para 
prevenir as manifestações vasculares da idade e quando combinado 
com o retinol é usada para promover efeito clareador.
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Ceratose actínica. 

• Assista ao vídeo que trata de uma alteração do envelhecimento 
bastante importante. Disponível em <http://encurtador.com.br/
qvHM9>. Acesso em: 1 abr. 2016.

Antioxidantes

• Assista ao vídeo que trata dos antioxidantes e radicais livres 
e qual a atuação no organismo. Disponível em <http://encurtador.
com.br/lqVX2>. Acesso em: 3 abr. 2016.

Envelhecimento

• Assista ao vídeo que trata do processo do envelhecimento. 
Disponível em <http://encurtador.com.br/krxH6>. Acesso em: 3 
abr. 2016.

Envelhecimento

• Acessem o link do Portal da Sociedade Brasileira de 
Dermatologia falando sobre o envelhecimento. Disponível em 
<https://goo.gl/6ugX24/>. Acesso em: 1 de abr. 2016.

ACOMPANHE NA WEB

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, 
você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se 
para o que está sendo pedido.

1. O envelhecimento extrínseco também pode ser chamado de 
fotoenvelhecimento. Por quê? 

2. Uma das alterações do processo de envelhecimento são as 
rugas chamadas de gravitacionais. Com relação a este tipo de 
ruga assinale a alternativa correta:
a) Estas são rugas que surgem em áreas expostas ao sol, são 
linhas permanentes, não desaparecem com o estiramento da 
pele.
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FINALIZANDO

b) São finas e geralmente paralelas e tendem a desaparecer 
quando esticadas, estas são responsáveis pela aparência 
cansada da pele.
c) Estas rugas são enquadradas em rugas dinâmicas e são 
decorrentes de movimentos repetitivos dos músculos da 
expressão facial aparecendo com o movimento. 
d) Estas rugas são resultantes das forças gravitacionais que 
torna a pele flácida, onde a principal alteração ocorre a nível de 
hipoderme com a alteração estrutural desta região com perda 
da gordura da região.
e) Estas apresentam em geral cerca de 0,1 mm de profundidade 
e tornam-se visíveis em certos movimentos como o franzir da 
testa.

3. No processo de envelhecimento diversas alterações são 
encontradas, mas uma das mais importantes ocorre na região?
a) Na região da epiderme nos melanócitos. 
b) Na região da hipoderme nos melanócitos. 
c) Na região da hipoderme nos adipócitos. 
d) As principais alterações são encontradas na junção 
dermoepidérmica (que tem a função de promover a 
comunicação e a troca entre a derme e a epiderme).
e) As principais alterações são encontradas na junção 
dermoepidérmica na região dos adipócitos.

4. Como profissional da área do embelezamento, quais são 
as alterações que você deverá perceber na sua cliente que a 
procura para tratar do envelhecimento cutâneo?

5. Dizemos que o envelhecimento se caracteriza por intrínseco 
e extrínseco, qual é a diferença entre eles?

Neste tema conhecemos os tipos de envelhecimento e quais são as 
alterações que este processo representa na vida das pessoas.

O envelhecer é um fenômeno natural e inerente aos seres 
humanos, pois desde que nascemos todas as nossas células começam 
a trabalhar e envelhecem a cada ano, fenômeno natural e imutável, 
todos iremos envelhecer, uns com uma qualidade melhor, outros com 
uma qualidade menor.
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GLOSSÁRIO

_______. Tratado de Dermatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2011. 
2 v.

Discromias: alterações na cor da pele, anormalidade na coloração.

Declínio: decadência, queda, inclinação para plano inferior.

Deletério: nocivo, prejudicial à saúde.

Gênese: origem, desenvolvimento.

Pregueado: em formato de pregas.

Osteocartiaginoso: relativo aos ossos e cartilagens.

Senescência: velhice, tornar-se senil.

Subcutâneo: algo situado sob a pele.

Ranhuras: vários riscos leves que não chegam a ser uma fissura.

Rarefação: diminuição, perda.

Replicação: duplicação de uma molécula.

Termorregulaçao: manutenção da temperatura interna ideal pelo 
próprio organismo.
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Convite à leitura

Seja bem-vindo ao Tema 3.

Neste tema, você irá aprender sobre as alterações da coloração 
da pele e todo o processo da formação deste pigmento.

A pele clara já foi moda na Europa durante a Idade Média e 
Renascimento e hoje, principalmente nos países asiáticos, a pele 
branca ainda é o ideal de beleza, representando “status” social. Já 
nos países da América com clima tropical ainda

prevalece o interesse por uma pele mais bronzeada, no 
entanto, com o número de câncer de pele e alterações cutâneas 
crescendo a cada dia a preocupação com a qualidade da pele 
vem crescendo igualmente. A falta do uso de protetores solar 
contribui para alterações da pigmentação na pele, como exemplo 
temos o melasma, inimigo número um principalmente do público 
feminino. Outras alterações podem ser encontradas com relação 
as alterações da pigmentação da pele e que serão discutidas 
neste tema. O fato é que a população como um todo tem 
procurado melhorar a qualidade de vida e, com isso, a beleza e a 
autoestima, o que favorece os profissionais da área da estética e 
do embelezamento.

Convido todos vocês a participar do fórum, uma ferramenta 
importante para que você, aluno, tire todas as suas dúvidas e faça 
seus comentários.
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Tema 3

Bioquímica da melanogênese 
e hipercromias

POR DENTRO DO TEMA

Cor da pele

O fator determinante para a coloração da pele é a melanina, 
no entanto, uma mistura de biocromos, que são hemoglobina, 
oxiemoglobina, carotenóides (que são os pigmentos amarelos 
exógenos e provenientes da dieta), influenciam na tonalidade da pele. 

É o pigmento melânico (melanina) e as variações na quantidade e 
na distribuição desta na pele que são responsáveis pelas três principais 
cores da pele humana: negra, parda e branca. A cor da pele constitutiva 
é aquela cor geneticamente determinada e não submetida à radiação 
ultra violeta. Já a cor da pele facultativa é aquela cor mais intensa 
resultante da exposição solar e reflete a capacidade geneticamente 
determinada para o bronzeamento.

A melanina é um pigmento que dá cor à pele e aos cabelos, é 
sintetizada nos melanossomas no interior de uma estrutura denominada 
melanócitos. A pigmentação da pele e dos cabelos é produto da atividade 
melanogênica, da taxa de síntese da melanina bem como do tamanho 
da composição e da distribuição desta no citoplasma dos melanócitos. 
As funções da melanina são 
a de proteger a pele contra a 
radiação ultravioleta e promover 
a absorção dos radicais livres 
gerados no citoplasma dos 
queratinócitos. A melanina 
dispersa a luz, absorve a radiação 
ultravioleta e serve de depósito 
de radicais livres formados pela 
interação entre a energia radiante 

Figura 3.1 | Melanina

Fonte: <http://www.infoescola.com/citologia/
melanocito/>. Acesso em: 5 abr. 2017.



T3 - Bioquímica da melanogênese e hipercromias 71

e componentes celulares, ela é importante porque protege contra lesões 
causadas pela radiação ultravioleta.

As melaninas são divididas em eumelaninas, que são os pigmentos 
marrons de formação mais granulosa responsáveis pelas cores mais 
escuras; e as feomelaninas, que são pigmentos amarelos responsáveis 
pelas cores claras (vermelho e ruivo). A eumelanina absorve e dispersa 
a luz ultravioleta, atuando na penetração dos raios na pele e reduzindo 
os efeitos nocivos do sol. Já a feomelanina gera radicais livres em 
respostas a radiação ultravioleta que causa danos ao DNA.

Figura 3.2 | Diferenças entre a eumelanina e a feomelanina

MELANINA

Eumelanina

Cor castanho-enegrecida Cor vermelho-amarelada

Menor disposição a lesões Maior predisposição a lesões

Protege contra o RUV Não protege contra RUV

Maior concentração em pele negra Maior concentração em pele clara

Feomelanina

Fonte: <http://pt.slideshare.net/marianadgd/pigmentaes-patologia-geral>. Acesso em: 5 abr. 2016.

O processo de síntese desse pigmento é conhecido como 
melanogênese e ocorre em estruturas denominadas de melanócitos.

Melanócitos

São células responsáveis pela produção de melanina (proteína), 
que proporciona o pigmento para a pele. Os melanócitos estão 
localizados nas camadas basal da epiderme sobre a membrana basal. 
De lá projetam prolongamentos verticalmente e horizontalmente para 
os queratinócitos das camadas suprabasais nos quais descarregam a 
melanina produzida.

São células que se originam das cristas neurais dos embriões e invadem 
a pele entre a 12° a 14° semana de vida intrauterina. Quando essas 
células se tornam completamente desenvolvidos são distribuídas nos 
olhos, ouvidos, sistema nervoso central, matriz dos pelos, mucosas e 
pele.Os melanócitos não variam conforme a idade, o que muda são as 
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variações na capacidade funcional (quantidade de melanina 
produzida). Cerca de 5 a 10% da quantidade total de células da epiderme 
é formada por melanócitos. Nas regiões expostas à luz existe cerca de 
2000 a 2500 melanócitos por mm² e no restante do corpo 1500 por 
mm².

O conjunto do melanócito e queratinócitos associados constitui 
uma unidade funcional denominada unidade melânica epidérmica. 
Calcula-se que cada melanócito faça contato com 36 células da 
camada granulosa, os queratinócitos, formando uma unidade 
epidermomelânica.

A distribuição dos melanócitos varia de indivíduo para indivíduo e 
de uma região para a outra do corpo. Podem ter forma e tamanho 
diferentes sendo bipolares ou emitirem projeções em muitas direções 
adquirindo formato estrelar.  
A face e o pescoço 
apresentam uma grande 
quantidade de melanócitos 
por mm², já as pernas, 
abdômen e peito são os 
locais onde há menor 
densidade por mm².

Não existe correlação 
entre o número de 
melanócitos e a cor da 
pele em diferentes raças. 
O número permanece 
o mesmo, no entanto, o 
seu grau de atividade é 
geneticamente variável, 
implicando na variação racial e individual das tonalidades da pele.

Com o passar da idade o número de melanócitos diminui nas 
áreas não expostas ao sol. Estima-se a perda de 6 a 8% por década. 
Alguns fatores estimulam a atividade dos melanócitos, como a radiação 
ultravioleta e os hormônios como o estrógeno e a progesterona.

A melanina, pigmento que dá cor à pele e aos cabelos, é sintetizada 

Figura 3.3 | Melanócito

Fonte: <http://pt.slideshare.net/olavodleite/pele-e-
anexos-44209739>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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nos melanossomas, organelas produzidas no interior do melanócito. 
Os melanossomas são estruturas também denominadas organelas de 
formato elíptico onde ocorre a síntese e a deposição da melanina, o local 
em que ocorrem os processos bioquímicos e onde se origina a melanina.

Nos indivíduos negros, por exemplo, os melanossomas são maiores 
do que nos brancos.

Figura  3.4 | Produção e distribuição da melanina.

Queratinócitos

Melanização

Lâmina basal

Melanócito

Melanossomas Melanofilamento

Núcleo

Fonte: <http://encurtador.com.br/lQX17>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Melanogênse

A melanogênse consiste em um processo bioquímico de formação 
da melanina no interior de melanócitos. A melanina é produzida no 
interior dos melanossomas, através de várias reações catalisadas por uma 
enzima chamada tirosinase. A tirosinase é sintetizada por uma estrutura 
celular chamada de retículo endoplasmático rugoso, sendo reservada 
em estruturas vesiculares denominadas melanossomas. Essa melanina, 
dentro dos melanossomas é transportada através dos dendritos dos 
melanócitos para o interior dos queratinócitos posicionando-se sobre o 
núcleo destas células. Os melanócitos realizam a síntese de melanina, 
transformando a tirosina em 3,4-diodroxifenilanina, conhecida por 
Dopa, por meio de uma enzima que recebe o nome de tirosinase. Em 
presença do oxigênio molecular a tirosinase oxida a tirosina de Dopa 
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(dioxifenilalanina) e esta em Dopaquinona. A partir deste momento, 
a presença ou ausência de cisteína determinará o rumo da reação em 
eumelanina ou feomelanina.

Os melanossomas recebem o 
nome de grão de melanina, uma 
proteína de cor marrom-escura 
que pigmenta o interior das células 
epiteliais, oferecendo proteção ao 
DNA contra a radiação ultravioleta.  
Se não houver ação tirosinática, não 
ocorrerá todo o processo da síntese 
da melanina, o que acarreta a falta 
de pigmentação da estrutura.

Existem algumas hipóteses para 
explicar o mecanismo de transferência dos melanossomas para as 
células epidermais. O processo de fagocitose pelo qual o queratinócito 
fagocita a extremidade do dendrito do melanócito. A melanina dos 
melanossomas é incorporada para dentro dos queratinócitos por dois 
mecanismos, a citofagocitose e endocitose.

A citofagocitose consiste na injeção dos melanossomas no 
citoplasma dos queratinócitos e a endocitose consiste na liberação no 
espaço extracelular e incorporação pelos queratinócitos.

Figura 3.6 | Transferência da melanina

Fonte:<http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/6566/1/Dissertacao_InibicaoAtividadeTirosinase.pdf>. Acesso 
em: 5 abr. 2016.

Figura 3.5 | Síntese da melanina

Fonte: <http://www.saudedireta.com.br/
docsupload/1410280465melasma.pdf>. Acesso 
em: 5 abr. 2016.
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Diferenças Raciais

Estas diferenças raciais de pigmentação não repousam sobre o 
número de melanócitos, mas variam segundo o tipo de melanina, o 
tamanho dos melanossomas e o nível de degradação dos queratinócitos. 

Os melanossomas nos indivíduos de pele branca são menores e 
contém menos melanina, ficando agrupados no centro dos melanócitos. 
Nos indivíduos de pele mais escura os melanossomas são maiores com 
mais melanina que ficam dispersos por todo o melanócito. Na pele 
dos caucasóides (que pertencem a raça branca) os melanossomas são 
menores e encontram-se agrupados e circundados por membrana. 
Já nos indivíduos negros observa-se um aumento no número de 
melanossomas, que também são maiores e não se encontram agrupados, 
além de estarem distribuídos por toda a epiderme.

Os melanossomas e a melanina de acordo com influências genéticas 
são digeridos por enzimas lisossomais que se encontram na epiderme, 
isso faz com que na pele dos indivíduos negros os melanossomas 
cheguem quase intactos à camada córnea.

O MSH (hormônio melanócito-estimulante) é um hormônio 
hipofisário que induz a melanização e a síntese de melanina. Esse 
hormônio é produzido pela pituitária e causa mudanças na proliferação 
e morfologia dos melanócitos, além de aumentar a síntese de tirosinase.

A radiação interfere na distribuição dos melanossomas na 
epiderme. Enquanto a exposição à radiação UVA (320 a 400nm) induz 
a distribuição dessas estruturas preferencialmente nos queratinócitos 
próximos à membrana basal, a exposição à radiação UVB (280 A 320 
nm) induz esta distribuição por toda a epiderme.

Discromias 

As discromias são distúrbios de pigmentação da pele, caracterizados 
por alteração da cor e estão relacionados com o aumento da quantidade 
de melanina. A coloração deixa de ser uniforme e passa a apresentar 
irregularidades de tonalidade mostrando regiões com pigmentação 
normal intercaladas com outras de colorações com intensidades 
variadas. É válido ressaltar que tanto na coloração homogênea (normal, 
natural) quanto na discrômica, que apresenta alteração na pigmentação, 



T3 - Bioquímica da melanogênese e hipercromias76

o processo de formação da melanina é o mesmo. O acontece é 
que há um aumento desordenado deste pigmento na epiderme e na 
derme.

Podem ser divididas em hipercromias (aumento na quantidade de 
pigmento) e hipocromias (diminuição na quantidade de pigmento). 
Em algumas bibliografias os termos usados são hipermelanoses e 
hipomelanoses. As hipermelanoses são resultantes de um aumento 
da melanina na epiderme devido ao aumento da sua produção pelos 
melanócitos existentes ou aumento de melanócitos ativos no local.

As alterações da pigmentação da pele podem ser causadas pela 
alteração na produção, transferência ou na perda da melanina.

Hipermelanoses 

Caracterizam-se pelo aumento da quantidade de melanina na pele. 
São vários os exemplos de hipermelanoses, como as efélides, lentigos, 
melanose solar, melasma, fitofotomelanose.

Melasma 

É uma hipermelanose adquirida que apresenta pigmentação 
castanho clara e que se desenvolve nas áreas expostas ao sol sendo mais 
comum na face. Deriva da palavra grega “melas”, que significava mancha 
negra. Se apresenta por máculas de coloração acastanhada, sem 
bordas definidas e que se desenvolve lentamente sendo assintomáticas. 
Em geral a coloração é homogênea e simétrica e aparecem em áreas 
que são expostas ao sol. É chamada de hipermelanose adquirida não 
sendo considerado uma desordem de caráter hereditário e acomete 
adultos jovens sendo mais frequente no sexo feminino, embora possa 
ser encontrada em menor proporção no sexo masculino.

Fatores desencadeantes 
do melasma 

A etiopatogenia do 
melasma é de natureza 
multifatorial em que é 
observada a influência 
genética, os fatores hormonais 
e a radiação solar.

Figura 3.7 | Fatores desencadeantes do 
melasma

Fonte: <http://www.clinicaleger.com.br/melasma.htm>. 
Acesso em: 5 abr. 2016.
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Com relação a predisposição genética 30%, dos pacientes com 
melasma apresentam histórico familiar. A radiação solar é fator 
determinante para o aparecimento do melasma, uma vez que a radiação 
ultavioleta produz radicais livres que podem estimular os melanócitos 
a fabricar mais melanina. Podem, também, estar associadas à gravidez, 
ingestão de hormônios anticoncepcionais, uso de fármacos, além de 
sofrerem influência genética e sendo a radiação ultravioleta um fator de 
fundamental importância no aparecimento do melasma, fato que pode 
ser observado pela piora da hiperpigmentação nos meses de verão por 
conta da exposição solar mais intensa.

Os estrógenos estão envolvidos na indução do melasma, como pode 
ser observado na gravidez, no uso de contraceptivos orais e em terapias 
de reposição hormonal. Mulheres na fase da menopausa que usam a 
progesterona também podem desenvolver mais melasma, indicando 
que este hormônio também exerce influência no desenvolvimento 
do melasma. As peles com esse tipo de problema podem apresentar 
um aumento da expressão dos receptores para estrógenos, o que as 
tornam mais sensíveis a esta classe de hormônios.

Estudos relatam que os hormônios estradiol, estriol e estrona 
estimulam a formação de melanina e a atividade da enzima tirosinase, 
assim como o hormônio ACTH. 

O melasma acomete toda a face e é distribuída em padrão 
centrofacial, malar e mandibular. O padrão centrofacial é o mais 
comum e aparece em dois terços dos pacientes, as alterações se 
estendem na fronte, no nariz, regiões zigomáticas e mentos.

Figura 3.8 | Melasma Centro-facial

Fonte: <http://www.ijdvl.com/viewimage.asp?img=ijdvl_2011_77_3_402_79741_u2.jpg>. Acesso em: 5 abr. 2016.
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Por outro lado, o melasma padrão malar aparece em 20% dos casos 
e são lesões limitadas ao nariz e as regiões zigomáticas.

Figura 3.9 | Melasma padrão malar

Fonte: <http://drguilhermeariozi.com.br/melasma/>. Acesso em: 5 abr. 2016.

No padrão mandibular a ocorrência aparece em 15% dos casos e 
acomete a região de mandíbula.

Diagnóstico do Melasma 

É basicamente clínico e deve ser levantado o histórico do paciente. 
A lâmpada de Wood é um recurso para analisar a profundidade do 
pigmento melânico. O melasma pode ser dividido em melasma 
epidérmico, dérmico e misto. Em média 70% dos casos de melasma 
são classificados em epidérmicos, 10% dérmicos e 20% mistos. O 
melasma epidérmico é o mais comum e, sob a luz de Wood, é 
observado um contraste bem definido entre a pele normal e aquela 
afetada pela disfunção. O depósito de melanina se encontra em toda a 
extensão da epiderme, com maior acúmulo  na camada basal. Este é o 
tipo de melasma de mais fácil tratamento.

Figura 3.10 | Melasma Epidérmico

Fonte: <http://blogdrabiobella.blogspot.com.br/2015/02/e-fez-se-luzde-wood.html>. Acesso em: 5 abr. 2016.
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No melasma dérmico o pigmento melânico é visto no interior dos 
macrófagos presentes nas regiões superficiais e médias desta camada. 
Sob a luz de Wood apresenta contraste discreto.

Tabela 3.1 | Tipos de melasma

Epidérmico

Borda bem definida 

Cor castanho escuro 

Aparece mais evidente sob lâmpada de wood 

Responde bem ao tratamento

Dérmico

O tipo mais comum 

Borda mal definida 

Castanho claro ou cor azulada 

Inalterado sob lâmpada de wood 

Responde mal ao tratamento

Misto

Combinação de manchas marrons claras e escuras azuladas 

Padrões misto visto sob lâmpada de wood 

Melhora parcial com o tratamento

Fonte: <http://encurtador.com.br/elmH9>. Acesso em: 5 abr. 2016.

Tratamento do Melasma

O tratamento do melasma deve ser realizado pela:

1. Inibição da atividade dos melanócitos 

2. Inibição da síntese de melanina

3. Remoção da melanina

4. Destruição dos grânulos de melanina

5. Fotoproteção

6. Esfoliação química renovação da epiderme 

É válido lembrar que quanto mais superficiais forem as manchas 
melhores serão os resultados. O tratamento pode ser dividido em duas 
categorias: uso tópico e oral.

No uso tópico contamos com uma gama de cosméticos. Os 
cuidados cosméticos consistem no uso de protetor solar e uso de 
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clareadores. Para que o tratamento dê resultado é muito importante 
ter paciência e persistência, pois, na maioria dos casos o uso dos 
cosméticos devem ser constantes e, quando interrompidos, existe 
chance de recidiva.

O que é certo é que, em primeiro lugar, é necessário diminuir a 
penetração dos raios solares usando filtros solares com alto fator 
de proteção.

Faz-se necessário, também, o uso de formulações com ativos com 
propriedades clareadoras através:

1. Inibição da tirosinase, que é a enzima chave para a síntese de 
melanina

2. Diminuição dos melanócitos funcionais 

3. Supressão de reações inflamatórias como o eritema que ocorre 
após a exposição aos raios ultravioletas

4. Antioxidantes de precursores da melanina na reação da melanogênse

5. Esfoliação dos queratinócitos carregados de melanina.

A ação dos ativos cosméticos que podem atuar sobre a pigmentação 
cutânea são diversas, como a inibição da melanogênse, inibição da 
transferência da melanina para os queratinócitos, quelação dos íons 
de cobre e ferro e a descamação epidérmica (renovação epidérmica), 
realizada pelos peelings.

Tabela 3.2 | de ativos que agem sobre irregularidades pigmentares

Inibidor da 
Melanogênese

Inibidor da 
transferência da 
melanina para os 

queratinócitos 

Sequestrantes 
dos íons 

cobre e ferro

Renovadores 
epidérmicos 

Ácido ascórbico, 
ácido azelaico, ácido 
kójico, ácido lático

Belides Ácido fítico Alfa-
hidroxiácidos

Arbutin, belides, 
antipollon Cosmocair C250 Ácido kójico

Ácido glicólico

Ácido 
mandélico

Ácido 
retinóico 

Ácido salicílico
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Biowhite, 
Dermawhite,licorine Melableach Antipollon HT Dermawhite

Hidroquinona, 
Melableach, melfade Hidroquinona

Emblica Extrato de 
Grapefruit

Ologopeptídeos, Whitessense TM Skin White 
Complex Renew Zyme

Fonte: Matos (2014). 

O tratamento por meio de peelings químicos é bastante comum. 
A esfoliação química consiste na aplicação de um ou mais agentes 
esfoliantes na pele, processo que resultará na destruição de porções da 
epiderme e derme e a regeneração de novos tecidos.

A esfoliação química pode ser classificada em: 

Tabela 3.3 | Níveis de profundidade do peeling

MUITO SUPERFICIAL
Retirada camada   córnea

Agentes químicos de baixa 
concentração

SUPERFICIAL Epiderme

MÉDIO Derme Papilar

PROFUNDO Derme Reticular

Fonte: elaborada pela autora.

A profundidade da esfoliação dependerá do tipo de substância 
empregada, da concentração, da associação realizada e do tempo 
de ação na pele. Diversos agentes podem ser usados, entre eles 
ácido glicólico, mandélico, lático, retinóico, entre outros. Trata-se de 
um método de renovação da pele muito eficiente, no entanto, uma 
série de cuidados devem ser tomados antes, no momento e depois 
da aplicação. O auxílio do cliente que recebe este peeling é de suma 
importância para que os resultados sejam eficazes. É importante que 
ressaltar que o profissional da área da estética tem permissão para fazer 
o peeling muito superficial. 

O peeling mecânico é outro método para o tratamento dos 
melasmas e também pode ser empregado através do peeling de cristal 
ou diamantes. Esta técnica é denominada de dermoabrasão e consiste 
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em uma remoção mecânica controlada das camadas superficiais da 
pele. O peeling de diamantes, por exemplo, é realizado por ventosas de 
diferentes granulometrias que são acopladas a uma bomba de vácuo 
de pressão negativa. A ponteira fica acoplada na pele por pressão 
negativa do vácuo e a profissional pode controlar a pressão.

Figura 3.11 | Peeling de diamantes (dermoabrasão)

Fonte: <http://encurtador.com.br/hpY04/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Os nutricosméticos são alimentos ou suplementos que são 
consumidos com o objetivo de melhorar os aspectos estéticos da 
pele, cabelos e unhas e também podem ser usados como recursos 
coadjuvantes no tratamento dos melasmas. Para tratar o melasma 
são indicados nutricosméticos que são antioxidantes e que tenham 
ação contra o envelhecimento. O Pomegranate é derivado do extrato 
seco de romã e que tema ação axtioxidante e antiinflamatório. Outro 
componente que tem sido bastante usado Polipodium Leucotomus, 
que é derivado de uma planta da família das samambaias e que tem 
efeito antioxidante, antiinflamatório e fotoprotetor contra o stress 
oxidativo. Há, ainda, o resveratrol, encontrado nas cascas de uvas 
vermelhas e melhora a textura da pele deixando-a mais uniforme além 
das propriedades antioxidantes.

Existe uma gama grande de nutricosméticos que auxiliam na 
qualidade da pele e que deve ser parte do tratamento para as discromias, 
principalmente os melasmas.

Cloasma Gravídico

É o melasma que atinge as mulheres grávidas e é comum em 50 
a 70% das gestantes. É também conhecido por máscara da gravidez 
e se caracteriza por manchas de coloração castanho clara ou escura. 
São decorrentes das alterações hormonais pertinentes a esta fase de 
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estímulo hormonal estrogênico ou do hormônio melano-estimulante 
(MSH), que estimula os melanócitos da pele a produzirem mais 
melanina. Nota-se, então, uma hiperpigmentação na face que tende 
a regredir de maneira lenta e gradual após o término da gravidez. Na 
grande maioria das vezes essas manchas regridem espontaneamente, 
no entanto, em alguns casos, elas persistem mesmo após a gestação, 
sendo necessário um tratamento mais intensivo e prolongado.

O uso de protetores solar faz-se necessário e alguns despigmentantes 
são permitidos durante a gestação, mas apenas o médico poderá 
prescrever o uso deste.

Efélides 

São conhecidas também como sardas e são de natureza familiar 
de caráter autossômico dominante. Caracterizam-se por manchas 
pequenas de cor acastanhada que aparecem a partir dos três anos em 
áreas expostas ao sol. São encontradas na região da face, pescoço e 
ombros e mais comuns em pessoas de fototipo I e II, com pele, cabelos 
e olhos claros.

Nas efélides, o número de melanócitos ativos não aumenta, o 
que ocorre é um aumento dos melanossomas e maior produção 
de melanina. As efélides não sofrem transformações malignas e são 
de natureza inestética para muitos clientes. O principal tratamento 
para as efélides é, em primeiro lugar, evitar exposição solar, uso 
de fotoprotetores, cremes despigmentantes que promovem ação 
clareadora, peelings químicos e uso de laser.

Figura 3.12 | Efélides

Fonte:<http://encurtador.com.br/fV237>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Hipercromia Pós-inflamatória

Também conhecida por hiperpigmentação pós-inflamatória, são 
manchas oriundas de agressões como inflamações ou queimaduras. 
Essas manchas podem ocorrer também como consequência de 
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peelings químicos e aplicações de laser. Pode se desenvolver em 
pacientes com acne, psoríase, dermatite atópica ou de contato ou 
depois de qualquer lesão traumática na pele. Em geral as manchas ficam 
limitadas à área previamente inflamada e tem bordas mal definidas e 
irregulares, podem ser localizadas ou difusas e que podem aparecer em 
qualquer parte do corpo. A pele escurece em decorrência do processo 
inflamatório, uma vez que este altera a atividade dos melanócitos 
aumentando a produção da melanina e de sua distribuição. É um 
aumento da síntese de melanina em resposta à uma lesão cutânea.

O tratamento é realizado por despigmentantes, que são agentes 
clareadores e peelings, além do uso de protetor solar.

Figura 3.13 | Hiperpigmentação inflamatória pós trauma

Fonte:<http://encurtador.com.br/dkqrA/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 3.14 | Hiperpigmentação pós inflamatória após aplicação com laser

Fonte: <http://encurtador.com.br/aglP3/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Lentigos Senis 

Também conhecida por manchas senis ou melanose solar, se 
caracteriza por manchas pequenas e circunscritas com um ou mais 
milímetros de diâmetro. Apresentam-se com coloração de acastanhada 
a negra, bem delimitada e são encontradas em áreas expostas ao sol, 
sendo resultado do acúmulo de danos causados pelos raios solares 
ao longo de toda a vida. As manchas são arredondadas ou ovais, com 
bordas irregulares e mal definidas, surgem nas áreas expostas ao sol, 
como a fronte, bochechas, nariz e dorso da mão. Geralmente ocorrem 
após os 50 anos de idade e aparecem em pessoas com fototipos I, II e III. 



T3 - Bioquímica da melanogênese e hipercromias 85

Ribeiro (2010) cita que nestes casos a melanina é encontrada na 
camada basal e camada espinhosa concentrando sobre o núcleo das 
células. No lentigo a hiperpigmentação basal é mais intensa do que no 
melasma assim como o número de malanócitos ativos.

Figura 3.15 | Lentigo, melanose solar

Fonte: <http://encurtador.com.br/chyJZ/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Hiperpigmentação Por Reações Fototóxicas e Fitofotodermatite

É a hiperpigmentação causada pelo contato com substâncias 
fotossensibilizantes e subsequente exposição solar. No início o local 
fica apenas vermelho, mas em seguida evolui para uma resposta 
inflamatória que pode resultar em reação bolhosa na área exposta 
ao sol. Posteriormente desenvolve uma hiperplasia melanocitária 
causando uma hiperpigmentação.

Ribeiro (2010) cita que este tipo de hiperpigmentação pode 
ser induzida por uso de medicamentos sistêmicos ou tópicos 
associados ao sol. Essa hiperpigmentação pode aparecer também 
associada à alimentos em conjunto com o sol e aí recebe o nome de 
fitofotodermatite.

Tabela 3.4 | Relação de medicamentos e plantas que podem induzir a hiperpigmentação 
por reações fototóxicas e fitofotodermatites.

Medicamentos que podem causar reações fototóxicas: 

cetoconazol, sulfonamidas, tetraciclinas, methotrexato, vinblastina, 
furosemida, hidroclorotiazida, diltiazem, imipramina, fenotiazinas, quinidina, 

ibuprofeno, cetoprofeno, naxopreno, psoralenos, isotretinoína, fenilbutasona 
etretinato, ácido acetilsalisílico e outros.

Medicamentos que podem causar hiperpigmentação sem exposição ao sol:

Amiodarona, amitriptilina, ciclofosfamida, minociclina, fenotiazina, zidovudina 
e outros.

Plantas que podem causar fitofotodermatite: 

limão, folha de aipo, figo, bergamota, anis, alecrim, angélica e outros.

Fonte: adaptada de Ribeiro (2010).
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Figura 3.16 | Fotofotodermatite

Fonte: <http://encurtador.com.br/quvBW/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Estas são as alterações da pigmentação da pele que vocês, futuros 
profissionais da estética, poderão encontrar, por isso a importância de 
conhecer cada uma delas. Foi observado que a proteção solar é um 
mecanismo de prevenção destas alterações e, portanto, é importante 
conhecer de que maneira age o protetor solar.

Proteção Solar 

No início do século XX os banhos de sol começaram a ser utilizados 
como atividade recreativa, no entanto, nessa época os pesquisadores 
ainda desconheciam os efeitos da radiação solar. Em 1920 duas 
matérias-primas descobertas com ação protetora, o salicilato de benzila 
e cinamato de benzila, começaram a ser usados por serem produtos 
que permitiam a exposição solar. 

Um estudo realizado em camundongos, em que foi avaliada a 
possibilidade de câncer de pele decorrente a radiação ultravioleta, foi 
um dos motivos que despertou a consciência sobre a fotoproteção. 

O primeiro filtro solar foi comercializado nos Estados Unidos em 
1928 e consistia em uma mistura de salicilato de benzila e cinamato de 
benzila e, em 1943, foi introduzido o  PABA (ácido para-aminobenzóico). 
O conceito de protetor solar foi desenvolvido pelo professor J.Greiter e, 
subsequentemente, adotado pela Food and Drug Administration (FDA).

No Brasil, o primeiro filtro solar foi introduzido em 1984 pela empresa 
Johnson na marca Sundown. O protetor solar é um cosmético com 
ativos chamados de filtros solares e a sua ação é de minimizar os efeitos 
das radiações ultravioletas à medida que pelos princípios da absorção e 
reflexão reduz a entrada destas radiações. Para ser eficaz, um filtro deve 
apresentar espectro de faixa ampla e excelentes absorção e difusão 
ultravioleta.
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Filtro solar físico 

O filtro solar físico é aquele que protege a pele através do fenômeno 
físico de reflexão e espalhamento. Isso é possível graças à ação de 
substâncias como os óxidos metálicos. O tamanho da partícula dessa 
substância determinará o comprimento de onda específico de reflexão 
e espalhamento da radiação ultravioleta. Desta maneira os raios solares 
são refletidos. 

Figura 3.17 | Filtro solar físico

Fonte: <http://www.nucleodebroglie.com/2013/03/filtro-solar-mecanismos-de-protecao-e.html>. Acesso em: 5 
abr. 2017.

Os ativos mais usados nesse tipo de filtro são o óxido de zinco e o 
dióxido de titânio; no entanto, outros compostos também podem ser 
usados como o carbonato de cálcio, clorato de ferro, dióxido de titânio, 
e óxido de magnésio.

Antigamente existe uma reclamação dos consumidores por ser 
um filtro grosso e que deixava a pele esbranquiçada no momento da 
aplicação, por este motivo a indústria cosmética desenvolveu filtros 
com partícula com tamanhos reduzidos para evitar este aspecto 
esbranquiçado.

Filtro solar químico 

Esses filtros são totalmente diferentes dos filtros físicos, tanto pelo 
aspecto molecular quanto pelo mecanismo de ação protetora. As 
moléculas do filtro químico são orgânicas e são capazes de absorver 
a radiação ultravioleta transformando-a em outra radiação menos 
energética e não danosa. Quando a radiação ultravioleta é absorvida 
pelo filtro químico várias alterações podem ocorrer, sendo a mais 
comum a conversão de energia luminosa em calor.
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De acordo com a molécula pode haver a absorção da radiação UVA 
e/ou UVB. Exemplos de filtros solares químicos são: ácido Cinâmico 
(UVB), Antranilos (UVA), Avobenzona (UVA), PABA (UVB).

Figura 3.18 | Mecanismo de ação dos filtros solares

Fonte: <http://blog.shopfisio.com.br/doutor/de-profissional-para-profissional/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Outro fator de suma importância está relacionado ao fator de 
proteção solar. O fator de proteção solar é uma avaliação dos efeitos 
da radiação UVB sobre a pele. O desenvolvimento de protetores 
solares com FPS altos contra a radiação UVB resultou em uma maior 
capacidade de um indivíduo permanecer exposto ao sol antes do 
eritema. Essa proteção é identificada nos rótulos por meio da sigla FPS 
(fator de proteção solar). O valor numérico que acompanha essa sigla 
indica quantas vezes mais em relação ao tempo, o usuário com esse 
cosmético está protegido.

Fórmula para determinação do FPS de um produto

FPS = DEM (pele com protetor solar)

DEM (pele sem protetor solar)

Fonte: adaptada de Matos (2014).

Você já ouviu falar que os protetores solares acima de FPS 30 são 
todos iguais? Isso à capacidade de proteção solar de acordo com a 
quantidade de filtros utilizados e consequentemente o FPS.

Tabela 3.5 | Capacidade de proteção de acordo com FPS

FPS - Fator de 
Proteção Solar 2 4 8 15 20 25 30 40 50 64

Proteção (%) 50 75 87,5 93,3 95 96 96,6 97,5 98 99

Fonte: Matos (2014). 

Essa tabela nos mostra que a porcentagem oferecida por um FPS 15 
é 93,3% e a de um FPS 30 é 96,6%.
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Proteção contra UVA

A sigla PPD (persistent pigment darkening) é usada para indicar a 
proteção contra a radiação UVA, já que esta radiação é pigmentógena 
sendo responsável pela pigmentação tardia que aparece na pele horas 
após a exposição ao sol. De acordo com a Comunidade Européia o 
valor mínimo para o PPD de um produto deve ser um 1/3 do valor 
do seu FPS. Por exemplo, se um FPS é 15 temos um PD mínimo 
=1/3Xfps=1/3x15. PPD mínimo = 5

Como a radiação UVA também é danosa à pele, o desenvolvimento 
de fotoprotetores nos dias de hoje busca produtos que protejam tanto 
da radiação UVA quanto a UVB e que tenham protetores físicos e 
químicos. Além dos fotoprotetores de uso tópico existe no mercado 
os fotoprotetores orais, que usam antioxidantes orais para combater a 
formação de radicais livres como o licopeno, a luteína e o beta caroteno.

É muito importante ressaltar que o protetor solar deve ser aplicado 
no mínimo 30 minutos antes da exposição solar e ser reaplicado a 
cada 3 ou 4 horas. O filtro solar deve ser usado durante o dia todo, 
inclusive nos períodos em que não acontece exposição ao sol, pois a 
luz da televisão, das lâmpadas e do computador também mancham e 
envelhecem a pele.

Até este momento foram apresentados os distúrbios pigmentares 
relacionados com o aumento da quantidade de melanina e sua 
distribuição irregular, o que recebe o nome de hipermelanoses. Há, 
no entanto, outro distúrbio de pigmentação que pode ocorrer e está 
relacionado a uma diminuição da quantidade de melanina na pele. Este 
distúrbio recebe o nome de hipomelanoses, que refletem dois tipos de 
alterações: hipomelanose melanopênica, que consiste na redução da 
melanina como, por exemplo, no caso do albinismo e a hipomelanose 
melanocitopênica, que consiste em uma redução quantitativa ou 
ausência de melanócitos na epiderme, resultando na produção de 
níveis indectetáveis de melanina, como acontece no caso do vitiligo.

Vitiligo 

O vitiligo é uma condição que acomete em média 1% da população 
e é um distúrbio crônico com predisposição multifatorial e fatores 
desencadeantes. 
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A literatura relata que o vitiligo está associado a doenças autoimunes 
sistêmicas e/ou doenças endócrinas. Clinicamente caracteriza-se por 
máculas totalmente brancas bem demarcadas que crescem e podem 
afetar grandes extensões da pele. A grande maioria dos pacientes 
atribui o início da doença a um traumatismo físico, doença ou stress 
emocional.

Inicialmente o vitiligo costuma se apresentar como uma mancha 
branca cujo tamanho pode variar e em seguida o surgimento de outras 
manchas brancas. Ele pode surgir em qualquer parte do corpo, mas as 
áreas comumente acometidas são as regiões da face (em torno dos 
olhos, nariz e boca) e regiões que sofrem fricções ou tratamentos com 
maior frequência (dorso das mãos, os cotovelos e joelhos, região tibial 
anterior e axilas).

A incidência é igual em ambos os sexos e em todas as raças e pode 
estar relacionado à componentes genéticos, uma vez que 30% dos 
pacientes relatam casos na família. O diagnóstico geralmente é clínico 
e pode ser estabelecido com base no exame físico do paciente que 
apresenta máculas brancas bilaterais e geralmente simétricas.

O vitiligo provoca uma alteração de natureza estética que 
pode ocasionar trauma psicológico desencadeando problemas 
de ordem social. A evolução da doença é muito variável, embora 
a mais característica seja de início rápido seguido de um período de 
estabilidade.

O tratamento consiste no 
uso de filtro solar protegendo a 
área afetada contra as reações 
das queimaduras solares. 
Normalmente a maquiagem 
estética é usada para ocultar as 
máculas brancas e desta forma 
deixar o vitiligo menos evidente. 
A repigmentação é uma outra 
maneira de tratamento e 
consiste na recuperação da 
pigmentação melânica, através de glicorticóides ou psoralenos tópicos.

Figura 3.19 | Vitiligo

Fonte: <http://www.mdsaude.com/2011/04/vitiligo-
tratamento.html>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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Albinismo

O albinismo consiste em um distúrbio genético do sistema de 
pigmentação melânica que afeta a pele, os olhos e os folículos 
pilosos. É uma doença de caráter hereditário e, na maioria dos casos, 
autossômica recessiva.

A patogenia está relacionada com o distúrbio da síntese de melanina 
sendo causado pela inexistência da atividade da enzima tirosinase. 
Os melanócitos são encontrados em quantidades normais, porém, 
são incapazes de produzir melanina ocorrendo a despigmentação. A 
doença pode afetar os olhos e é, então, chamada de albinismo ocular 
(AO),  quando afeta os olhos e a pele recebe o nome de albinsimo 
oculocutâneo (AOC).

É muito importante ressaltar que 
os profissionais da área da estética 
devem conhecer as alterações da 
pigmentação cutânea, no entanto, a 
competência para o tratamento está 
associada aos melasmas e aos lentigos. 
Conversar com o cliente e explicar 
o processo de formação destas 
alterações são essenciais para que este 
esteja ciente de que deverá fazer sua parte para que o tratamento seja 
eficaz.

Aqui terminamos nosso estudo sobre a melanogênese e as 
alterações de pigmentação cutânea. Bons estudos!

Portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia 

• Neste site você vai encontrar informações sobre o melasma..
Disponível em <http://www.sbd.org.br/doencas/melasma/>. 
Acesso em: 18 abr. 2016.

Características do Melasma

• Assista ao vídeo sobre as características do melasma.  

ACOMPANHE NA WEB

Figura 3.20 | Albinismo

Fonte: <http://www.sitedecuriosidades.com/
im/g/3EA1E.jpg>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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• Disponível em <http://encurtador.com.br/kpqrs>. Acesso 
em: 18 abr. 2016. Tempo: 1:36.

Tipos de Melasmas

• Assista ao vídeo sobre os tipos de melasmas. Disponível em <http://
encurtador.com.br/hjsw1>. Acesso em: 18 abr. 2016. Tempo: 6:42.

Os Efeitos da Radiação Ultravioleta na Pele

• Assista ao vídeo sobre os efeitos da radiação ultravioleta na 
pele.  Disponível em <http://encurtador.com.br/bI169>. Acesso 
em: 18 abr. 2016. Tempo: 4:32.

A Radiação Ultravioleta na Pele

• Assista ao vídeo sobre a radiação ultravioleta na pele. Disponível 
em <https://www.youtube.com/watch?v=nhbaKH3I0es>. Acesso 
em: 18 abr. 2016. Tempo: 7:21.

Bioquímica da Melanogênese e o Melasma

• Neste  artigo você encontrará informações sobre a 
Bioquímica da Melanogênese e o melasma. Disponível em <http://
encurtador.com.br/cens3>. Acesso em: 18 abr. 2016.

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla 
escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados 
e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Quais são os fatores que estão associados ao 
desenvolvimento do melasma?

2. Durante este estudo falamos bastante sobre a melanina. 
Com relação a ela assinale a alternativa correta.
a) A melanina é responsável pela pigmentação da pele.
b) A melanina é sintetizada nos melanossomas.
c) As funções da melanina são a de proteger a pele contra 

AGORA É A SUA VEZ
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Neste tema, identificamos as alterações da pigmentação 
cutânea, o mecanismo de formação da melanina, pigmento 
responsável pela coloração da pele, e as alterações decorrentes 
da desordem deste pigmento. Um dos desencadeantes destas 
alterações pigmentares, especialmente as hipercromias, é o sol, que 
além de provocar manchas inestéticas e muitas vezes irreversíveis, 
e provoca também uma doença muito grave, o câncer de pele.

Segundo dados da literatura, grande parte da população, 
principalmente daqueles com a pele clara, apresentam manchas 
que podem gerar impacto na autoestima e qualidade de vida. Dessa 
forma, é de suma importância o conhecimento dos profissionais 
da área da estética para que o tratamento realizado surta efeitos 
positivos no seu cliente. Até logo!

FINALIZANDO

a radiação ultravioleta e promover a absorção dos radicais 
livres.
d) A única função da melanina é realizar a proteção contra 
os radicais livres 
e) As alternativas a, b e c estão corretas.

3. Durante o estudo abordamos as hipercromias.  Com 
relação a elas assinale a alternativa correta:
a) As hipercromias são as alterações relacionadas a 
pigmentação cutânea em que existe um aumento na 
produção da melanina.
b) O sol é o único fator desencadeante das hipercromias. 
c) Os fatores hormonais não estão associados as 
hiperpigmentações.
d) Um dos exemplos de hiperpigmentação é o vitiligo.
e) Um dos exemplos de hiperpigmentação é o albinismo.

4. Imagine que um cliente vá ao centro estético para tratar 
o melasma, qual seria sua conduta?

5. Como um profissional do embelezamento e da 
estética você deve prescrever orientações para prevenir o 
aparecimento do melasma. Quais seriam suas orientações?
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GLOSSÁRIO

Discromias: relacionado com a cor da pele, alteração na cor da pele 
e anormalidade na coloração.

Biocromos: substâncias produzidas pelo organismo e que resultam 
na impressão das cores.

Queratinócitios: estrutura presente na epiderme.

Endocitose: processo ativo pelo qual o material extracelular é 
transportado para a célula.

Citofagocitose: processo de ingestão de englobamento de partículas 
no meio celular.

Etiopatogenia: estudo das doenças e do seu desenvolvimento.
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Convite à leitura

Seja bem-vindo ao Tema 4.

Neste tema você irá aprender sobre as técnicas que 
proporcionam a melhora dos aspectos cutâneos em geral, como 
dos sinais de envelhecimento e as hipercromias.

O conceito de beleza sempre foi um assunto discutido e 
abordado, uma vez que existem diferentes padrões do que é belo 
em todas as culturas e momentos históricos. No entanto, a pele 
com textura lisa e suave, com coloração homogênea, é o ideal 
de beleza de todas as culturas e vem sendo alvo de uma busca 
enérgica há muito tempo.

A procura por procedimentos estéticos é crescente nos centros 
estéticos e consultórios médicos em busca de uma pele mais 
bonita e saudável. A cada dia novas matérias-primas são exploradas 
pela indústria visando seu uso em produtos cosméticos, o que vem 
contribuindo de maneira significativa para a melhora dos aspectos 
das hipercromias do envelhecimento.

Outro fator que vem crescendo a cada dia é o consumo de 
nutricosméticos, que também podem ser usados como recursos 
coadjuvantes dessas alterações.

Convido você a participar do fórum, uma ferramenta importante 
para que seja possível tirar todas as suas dúvidas e para que você 
faça seus comentários.



T4 - Mecanismo de ação dos despigmentantes, metodologia da despigmentação, técnicas de despigmentação química e mecânica96

Tema 4

Mecanismo de ação dos 
despigmentantes, metodologia 
da despigmentação, técnicas 
de despigmentação química e 
mecânica

POR DENTRO DO TEMA

Ações cosmetológicas

No tema anterior foram abordadas as discromias e o quanto estas 
geravam problemas estéticos e de autoestima. Neste tema vamos 
abordar alguns mecanismos de tratamentos dessas alterações.

A melhora da hiperpigmentação cutânea dependerá do tipo, da 
intensidade bem como da causa. Quanto mais superficiais forem as 
manchas, melhores os resultados obtidos com o uso dos cosméticos, 
dermocosméticos, medicamentos e as técnicas de despigmentação. 
Os cuidados consistem no uso do filtro solar, de despigmentantes, os 
peelings e, acima de tudo, paciência e persistência.

Na grande maioria dos casos, o uso dos cosméticos e 
dermocosméticos deve ser constante, pois uma vez interrompido 
pode ocasionar as recidivas, queixa bastante comum nos centros 
estéticos. Um cosmético seguro e eficaz pode ser definido como 
aquele que cumpre o objetivo proposto com baixíssima possibilidade 
de ocorrência de danos ao usuário, uma vez que a ausência total de 
risco é praticamente inexistente.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
a atribuição de algum benefício ao produto cosmético obriga o 
fabricante a comprová-lo por meio de testes de validade realizados 
por profissionais qualificados. Ribeiro (2010) cita que os dizeres de 
rotulagem nos cosméticos atribuindo benefícios devem estar de 
acordo com os resultados encontrados nos testes de eficácia.
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O sucesso dos tratamentos dependerá do tipo de hipermelanose, 
da extensão, localização, época do ano e tipo de ativo usado ou da 
associação dos ativos. As ações dos ativos que podem atuar sobre a 
pigmentação cutânea são diversas. Além do uso diário do filtro solar, 
faz-se necessário o uso de formulações que contenham ativos com 
propriedades clareadoras da pele.

Quando o objetivo é promover o clareamento das manchas através 
da cosmetologia, é necessário que haja a inibição das reações de 
oxidação, ou seja, inibição da formação da melanina, inibição da ação 
e formação da tirosinase, inibição da transferência da melanina para os 
queratinócitos; a quelação dos íons cobre e ferro, além da descamação 
e renovação da epiderme (queratinócitos carregados de melanina).

Os cosméticos deverão também fazer a supressão de reações 
inflamatórias, tais como o eritema, que ocorre após a exposição aos 
raios ultravioletas. E entre os cosméticos usados nos tratamentos das 
hipercromias estão os despigmentantes.

Dermocosméticos x Cosméticos 

Os dermocosméticos, também chamados de cosmecêuticos, 
são o intermediário entre medicamento e cosmético. O termo 
cosmecêutico foi difundido na década de 1980 pelo médico Albert 
Kligman, em uma reunião da Sociedade de Químicos de Cosméticos. 
Os cosmecêuticos enquadram-se entre os segmentos de cosmético e 
o farmacêutico. Apresentam como característica serem de uso tópico, 
com propriedades biológicas devido à capacidade de alterar a estrutura 
da pele, diferentemente de cosméticos, que apenas a adornam, mas 
não agem como um medicamento.

São produtos cosméticos contendo ingredientes bioativos com 
propriedades terapêuticas. Podem ser formulados em cremes ou 
loções, são aplicados por via tópica e as principais aplicações são em 
tratamentos antirrugas, acne, hipercromias.

Os cosméticos, por sua vez, são produtos voltados para a higiene e 
o embelezamento, possuem ação mais superficial na epiderme e não 
trabalham em profundidade, sem modificar as condições fisiológicas 
da pele.
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Despigmentantes

Os despigmentantes são princípios ativos usados em preparações 
tópicas ou magistrais que interferem na síntese e produção da melanina. 
Esses ativos devem ser autorizados pela ANVISA, com a finalidade de 
clareamento das hipercromias da pele.

A ação desses princípios acontece por diferentes mecanismos, no 
entanto, todos ligados à interferência na produção ou transferência do 
pigmento melanina.

Mecanismo de Ação dos Despigmentantes

 1. Destruição seletiva dos melanócitos. 

Nesta etapa, os despigmentantes vão destruir ou descaracterizar 
os melanócitos através de compostos que são antioxidantes e podem 
alterar as reações metabólicas (fosforilação oxidativa) ou por depleção 
da quantidade de oxigênio disponível.

2. Interferência com a síntese de melanina e de seus precursores.

3. Inativação ou impedimento da síntese da enzima tirosinase 
(inibição da biossíntese da tirosinase).

Age no centro da enzima ou com os grupamentos vizinhos que são 
essenciais para a atividade enzimática.

4. Inibição da formação dos melanossomas e alteração de sua 
estrutura.

5. Inibição da formação da melanina.

6. Interferência no transporte dos grânulos de melanina por inibição 
da fagocitose do dendrito do melanócito.

7. Alteração (redução) da melanina marrom presente nos 
melanossomas para uma coloração mais clara, alteração química da 
melanina.

Cada agente clareador tem suas características próprias 
que interferem na efetividade de sua ação. Os princípios ativos 
despigmentantes podem estar disponíveis em diferentes produtos 
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cosméticos e dermocosméticos, como pomadas, cremes, loções, 
séruns e géis.

No mercado existem diferentes tipos de despigmentantes que 
podem agir pelos mecanismos citados anteriormente e que podem 
estar livres ou em associações nas formulações cosméticas.

Despigmentantes com Ação de:

1. Inibidores da Tirosinase

Ácido Kójico

Esse ácido é obtido da fermentação do arroz e age sobre a 
tirosinase (enzima), por quelação dos íons cobre, e consequentemente 
há diminuição da síntese de melanina. É o tratamento clareador mais 
usado no Japão, apesar do seu potencial efeito sensibilizante. Reduz 
a melanina das células hiperpigmentadas, não tem efeitos colaterais e 
pode ser usado durante o dia. É a melhor associação com os AHAs 
(alfa-hidroxiácidos).

A dosagem usual é entre 1 e 3% nas formulações cosméticas.

Ácido fítico

Encontrado nas sementes de alguns cereais como a aveia e o 
arroz. Não citotóxico e não carcinogênico, sendo seguro para o uso 
em diferentes tipos de produtos cosméticos. É um excelente inibidor 
da tirosinase por quelação dos íons 
de cobre, tem ação despigmentante, 
antioxidante e anti-inflamatória.

Usado para o tratamento de manchas 
hipercrômicas, podendo ser associado a 
outros ácidos e usado inclusive nas peles 
sensíveis. Pode ser associado ao ácido 
glicólico com o objetivo de clarear, 
hidratar e suavizar rugas finas.

A dosagem usual é de 0,5 a 1,0% 
nas formulações cosméticas. Pode ser 
usado na forma de séruns, cremes e loções.

Figura 4.1 | Ácido fítico 

Fonte: <http://www.onlinefarma.com.br/
Acido-Fitico/1/1/>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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Arbutin

Despigmentante de origem natural encontrados nas folhas de uva-
ursi. Tem propriedades despigmentantes de grande eficácia, age através 
da inibição da tirosinase, além de inibir a maturação dos melanossomas. 
Este despigmentante é muito usado no lugar da hidroquinona.

A dosagem usual é de 1,0 a 3,0% e se for associado a outros 
despigmentantes pode ser usado em concentrações menores.

Extrato de Uva-ursi 

Contém derivados da hidroquinona e flavonoides, entre outros. Age inibindo 
o processo de escurecimento, reduz efetivamente a pigmentação já existente, 
além de possuir a capacidade de inibir em 100% a tirosinase e degradar a melanina 
presente na pele. A ação deste ativo é mais lenta, porém não cumulativa quando 
comparada à hidroquinona. 

A dosagem é de 3,0 a 8.0%.

Ácido Elágico 

Possui atividade antioxidante e anti-inflamatória sendo encontrado 
no fruto romã. Em aplicações tópicas, apresenta efeito despigmentante 
por ser capaz de quelar cobre do sítio ativo da tirosinase, inibindo a 
atividade dessa enzima. Possui ação antioxidante, podendo ser usado 
também como suplemento alimentar.

Isocell Citrus (Biotec)

A composição é de citroflavonoides lipossomados da casca de 
limão. Age reduzindo a hiperpigmentação por promover uma ação 
inibitória na enzima tirosinase. Inibe a melanogênese e restaura a 
luminosidade natural da pele.

 A dosagem usual é de 2,0 a 5,0%.

Hidroquinona 

Usada para clarear a pele, tem ação despigmentante pois atua 
como um substrato da tirosinase, competindo com a tirosina e inibindo 
a formação da melanina. Pode ser vinculado em diversas formas 
terapêuticas de uso tópico, como em loções, cremes e géis. 
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A concentração permitida em dermocosméticos é de 2% e nos 
produtos manipulados até 4%.

2. Inibidores da Maturação e Fagocitose dos Melanossomas 

Whitessence (Biotec)

Concentrado despigmentante obtido de proteínas derivadas da 
semente da Nangka fruit (jaca). Inibe a transferência da melanina para 
os queratinócitos, diminuindo a quantidade de melanina da superfície 
da pele.

A dose usual é de 1,0 a 3,0%. Em testes in vitro, foi observada a 
inibição da fagocitose dos melanossomas pelos queratinócitos. Em 
testes in vivo, ação clareadora e uniformização do tom da pele.

Figura 4.2 | Whitessence

Fonte: <http://www.qualityfarma.com.br/produtos_info.php?id=48>. Acesso em: 11 jun. 2016.

3. Inibidores Competitivos da Tirosinase

Melawhite (Sarfam)

Ativo funcional que atua como inibidor 
competitivo da tirosinase. Diminui a 
formação de melanina na pele e minimiza 
as sardas e as manchas senis.

Testes in vitro mostram uma atividade 
inibidora da tirosinase em concentrações 
que variam de 1 a 3%. Na dose de 1%, inibe 
a atividade da tirosinase em até 30%, a 3% 
inibe a tirosinase em 50%. Testes de 

Figura 4.3 | Melawhite

Fonte: <http://www.kosmetik4me.de/
Dr-med-Schrammek-Mela-White-
Night-Cream/en>. Acesso em: 11 jun. 
2016.
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segurança padrão e bem definidos demonstram que o Melawhite é 
seguro para uso cosmético.

4. Antioxidantes 

Ácido Ascórbico/Vitamina C

A vitamina C tem ação despigmentante, possui efeito antirradicais 
livres, prevenindo danos causados pela radiação ultravioleta. Um outro 
efeito muito importante para a pele é que a vitamina C é precursora 
do colágeno, pois participa da biossíntese da hidroxiprolina, que 
é precursora do colágeno e das proteoglicanas. É um potente 
antioxidante, retarda a formação da melanina revertendo a reação de 
conversão de dopa em dopaquinona, tornando lento o primeiro passo 
da melanogênese.

A vitamina C sofre oxidação (catalisada pela presença de metais 
pesados e luz), sendo incompatível com substâncias antioxidantes e 
alcalinas.

Ascorbosilane C (Biotec)

Vitamina C ligada a silanóis.

É uma molécula estável e 
apresenta tolerância cutânea perfeita, 
age na proteção das membranas 
celulares e inibe a melanogênese, 
além de ser redutora de radicais livres.

A dosagem usual é de 3 a 4%.

Pode vir associada a cremes e séruns.

Ácido Ferúlico 

É um potente antioxidante encontrado nos farelos de arroz e milho. 
Possui um potencial protetor, agindo como uma barreira celular, 
impedindo a atividade dos radicais livres. Atua absorvendo a radiação 
dos raios UVA e UVB, além de reduzir o eritema da pele pela exposição 
solar.

Figura 4.4 | Produtos com 
Ascorbosalane C 

Fonte:<http://encurtador.com.br/gimyK>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.\
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Se for usado como único ativo, adotar a concentração de 0,1 a 0,5%.

5. Antagonista do Alpha-MSH

Sepiwhite MSH (Chemyunion)

É uma molécula patenteada com excelente bioafinidade cutânea. 
Tem ação clareadora da pele com mecanismo de ação inovador, 
por meio do antagonismo de alpha-MSH, pois age sobre o hormônio 
responsável pela regulação do pigmento da pele o MSH.

A dosagem usual desse produto é de 2,0%, é compatível com ativos 
clareadores clássicos e filtros solares, podendo ser usado de dia ou de 
noite.

6. Inibição dos Fatores de Estimulação dos Melanócitos

Ácido Tranexâmico

Inibe a síntese de melanina em melanócito pela interferência na 
interação dos melanócitos e queratinócitos através da inibição do 
sistema plasmina. Usado em tratamento de melasma para remover 
a hiperpigmentação causada por manchas do sol e clareamento de 
cicatrizes de acne.

A dosagem usual é 0,4 a 3,0%. Em teste in vitro ocorreu a inibição 
da síntese de melanina.

Belides (Pharmaspecial)

Esse ativo é obtido das flores de Bellis perennis, conhecida 
popularmente por margarida. Tem propriedades despigmentantes 
com efeito rápido e de longa duração, sendo que os resultados são 
visíveis em poucos dias. Interfere na formação de melanina, modula a 
resposta dos melanócitos frente à radiação. Controla a expressão da 
enzima tirosinase, bloqueando a indução da melanogênese.

A dosagem usual é de 2,0 a 5,0% e essa substância pode ser 
associada a filtros solares e diversos ativos dermocosméticos. Em 
testes in vitro, foi observada a influência na síntese de melanina e na 
expressão da endotelina da tirosinase, bem como na transferência dos 
melanossomas.
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7. Adsorção de Melanina 

Antipollon HT (Galena)

Substância que possui propriedade de adsorver a melanina e 
descarregar o excesso dessa mesma proteína. Não possui qualquer 
efeito sensibilizante ou irritativo, pode ser usado durante o dia.

A dosagem usual é entre 1,0 a 5,0% e em associações pode-se usar 
a 0,5%.

Argila branca 

Essa substância é rica em silício e alumínio, possui pH próximo da 
pele e adsorve melanina. É clareadora, secativa e cicatrizante, usada no 
tratamento de manchas e peles sensíveis ou delicadas.

Figura 4.5 | Argila branca 

Fonte: <http://belezaesaude.com/argila/>. Acesso em: 11 jun. 2016.

8. Esfoliação Epidérmica 

Alfa-hidróxiácidos (AHAs)

A composição dessas substâncias apresenta os ácidos cítrico, 
lático, tartárico, glicólico e mandélico. Agem distribuindo a melanina, 
diminuindo a espessura do estrato córneo. 

A dosagem é 10% na forma ácida.

Ácido Retinoico 

O ácido retinoico é uma substância derivada da vitamina A indicada 
no tratamento dos sinais do fotoenvelhecimento, como as rugas, a 
hiperpigmentação, as manchas e a aspereza. Pode ser usado na forma 
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de géis, loções e séruns, e pode ser aplicado em forma de peeling em 
concentrações mais altas. Age sobre a hiperpigmentação, através do 
efeito esfoliativo e dispersando os grânulos de melanina dentro dos 
queratinócitos, o que facilita sua eliminação através do aumento do 
turnover das células epidérmicas, ou seja, diminui o tempo de contato 
entre os queratinócitos e os melanócitos, promovendo uma perda 
rápida do pigmento disperso.

9. Associação de Princípios Ativos Multifuncionais Blends ou 
Complexo 

Biowhite 

É um composto de associação dos extratos de plantas, entre elas 
uva, amora-preta e Scutellaria baicalensis (rica em flavonoides). Age 
inibindo a tirosinase, antirradicais livres, esfoliante e despigmentante.

A dosagem usada varia entre 1,0 a 4%. Testes in vivo comprovaram 
a redução de manchas em peles caucasianas.

Melfade J (Sarfam) 

Composto com associação do extrato de uva-ursi e vitamina C, 
representa um avanço nos clareadores da pele. Tem propriedade 
antioxidante além da ação clareadora por ser um potente inibidor da 
tirosinase, e degrada a melanina já existente na pele. 

A dosagem usual é de 3,0 a 8%, sendo um substituto natural da 
hidroquinona. A eficácia foi demonstrada em teste in vitro, com a 
inibição da tirosinase, e in vivo, o clareamento da pele.

Além dos despigmentantes, os esfoliantes podem ser usados como 
parte de um protocolo para o tratamento das hipercromias.

Esfoliantes

A pele tem capacidade de se renovar a partir das camadas mais 
profundas e isso foi observado desde a antiguidade. Relatos indicam 
que Cleópatra utilizava leite para manter a pele limpa e suave. O vinho 
era usado pelas mulheres da Idade Média com a finalidade de afinar e 
limpar a pele. Nos dias de hoje, vários agentes denominados esfoliantes 
são usados com o intuito de descamar e renovar a pele.
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A esfoliação consiste no ato de esfoliar, de promover o 
desprendimento da pele, ou seja, descamação de células superficiais do 
epitélio, com a finalidade de favorecer a renovação cutânea e devolver 
vitalidade aos tecidos. A esfoliação diferencia-se pela complexidade 
da aplicação com maior ou menor grau de comprometimento dos 
tecidos.

Esse processo é conhecido também pela palavra inglesa “to peel” 
ou da francesa “gommage”. Nele, observa-se uma uniformização da 
superfície cutânea, tornando-a mais suave, limpa, macia, renovada, 
além de reduzir as camadas da pele, facilitando a penetração dos 
produtos.

O termo “to peel” significa descamar, esfoliar, e isso pode ser 
realizado por meio de diferentes substâncias. Os peelings constituem 
uma forma acelerada de esfoliação induzida por diversos agentes, 
resultando na destruição controlada de porções da epiderme ou derme 
com subsequente regeneração de novos tecidos. Esse processo pode 
ocorrer através de substâncias químicas, como os ácidos ou extratos 
de sementes de frutas, ou ainda sintéticos constituídos de microesferas 
de polietileno. Há também os processos mecânicos, como peeling de 
diamantes ou de cristais (microdermoabrasão) e peeling enzimático, 
proveniente de enzimas biológicas. 

Os pesquisadores empreendem uma constante procura por 
métodos que ofereçam maior segurança na sua utilização e atinjam 
resultados cada vez melhores e com menor desconforto para o cliente.

Souza e Antunes  (2013) citam que a esfoliação das camadas mais 
externas ativa um mecanismo que estimula a renovação e o crescimento 
celular, resultando na aparência mais saudável e bonita da pele. Para 
os mesmos autores, a beleza da pele é decorrente de alterações na 
arquitetura celular, tais como hiperplasia dos queratinócitos, aumento 
da espessura da epiderme, diminuição da quantidade de melanina 
depositada, aumento da produção das fibras colágenas, aumento da 
permeabilidade cutânea e na compactação do estrato córneo.

A esfoliação pode ser classificada em biológica, enzimática, física, 
mecânica, química e vegetal.
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Quadro 4.1 | Tipos de peeling

Tipos de 
Peeling Modo de ação Agentes utilizados

Químico Agentes químicos que promovem 
intensa renovação celular

AHAS, BHAS, ácido 
tricloroacético, entre 
outros

Mecânico Equipamento que promove 
lixamento e abrasões na pele

Dermoabrasão, 
microdermoabrasão 
(diamantes e cristais)

Físico Método mecânico de arraste das 
células mortas por meio abrasivo

Sílica, damasco, 
microgrânulos de 
polietileno

Vegetal

(Gommage)

Aplicação de um veículo que, 
ao evaporar, forma grumos que 
levam as células mortas do extrato 
córneo

Goma arábica, 
mucilagem de semente 
de linho, marmelo

Enzimático
Promovem renovação celular por 
meio de hidrólise de queratina e 
enzimas

Papaína, bromelina

Fonte: adaptado de Pereira (2013).

Esfoliantes Enzimáticos 

Neste tipo de peeling são usadas substâncias proteolíticas que 
promovem a esfoliação por hidrólise da queratina, sendo a protease 
a mais utilizada. Esses esfoliantes são mais seguros e eficazes que os 
métodos físicos, agem de cima para baixo e promovem a diminuição 
da coesão entre as células córneas, com descamação gradual e lenta, 
levando a uma renovação celular natural e não irritativa.

Entre os ativos usados estão a bromelina, papaína, pumpkin enzyme, 
renew zyme. A bromelina é extraída do abacaxi e apresenta atividade 
no pH entre 4,5 a 9,5. Deve ser aplicada na pele e retirada com água em 
média 20 minutos após a aplicação. A papaína é extraída do mamão 
papaia. O ideal é usar esse produto em pó ou na forma aquosa de uso 
imediato, pois sua atividade é reduzida rapidamente.

Peeling enzymatic é a associação das enzimas bromelina e papaína 
e é usada em máscaras para peeling com tempo de permanência do 
produto na pele entre 10 a 15 minutos. Hidrolisam proteínas, pectinas, 
açúcares. O pumpkin enzyme é obtido da fermentação da abóbora, rico 
em protease, sendo usado em renovadores celulares e esfoliantes suaves. 
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Esse produto dificilmente causa irritação na pele e nos olhos. Hidrolisa a 
queratina diminuindo a espessura da camada córnea, além de regenerar 
os tecidos da epiderme e derme, restaurando a barreira natural da pele.

Renew zyme é extraído da romã, rico 
em ácido elágico, sendo considerado 
uma inovação em renovação celular 
e regeneração cutânea uma vez que 
reúne propriedades anti-inflamatórias, 
antioxidantes e emolientes da romã com 
tecnologia enzimática. Atua na renovação 
celular e mantém o equilíbrio hídrico da 
pele, estimula a produção de colágeno, 
além de prevenir os danos causados pela 
radiação UV.

Os produtos citados podem ser 
empregados em séruns, cremes, máscaras 
e peelings.

Esfoliantes físicos

Esses produtos usam o processo de 
arrastes dos corneócitos que se encontram 
na região da epiderme através de ativos abrasivos de diferentes fontes, 
atuando por ação mecânica provocada pelo atrito entre o ativo e a 
pele. Nesse processo a esfoliação é muito superficial atingindo apenas 
a camada córnea, com leve renovação celular, remove impurezas e 
células mortas.

Os esfoliantes físicos auxiliam também na penetração dos princípios 
ativos. São muito usados nos tratamentos estéticos estando presentes 
em vários protocolos profissionais. Apesar da abrasão desse tipo de 
peeling ser mais superficial, o profissional deve tomar cuidado na hora 
da aplicação para não usar muita força com o produto sobre a pele, 
pois pode aumentar o poder de abrasão, machucando a região tratada.

Esfoliantes físicos vegetais 

Pós de semente de frutas: grânulos arredondados com função 
descamativa suave como apricot (damasco), amêndoa, uva, guaraná.

Figura 4.7 | Peeling 
enzimático – peeling de romã 

Fonte: <http://encurtador.com.br/
fgGZ1>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 4.6 | Peeling enzimático

Fonte: <https://goo.gl/6g03Ha>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.
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Pós de casca de frutas: com 
grânulos arredondados, proporciona 
uma descamação mais forte, sendo 
muito usada nos produtos corporais. 
Exemplos: sementes de morango e 
kiwi, açúcar cristal, bambu.

Esfoliantes físicos minerais 

Nesta categoria estão os 
microcristais de alumínio, óxido 
de alumínio, que proporciona 
uma abrasão mais forte, a sílica 
e as argilas. Esses elementos 
estão presentes nas argilas, sendo 
comumente empregados nos 
centros estéticos.

Esfoliante físico marinho 

São exemplos destes esfoliantes 
pó de ostra, pó de pérolas, 
cloreto de sódio e diatomácea 
(algas marinhas muito usadas em 
produtos para para promover a 
esfoliaçãoda pele).

Formas de utilização dos esfoliantes

O agente abrasivo estará em contato direto com a pele, 
promovendo um atrito maior. O produto deve ser aplicado com 
a pele seca ou levemente úmida, com movimentos circulares em 
toda a região a ser trabalhada. Retirar o produto com algodão ou 
bandaletes umedecidas.

A função dos esfoliantes é, pelo atrito com a pele, promover 
uma melhora na circulação sanguínea, na tonalidade da pele, 
devolvendo um aspecto mais saudável e preparando-a para os 
demais procedimentos estéticos. Os agentes esfoliantes podem 
ser usados em diferentes produtos, desde os sabonetes, cremes de 
uso diário ou os próprios peelings usados em cabines de estética e 
consultórios dermatológicos.

Figura 4.9 | Esfoliante físico (bambu)

Fonte: <http://encurtador.com.br/zEPQS>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.

Figura 4.8 | Esfoliante físico 

Fonte: <http://encurtador.com.br/jqEU4>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.

Figura 4.10 | Argila vermelha 

Fonte: <http://encurtador.com.br/vMSWY>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.
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Esfoliantes químicos 

São agentes químicos que, depositados na superfície cutânea, 
têm por objetivo provocar um rápido desprendimento de células 
epidérmicas em diferentes profundidades, atuando sobre a epiderme 
e a derme.

Estimulam a renovação e o crescimento celular, eliminam as células 
mortas melhorando o aspecto da pele. Apresentam resultados rápidos e 
eficazes e são empregados nas disfunções cutâneas e alterações estéticas.

Podem ser classificados de acordo com a profundidade de 
penetração do agente na pele, nas propriedades e mecanismo de ação 
dos agentes utilizados. O peeling químico é realizado por substâncias 
químicas em diversas concentrações, que variam de acordo com a 
finalidade do tratamento.

Classificação dos peelings 

Os peelings podem ser classificados em muito superficial, superficial, 
médio e profundo.

Peeling muito superficial 

No peeling muito superficial são usados apenas agentes esfoliantes 
de baixa concentração e são removidos apenas o estrato córneo da 
epiderme. Há melhora a aparência geral da pele, uniformização da 
textura e do tom da pele.

Figura 4.11 | Peeling muito superficial e superficial 
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Fonte:<http://esteticacomrobertaalonso.blogspot.com.br/2012/10/a-pele.html>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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Peeling superficial

Atua na epiderme, sendo usado para o tratamento do 
envelhecimento, da acne e de manchas superficiais. Os ativos 
usados no peeling superficial são: ácido glicólico, salicílico, solução 
de Jesner.

A profundidade do peeling depende da substância empregada, 
da quantidade, da concentração do produto e do seu pH, da 
espessura da pele e também do tempo de exposição deste sobre 
ela.

Este tipo de peeling é bastante usado por sua segurança, 
oferecendo poucos riscos de complicações. Quando as 
complicações acontecem, geralmente apresentam eritema, 
prurido e aumento de sensibilidade. Esse peeling pode ser aplicado 
em todas as etnias e podem ser empregados como agentes 
preparatórios para uma maior penetração dos peelings dérmicos.

Peeling médio

Este peeling age na derme até o nível das papilas dérmicas e 
proporciona melhora das rugas e linhas finas, fotoenvelhecimento, 
cicatrizes superficiais e manchas. Levam a uma descamação mais 
intensa e são mais agressivos que os peelings superficiais. São 
usados o ácido glicólico em uma concentração maior (70%) e o 
ácido tricloroacético (ATA a 35%).

Nos primeiros dias, a pele parece levemente rosada, mas após 
o terceiro dia ela escurece, e por volta do quinto dia, passa a 
descamar em folhetos.

Peeling profundo 

Atua até a derme reticular, melhorando as linhas profundas 
e o foto-envelhecimento nos graus mais avançados. No peeling 
profundo é usado o fenol.

O edema aparece rapidamente e o fundo rosado da pele é 
ausente, uma vez que todas as alças capilares e vasculares da 
derme papilar são coaguladas. Podem ocorrer efeitos colaterais, 
como cicatrizes e queloides.
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Figura 4.12 | Peeling médio e profundo 
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Fonte: <http://eucurtomassoterapia.blogspot.com.br/>. Acesso em: 11 jun. 2016.

É muito importante ressaltar que o profissional da área da estética 
realiza apenas o peeling muito superficial, pois é o que compete à sua 
área de atuação.

Ativos usados no peeling

Alfa-hidroxiácidos (AHAs)

Pertencem a esta classe os ácidos cítrico (extraído das frutas como 
limão e laranja), lático (extraído da fermentação do leite), mandélico 
(derivado da hidrólise das amêndoas amargas), tartárico (extraído 
da uva), glicólico (extraído da cana-de-açúcar) e málico (encontrado 
na maçã e na pera). Esse ácido é usado em diferentes formulações 
cosméticas. Esses ativos agem reduzindo a adesão entre as células 
córneas, são renovadores celulares e regeneradores.

Suavizam rugas finas, aumentam a elasticidade da pele e facilitam 
a penetração de outros ativos. Na esfoliação por esse ativo, ocorre 
um amolecimento do cimento celular, promove-se a proliferação 
epidérmica e aumenta a produção de colágeno e glicosaminoglicanas, 
pois age no fibroblasto. Podem ser extraídos de fontes naturais ou 
obtidos por vias sintéticas. O pH é um fator importante: quanto mais 
baixo, mais a forma ácida estará disponível, maior será a eficácia, e 
os efeitos adversos também. O ideal é que, para produtos com ação 
esfoliante, o pH fique entre 3,0 e 3,5.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) limitou a 
concentração e o pH de AHAs em cosméticos, que deverá ter sua 
concentração máxima em produtos cosméticos em 10%.
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Tem ação clareadora pois, promove a dispersão dos grânulos de 
melanina, potencializa a ação dos ativos clareadores, podendo ser usado 
no tratamento do melasma. Auxilia também nas peles oleosas e acneicas 
melhorando a textura e os óstios dilatados, além de proporcionar melhora 
na aparência das cicatrizes superficiais e das estrias.

Beta-hidroxiácido (BHA)

Enquadra neste grupo o ácido salicílico que tem ação queratoplástica 
em 2% e queratolítica acima de 2%. Esse ácido tem ação na pele 
fotoenvelhecida, melhora sua textura, uma vez que tem ação esfoliante. 
Auxilia também no combate e tratamento da acne.

Poli-hidroxiácido (PHA)

Os representantes mais comuns dessa categoria são o ácido 
glucônico e o ácido lactobiônico. Estes ácidos possuem a molécula 
maior, o que reduz os efeitos provocados pelos alfa-hidróxiácidos que 
possuem a molécula pequena e penetram rapidamente na pele. São 
antioxidantes e auxiliam na prevenção do fotoenvelhecimento.

Esfoliantes mecânicos 

A esfoliação mecânica é realizada através de equipamentos que 
promovem lixamento ou abrasão da pele. São representados pelo 
peeling de cristal, peeling de diamantes e peeling ultrassônico.

A história da dermoabrasão é bastante longa: em 1500 a.C., 
os médicos do Egito já usavam papéis de areia para amenizar as 
cicatrizes. Em 1947, um cirurgião plástico usou pela primeira vez lixas 
no tratamento de cicatrizes e acne. Borelli  (2007) cita que no ano de 
1957, Dr. Burks conseguiu demonstrar que ocorre formação de tecido 
conjuntivo nos locais tratados por essa técnica.

No início da década de 1990 os europeus voltaram a utilizar o 
equipamento que já era conhecido desde os anos 1940. O mesmo 
autor cita ainda que o método foi descrito no ano de 1977 para a 
remoção de tatuagens.

A técnica da microdermoabrasão ao longo dos tempos vem 
sendo modificada e, dessa forma, os aparelhos são mais modernos e 
têm menor ruído.
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Peeling de cristal 

Também chamado de microdermoabrasão, consiste em uma 
técnica que promove abrasão pelo deslocamento de partículas de 
óxido de alumínio em atrito com a pele. A microdermoabrasão é uma 
técnica segura, eficaz e simples. Resulta em uma descamação que é 
controlada pelo número de passagens e pressão da caneta aplicadora. 
Nessa técnica, os microcristais são jateados sobre a pele e aspirados em 
um sistema de vácuo no qual as impurezas da epiderme são recolhidas.

Proporciona renovação celular da epiderme, retira as células mortas 
além de estimular a produção de colágeno. É indicado para o tratamento 
de revitalização cutânea, rugas finas, discromias, fotoenvelhecimento e 
sequelas de acne.

O ideal é associar a esta técnica outros procedimentos 
estéticos, como uma hidratação com agentes despigmentantes, 
rejuvenescedores, de acordo com o objetivo desejado. A técnica é 
ambulatorial, pouco dolorosa e de rápida execução. A sessão dura 
aproximadamente de 10 a 25 minutos dependendo da indicação.

É importante ressaltar que os pontos de impacto dos microcristais 
sobre a pele não são uniformes e a abrasão provocada pode não se 
situar em nível de profundidade idêntico. A abrasão produzida nos 
tecidos é condicionada pelos seguintes parâmetros:

1. Quantidade de microcristais jateada.

2.Pressão utilizada para a projeção e aspiração.

3. Número de passagens sobre a área tratada.

Resultados 

É observada uma 
melhora da aparência 
da pele, na elasticidade 
e na hiperpigmentação 
cutânea. As técnicas de 
abrasão possuem grande 
aceitação e satisfação por 
parte dos clientes.

Figura 4.13 | Peeling de cristais

Fonte: <http://encurtador.com.br/ghiCX>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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Peeling de diamante 

Técnica realizada com uma caneta 
com ponteira e uma lixa diamantada 
de diferentes granulometrias, que 
é usada sobre a pele e promove a 
abrasão.

Como todo procedimento 
estético a ser realizado, é muito 
importante deixar claro o objetivo 
e os resultados obtidos bem como as expectativas do cliente.

A técnica não é dolorosa e a pele deve sempre estar limpa antes 
do procedimento. É importante que o profissional esteja atento 
para que fios de gaze e algodão não permaneçam no rosto, pois o 
aparelho poderá sugá-los, sendo danificado.

É fundamental que os olhos estejam cobertos e os cabelos em 
uma touca, para evitar situações desconfortáveis. Os movimentos 
com a ponteira devem ser realizados de forma linear e no sentido vai 
e vem, e o profissional deverá esticar a pele durante o movimento.

Alguns fatores podem interferir na esfoliação da pele entre 
eles a velocidade em que se aplica o movimento, a espessura 
(granulometria) da ponteira selecionada, o número de vezes em 
que é passada a ponteira e a pressão selecionada no vácuo.

Níveis de profundidade

Nível 1 – Esfoliação da camada córnea promovendo um peeling 
superficial com leve eritema.

Nível 2 – Esfoliação de toda a região da epiderme, com eritema 
moderado, não alcançando a derme

Nível 3 – Esfoliação atingindo a derme, apresentando pontos 
hemorrágicos (petéquias).

Figura 4.14 | Peeling de diamantes 

Fonte: <http://encurtador.com.br/aex69>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.
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Quadro 4.2 | Correlação entre os níveis de profundidade e a reação inflamatória

Níveis Profundidade Reação Inflamatória

Nível 1- Camada 
córnea Movimentos normais Eritema com duração de 4 

a 6 h

Nível 2- Epiderme Movimentos rápidos Eritema 24-36 h com edema 
discreto

Nível 3- Junção 
dermoepidérmica 

Movimentos lentos, 
repetitivos, observando 

leve sangramento

Sangramento em forma 
puntiforme (petéquias), 

crosta fina 3-5 dias eritema 
tardio 21 a 28 dias

Fonte: Kede e Sabatovich (2004).]

Os profissionais da área da estética e do embelezamento estão 
aptos para realizar a esfoliação no nível 01, esfoliando apenas a 
camada córnea da epiderme. As técnicas de microdermoabrasão são 
contraindicadas em clientes com alterações cutâneas (dermatites, 
eczemas), em casos de fragilidade capilar, sobre lesões abertas e em 
casos de sensibilidade e alergias.

O número de sessões é variável de acordo com o cliente. Alguns 
efeitos adversos podem ser relatados, entre eles eritema e leve sensação 
de ardor, secura da pele transitória e descamação suave.

Peeling ultrassônico 

Esse equipamento tem ação no estrato córneo através de vibrações 
associadas a uma corrente elétrica de ação ionizante.

Estimula a renovação celular deixando 
um aspecto mais revigorado, além de 
ter um menor grau de agressividade em 
relação aos demais peelings. Indicado para 
peles desvitalizadas, hiperqueratizadas e 
seborreicas.

No tratamento das hipercromias, 
os recursos citados até então podem 
ser potencializados com o uso de nutricosméticos, que, além da ação 
antioxidante, auxiliam na fotoproteção da pele.

Figura 4.15 | Peeling ultrassônico

Fonte: <http://encurtador.com.br/bfGKR>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.
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Nutricosméticos que auxiliam no processo de despigmentação 

A ANVISA enquadra os nutricosméticos como alimentos funcionais, 
uma vez que produzem efeitos metabólicos através da atuação de um 
nutriente com a manutenção do organismo.

Os nutricosméticos são ricos em minerais, vitaminas e antioxidantes 
que participam de reações químicas das células e podem trazer 
diversos benefícios, entre eles melhora da textura da pele, diminuição 
do eritema provocado pela exposição solar, além de promover ação 
antioxidante. Nos últimos cinco anos houve um aumento de 400% no 
uso dos nutricosméticos, sendo bastante usados na área da estética 
para as hipercromias, a acne e fotoproteção oral.

Os fotoprotetores orais protegem o organismo da ação dos radicais 
livres gerados pela incidência de raios ultravioleta sobre a pele e 
previnem o fotoenvelhecimento cutâneo. Esses produtos têm a função 
de proteger a pele do eritema induzido pela radiação UVB, atuando 
sinergicamente com os fotoprotetores tópicos. Estes protegem o 
organismo da ação dos radicais livres gerados pela incidência da 
radiação UVA, prevenindo o envelhecimento cutâneo.

Resveratrol

É um polifenol que pode ser encontrado 
nas sementes e na pele das uvas e no vinho 
tinto. Estudos indicam que essa substância tem 
inúmeros benefícios, entre eles propriedades 
anticâncer, anti-inflamatórias, diminuição de 
açúcar no sangue, e outras.

Com relação à pele, que é o alvo do 
nosso estudo, proporciona ação antioxidante 
e antirradicais livres, protegendo-a e a sua 
estrutura.

Polypodium leucotomos 

É uma planta originária 
da América Central e, para a 
administração oral, é obtido o 
extrato dessa planta. Pode ser 

Figura 4.16 | Resveratrol

Fonte: <http://www.suplments.pt/
natysal-resveratrol-60-capsulas/>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 4.17 | Polypodium leucotomos 

Fonte: <https://goo.gl/trtbZy>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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usado por via oral ou tópica sendo o primeiro fotoprotetor oral com 
eficácia comprovada, tem ação antioxidante, anti-inflamatória, além de 
reduzir o impacto dos raios UV e do eritema causado pela exposição 
solar.

Pycnogenol 

Substância extraída da casca do pinheiro 
com alta concentração de flavonoides. 
Proveniente do extrato do Pinus pinaster, 
é um potente antioxidante que auxilia na 
regeneração das vitaminas C e E, além de 
reduzir o eritema induzido pelo sol. Age 
inibindo a tirosinase e tem propriedades 
antioxidantes.

Pomegranate

É extraído do extrato da polpa do romã, que confere ação 
antioxidante. Indicado para manchas causadas pela exposição solar por 
inibir ação dos melanócitos, possui atividade antioxidante, fotoprotetora 
e clareadora da pele.

Estudos realizados com o extrato de pomegranate em uma 
concentração expressiva de antioxidante, com a suplementação de 
200 mg por dose, foi capaz de diminuir a pigmentação causada pela 
radiação ultravioleta.

Lingoberry

É o extrato de mirtilo e tem 
ação fotoprotetora e antioxidante. 
Proporciona clareamento da pele 
por inibir a síntese de melanina e a 
atividade da tirosinase.

Os nutricosméticos devem 
ser usados como recursos 
coadjuvantes para o tratamento das 
hipermelanoses.

Figura 4.18 | Picnogenol

Fonte: <http://www.musculacao.
net/o-picnogenol-mantem-a-pele-
jovem/>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Figura 4.19 | Lingoberry

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_
vitis-idaea>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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Peeling combinado para o tratamento do melasma

• Nesta página você irá encontrar mais informações sobre os 
peelings combinados. Disponível em: <http://encurtador.com.br/
imMQ2/>. Acesso em 20 abr. 2016. 

Dermoabrasão

• No portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia você 
encontrará mais informações sobre a dermoabrasão. Disponível 
em: <http://encurtador.com.br/qtLX4/> Acesso em 20 abr. 2016.

Peelings químicos 

• No portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia você 
também pode encontrar mais informações sobre os peelings 
químicos. Disponível em: <http://encurtador.com.br/nvZ27/>. 
Acesso em 23 abr. 2016

Biowhite

• Assista a este vídeo sobre o despigmentante 
Biowhite. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=lWBIVBSBOL0>. Acesso em 27 abr. 2016.  Tempo : 3:36

Melasma

• Assista a este vídeo sobre tratamento para melasma. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=ogDotuqwyno>. 
Acesso em 27 abr. 2016. Tempo : 7:08

Tratamento de hipercromia pós-inflamatória com diferentes 
formulações clareadoras

• Neste artigo você encontrará mais informações sobre a 
ação dos despigmentantes. Disponível em: <http://encurtador.
com.br/kwzAR>. Acesso em 25 abr. 2016.

ACOMPANHE NA WEB
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Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, 
você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se 
para o que está sendo pedido.

1. De que maneira os despigmentantes agem na pele?

2.  Com relação aos peelings mecânicos, assinale a alternativa 
correta:
a) Nos peelings mecânicos são usadas substâncias químicas 
abrasivas na pele. 
b) Nos peelings mecânicos somente a epiderme é atingida.
c) Nos peelings mecânicos somente a derme é atingida.
d) É um tipo de peeling usado apenas para a renovação da pele, 
não tendo nenhuma outra indicação.
e) É um peeling que pode atingir tanto a derme como a 
epiderme. Como exemplos, podemos citar o peeling de cristal 
e o de diamantes.

3. Os peelings, tanto o químico como o físico, têm alguns 
objetivos, sendo usados na área da estética para algumas 
indicações específicas. Assinale a alternativa que esteja 
relacionada com os objetivos e as indicações:
a) Os peelings mecânicos só são indicados para a pele acneica 
com o objetivo de esfoliá-la.
b) Os peelings químicos têm como indicação apenas o 
rejuvenescimento facial, uma vez que promovem a redução das 
rugas e das linhas de expressão. 
c) Tanto o peeling mecânico como o químico podem ser 
usados para diversas indicações, entre elas o envelhecimento e 
as hipercromias, pois agem renovando a pele.
d) O objetivo do peeling químico é renovar a pele, no entanto, 
somente as substâncias com concentrações maiores é que 
podem resultar em efeitos significativos.
e) O ideal no peeling mecânico é promover o sangramento da 
pele para que a eficácia seja garantida.

4. Imagine que você está atendendo uma cliente que relata que, 

AGORA É A SUA VEZ
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FINALIZANDO

REFERÊNCIAS

após o término do produto despigmentante, sofreu recidivas 
nas manchas. Qual seria sua conduta?

5. Uma cliente chegou ao seu centro estético com queixa de 
melasma, quais seriam os procedimentos que você usaria?

Neste tema, identificamos os tratamentos e os ativos que são 
usados para as hipercromias. O Brasil é o terceiro maior mercado de 
higiene pessoal e cosméticos, com mercado consumidor aquecido, 
uma vez que nos dias de hoje a busca pelo bem-estar e pela beleza 
está em crescimento. A indústria cosmética conta com matéria-prima 
qualificada e que resulta em excelentes produtos, com efeitos cada vez 
mais significativos. 

Conhecer, em primeiro lugar, o desenvolvimento das hipercromias 
e as formas de tratamento faz com que você seja um profissional 
diferenciado no mercado de trabalho. As hipercromias são alterações 
da pigmentação da pele muito difíceis de tratar e que merecem cuidado 
especial, tanto por parte dos profissionais como dos clientes.

É fundamental que o profissional tenha paciência e persistência 
para que o tratamento tenha sucesso, pois as recidivas são bastante 
comuns, e uma vez a pele for manchada, o tratamento fica mais difícil. 
Ofereça um atendimento de qualidade, com a atenção e o cuidado 
que gostaria de receber, assim será possível fidelizar o cliente. 

Espero que tenha feito um bom proveito deste material. Leia as 
referências e assista aos vídeos sugeridos. Até logo!

BAUMANN, Leslie. Dermatologia cosmética: princípios e ativos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2004.

BORGES, Fábio dos. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas 
nas disfunções estéticas. São Paulo: Phorte, 2006.

GOBBO, Priscila Dal. Estética facial essencial. 1. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2010.
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GLOSSÁRIO

Adsorver: É a adesão (fixação) de moléculas de um fluido (o adsorvido) 
a uma superfície sólida (o adsorvente). 

Depleção: Consiste na perda de elementos fundamentais ao 
organismo.

Eczemas: Reação cutânea inflamatória.

Granulometria: Especificação dos diâmetros e da espessura. 

Hidrólise: Reação de decomposição ou alteração de uma substância 
pela água.

Protease: Enzimas que catalisam a hidrólise das proteínas.

Tirosinase: Enzimas envolvidas no processo de pigmentação da pele.

GUIRRO, E.; GUIRRO, R. Fisioterapia dermato-funcional: 
fundamentos, recursos e patologias. 3 ed. São Paulo: Manole, 2004.

KEDE, M.; SABATOVICH, O. Dermatologia estética. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2004.

PEREIRA, Maria de Fátima. Cosmetologia. 1. ed. São Caetano do Sul: 
Difusão editora, 2013.

POZZA, Glaciane; PEREIRA, Maria S. F. F.; MILREU, Poliana G. A. 
Recursos estéticos aplicados aos tratamentos faciais. 1. ed. São 
Paulo: Pearson, 2013.

RIBEIRO, J. Cosmetologia Aplicada à dermoestética. 2. ed. São 
Paulo: Pharmabooks, 2010.

SOUZA, Valéria Maria de. Ativos dermatológicos: dermocosméticos e 
nutracêuticos. ed. especial 10 anos. São Paulo: Pharmabooks Editora, 
2013. v. 1-8.
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Convite à leitura

Seja bem-vindo ao Tema 5.

Neste tema, você irá aprender as estruturas da pele que estão 
envolvidas no aparecimento das lesões acneicas, além de todo o 
processo envolvido no desenvolvimento da acne.

Além disto, iremos classificar a acne de acordo com as lesões 
presentes na pele. Apresentaremos a vocês as principais lesões 
presentes na pele e iremos ajudá-los a classificar a acne quanto aos 
graus de acordo com as lesões presentes na pele de cada cliente.

Para isto, além do conhecimento dos graus de acne, o 
profissional do embelezamento deve saber realizar uma avaliação 
facial de forma adequada, direcionando as perguntas ao cliente, 
como forma de associação das perguntas quanto às possíveis 
causas de acne.

Depois de abordar a avaliação facial, abordaremos os 
tratamentos utilizados na área de estética para melhorar as lesões 
acneicas e orientar melhor este cliente quanto aos cuidados que 
devem ser realizados durante o tratamento home care.

Sintam-se à vontade para usar uma ferramenta importantíssima 
que é o fórum, o local onde vocês, alunos, podem compartilhar 
experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!



T5 - Acne e métodos de higienização facial124

Tema 5

Acne e métodos de 
higienização facial

POR DENTRO DO TEMA

Revisão da anatomia e fisiologia da pele

A pele é considerado o maior órgão do corpo, mede em torno de 2 
m2  e pesa aproximadamente 4 a 5 kg em um adulto. A principal função 
da pele é proporcionar barreira de proteção contra elementos externos. 
Além disto, é responsável pelas sensações, regulação de temperatura 
corpórea, excreção, secreção e absorção. 

A epiderme, especificamente a camada córnea (camada mais 
externa da epiderme), funciona como barreira protetora contra agentes 
externos, por exemplo, micro-organismos, protege a pele da perda de 
água por evaporação, evitando a desidratação da pele e a exposição a 
fatores externos como o Sol.

A proteção do corpo é fornecida pelo manto hidrolipídico, que está 
presente na camada córnea, constituído de sebo, suor e água, que 
forma uma película hidrolipídica com pH ácido de 5,5, agindo como 
barreira protetora natural da pele.

Além do manto hidrolipídico, na epiderme temos as células de 
Langerhans, responsáveis pela defesa do corpo contra bactérias, evitando 
assim infecções causadas por estes micro-organismos. Outra forma de 
proteção é a melanina, pigmento produzido pelos melanócitos, que 
protege a pele do Sol, evitando as queimaduras solares.

Outra função da pele é a sensibilidade, proporcionada pelas 
terminações nervosas livres e receptores localizados na pele, que 
detectam a sensação do frio, calor, dor, toque e pressão. Todo 
estímulo na superfície da pele é detectado por receptores específicos 
que enviam mensagens para o cérebro. O cérebro reconhece este tipo 
de estímulo e envia respostas para o local onde está sendo estimulado. 
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Como exemplo, uma massagem realizada na face, os receptores do 
toque localizados na pele identificam este estímulo, sendo enviada, 
em seguida, uma mensagem para o cérebro, o cérebro envia uma 
resposta ao local, aumentando a circulação, oxigenação e relaxamento 
proporcionados pelo toque.

A função de regulação da temperatura ocorre quando a temperatura 
externa muda, a pele se ajusta para aquecer ou esfriar o corpo. A 
temperatura média corporal é de 37° C e quando a temperatura corporal 
aumenta, os folículos pilosos e glândulas sudoríparas dissipam o calor, 
impedindo o superaquecimento do corpo. A dilatação dos vasos 
sanguíneos também ajuda a esfriar o corpo. Por outro lado, o corpo se 
protege do frio através da gordura corporal e pela vasoconstrição dos 
vasos, reduzindo o fluxo sanguíneo.

As glândulas sudoríparas são responsáveis também pela excreção 
do suor, desintoxicando o corpo, eliminando o excesso de sal e 
substâncias químicas indesejáveis através dos poros, que, na verdade, 
são denominados de folículos, que podem ser com ou sem pelos e 
estão ligados às glândulas sebáceas.

Outra função da pele é a secreção de sebo, que é óleo presente 
na pele que funciona lubrificando-a e protegendo sua superfície. Os 
óleos são produzidos pelas glândulas sebáceas, localizadas na derme, e 
fatores hormonais, estresse, desequilíbrio hormonal podem aumentar 
o fluxo de sebo, aumentando a oleosidade da pele, que é visível pela 
aparência do brilho em excesso e dilatação dos poros da face.

A absorção de ingredientes pela pele ocorre através dos folículos, 
absorvendo seletivamente os cremes, produtos tópicos através dos 
folículos pilosos e glândulas sebáceas. A absorção é limitada, porém 
produtos com tamanhos moleculares menores podem penetrar na pele.

Acne 

A palavra Akhne, popularmente conhecida como espinhas, vem do 
grego e significa eflorescências (erupções na pele). Estas lesões são 
classificadas em diferentes graus e o aparecimento ocorre inicialmente 
na fase da adolescência, porém pode persistir na fase adulta, 
principalmente em mulheres após os 30 anos de idade. 
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A acne é uma afecção polimorfa da pele, caracterizada por um 
processo inflamatório do folículo pilo-sebáceo.

As causas de aparecimento da acne são variadas, desde alterações 
hormonais, uso incorreto de cosméticos, estresse e hereditariedade. 
Os casos mais graves de acne estão presentes no sexo masculino, 
pela grande quantidade de hormônios masculinos (testosterona), que 
aumentam a produção de sebo pela glândula sebácea, mudando o pH 
da pele e, desta maneira, favorecendo o aparecimento das lesões.

Nos casos mais graves, a acne está associada a distúrbios 
psicológicos, como diminuição da autoestima, depressão e isolamento 
social. Por este motivo, o tratamento da acne é multiprofissional, 
incluindo o profissional de embelezamento que irá trabalhar na 
melhora das lesões, facilitando a cicatrização das lesões acneicas, o 
médico dermatologista responsável pela prescrição de medicamentos, 
caso seja necessário, e o psicólogo, que estará trabalhando na melhora 
da autoestima do cliente.

Embora a acne não envolva risco de morte, dependendo da 
gravidade das lesões, provoca alterações na pele, resultando em 
perda ou lesão de tecidos, tendo como consequências na pele o 
aparecimento de cicatrizes inestéticas. 

No decorrer do nosso estudo estaremos conhecendo as estruturas 
da pele envolvidas no aparecimento da acne (fisiopatologia), as lesões 
presentes, classificação de acordo com os graus, as principais causas, 
os tipos de acne e os tratamentos indicados.

Fisiopatologia

A fisiopatologia da acne baseia-se em quatro pontos fundamentais, 
relacionados entre si:

1. Aumento da produção de sebo pela glândula sebácea.

2. Hiperqueratinização na camada córnea, causando obstrução do 
folículo pilo-sebáceo (saída do poro). 

3. Alteração da flora bacteriana da pele, com colonização do 
Propioniobacterium acnes (principal bactéria causadora da acne).
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Surgimento de mediadores 
inflamatórios, causando o 
processo inflamatório.

O aumento da produção 
de sebo pela glândula sebácea 
é causado pela ação de 
hormônios androgênicos, que 
são os hormônios masculinos, 
um exemplo deste hormônio é 
a testosterona. Estes hormônios 
agem na glândula sebácea 
causando a hipertrofia desta 
glândula, fazendo com que 
ocorra uma produção maior de 
sebo. Ao mesmo tempo, há uma 
hiperqueratinização da camada 
córnea, aumentando o depósito 
de queratina na saída do folículo 
pilossebáceo (poro), obstruindo 
a saída do sebo que está sendo 
produzido pela glândula sebácea. 
Com isto, facilita a proliferação 
de bactérias, em especial o 
Propioniobacterium acnes, 
principal bactéria causadora da 
acne. 

A bactéria, por sua vez, 
se “alimenta” deste sebo, 
ocasionando um processo 
inflamatório local, pela liberação 
de mediadores inflamatórios.

Lesões presentes na acne

Comedões: os comedões 
são constituídos de sebo e 
queratina. São divididos em 
comedões abertos e fechados. 

Figura 5.1 | Aumento da produção de sebo 
pela glândula sebácea

Fonte: <https://goo.gl/K5cCLP>  . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.2 | Hiperqueratinização na camada 
córnea, causando obstrução do folículo 
pilo-sebáceo (saída do poro)

Fonte <https://goo.gl/K5cCLP> . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.3 | Alteração da flora bacteriana 
da pele, com colonização do 
Propioniobacterium acnes

Fonte: <https://goo.gl/K5cCLP> . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.4 | Surgimento de mediadores 
inflamatórios, causando o processo 
inflamatório.

Fonte:<https://goo.gl/Y2vYFY> . Acesso em: 5 abr. 2017.
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Os comedões abertos 
apresentam-se com óstio 
dilatado, com cor escura (ponto 
preto) na epiderme (superfície 
da pele), devido à oxidação das 
gorduras e aumento na deposição 
de melanina. Já o comedão 
branco ou fechado apresenta o 
óstio pequeno, não se abre para a 
superfície da pele e não apresenta melanina na superfície do comedão.

Pápulas

São lesões sólidas, 
circunscritas, elevadas ou não, 
de 1 a 3 cm de tamanho, não 
apresentam conteúdo purulento 
(presença de pus).

Pústulas

São lesões com conteúdo 
purulento (repletas de pus), 
eritematosas, pequenas e 
elevadas de até 0,5 cm de 
diâmetro.

Nódulo

Lesões sólidas, esféricas, 
dolorosas, que estão localizadas 
mais profundamente na derme, 
com presença de pus e sebo. 
Apresentam coloração vermelho-
violácea e em geral deixam 
cicatrizes.

Figura 5.6 | Pápula

Fonte: <https://goo.gl/6h6uoZ> . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.5 | Comedão aberto

Fonte: <https://goo.gl/Y2vYFY> . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.7 | Pústula

Fonte: <https://goo.gl/6h6uoZ> . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.8 | Nódulo

Fonte: <https://goo.gl/6h6uoZ> . Acesso em: 5 abr. 2017.
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Cistos

São lesões mais profundas que 
os nódulos, apresentam processo 
inflamatório, com presença de 
pus, de tamanhos variados e 
extremamente dolorosas. Este tipo 
de lesão deixa cicatrizes na pele.

Classificação da acne

A acne é classificada em graus 
ou gravidade em I, II, III, IV e V de 
acordo com as lesões presentes. 
Segue abaixo a classificação de 
acordo com os graus.

Grau I - acne com presença de 
comedões abertos ou fechados 
iniciando processo inflamatório, 
conhecida também como acne 
comedogênica. (Figura 5.10)

Grau II- acne inflamatória, com 
presença de pápulas e pústulas 
com reações inflamatórias, 
conhecida também como acne 
pápulo-pustulosa.

Grau III - acne inflamatória, 
com presença de grandes ou 
pequenos nódulos, cistos, pústulas 
e pápulas; com intenso processo 
inflamatório, conhecida também 
como acne nódulo-cística.

Grau IV - Chamado também 
de acne conglobata, apresenta 
acne inflamatória com presença 

Figura 5.9 | Cistos

Fonte: <http://migre.me/wxCeM> . Acesso em: 5 abr. 
2017.

Figura 5.10 | Acne comedogênica ou 
Grau I

Fonte: <http://www.dermatofuncional.pt/acne> . 
Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.11 | Acne pápulo-pustulosa ou 
grau II

Fonte: <http://migre.me/wxCfr> . Acesso em: 5 abr. 
2017.

Figura 5.12 | Acne nódulo-cística ou 
grau III

Fonte: <http://migre.me/wxCfV> . Acesso em: 5 abr. 
2017.
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de todas as lesões anteriores, além 
de cicatrizes profundas e severa 
reação inflamatória.

Grau V - Conhecida como acne 
fulminans ou fulminante, apresenta 
acne inflamatória com sintomas 
sistêmicos como presença de 
febre, artralgia, leucocitose e 
queda do estado geral.

Este é um tipo muito raro de 
acne e muito agressivo, não sendo 
comumente encontrada.

Fatores desencadeantes da 
acne

Os fatores que desencadeiam o aparecimento da acne são vários, 
como exemplo temos: os fatores hormonais que contribuem para o 
aumento da produção de sebo, estresse, uso incorreto de cosméticos 
na face, aumentando a oleosidade da pele e favorecendo o 
aparecimento da acne ou agravando as lesões acneicas preexistentes, 
e alguns alimentos, quando consumidos exageradamente, podem 
desencadear o aparecimento da acne. 

Hormonal: No início da adolescência há uma produção maior 
de hormônios androgênicos, que são os hormônios masculinos, por 
exemplo, a testosterona, que está presente em maior quantidade 
no sexo masculino e em menor quantidade no sexo feminino. A 
testosterona estimula a glândula a produzir maior quantidade de 
sebo, como consequência há um aumento da oleosidade da pele, 
favorecendo o aparecimento da acne. Por este motivo, as acnes mais 
graves estão mais presentes no sexo masculino na fase da adolescência.

Já na mulher, a acne causada por fatores hormonais está presente 
na fase adulta, normalmente após os 30 anos de idade, influenciada 
por flutuações hormonais devido ao uso de anticoncepcionais, ou na 
fase gestacional, principalmente no primeiro trimestre de gestação, por 
conta do desequilíbrio hormonal presente nesta fase.

Figura 5.13 | Acne conglobata ou grau IV

Fonte: <http://migre.me/wxCgt> . Acesso em: 5 abr. 
2017.

Figura 5.14 | Acne fulminans, tipo raro e 
muito agressivo

Fonte: <http://migre.me/wxCgP> . Acesso em: 5 abr. 
2017.



T5 - Acne e métodos de higienização facial 131

Estresse: O estresse favorece o aparecimento da acne por estimular 
a glândula suprarrenal a liberar mais hormônios masculinos, o que irá 
desencadear a maior produção de oleosidade na pele e obstrução dos 
poros, surgindo as lesões acneicas. Ao contrário dos adolescentes, 
que apresentam acne em algumas regiões como testa e bochechas, 
na fase adulta a mulher apresenta acne em regiões específicas, como 
queixo e região mandibular, devido ao desequilíbrio hormonal de 
órgãos reprodutores ou até mesmo o estresse.

Síndrome do ovário policístico

A Síndrome do ovário policístico tem como características o 
aparecimento de acne, hirsutismo (aumento de pelos em áreas 
masculinas, como, por exemplo, rosto, região intramamária e 
abdômen) e aumento de peso. Quando a mulher apresenta a Síndrome 
do ovário policístico, as lesões são comuns em queixo e mandíbula. 
O tratamento para esta disfunção é o uso de anticoncepcionais, que 
irão agir regulando os hormônios, e produtos específicos tópicos para 
melhorar o processo inflamatório e estimular a cicatrização.

Cosméticos: Alguns cosméticos influenciam o aparecimento da 
acne, como substâncias muito oleosas, que podem estar presentes em 
produtos como protetores solares e hidratantes. Para as pessoas que 
têm acne, o ideal é utilizar produtos óleo/água (O/A), que são loções 
ou mousses e que contêm maior quantidade de água do que óleo, ao 
invés de água/óleo (A/O), que contêm maior quantidade de óleo do que 
água. Até mesmo a maquiagem, como bases, pancakes por ser produtos 
gordurosos, favorecem o aparecimento da acne. Por isso é importante 
escolher maquiagem livre de óleo e nunca dormir com maquiagem. 
Antes de dormir, sempre utilizar um bom demaquilante para retirar a 
maquiagem e produtos específicos para pele acneica, como sabonetes, 
tônicos, hidratante, e o protetor solar para uso durante o dia.

A indústria cosmética conta com uma gama de produtos que são 
voltados para a pele oleosa e acneica, como produtos de maquiagem 
e filtros solares.

Estes produtos são conhecidos por oferecerem um toque seco 
à pele e possuem uma base livro de óleo, em loções gel-creme ou 
fluidos, e estes devem ser indicados para as pessoas com pele oleosa 
e acneica.
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Alimentos: O excesso de iodo no sal, glutamato monossódico, 
queijos, algas, fast-foods, alimentos processados e embalados podem 
piorar a acne. Comer alimentos como frutas e legumes e aumentar a 
ingestão de água ajuda a diminuir as lesões.

Tipos de acne

Acne vulgar: comum em adolescentes e adultos, envolve a unidade 
pilossebácea, caracterizando-se por presença de comedões abertos e 
fechados (grau I), pápulas e pústulas (grau II), nódulos e cistos (grau III) 
e conglobata (grau IV).

Acne escoriada: é resultante da manipulação excessiva de lesões 
pustulosas da acne. Ocorre devido ao trauma das unhas na tentativa 
de romper ou estourar a pústula, acreditando na melhora das lesões, 
porém este procedimento só contribui para o agravamento das lesões, 
podendo formar cicatrizes no rosto.

Acne neonatal: ocorre nas primeiras semanas de vida, devido aos 
hormônios circulantes da mãe. Caracteriza-se por poucas lesões e 
involui naturalmente.

Acne ocupacional: este tipo de acne está relacionado ao trabalho. 
É comum em cozinheiros que trabalham diariamente na cozinha, que 
estão em contato com óleos e frituras, e trabalho com graxas e óleos 
minerais. Estas lesões costumam desaparecer após o afastamento do 
trabalho.

Acne medicamentosa: principalmente corticoides orais ou tópicos 
podem favorecer o aparecimento das lesões acneicas. Além destes, 
iodo, cloro e bromo, algumas vitaminas B12, B6, B1, D2. A localização 
deste tipo de acne é em face, região anterior e posterior de tronco, 
braços, região glútea e coxa.

Vitamina B 12 

A vitamina B 12 age fazendo com que as bactérias encontradas na 
pele produzam agentes químicos que causam a acne. Em uma pesquisa 
publicada na revista científica Science Translation Medicine, indivíduos 
que foram suplementados com a vitamina B12 desenvolveram a acne 
uma semana depois.
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Foi observado que os genes bacterianos se alimentam da secreção 
produzida pelas glândulas sebáceas e a vitamina  B 12 é responsável 
por alterar a expressão destes genes, levando às inflamações.

Esta vitamina exerce diversas funções no organismo e seu consumo 
se torna necessário para prevenção de problemas cardíacos e derrame 
cerebral, e a deficiência desta pode estar associada a problemas de 
memória.

As principais fontes de vitamina B 12 são fígado, atum, salmão e 
carne, leite e ovos.

Andrógenos 

Esses hormônios são produzidos pelas glândulas suprarrenais 
e em pequena quantidade pelos ovários e são responsáveis pelo 
aparecimento dos pelos nos locais habituais, pela oleosidade da pele, e 
influenciam na libido. 

Esses hormônios agem estimulando as glândulas sebáceas a 
produzir mais sebo, aumentando a oleosidade da pele, levando ao 
desenvolvimento da acne.

A participação dos andrógenos na acne é maior quanto maiores 
a proximidade e a inclusão de seus portadores no período puberal e 
idade adulta.

Medicamentos com Lítio 

O lítio é estabilizador de humor e do transtorno bipolar. Este 
medicamento é responsável por alterações dermatológicas, entre elas 
a acne e a psoríase. 

A acne nos casos de uso deste medicamento é mais prevalente em 
pacientes jovens entre os 20 e 30 anos.

Acne mecânica: ocorre por esfoliação mecânica da pele ou atrito 
da pele por roupas apertadas, capacetes, roupas de ginástica, causando 
ação irritativa no local.

Acne rosácea: Na acne rosácea, as lesões aparecem na região central 
da face, comum no aparecimento da rosácea. Além da rosácea, no local 
aparece pápulas e pústulas, indicando processo inflamatório local.  
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Além das lesões acneicas, a acne rosácea apresenta coloração violácea 
e o surgimento de telangectasias.

Figura 5.15 | Acne rosácea, com lesões na região central da face

Fonte: <http://www.holisticdawn.com/acne/> . Acesso em: 5 abr. 2017.

Acne tropical: ocorre nos meses de verão, na época de climas 
quentes e úmidos, devido ao efeito do calor, e desaparece no clima 
frio. As regiões atingidas são nádegas e tronco.

Acne cosmética: Ocorre no sexo feminino, entre 20 a 50 anos de 
idade, devido ao uso de cremes, pancakes, bases cremosas, cremes 
emolientes, hidratantes, protetores solares cremosos. As lesões são 
restritas aos locais de aplicação e o tratamento consiste em retirar os 
produtos oleosos que causam a acne e indicar produtos específicos 
livres de óleo.

Sequelas de acne

As sequelas de acne incluem cicatrizes hipotróficas e manchas 
hipercrômicas pós-inflamatórisa. As sequelas aparecem a partir do 
grau III de acne e são comuns em grau IV e V, devido à profundidade 
das lesões por destruição do tecido conjuntivo e manipulação incorreta 
das lesões, como a extração de pápulas, nódulos e cistos. Quando há 
presença de lesões profundas, como nódulos e cistos, é contraindicado 
realizar a extração destas lesões, pois as sequelas serão inevitáveis. 

As manchas hipercrômicas pós-inflamatórias de acne são manchas 
de coloração vermelho-violácea, devido ao processo inflamatório 
instalado e extração incorreta das lesões e exposição ao Sol sem 
protetor solar.

Já as cicatrizes hipotróficas presentes após o aparecimento das 
lesões profundas, como nódulos e cistos, são devido ao processo 
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inflamatório local, que danifica o colágeno da pele (tecido conjuntivo), 
fazendo com que apareçam as cicatrizes inestéticas hipotróficas 
(depressão na pele).

O tratamento para estes tipos de sequelas depende da gravidade 
das cicatrizes e manchas. Os tratamentos utilizados para melhora do 
aspecto da pele incluem peelings químicos (uso de ácidos), que irão 
promover a renovação celular e estimular produção de colágeno na 
pele; o peeling mecânico (peeling de diamante, cristal e ultrassônico), 
que tem o mesmo efeito do peeling químico, promover a renovação 
celular e estimular colágeno na pele, melhorando as cicatrizes e 
clareando as manchas de acne, lembrando que o profissional do 
embelezamento não está apto a utilizar estes recursos eletroterápicos 
na prática clínica.

Atualmente, está em uso o 
dermaroller para estímulo de 
colágeno na pele, indicado para 
prevenir e tratar envelhecimento 
da pele e também sequelas 
de acne, como as cicatrizes e 
manchas, porém a profissional de 
embelezamento não está apta a 
realizar este tipo de tratamento, por 
ser invasivo e de uso exclusivo do médico dermatologista. 

Avaliação facial - pele acneica

A avaliação facial é um item importante para escolha e evolução 
do tratamento estético. É um documento que deve ser preenchido 
no primeiro dia de atendimento do cliente, buscando o máximo de 
informações. Através da ficha de avaliação facial é possível determinar 
o tratamento a ser realizado. Uma ficha de avaliação facial consta 
de itens como: dados pessoais, queixa principal, anamnese, exame 
físico, objetivos e evolução do tratamento que deve ser preenchido 
a cada sessão realizada. Considerando uma pele com acne, o foco 
principal será a busca de informações sobre possíveis causas da acne, 
como hábitos de higiene facial do cliente e estilo de vida. A seguir 
abordaremos cada item da avaliação facial individualmente, para 
melhor entendimento. 

Figura 5.16 | Cicatrizes hipotróficas

Fonte: <http://migre.me/wxCi9>. Acesso em: 5 abr. 
2017.
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Dados pessoais: neste item da avaliação constam informações 
como nome completo do cliente; data de nascimento e idade do 
cliente, lembrando que podemos ter acne em adolescentes e em 
mulheres adultas após os 30 anos de idade; sexo (os graus de acne mais 
graves são mais comuns em homens); endereço; telefone; profissão 
(item importante a ser considerado para escolha do tratamento que 
será realizado) e estado civil.

Queixa principal: para saber a queixa principal, perguntamos para o 
cliente “o que mais incomoda”. No caso deste capítulo, como estamos 
abordando acne, a queixa principal será acne ou sequelas de acne, 
como cicatrizes e manchas.

Data de nascimento e idade: a idade é um item importantíssimo 
dos dados pessoais. Quando falamos de acne, é uma queixa comum 
em adolescentes, que estão passando por alterações hormonais, e 
é comum o aparecimento de acne nesta fase, porém temos alguns 
casos de acne em adultos, principalmente em mulheres. 

Profissão: saber qual a profissão que o cliente exerce é importante 
para escolhermos o tratamento a ser realizado e fornecer orientações 
quanto aos cuidados pós-tratamento que o cliente terá que realizar. 
Por exemplo, se a queixa principal do meu cliente é acne e a profissão 
deste é trabalhar exposto ao Sol, precisamos evitar o uso de peelings 
químicos (ácidos) no verão e orientar quanto ao uso do protetor solar 
a cada duas horas.

Anamnese facial para acne 

No item anamnese ou histórico, é o momento de investigar o 
cliente quanto aos hábitos de vida e histórico de alergias ou doenças. A 
anamnese permite o profissional do embelezamento conhecer melhor 
o cliente e evitar problemas futuros quanto à escolha do tratamento.

As principais perguntas relacionadas à saúde do cliente na 
anamnese, que o profissional do embelezamento deve ficar atento, 
são: alergias a produtos, pois no tratamento de acne são utilizados 
muitos princípios ativos que podem causar alergia caso o cliente 
tenha histórico de alergias, uso de marca-passo cardíaco e gestante, 
sendo contraindicado o uso de equipamentos estéticos. Além disso, na 
anamnese constam perguntas relacionadas ao estilo e hábitos de vida, 
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como: uso de protetor solar, uso de cosméticos home care, incluindo 
hidratantes, sabonetes, esfoliantes, ácidos e, caso o cliente já utilize, é 
importante anotar quais são estes produtos, para verificar se estão de 
acordo com o tipo de pele deste cliente.

É muito importante questionar se o cliente usa algum tipo de 
medicamento, como, por exemplo, o Roacutan (Isotretinoína oral), 
uma vez que a limpeza de pele é contraindicada nestes indivíduos.

Outra questão bastante relevante é sobre o uso de ácidos (por 
exemplo, o ácido retinoico) na pele, uma vez que a limpeza de pele só 
poderá ser realizada quando o cliente fizer uma pausa de sete dias do 
produto.

Quanto aos hábitos de vida, é importante investigar se o cliente 
lava o rosto todos os dias e quantas vezes ao dia, lembrando que o 
máximo são três vezes ao dia, mais do que isto deixará a pele mais seca, 
favorecendo a produção de sebo na pele.

Um hábito que favorece o aumento da oleosidade da pele é o uso 
excessivo de água quente, uma vez que esta retira a oleosidade natural 
da pele, aumentando a produção sebácea; desta maneira, o ideal é 
usar a água em temperatura ambiente ou morna.

Exame físico: Neste momento, verificamos o tipo de pele do cliente. 
A classificação quanto ao tipo de pele está relacionada à produção de 
sebo, portanto, temos peles oleosas, em que a produção de sebo está 
aumentada, e peles secas, em que a produção de sebo está diminuída. 
Além disto, temos a pele mista, em que a oleosidade está presente 
somente na zona T (testa, nariz e queixo) e normal, que está com a 
produção de sebo equilibrada, não se apresentando nem oleosa, nem 
seca.

A pele oleosa tem uma tendência maior a apresentar acne, pelo 
aumento de oleosidade da pele, por isto faz parte do tratamento 
estético controlar a oleosidade, para evitar o aparecimento de novas 
lesões.

Classificamos também o grau de acne da cliente pelas lesões que 
estão presentes na pele, de acordo com o item anterior, classificação 
da acne. O profissional do embelezamento pode estar realizando 
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o tratamento até grau II de acne. Os demais graus de acne são 
de competência do médico dermatologista, pois são lesões mais 
profundas e que exigem um cuidado especial com relação à escolha 
do tratamento. 

A cor da pele e fototipo de pele são itens importantes, pois as peles 
morena e negra são mais fáceis de manchar após o aparecimento de 
lesões profundas de acne e extração incorreta.

Figura 5.17 | Ficha de avaliação facial

Fonte: <http://pt.slideshare.net/Ga2013/ficha-de-anamnese-facial-24316288.>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Objetivos do tratamento de acne

Quando falamos em objetivos no tratamento de acne, precisamos 
lembrar da fisiopatologia da acne, que foi abordada no início deste 
capítulo. Na fisiopatologia foi falado sobre quatro pontos principais no 
aparecimento da acne, como: hiperqueratinização da pele, aumento da 
produção de sebo, presença de bactérias e processo inflamatório local. 
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Os objetivos traçados no tratamento de acne têm que atingir todos 
estes pontos citados da fisiopatologia, como, por exemplo, realizar 
nas sessões os tratamentos que promovem a renovação da pele, 
diminuindo a hiperqueratinização que obstrui a saída do sebo, diminuir 
a oleosidade da pele deste cliente e controlar o processo inflamatório e 
presença de bactérias na pele.

Seguem abaixo os objetivos no tratamento de acne:

1. Estimular renovação celular da pele

2. Diminuir oleosidade da pele

3. Diminuir presença de bactérias

4. Diminuir processo inflamatório local.

No item tratamento de acne serão abordados os principais 
tratamentos na área da estética, objetivando os itens acima 
mencionados.

Alguns medicamentos prescritos somente por médicos também 
auxiliam no tratamento da acne, e é fundamental que o profissional da 
área os conheça.

Medicamentos de uso tópico e oral 

Um medicamento de uso tópico usado para o tratamento de acnes 
menos severas é o peróxido de benzoíla geralmente a 2,5% e o ácido 
salicílico.

O peróxido de benzoíla é um agente antimicrobiano com efeito 
comedolítico, uma vez que penetra no folículo piloso e glândulas 
sebáceas e oxida as proteínas da membrana celular das bactérias, 
provocando desta maneira um efeito bactericida.

Os antibióticos tópicos disponíveis para o tratamento da acne 
incluem a eritromicina e a clindamicida.

A eritromicina e a tetraciclina apresentam efeito bacteriostático 
contra a bactéria P. acnes, além de possuírem efeito anti-inflamatório.

A tretinoína é um derivado da vitamina A de aplicação local e que 
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geralmente é vinculado em base gel, tem ação queratolítica atuando 
sobre a hiperqueratinização.

O ácido azeláico também é indicado nos casos de acne, uma vez 
que possui efeito queratolítico desobstruindo o tampão de queratina e 
sebo, além da ação antibacteriana e anti-inflamatória.

A isotretinoína oral tem a função de reduzir o tamanho e a produção 
de sebo pelas glândulas sebáceas e normaliza a queratinização folicular, 
prevenindo a formação de comedões.

É um medicamento eficaz, uma vez que funciona nos diversos 
fatores desencadeantes da acne e reduz o tamanho das glândulas 
sebáceas, além de amenizar o processo inflamatório e infeccioso.

Esse medicamento é indicado para os tipos mais graves de acne, 
somente recomendado por médicos, o tratamento geralmente dura 
seis meses, podendo se estender conforme a necessidade.

É um medicamento que pode promover efeitos secundários.

Tratamento de acne

Antes de abordar os tratamentos específicos de acne, devemos 
lembrar que o profissional do embelezamento deve seguir 
rigorosamente as técnicas de biossegurança, como uso dos 
equipamentos de proteção individual (EPI), como touca, máscara, 
luvas, evitando possíveis contaminações.

Limpeza de pele

A limpeza de pele, além de extrair os comedões abertos e fechados, 
tem como objetivo controlar pH da pele que está alcalino ou básico (pH 
aumentado), favorecendo a proliferação de bactérias. Sendo que em 
pele normal o pH é levemente ácido (pH- 4,5-5,5) para proteger a pele 
contra proliferação de micro-organismos. Outra função da limpeza é 
cicatrizar as lesões de acne como as pápulas e pústulas e diminuindo o 
processo inflamatório local.

Segue abaixo a sequência da limpeza de pele com acne.

1. Higienização da pele
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2. Tonificação da pele com loção antisséptica.

3. Esfoliante com ação pouco abrasiva ou esfoliante químico.

4. Aplicar emoliência com vapor de ozônio ou máscara térmica (10 
-15 minutos).

5. Realizar a extração dos comedões.

6. Aplicar argila verde, deixar até secar.

7. Protetor solar.

A seguir comentaremos o passo a passo da limpeza de pele.

Higienização: A função da higienização é remover impurezas da 
pele com a utilização de sabonete líquido e água. O sabonete escolhido 
para higienização pode ser neutro ou específico para pele com acne. 
Aplica-se o sabonete com os dedos em movimentos circulares e retira-
se com algodão umedecido com água. A higienização deve ser feita de 
forma suave, sem promover agressão local, para não provocar irritação 
local e o rompimento das lesões com pus.

Tonificação com loção antisséptica: O tônico complementa 
a limpeza, além de controlar o pH da pele. A loção antisséptica tem 
como função inibir proliferação de bactérias, como, por exemplo, 
extrato de hamamélis.

Emoliência com vapor de ozônio ou máscara térmica: Deve-se 
aplicar o creme amolecedor de comedões ou umedecer os algodões 
com loção emoliente de trietanolamina e posicionar no rosto do 
cliente, evitando área dos olhos e boca. Colocar vapor de ozônio ou 
máscara térmica e deixar agir na pele por 10 a 15 minutos. O emoliente 
tem como função amolecer os comedões abertos e fechados e a 
máscara térmica e o vapor de ozônio, por aquecer a pele, promovem 
a dilatação dos poros, facilitando a extração.

A trietanolamina, por ser uma solução que promove um grande 
efeito emoliente, pode ser usada exclusivamente sem a necessidade 
do uso da máscara ou do vapor.

O vapor de ozônio tem também efeito bactericida, pela presença 
do ozônio, importante para eliminar as bactérias presentes da acne. 
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Extração: Após retirar a máscara térmica ou vapor de ozônio, 
deve-se realizar a extração dos comedões abertos e fechados. Há 
uma sequência de extração de acordo com os locais da face.  Eis a 
sequência de extração: 

1. Nariz

2. Queixo

3. Testa

4. Bochechas

5. Lábio superior

Aplicação de argila verde:  Após a extração, aplicar a argila verde, 
que tem função cicatrizante. Aplicar na face e deixar até secar e retirar 
com água.

A argila tem a função de absorver as 
impurezas e toxinas da pele, além de 
depositar sobre a mesma os minerais 
existentes nela, este mecanismo da 
argila recebe o nome de adsorção.

Protetor solar: Finalizar a limpeza 
de pele com protetor solar específico 
para pele com acne, como produtos 
oil-free.

Equipamentos utilizados na 
limpeza de pele

Vapor de ozônio: Este equipamento 
libera vapor que promove emoliência 
dos comedões e dilata os poros, 
facilitando a extração dos comedões.

Deve-se posicionar o vapor de 
ozônio atrás do cliente, mantendo uma distância de 10cm, evitando 
queimadura ou desconforto na pele por excesso de calor. É importante 
proteger a área dos olhos com algodão, para evitar o aquecimento 
neste local.

Figura 5.18 | Máscara térmica

Fonte: <http://migre.me/wxD93> . Acesso em: 
5 abr. 2017.

Figura 5.19 | Vapor de ozônio

Fonte: <http://migre.me/wxDaj>  . Acesso em: 
5 abr. 2017.
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Alta frequência: O equipamento de alta frequência pode ser 
utilizado para finalizar a limpeza de pele, por ter função bactericida, anti-
inflamatória e cicatrizante. A técnica pode ser feita em todo o rosto ou 
localizado somente nas lesões acneicas.

Figura 5.20 | Porta-eletrodo de alta frequência

É composto por porta-eletrodo que é conectado à 
rede elétrica e contém um controle de intensidade 
da corrente e diferentes eletrodos de vidro, com 
formatos diferentes, para ser utilizado de acordo 
com a região da face e técnica a ser realizada.

Fonte: <http://www.fisiofernandes.com.br/hf-aparelho-de-alta-frequencia-tratamentos-faciais-ibramed.html>  . 
Acesso em: 5 abr. 2017.

Eletrodos de vidro de alta frequência: os eletrodos de vidro do 
equipamento de alta frequência têm diferentes formatos. A escolha 
depende do local da face e a técnica que será realizada.

Os eletrodos utilizados para tratamento de limpeza de pele 
com acne são: esférico maior (cebola), esférico menor (cebolinha), 
cauterizador e saturador.

O eletrodo esférico maior ou “cebola” é utilizado em locais da face 
como: testa, bochechas, região mandibular e queixo. Já o eletrodo 
esférico menor ou “cebolinha” é utilizado em locais como nariz, lábio 
superior e queixo. 

O eletrodo cauterizador promove um faiscamento ao entrar em 
contato com a pele, auxiliando a cicatrizar a lesão acneica. É utilizado 
somente em lesões localizadas.

O eletrodo saturador é o único eletrodo que é considerado indireto, 
pois não entra em contato com a face do cliente, pelo contrário, o cliente 
segura com uma mão o porta-eletrodo e com a outra segura o eletrodo de 
vidro. Este eletrodo, devido ao seu método de aplicação por faiscamento 
indireto, ocasiona o aumento da vascularização da pele.

Desincruste: Técnica utilizada para controle de oleosidade em 
peles oleosas. Utiliza equipamento de corrente galvânica e produto 
desincrustante, como o lauril sulfato de sódio, que em contato com a 
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pele realiza a saponificação da pele, transformando o sebo da pele em 
sabão. São utilizados dois eletrodos, um ativo em formato de gancho 
que será envolvido com algodão e umedecido com a substância 
desincrustante, e outro eletrodo chamado de passivo, em formato 
de bastão metálico, que deve ser envolvido com algodão umedecido 
com água e posicionado abaixo do ombro direito do cliente.

Equipamentos utilizados no tratamento de sequelas de acne

As sequelas de acne, como citado anteriormente, são as 
cicatrizes e manchas hipercrômicas pós-inflamatórias. Há algum 
tempo, os profissionais como esteticistas com graduação em 
estética, fisioterapeutas e médicos dermatologistas, utilizam alguns 
equipamentos para tratamento das sequelas de acne, como o peeling 
de diamante, peeling de cristal e peeling ultrassônico. Lembrando que 
o profissional do embelezamento não está autorizado a utilizar estes 
equipamentos para tratamento estético.

Peeling de diamante:  
Este equipamento 
promove a esfoliação 
superficial da pele através de 
uma ponteira diamantada 
de diferentes tamanhos 
e granulometrias. A 
técnica utiliza a pressão 
negativa promovida 
pelo equipamento de 
vacuoterapia, junto com 
a caneta diamantada para 
proporcionar o atrito na 
pele e remover as camadas 
superficiais da pele. Com 
isto, há um estímulo de produção de colágeno na pele, melhorando o 
aspecto das cicatrizes e manchas de acne.

Peeling de cristal: Este equipamento também utiliza equipamento 
de vacuoterapia para promover a esfoliação da pele, porém, não é mais 
a caneta diamantada que fará a esfoliação da pele, mas os cristais do 
óxido de alumínio, que em contato com a pele do cliente junto com 

Figura 5.21 | Caneta diamantada com ponteiras de 
diferentes tamanhos e granulometrias.

Fonte:<http://migre.me/wxDcQ>. . Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 5.22 | Técnica de aplicação do peeling de 
diamante

Fonte: <http://migre.me/wxCmb>. . Acesso em: 5 abr. 2017.
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a pressão negativa do equipamento de vacuoterapia, irão proporcionar 
a renovação da pele.

Peeling ultrassônico: este peeling promove a renovação da pele e 
estímulo de colágeno através de um equipamento que emite corrente 
ultrassônica que, em contato com a pele, promove a vibração da espátula 
de metal do peeling ultrassônico, estimulando a renovação celular.

Princípios ativos aplicados no tratamento de acne

Na estética temos ativos que estarão agindo no controle de 
oleosidade, na hiperqueratinização, como ação antisséptica e 
bactericidas e também com ação anti-inflamatória.

Controladores da oleosidade:

Azeoglicina: Utilizado para controle de oleosidade da pele, 
diminuindo o número de bactérias e agindo nas manchas hipercrômicas 
pós-inflamatórias e ativos adstringentes.

Zinco: Tem como ação antimicrobiana e anti-inflamatória, podendo 
ser utilizado seguramente durante a gestação e lactação.

Zincidone: Controla a oleosidade, tem ação antisséptica, diminuindo 
o crescimento de bactérias.

Ativos adstringentes: extratos vegetais

Extrato glicólico Hamamélis: Antioleosidade, descongestionante e 
antiacneica.

Extrato glicólico Bardana: Possui ação adstringente, ani-inflamatória, 
analgésica, antisséptica, antiacne e anticomedogênico.

Extrato glicólico Sálvia: Ação adstringente, antisséptica, tonificante.

Ácido Salicílico: É um beta hidróxi-ácido que tem a ação queratolítica 
e anti-inflamatória, que age promovendo uma esfoliação suave, além 
de reduzir o processo inflamatório. 

É aplicado topicamente na pele e a concentração usual deste 
geralmente varia entre 2% a 6%.

Absorvedores de oleosidade:
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Argila verde: tem ação secativa, antisséptica, bactericida, analgésica 
e cicatrizante.

Tersil G (Terra Master): controle de oleosidade cutânea e couro 
cabeludo, auxiliar no tratamento de acne no controle de pele seborreica.

Biopol OE: age no controle de oleosidade.

Hiperqueratinização:

Gluconolactona: Estimula a renovação celular da pele, hidratante 
e antioxidante.

Beta-hidroxiácidos (BHAs): neste grupo temos o ácido salicílico, 
que tem ação esfoliante, anti-inflamatória e analgésico.

Retinoides (Vitamina A): atua estimulando a regeneração 
epidérmica, agindo na produção de colágeno e elastina. Atua no 
tratamento da acne como ação cicatrizante.

Antissépticos e bactericidas:

Óleo de melaleuca (Tea Tree): tem ação antisséptica, cicatrizante, 
anti-inflamatório, analgésico, bactericida. Seguro para aplicação na pele. 

Extrato glicólico própolis: tem ação cicatrizante, anti-inflamatório, 
bactericida.

Anti-inflamatórios hidratantes:

Ácido Glicirrízico: ação anti-inflamatória, antialergênico e 
descongestionante.

Alantoína: possui ação anti-irritante, auxilia no sistema de defesa da 
pele e processo de proliferação de novas células.

Alfabisabolol: anti-inflamatório, cicatrizante e antisséptico.

Aqualicorice: controla a secreção sebácea, é bacteriostático com 
ação antimicrobiana como Streptococcus aureus, Streptococcus 
epidermidis, Propioniobacterium acnes.

Niacinamida: tem ação hidratante, clareador e é anti-acne, 
reduzindo as lesões inflamatórias.
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Dematologia.net - Acesse o site, você vai encontrar a definição de 
acne, causas e graus. Além disto, imagens dos diferentes graus de acne. 
Disponível em: <http://www.dermatologia.net/cat-doencas-da-pele/
acne-cravos-e-espinhas/>.  Acesso em: 5 maio 2016.

Causas da acne - Assista ao vídeo que fala sobre as causas da 
acne. Disponível em: <http://migre.me/wxDfr>.  Acesso em: 5 
maio 2016. Tempo: 02:00

Portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Neste site do 
Portal da Sociedade Brasileira de Dermatologia você vai encontrar 
algumas recomendações sobre controle de acne. Disponível em: 
<http://www.sbd.org.br/doencas/acne-2/>.  Acesso em: 5 maio 2016.

A fisiopatologia da acne - Assista ao vídeo sobre a fisiopatologia da 
acne. Este vídeo apresenta imagens das estruturas da pele envolvidas no 
desenvolvimento da acne. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=f9gPg9F3yZY>.  Acesso em: 5 maio 2016. Tempo: 02:26

Dermatologia.net - Neste site vocês terão informações sobre as 
cicatrizes de acne e os tratamentos mais utilizados. Disponível em: 
<https://goo.gl/KwrLXA/>.  Acesso em: 5 maio 2016..

ACOMPANHE NA WEB

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, 
você encontrará algumas questões de múltipla escolha e 
dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados e atente-se 
para o que está sendo pedido.

1. Descreva a fisiopatologia da acne, citando todas as estruturas 
da pele envolvidas no aparecimento desta lesão.

2. Na prática de atendimento em estética facial, a avaliação 
realizada de forma correta e minuciosa orienta o profissional 
quanto aos objetivos do tratamento e a escolha correta do 
tratamento que será realizado. Quando falamos de acne é 
importante classificar os graus de acne de acordo com as lesões 

AGORA É A SUA VEZ
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presentes na pele do cliente. De acordo com os graus de acne, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Classifica-se como acne grau I quando o cliente apresenta 
somente lesões não inflamatórias, como comedões abertos 
e fechados.
b) O profissional da beleza pode tratar acne até grau III, onde há 
presença de comedões, pápulas, pústulas e nódulos.
c) No grau mais grave de acne, o cliente pode apresentar, além 
das lesões visíveis na pele, sintomas sistêmicos como febre e 
dores articulares.
d) O grau IV de acne é classificado como conglobata, pois 
engloba todas as lesões acneicas, porém o cliente não apresenta 
dor e febre.
e) A partir do grau II de acne, já é classificado como acne inflamatória.

3. Na ficha de avaliação facial, um dos itens importantes é 
a anamnese, que consiste de algumas perguntas ao cliente 
direcionadas ao estilo e hábitos de vida e histórico de doenças. 
Neste item da avaliação podemos pesquisar sobre possíveis 
causas da acne presente no cliente. Sobre as causas de acne, 
assinale a alternativa correta.
a) Damos o nome de acne vulgar à acne presente no período da 
adolescência, tendo como principal causa a alteração hormonal 
presente nesta fase.
b) A acne é considerada uma doença crônica, porém não há 
incidência em adultos, sendo característica de adolescentes.
c) O estresse contribui para o aparecimento da acne, porém o 
tratamento consiste em melhorar o estresse para diminuir as 
lesões acneicas, sem necessidade de tratamento estético.
d) A forma de higienização da pele influencia no aparecimento 
da acne, por isto a higienização com sabonete e tônico em casa 
deve ser feita mais de três vezes ao dia. 
e) Os cosméticos indicados para clientes que apresentam acne 
são compostos de A/0, importante para manter a hidratação da 
pele com acne.

4. Sobre o tratamento de acne, uma das técnicas utilizadas pelo 
profissional da beleza é a limpeza de pele. Descreva o passo a 
passo da limpeza de pele, citando os itens e a função de cada um.

5. Quais ativos utilizados pelo profissional da beleza para controle 
da oleosidade da pele e com ação antisséptica e bactericida?
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Neste tema abordamos as principais questões relacionadas à acne. 
É de extrema importância o profissional do embelezamento conhecer 
o que é a acne, conhecer os graus, saber realizar uma avaliação facial 
detalhada para direcionar o melhor tratamento para o cliente.

Você aprendeu como a acne é formada na pele, as estruturas 
da epiderme e derme que estão relacionadas ao aparecimento e 
desenvolvimento da acne, além dos objetivos no tratamento estético 
ligados a esta fisiopatologia.

Também neste capítulo foram abordados os graus de acne, item 
importantíssimo para o profissional do embelezamento, para saber 
diagnosticar corretamente o grau de acne durante a avaliação facial e 
direcionar o tratamento correto para o cliente, além de orientar melhor 
este cliente quanto aos cuidados em home care para potencializar o 
tratamento realizado pelo profissional na clínica de estética.

Finalizando o capítulo, foram apresentados os tratamentos 
disponíveis no mercado da estética para auxiliar na melhora do quadro 
de acne. Além da limpeza de pele, o uso de ativos durante a limpeza 
contribui muito para o sucesso no tratamento. Bons estudos!
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Adstringente: adstringente é o produto que contrai, estreita, reduz, 
produz constrição.

Artralgia: sintomatologia dolorosa associada a uma ou mais 
articulações do corpo.

Granulometria: espessura da caneta diamantada, classificado em 
micras.

Hipercrômicas: manchas escuras, com tom avermelhado-violáceo 
ou marrom.

Hipotróficos: desenvolvimento menor do que o normal.

Hipertrofia: aumento de tamanho.

Hiperqueratinização: maior depósito de queratina na camada córnea.

Hirsutismo: aumento de pelos em áreas masculinas.

Home care: produtos utilizados em casa.

Leucocitose: aumento dos glóbulos brancos no corpo.

Óxido de alumínio: mineral componente da bauxita.

Oil-free: substância livre de óleo.

Propioniobacterium acnes: bactéria responsável pelo aparecimento 
da acne.

Telangectasias: vasinhos faciais superficiais.

Vacuoterapia: equipamento utilizado na estética para realizar pressão 
na pele.

GLOSSÁRIO
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Convite à leitura

Seja bem-vindo ao Tema 6.

Você aprenderá as técnicas manuais associadas à cosmetologia 
para o tratamento das disfunções estéticas faciais.

Com toda a certeza, é fundamental que o profissional da área 
do embelezamento e da estética conheça os ativos contidos nos 
produtos e quais são as formas de atuação destes nas diferentes 
camadas da pele. Lançar mão de um ativo eficaz fará com que os 
resultados sejam reais, fidelizando, desta maneira, o cliente.

Não menos importante e essencial nos tratamentos estéticos 
são as técnicas manuais que, em conjunto com a cosmetologia, 
formam uma aliança na qual os resultados são cada vez mais 
positivos.

Nos dias atuais um grande vilão da saúde e da beleza é o stress, 
que já é considerado o mal do século, desencadeando diversas 
doenças além da liberação de radicais livres que provocam o 
envelhecimento cutâneo.

E mais uma vez as técnicas manuais surgem como um recurso 
de tratamento por meio do toque, que desencadeia no organismo 
diversos efeitos benéficos. Estas técnicas manuais são usadas desde 
os tempos remotos, sempre como uma maneira de proporcionar 
o alívio da dor e o bem-estar e, nos dias atuais, além de auxiliar no 
alívio do stress, são um meio de proporcionar o embelezamento.

Sendo assim, vamos estudar este tema que é fundamental para 
a área do embelezamento, uma área com mercado crescente. 
Sinta-se à vontade para usar uma ferramenta importantíssima, que 
é o fórum, um local no qual todos os alunos podem compartilhar 
experiências e postar suas dúvidas.

Ótimo estudo a todos!
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Tema 6

Aplicação de técnicas manuais 
por meio de protocolos usando 
a cosmetologia

POR DENTRO DO TEMA

1. A história da cosmetologia e os dias atuais 

A palavra “cosmético” deriva do grego “kosméticos ” e está 
relacionada à adorno ou prática e habilidade em adornar, enfeitar.

A preocupação com aparência remonta a milhares de anos, desde 
a época antes de Cristo. A história dos cosméticos é, portanto, antiga e 
começa muito além da Era da Escrita.

Dados históricos relatam que no sarcófago 
do faraó Tutankamon (1400 a.C) foram 
encontrados cremes, incensos e potes de azeite 
que eram usados para a hidratação do corpo.

Um dos maiores símbolos da beleza foi 
a Cleópatra que naquela época (69 a.C a 30 
a.C) usava o leite de cabra e a argila para o 
embelezamento, sendo uma das primeiras 
referências de beleza e vaidade.

No Egito antigo, para Nefertiti, a maquiagem 
já era uma arte altamente treinada, uma vez que acreditavam que os 
olhos maquiados tinham o poder de cura, evitando as doenças.

Na Idade Média, os cosméticos e os adornos foram eliminados, 
uma vez que tudo que fizesse referência à vaidade e sedução 
representava sinal de impureza e de forças maléficas. Um fato bastante 
interessante dessa época é que a higiene era precária, contribuindo 
para o desenvolvimento de doenças e pestes no período.

No final do século XVII, o uso do pó de arroz tornou-se mais do que 
uma condição necessária de limpeza, sendo denominado de “xampu 

Figura 6.1 | Cleópatra 

Fonte: <http://migre.me/
wxDis>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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seco”, uma vez que era deixado no cabelo e só depois retirado, com o 
objetivo de remover a sujeira e as impurezas.

Por volta de 1880 surgiu o precursor do batom, que consistia em 
uma pomada com cera de abelha e corante, e até meados da década 
de 1930, o número de matérias-primas para o desenvolvimento 
dos cosméticos era relativamente escasso, sendo que o grande 
desenvolvimento da cosmética aconteceu no período pós-guerra.

Nos dias atuais, a indústria cosmética conta com tecnologia e 
matérias-primas de ponta, fortalecendo o mercado da beleza. O Brasil, 
por exemplo, é o terceiro maior mercado de produtos de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos, estando atrás apenas os Estados 
Unidos e da China.

Segundo pesquisas, a indústria de cosméticos faturou, em 2014, 
cerca de 101,7 bilhões, representando 1,8% do PIB nacional. É um setor 
que vem crescendo cada dia mais, conquistando tanto o universo 
feminino, como infantil e masculino, uma vez que o comportamento 
do mercado dos cosméticos e da beleza tem o objetivo de proporcionar 
beleza, bem-estar e, por consequência, qualidade de vida.

Figura 6.2 | Consumo de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria

Fonte: <http://slideplayer.com.br/slide/1223314/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

De acordo com a Resolução da Diteroria Colegiada (RDC) n. 
211/2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os 
cosméticos são definidos como preparações constituídas por 
substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diferentes partes 
do corpo humano, como pele, sistema capilar, unhas, lábios, dentes, 
membrenas e mucosas da cavidade oral com o objetivo de limpar, 
perfumar, alterar a aparência e/ou corrigir odores corporais, mantendo 
em bom estado.
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A Anvisa é um órgão que está vinculado ao Ministério da Saúde e 
é responsável por fiscalizar e regulamentar a comercialização destes 
produtos em todo o país. Estes devem ser registrados ou notificados 
junto a este órgão.

A RDC n. 211/2005 da Anvisa classifica os produtos cosméticos em 
grau 1 e grau 2, conforme potencial alergênico.

A cosmetologia é uma aliada muito grande das técnicas manuais, 
fazendo com que o mercado da estética e do embelezamento também 
esteja em uma crescente apesar da crise em que se encontra o país. 

Além disso, as diferentes técnicas manuais vêm sendo usadas 
ao longo dos anos com o objetivo de proporcionar relaxamento, 
embelezamento e bem-estar.

Desde a antiguidade, as técnicas de massagem ou manuais 
apresentavam propostas terapêuticas, com o intuito do alívio da dor e 
do stress. Nos dias de hoje, essas técnicas podem ser usadas tanto para 
proporcionar um equilíbrio do sistema como um todo, como para o 
embelezamento.

Sendo assim, dizemos que a massagem aborda uma visão holística,   
com terapias que são capazes de trabalhar o corpo, a mente e o 
espírito, com o objetivo de proporcionar o equilíbrio dos diferentes 
sistemas corporais. Essas terapias indicam que uma mente equilibrada 
auxilia na manutenção do sistema corporal como um todo, ou seja, o 
foco se torna o indivíduo na sua totalidade.

Há milhares de anos, a massagem, ou até mesmo a imposição das 
mãos, vem sendo usada para alívio da dor ou como forma de acalmar, 
agindo no alívio do stress. No Oriente, por exemplo, as técnicas de 
massagem são valorizadas por suas aplicações terapêuticas e vêm 
sendo usadas desde os primórdios dos tempos. 

Médicos gregos e romanos já usavam a massagem como um dos 
principais meios para o alívio da dor. Hipócrates, considerado o pai da 
medicina, dizia que um médico tem a obrigação de ser experiente na 
habilidade de friccionar a pele, pois por meio desta técnica existe uma 
melhora nas articulações e, até mesmo, o alívio da asma decorrente 
dos efeitos fisiológicos proporcionados por esta técnica. 
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A técnica manual (massagem) consiste no ato de tocar com as 
mãos, provocando reações, sendo elas psicológicas, fisiológicas, 
químicas e mecânicas, pois o toque proporciona diversas reações 
tanto no corpo como na mente. Essas técnicas manuais trabalham o 
corpo de maneira não invasiva, além de proporcionar o equilíbrio da 
mente e do espírito, e, por conta dos benefícios proporcionados até os 
dias de hoje, elas apresentam tanto valor terapêutico quanto estético.

Maio (2004) cita que os efeitos da massagem estão associados à 
estimulação mecânica dos tecidos por meio da pressão empregada. 
O estiramento aplicado irá produzir efeitos fisiológicos, mecânicos e 
psicológicos. 

O efeito mecânico acontece por meio do toque entre as mãos do 
terapeuta e a pele de quem recebe. Já os efeitos reflexos  acontecem 
de maneira indireta, a partir de um estímulo dos receptores, produzindo 
respostas da interação entre o sistema nervoso periférico e central. 

As técnicas manuais agem nos diferentes sistemas corporais entre 
eles o sistema tegumentar, circulatório e o nervoso.

O sistema tegumentar é o primeiro órgão a entrar em contato 
com a esteticista, local em que a massagem favorece uma esfoliação 
cutânea, com eliminação das células mortas da pele e melhora o 
trofismo e a elasticidade cutânea, a absorção de substâncias, além 
da textura e da aparência da pele. Sem contar que é na pele que se 
encontram os receptores sensitivos do organismo e que, por meio do 
toque, desencadeiam uma série de reações que chegam ao sistema 
nervoso central liberando substâncias analgésicas e proporcionando a 
sensação de bem-estar.

A massagem pode também aumentar a extensibilidade do 
colágeno, reduzir as fibroses e melhorar o trofismo do tecido 
conectivo, estimulando o processo de reparo. Ela promove um 
aumento circulatório tanto por ação mecânica quanto por ação reflexa, 
principalmente nos vasos sanguíneos superficiais e, dessa forma, 
promove trocas metabólicas entre as células, favorecendo o aumento 
da nutrição tecidual e, com isso, uma maior remoção dos catabólitos. 

Durante a massagem acontece um incremento de oxigênio 
e a remoção das toxinas acumuladas entre os tecidos e, na área da 
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estética facial, é possível atingir um estado de pele mais nutrida, viçosa 
e iluminada.

Outro sistema corporal que se beneficia com as técnicas manuais é 
o sistema nervoso, sendo que o 
toque gera uma diminuição na 
excitabilidade das terminações 
nervosas livres, promovendo 
a redução das dores. É 
válido lembrar, também, que 
a massagem bloqueia os 
impulsos dolorosos e estimula 
a liberação das endorfinas que 
são analgésicos naturais.

As técnicas de massagem proporcionam inúmeros benefícios 
no combate e no alívio do stress, por conta destas substâncias 
analgésicas liberadas durante o toque da massagem. E, desde os 
primórdios, estes efeitos calmantes proporcionados pelo toque 
têm sido destaque em diversos estudos e literaturas.

O que percebemos é que, com o toque, se observa um relaxamento 
e uma sedação que reduz a ansiedade e as tensões, promovendo o 
relaxamento geral do organismo.

Um dos fatores primordiais nas técnicas manuais, independentemente 
do foco ser terapêutico ou estético, está relacionado ao ambiente das 
massagens. Este deve respeitar algumas condições que irão fazer todo 
o diferencial em uma sessão de atendimento. 

Um recurso que tornará 
o ambiente de massagem 
bastante aconchegante 
são as velas e os incensos, 
que compõem um cenário 
propício para o ambiente de 
trabalho do massagista. O ideal 
é deixar o ambiente o mais 
agradável possível para que o cliente consiga se sentir bem e relaxar.

A postura do profissional também é muito importante, uma vez que 

Figura 6.3 | Efeitos da massagem no sistema 
tegumentar

Fonte: < https://goo.gl/M7ZFMN/>. Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 6.4 | Ambiente para as técnicas 
manuais

Fonte: <https://goo.gl/uN2AhU>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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posturas inadequadas poderão gerar dores e desconfortos no fim de 
um dia de trabalho. Na estética, trabalhamos com o mocho para os 
tratamentos faciais e como este não tem encosto, o profissional deverá 
prestar atenção com a postura, permanecendo com a postura ereta e, 
de preferência, com o abdômen contraído para estabilizar a coluna.

Nos protocolos estéticos contamos 
com massagens diferentes e que auxiliam 
na modelagem, oxigenação, nutrição 
e revitalização facial com auxílio dos 
cosméticos. Entre essas massagens 
podemos destacar a massagem modeladora 
facial, a drenagem linfática e a massagem 
relaxante facial.

Portanto, é fundamental que o profissional 
da área da estética conheça a função de 
cada um dos cosméticos e das técnicas 
manuais que podem ser usadas nos diferentes tratamentos faciais para 
direcionar qual será a melhor conduta para seu cliente.

2. Procedimentos

2.1 Massagem modeladora facial 

A massagem modeladora é uma técnica na qual os movimentos da 
massagem clássica, como o deslizamento, o amassamento e a fricção, 
contam com movimentos mais rápidos, intensos e repetitivos, que 
são aplicados na face, no colo e no pescoço. Esta massagem tem por 
objetivo modelar e proporcionar um lifting facial.

Os movimentos feitos na 
massagem modeladora visam 
melhorar o aspecto da pele, 
proporcionando um viço e uma 
luminosidade, além de uma maior 
irrigação da musculatura. Observa-
se uma hiperemia cutânea, 
resultado da vasodilatação 
promovida.

Os benefícios são diversos, 

Figura 6.5 | Mocho 

Fonte: <https://goo.gl/p3qE5Y>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.

Figura 6.6 | Movimentos de massagem 
modeladora 

Fonte: <http://migre.me/wxDko>. Acesso em: 5 abr. 
2017.
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como: a ativação da circulação local, o aumento da oxigenação e 
nutrição celular, a eliminação das células mortas, maior hidratação da 
pele e a modelagem facial.

Os movimentos devem sempre respeitar o sentido da fibra muscular 
e serem executados de maneira ascendente, de dentro para fora. Além 
disso, são incrementados com cremes com ativos que auxiliam no 
lifting facial, entre eles: Tensine, Raffirmine e DMAE.

2.2 Massagem relaxante facial 

Essa é uma técnica bastante eficiente e tem o objetivo de melhorar 
o tônus muscular, além de oxigenar e nutrir a pele com uma massagem 
completa. O processo de relaxamento proporciona bem-estar e 
promove o estímulo dos pontos energizantes.

A massagem relaxante facial pode ser usada para potencializar 
um tratamento da pele ou para aliviar a expressão cansada da face. 
Promove uma série de benefícios para o rosto, como a remoção de 
células mortas, melhora da circulação e a oxigenação celular, relaxa a 
expressão cansada, hidrata e rejuvenesce a pele, além de amenizar as 
olheiras dos olhos. Nesta técnica, os movimentos são leves e lentos, 
como as manobras da massagem clássica, e devem ser associados a 
princípios ativos hidratantes, nutritivos e rejuvenescedores, podendo 
estar associados a diferentes protocolos faciais.

Antes de começar a 
massagem, o profissional deve 
fazer o aquecimento das mãos, 
friccionando uma contra a outra 
até que fique uma temperatura 
agradável. Os movimentos 
usados são os da massagem 
clássica, como o deslizamento 
superficial e profundo, alternado 
e simultâneo, o rolamento e o 
pinçamento.

2.3 Drenagem linfática manual 

Essa técnica tem o objetivo de melhorar o transporte de líquidos 

Figura 6.7 | Massagem facial

Fonte: <http://migre.me/wxCsE>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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circundantes, diminuir edemas locais, remover as toxinas, melhorar a 
circulação a oxigenação e nutrição, além de favorecer a regeneração 
dos tecidos. É um recurso usado há muito tempo, desde os registros 
de Hipócrates, que estudou o sistema linfático, chamando a linfa de 
“sangue branco”.

Na década de 1930, o Dr. Vodder e sua esposa desenvolveram 
os primeiros trabalhos com drenagem linfática manual, tratando 
pacientes com infecções crônicas nas vias áreas superiores. Após 
observarem que pacientes com esse tipo de problema normalmente 
apresentavam linfonofodos da região cervical e submandibular 
inchados, desenvolveram a habilidade de drenar essa congestão com 
manobras de bombeamento, círculos que ajudavam o líquido a fluir 
dentro do vaso linfático.

A principal característica das manobras desenvolvidas por Vodder, 
após anos de estudos e pesquisas, era exatamente a leveza dos 
movimentos lentos, monótonos, harmônicos e rítmicos. Para ele, os 
movimentos devem sempre seguir em uma direção específica.

Após Vodder, o fisioterapeuta Albert Leduc fundou o grupo Europeu 
de Linfologia e criou o método Leduc de drenagem linfática manual.

No Brasil, nos anos 1990, o médico angiologista, Dr. José Maria 
Godoy, desenvolveu com sua esposa, Maria de Fátima Godoy, a técnica 
Godoy de drenagem linfática manual, que segue os princípios do Vodder.

Independentemente da técnica utilizada, três características 
fundamentais devem ser observadas na execução de uma drenagem 
linfática manual: a pressão, que deve ser muito suave e superficial, uma 
vez que a maioria das estruturas linfáticas são superficiais; o ritmo, que 
deve ser lento, uma vez que a linfa caminha devagar (fisiologicamente, 
a drenagem linfática é um processo lento); e o sentido único e 
unidirecional, pois a linfa deve ser encaminhada em direção à cadeia 
linfática dos linfonodos.

Foldi defende que a pressão deve ser firme para promover o 
estímulo de alongamento do vaso, mas não deve ser intensa a ponto 
de danificar os filamentos de ancoragem que fixam os vasos linfáticos 
ao tecido, ou seja, a pele não deve ficar hiperêmica. Alguns autores, 
inclusive, citam que a pressão deve ser de 40 mmHg.
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2.4 Drenagem linfática da face 

É necessário que o profissional 
posicione a cabeceira da maca de 
forma mais elevada. Suas mãos e 
braços devem estar relaxados para 
facilitar a execução das manobras.

A pele do(a) cliente deve estar 
limpa e pode ser usado um creme 
para facilitar o deslizamento. Cada manobra deve ser executada de 
cinco a sete vezes, com movimentos lentos e suaves.

Diversas técnicas de drenagem linfática manual podem ser usadas, 
sendo que o essencial é prestar atenção nos movimentos empregados, 
sempre drenando de forma proximal para distal e respeitando as vias 
de drenagem. As manobras devem ser realizadas na região de colo, 
pescoço e face. Em média, uma sessão de drenagem linfática facial 
dura 30 minutos.

2.5 Contraindicações das técnicas manuais 

As técnicas manuais são contraindicadas nos casos de neoplasias, 
em processos inflamatórios e infecciosos crônicos, em alterações de 
sensibilidade, nas lesões e nas dermatites.

3. Cosméticos usados nas técnicas manuais 

3.1 Massagem modeladora facial, relaxante e drenagem linfática  

É muito importante nas técnicas manuais que os meios usados 
(óleo e ou creme) contenham princípios ativos que potencializem 
os resultados. Estes ativos devem ser selecionados de acordo com 
a necessidade do(a) cliente e pode ser ativos nutritivos, hidratantes, 
tensores, calmantes e clareadores.

Em peles desvitalizadas, por exemplo, o ideal é que esteja 
associado ao creme os ativos de vitaminas A e C e isoflavonas. Pode 
ser associado também ativos com propriedades hidratantes, como 
os alfa-hidróxiácidos, PCA Na, Aquaxil, Aquasense, Ceramidas, Ácido 
Hialurônico, Elastina, Glucolonactona. Por fim, ativos com propriedades 
tensoras também são indicados, como Tensine, Raffirmine, DMAE.

Figura 6.8 | Vias de drenagem face

 

Fonte: Guirro e Guirro (2004).
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4. Óleos essenciais usados na estética facial

A aromaterapia é uma ciência milenar que usa os óleos essenciais 
para o tratamento de doenças, além de prevenção de problemas 
emocionais e físicos, proporcionando o bem-estar. 

Os óleos essenciais agem fisiológica, psicológica e energeticamente, 
uma vez que têm ação cicatrizante, antisséptica, estimulante, 
revigorante e sedante. Estes óleos são a forma de energia vegetal mais 
concentrada, tendo um princípio ativo natural sendo aplicado em 
diversas finalidades farmacêuticas, terapêuticas e cosméticas.

Os óleos são encontrados e extraídos em folhas, flores, caules e 
sementes. Possuem características físicas similares ao álcool e ao éter, 
são voláteis e não possuem viscosidade de óleo sendo que, quando 
aplicados diretamente sobre a pele, não deslizam. São altamente 
concentrados e, portanto, devem ser diluídos em óleos vegetais.

Vale dizer que os óleos essenciais podem ser usados nas disfunções 
estéticas corporais e faciais.

4.1 Óleo de Bergamota (Citrus bergamia)

O óleo essencial de Bergamota (Citrus bergamia) tem ação 
antisséptica, cicatrizante, sendo indicado para peles oleosas com acne. 
Pode ser utilizado nas máscaras faciais e o ideal é evitar a exposição ao sol.

4.2 Óleo Essencial de Cedro (Cedrus atlântica)

É indicado para tratamento faciais em pele maduras e com rugas 
e pode ser combinado com outros óleos, como sândalo, louro, 
bergamota, alecrim, lavanda e laranja.

4.3 Óleo de Cipreste (Cupressus sempervirens)

Tem ação adstringente, sendo indicado para pele oleosa e pode ser 
usado em máscaras e bandagens.

4.4 Óleo Essencial de Gerânio (Pelargonium graveolens)

Esse óleo pode ser usado no tratamento de manchas localizadas, 
além de exercer ação antiaging. Pode ser combinado com jasmin, rosa, 
alecrim e sândalo, sendo usado em máscaras faciais. 
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4.5 Óleo Essencial de Laranja Doce 

Seu aroma cítrico-doce cria uma 
atmosfera envolvente que oferece 
segurança e equilíbrio. Pode ser aplicado 
na pele, associado a argilas e óleos 
vegetais, promovendo efeito clareador 
para as manchas. A aplicação mais segura 
deste óleo é no período noturno. Caso seja 
usado durante o dia, é necessário evitar a 
exposição ao sol.

4.6. Óleo Essencial de Melaleuca (Tea Tree)

É um poderoso antisséptico e fungicida, sendo usado em banhos, 
escalda-pés, massagens e máscaras. É usado no tratamento da acne 
por sua ação antisséptica.

4.7. Óleo Essencial de Lavanda 

A lavanda acalma e tranquiliza, trata das tensões diárias, tendo 
ação sedante sobre o sistema nervoso. Portanto, o óleo de lavanda é 
muito usado nos centros estéticos, pois tem ação calmante, deixando 
o ambiente leve e confortante. Para proporcionar estes efeitos, é 
necessário colocar 10 gotas de óleo essencial no difusor com água. 
Pode ser usado diluído em cremes de massagem, óleos corporais e 
em máscaras.

4.8. Óleo Essencial de Palma Rosa 

Indicado para flacidez de pele e rugas, além de proporcionar efeito 
hidratante. Utilizando este óleo, é possível criar um poderoso óleo 
antirrugas corporal. 

Para fazer, misture 50 ml de óleo vegetal com 20 gotas do óleo 
essencial e 20 gotas de óleo essencial de Palma Rosa , aplicando 
diariamente sobre a pele do corpo antes de dormir.

4.9. Óleo Essencial de Sândalo  

Seu aroma é lenhoso e suave. Trata-se de um poderoso 
descongestionante linfático e venoso, desintoxicando e fortalecendo o 
organismo, além de ser usado nas peles secas e maduras.

Figura 6.9 | Óleo essencial de 
Laranja Doce

Fonte: <http://migre.me/wxCxo>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.
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O óleo essencial de Sândalo pode ser adicionado em cremes de 
massagem, óleos corporais e máscaras.

4.10. Óleo Essencial de Néroli

É excelente na hidratação da pele envelhecida e ressecada, podendo 
ser diluído em óleo vegetal de abacate.

Este óleo pode fazer parte de um protocolo tanto na área corporal, 
como na área capilar e ou facial. Pode ser adicionado a máscaras faciais, 
cremes de massagem ou óleos, complementando o tratamento.

É importante ressaltar que os óleos essenciais são substâncias 
altamente concentradas e, portanto, não devem ser depositados 
diretamente na pele, sendo necessário fazer a diluição dos mesmos 
em um óleo vegetal.

Os óleos vegetais são obtidos pela prensagem a frio de sementes 
de plantas oleaginosas e são chamados de óleos base ou carregadores. 
Estes podem ser aplicados puros ou associados aos óleos essenciais 
em massagens, máscaras e tratamentos para a pele.

Esses óleos são ricos em vitaminas, ácidos graxos e proteínas 
e promovem maciez e hidratação. Sua penetração na epiderme é 
integral, não deixando a mesma oleosa.

Alguns exemplos são: óleo de abacate, óleo de amêndoas doce, 
óleo de girassol e de semente de uva.

Área do corpo Face Pernas Tronco Corpo Inteiro

Óleo essencial 1 gota 4 gotas 4 gotas 8 gotas 

Óleo vegetal 10 ml 5 ml 5 ml 10 ml  

5. Como utilizar os produtos cosméticos 

5.1. Higienização 

O primeiro passo em um procedimento cosmético é a higienização 
da pele, sendo um procedimento fundamental na manutenção da 
saúde e da beleza da pele. Tem a finalidade remover as sujeiras e 
impurezas, uma vez que a pele suja fica áspera, com espessura irregular.
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O produto mais popular usado é o sabão, cujas primeiras evidências 
de seu uso datam de cerca de 2.800 a.C. No século VII, os árabes 
descobriram o processo de saponificação a partir da mistura de 
gordura, óleos e álcali. Mas foi no século XIX que foi desenvolvido o 
sabão perfumado, ou sabonete, como hoje é conhecido.

A limpeza da pele pode ser realizada por meio do uso de solventes 
orgânicos, substâncias lipofílicas e tensoativos, como aqueles usados 
nos sabões. Os cosméticos para esta finalidade podem se apresentar 
em forma de emulsões, espumas, loções aquosas e sabonetes.

As emulsões de limpeza podem ser usadas em qualquer tipo de pele 
e a aplicação é feita diretamente na pele, com movimentos circulares, e 
a remoção é feita com algodões umedecidos com água.

Já as espumas de limpeza evitam o ressecamento da pele, 
removendo com eficácia as impurezas. E as loções aquosas são 
consideradas produtos multifuncionais, uma vez que limpam e cuidam 
da pele, causando menos irritação nas peles envelhecidas. É um 
produto prático, pois não necessita de lavagem — apenas a aplicação 
com algodões embebidos com o produto.

Por fim, os sabonetes são os produtos mais comuns da higienização 
da pele e são encontrados na forma líquida e em barra. Os sabonetes 
em barra são obtidos a partir da reação química entre uma gordura e 
uma substância alcalina; e os sabonetes líquidos são elaborados pela 
mistura de detergentes sintéticos comuns e xampus. Este produto é 
aplicado diretamente na pele com movimentos circulares e deve ser 
retirado com água.

Os cosméticos para a higienização devem apresentar qualidades, 
como: não ressecar a pele, possuir uma detergência moderada, ser 
facilmente removido e ter pH próximo com o da pele. 

5.2. Esfoliação 

Uma vez que a pele esteja livre de sujidades, o próximo passo 
é a esfoliação cutânea, que consiste na descamação das células 
da epiderme. Esta esfoliação tem a função de remover o extrato 
córneo, proporcionando à pele uma melhora na absorção de ativos e 
tratamentos realizados posteriormente.
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É um procedimento que utiliza um produto que pode ser composto 
por microesferas físicas (esfoliação mecânica), por agente químico 
(esfoliação química) ou, ainda, por agente enzimático, composto por 
enzimas que hidrolisam a queratina.

A esfoliação é um procedimento que utiliza um produto composto 
por microesferas físicas ou um agente químico, com a qual se realiza 
uma esfoliação na pele. 

A esfoliação geralmente é realizada após a higienização da pele nos 
protocolos estéticos.

5.3. Tonificação 

Os tônicos são soluções que têm por objetivo eliminar os últimos 
vestígios dos produtos de limpeza, além de equilibrar o pH da pele, 
melhorando seu sistema de proteção.

O pH da pele é ácido para fazer a proteção e, uma vez alterado por 
produtos cosméticos indevidos, pode levar a uma perda excessiva de 
água, irritação, ressecamento e descamação, além de facilitar a ação 
dos fungos e das bactérias. Portanto, o tônico entra como um produto 
muito importante nos cuidados diários, pois normaliza e prepara a pele 
para os demais produtos.

Os tônicos são preparações cosméticas aquosas ou hidroalcólicas, 
ou seja, geralmente são compostos por água, umectantes – como a 
glicerina –, álcool etílico – que possui ação refrescante –, corretivos 
do pH e conservantes. Podem, ainda, possuir propriedades hidratantes, 
adstringentes, antissépticas, calmantes e descongestionantes.

O produto é aplicado diretamente sobre a pele utilizando um 
algodão embebido com o produto.

5.4. Emoliência 

A emoliência é um passo fundamental na limpeza de pele, com 
a finalidade de promover o amolecimento dos comedões. São 
cosméticos que recebem o nome de “emolientes” ou “amolecedores” 
e a técnica utilizada requer produtos.

A escolha do produto correto é importante durante o procedimento, 
pois será diminuído o tempo de extração.
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Para que o processo da emoliência seja potencializado e se torne 
mais efetivo, faz-se necessário o uso de fontes de calor, como do 
aparelho vaporizador ou das máscaras térmicas.

5.5. Hidratação 

Os cosméticos hidratantes têm a finalidade de restabelecer o 
equilíbrio hídrico da pele, diminuindo o efeito das agressões externas 
(sol, vento, substâncias químicas). Formam uma película protetora de 
água sobre a pele, impedem a perda excessiva de água, ativam os 
canais de aquaporinas, reestabelecem a função da barreira, fazem a 
hidratação dérmica e combatem a desidratação celular.

Quadro  6.1 |  Mecanismos de ação dos ativos hidratantes 

Hidratação ativa Retém água na camada córnea Ureia, arginina, 
oligoelementos e vitaminas

Formadores de películas Formam filme que impede a saída 
de água

Extrato vegetais com 
mucilagens (algas marinhas, 
aloe vera, ácido hialurônico)

Umectantes 
Agentes que absorvem água do 
meio ambiente e das camadas 

mais profundas da pele

Alcoóis poli-hídricos, como a 
glicerina e o sorbitol 

Compostos oclusivos Formadores de filmes, retardando 
a perda da água transepidérmica

Óleos minerais (vaselinas), 
vegetais, silicones e ésteres.

Hidratantes biológicos Substâncias que se fixam na 
queratina 

Pentavitin, Sericin, Algasan, 
Ceramidas.

Ativas os canais de 
aquaporinas

Canais proteicos das membranas 
celulares responsáveis pelo 

transporte de água para o interior 
das células, fundamental para 

manter o equilíbrio de água entre 
as camadas da pele e mantê-la 

hidratada.

Aquaporine-ACtive3, 
Aquasense, Hyaloporine.

Aumentar a produção 
de compostos da derme 

(colágeno e ácido 
hialurônico)

Regeneração dérmica e matriz 
extracelular mais hidratada Hyaxel, Life Skin, Chronoline

Antioxidantes e 
antiinflamatórios

Atacam os radicais livres que 
prejudicam as estruturas e 

membranas celulares que fazem 
com que a célula perda água

Romã, vitamina C, coenzima 
Q-10, camomila, pantenol, 

alantoína, zinco

Fosfolipídeos 
Blocos construtores para a 
manutenção das paredes 

celulares

Lecitina de soja, colina, 
lipossomas

Fonte: Pereira (2013).

Em diversos protocolos, a hidratação é utilizada por meio dos 
cremes, séruns ou das máscaras.

5.6. Nutrição 
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Nutrir consiste em assimilar nutrientes que são usados nas funções 
vitais. A nutrição da pele consiste em devolver os nutrientes que 
são essenciais, como as gorduras, as proteínas, os sais minerais e as 
vitaminas.

Os ativos nutritivos têm as funções de revitalizar, oxigenar, energizar, 
regenerar, além de promover ação antioxidante.

As substâncias nutritivas podem ser compostas por ativos 
lipossolúveis, como os ácidos graxos (ácido oléico e palmítico) e os 
óleos vegetais (amêndoas, abacate, canola), os fosfolipídeos (lecitina de 
soja, lipossomas) e as vitaminas A, D e E.

Essas substâncias nutritivas podem ser hidrossolúveis, compostas 
por aminoácidos e peptídeos, como o ácido aspártico, a alanina e a 
argenina. Além disso, as máscaras podem estar vinculadas a cremes, 
creme-gel, gel-creme e sérum.

6. Máscaras 

As máscaras são uma das preparações mais antigas da cosmetologia, 
sendo usadas por rainhas, como a Cleópatra e a Nefertiti. São produtos 
que exercem diversas funções de acordo com o ativo empregado 
(nutrição, hidratação, ação tensora, clareadora, rejuvenescedora), para 
serem aplicados em camadas espessas, devendo permanecer um 
tempo determinado de acordo com tratamento proposto.

6.1. Máscara Cremosa

São emulsões formuladas com 
ativos cosmetológicos específicos. 
Podem ser de ação nutritiva, 
revitalizante e hidratante.

Na aplicação, é necessário 
colocar uma camada espessa e 
deixar agir de 10 a 30 minutos, 
removendo os resíduos com 
algodão umedecidos em água.

Figura 6.10 | Máscara cremosa 

Fonte: <http://espacoartemis.tempsite.ws/index.
php?route=product/product&product_id=423>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.
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6.2. Máscara em Gel

É uma máscara formulada com gel aquoso translúcido ou gel-
creme opaco com princípios ativos. Possuem ação refrescante e 
calmante, sendo muito usadas para as peles acneicas e as masculinas. 
Este tipo de máscara pode ser usado, também, nas peles oleosas.

6.3. Máscara Hidroplástica 

São máscaras em pó que 
necessitam ser preparadas na 
hora. Quando é adicionado água 
nesse sistema, ocorre uma reação 
química, resultando num processo 
chamado gelificação, que forma 
uma película grossa, opaca.

Estas máscaras são indicadas 
para pele que necessitam de 
hidratação e revitalização, podendo 
ser usadas para potencializar os 
tratamentos.

As máscaras hidroplásticas devem ser hidratadas com água ou 
geralmente são colocadas em uma cubeta com a quantidade de 1 
a 2 colheres de sopa do produto, que deve ser hidratado até que se 
obtenha uma consistência cremosa para a aplicação.

O preparo dessa máscara deve ser rápido, bem como a aplicação, 
uma vez que esta se plastifica de imediato e deve ser removida após 10 
a 15 minutos, sendo que pode ser facilmente retirada.

6.4. Máscara de Porcelana 

São máscaras em pó que devem ser preparadas no momento da 
aplicação, elaboradas por rocha sedimentar composta por cálcio e 
magnésio.

Quando aplicadas na pele, promovem aquecimento, levando a 
uma micromassagem nos tecidos, estimulando a corrente sanguínea, 
além de endurecer sobre a epiderme, formando um revestimento 

Figura 6.11 | Máscara hidroplástica 

Fonte: <http://www.esteticaeconomica.com.br/
mascara-hidroplastica-200g-p384>. Acesso em: 5 
abr. 2017.
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que contrai, atenuando as rugas e proporcionando à face um aspecto 
repousante.

É modeladora e oclusiva, facilitando, inclusive, a penetração de 
produtos, sendo indicada para o tratamento de flacidez corporal e 
facial.

Para um melhor resultado, há necessidade de proteger a pele com 
um creme nutritivo e gaze.

Para preparar, utilize pó suficiente para ser aplicada na região e a 
água na temperatura, incorporando a água lentamente ao pó até 
formar uma pasta fluida com consistência cremosa.

Coloque o creme e a gaze sobre a pele, aplique a máscara com a 
espátula e deixe secar durante 20 a 25 minutos. Após o endurecimento, 
remova a máscara.

Figura 6.12 | Máscara de porcelana 

Fonte: <http://annelimaestetica.blogspot.com.br/2011/08/hidratacao-com-mascara-de-porcelana.html>. Acesso 
em: 5 abr. 2017.

6.5. Máscara Depurativa (Redutora da Oleosidade)

Tem a função de absorver as impurezas e a oleosidade da superfície 
cutânea.

É formulada com argila verde que pode estar associada com sais de 
alumínio, zinco ou extratos vegetais, como a bardana, o hamamélis e 
o extrato de romã.

Possui ação adstringente, secativa e purificadora e é indicada para as 
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peles oleosas, acneicas e com poros dilatados.

6.6. Máscara Hidratante 

Tem a função de hidratar a pele repondo as substâncias fundamentais 
para manter a água na epiderme.

Podem ser formuladas com o ácido hialurônico, vitamina 
B3, colágeno, elastina, algas marinhas, aloe vera, sais minerais e 
oligoelementos que estejam vinculadas a bases cosméticas oclusivas 
e umectantes.

6.7. Máscara Regeneradora 

Tem objetivo de estimular a renovação cutânea com aumento da 
luminosidade, uniformizando a textura da pele e devolve o Vico desta.

É um tipo de máscara formulado com ativos regeneradores, entre 
eles o ácido elágico, alantoína, vitamina A e vitamina do complexo B.

6.8. Máscara Tensora

Esse tipo de máscaras possui um 
efeito tensor imediato e auxilia nas rugas 
gravitacionais e nas linhas de expressão.

Pode conter princípios ativos revitalizantes 
e iluminadores, melhorando a elasticidade e 
o tônus cutâneo.

As máscaras tensoras podem ser 
hidroplásticas, de porcelana.

7. Funções Cosméticas das Máscaras Faciais

7.1. Suavizantes ou Calmantes 

Tem o objetivo de diminuir os processos irritativos, como ardor e 
vermelhidão. São usadas com frequência para finalizar a limpeza de 
pele e os peelings.

7.2. Antisséptica 

São destinadas a promover assepsia da pele, sendo indicadas para 

Figura 6.13 | Máscara 
tensora 

Fonte: <http://migre.me/wxCBw>. 
Acesso em: 5 abr. 2017.
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pele acneicas. São formuladas com extrato de própolis, hortelã, lavanda 
e óleo essencial de malaleuca.

7.3. Clareadora ou Iluminadora 

Essas máscaras têm o objetivo de 
clarear a pele e podem ser formuladas 
com a associação de argila com 
dispigmentantes, como o ácido 
kójico, mandélico, e vitamina C.

No mercado, diversas marcas 
contam com formulações diferentes 
que proporcionam resultados satisfatórios, sendo um complemento 
para os tratamentos estéticos que visam o clareamento da pele.

A máscara clareadora, quando aplicada, deve ser agir por alguns 
minutos na pele e este tempo vai depender do tipo de ativo usado e a 
concentração.

8. Biossegurança na Rotina em Cabine Estética

Biossegurança, por definição, é o conjunto de ações para a 
prevenção e proteção do trabalhador, minimizando os riscos inerentes 
às atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e prestação de 
serviços, visando à saúde do homem, dos animais e da preservação do 
meio ambiente.

Conhecimento técnico, atendimento personalizado e produto 
de qualidade são atributos que fazem um profissional se destacar no 
mercado de trabalho.

Os cuidados na higiene, manipulação e conservação de produtos, 
materiais e equipamentos da cabine de estética. 

O ambiente está rodeado de sujidades e microrganismos, como 
as bactérias, fungos e vírus e estes muitas vezes podem ser prejudiciais 
para a nossa pele, por exemplo. Estes mesmos microrganismos podem 
entrar em contato com os cosméticos e a água e os componentes 
presentes neste podem servir de fonte de crescimento para a sua 
proliferação.

Figura 6.14 | Máscara clareadora 

Fonte: <https://www.adcos.com.br/produtos/
mascara-clareadora>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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Quando um produto fica muito exposto e muito tempo aberto, os 
microrganismos entram em contato com o cosmético e, dessa forma, 
um cosmético contaminado pode desenvolver alergias na pele.

As alterações nos cosméticos podem ser visíveis por meio da 
alteração da cor, do cheiro e da viscosidade do produto. Por este 
motivo, deve-se evitar entrar em contato direto com o produto dentro 
do frasco, o ideal é que o material para a retirada do produto da 
embalagem seja descartável.

O ambiente e a bancada de trabalho devem estar limpos com 
álcool 70%, assim como as cubetas.

9. Protocolos Usando a Cosmetologia e as Técnicas Manuais

Alguns cuidados são essenciais durante a realização dos protocolos 
e que fazem toda a diferença no resultado final do processo. Além da 
assepsia do ambiente e de todos os materiais usados, é importante 
seguir uma ordem: tratar a face, o colo e o pescoço. A cliente deverá 
estar com os olhos fechados.

É muito importante que o profissional não prepare os produtos 
sobre a face da cliente e jamais devolva o produto não usado de 
volta ao recipiente. É fundamental que o profissional trabalhe de 
maneira organizada e silenciosa. A mesa auxiliar deve ser mantida 
constantemente organizada.

Durante a execução do protocolo, os movimentos também são muito 
importantes, sendo que a profissional deve trabalhar de dentro para fora, 
de cima para baixo, com movimentos suaves e 
firmes e iniciar pelo colo, pescoço e face.

Outro ponto bastante importante é que a 
indústria cosmética está em evolução e a cada 
instante novos ativos são lançados no mercado 
com propostas inovadoras.

Na área da estética tanto facial como 
corporal contamos com diferentes marcas de 
produtos cosméticos e todas com protocolos 
preestabelecidos pela própria empresa com 
seus produtos.

Figura 6.15. | Pontos de 
movimento na pele

Fonte: Scientifican American.   
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O profissional não precisa de maneira alguma estar vinculado a estes 
protocolos, mas, sim, conhecer a fisiopatologia da disfunção estética 
trabalhada e a finalidade de cada ativo contido nos produtos. Dessa 
maneira, será possível desenvolver o próprio protocolo de atendimento 
de acordo com o objetivo desejado.

Veja algumas sugestões de protocolos para as diferentes disfunções 
estéticas.

9.1. Protocolo de Higienização Profunda da Pele 

Essa técnica é indicada para todos os tipos de pele e tem a função 
de remover a sujidade e as impurezas acumuladas na superfície da 
pele, removendo as células mortas.

Além de limpar a higienização da pele, favorece a penetração dos 
ativos contidos nos produtos, uma vez que desobstrui os poros e 
aumenta a oxigenação dos tecidos, remove os comedões, além de 
desintoxicar a pele.

9.1.1. Passo 1 – Higienização e Demaquilagem 

Antes de começar o procedimento, é fundamental que o profissional 
avalie a pele da cliente para escolher os produtos cosméticos ideais. 
Depois, aplique demaquilante em toda a pele, a fim de remover 
a maquiagem. Este produto pode ser aplicado com algodão ou 
bandaletes umedecidas com o próprio produto.

Aplique sabonete, emulsão de limpeza ou gel de limpeza no 
rosto, colo e pescoço de acordo com o tipo de pele em movimentos 
ascendentes e de dentro para a fora.

Este produto pode ser aplicado com as mãos em movimentos 
circulares ascendentes e de dentro para a fora, retirando com 
bandaletes umedecidas em água.

9.1.2. Passo 2 – Esfoliação

A esfoliação faz a renovação celular, pois são retiradas as células 
mortas, devolvendo à vitalidade a pele. 

Os esfoliantes podem ser físicos (por meio de substâncias abrasivas), 
químicos (agentes químicos), enzimáticos (enzimas queratolíticas) e 
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mecânicos (dermoabrasão).

O produto deve ser aplicado com movimentos circulares em toda a 
face, tomando cuidado com a pressão realizada para não machucar a 
pele. Depois, deve ser retirado com bandaletes umedecidas com água.

9.1.3. Passo 3 – Tonificação 

O tônico tem a ação de remover sujidades que ainda se encontram 
na pele, além de devolver o pH natural, refrescando e suavizando a 
mesma, preparando-a para a hidratação.

A tonificação tem a função de eliminar toxinas, prepara a pele 
para os demais passos, suaviza, acalma e refresca. Este produto deve 
ser aplicado na pele com bandaletes embebidas com o produto em 
movimentos ascendentes e de dentro para a fora.

9.1.4. Passo 4 – Emoliência 

Diminui a coesão celular e promove o amolecimento dos comedões 
para facilitar a extração.

Deve-se aplicar a solução emoliente nas bandaletes e depositar em 
toda a face. Na região dos olhos, é necessário colocar um algodão 
umedecido apenas para proteger.

Em seguida, colocar uma fonte de calor para potencializar a solução 
emoliente. Esta fonte de calor é realizada pela máscara térmica ou vapor 
de ozônio, que promove a 
dilatação dos poros, facilitando 
a extração dos comedões. 

A máscara ou o vapor deverá 
ficar na pele por 10 a 20 minutos. 
Após o tempo decorrido, 
para realizar a extração, as 
mãos do profissional deverão 
estar enluvadas e com lenço 
umedecido para facilitar a 
extração e não machucar a 
pele do(a) cliente.

Figura 6.16 | Extração de comedões

Fonte: <http://migre.me/wxCJS>. Acesso em: 5 abr. 2017.
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A sequência da extração é nariz, queixo, testa, bochechas e lábio 
superior.

9.1.5. Passo 5 – Cicatrização 

Deve-se aplicar uma substância que contenha ativos cicatrizantes e 
bactericidas com movimentos de tamborilamento ou de massagem 
suave e lenta, pois estes movimentos facilitam a absorção do produto.

A função destes produtos é inibir a formação do processo 
inflamatório.

9.1.6. Passo 6 – Máscara Calmante ou Descongestionante

Deve-se aplicar com uma espátula descartável uma generosa 
camada descongestionante e calmante em toda a face e deixar agir 
de 20 a 30 minutos. Depois, remover a máscara com bandaletes 
umedecidas em água até a total retirada do produto.

A função dessa máscara é remover a hiperemia e o edema 
decorrente do processo de extração.

Passo 7 – Filtro Solar 

O filtro solar deve finalizar os protocolos estéticos e tem o objetivo 
de proteger a pele da radiação UVA e UVB. 

Para usá-lo, deve-se passar uma camada generosa na pele e a 
cliente deve ir embora com o produto.

9.2. Protocolo de Hidratação Profunda 

Esse protocolo restabelece o teor de água da pele por meio 
dos cosméticos empregados, restabelece o equilíbrio da pele, 
proporcionando maciez e suavidade e auxilia na elasticidade e na 
luminosidade da pele.

 A hidratação profunda, combate os radicais livres causadores 
de rugas e envelhecimento precoce, previne os quadros de 
desidratações e ressecamentos, além de contribuir para a prevenção 
do envelhecimento cutâneo. 



T6 - Aplicação de técnicas manuais por meio de protocolos usando a cosmetologia176

9.2.1. Passo 1 – Higienização da Pele

Tem o objetivo de remover todos os tipos de impurezas e sujidades 
presentes na pele.

Os cosméticos podem se apresentar em diferentes formas 
cosméticas: emulsões, espumas, sabonetes líquidos ou géis aquosos.

Este produto pode ser aplicado diretamente na pele da cliente e 
com movimentos circulatórios de maneira ascendente. Deve-se 
limpar toda a região, retirando as impurezas da pele com bandaletes 
umedecidas em água.

Um cosmético para a higiene cutânea deve ter as qualidades de 
não ressecar a pele, ter ação superficial, possuir detergência moderada 
e bom poder de arraste para permanecer na superfície cutânea tempo 
suficiente para limpar, ser facilmente removível e deixar a pele suave.

9.2.2. Passo 2 – Esfoliação 

Essa etapa tem o objetivo de remover o extrato córneo (que é a 
camada superficial de células mortas) e estimulação da derme (2ª 
camada interna da pele), proporcionando à pele uma melhora na 
absorção de ativos e tratamentos realizados posteriormente.

A esfoliação deixa a textura da pele mais sedosa e macia e este 
produto pode ser composto por microesferas físicas ou um agente 
químico com a qual se realiza uma esfolição da pele.

O esfoliante deve ser colocado na pele e, por meio de movimentos 
circulares, percorrer toda a face com movimentos ascendentes e de 
dentro para a fora.

Retire o produto com bandaletes umedecidas com água.

9.2.3. Passo 3 – Tonificação 

Esse produto tem a função de eliminar os últimos vestígios dos 
produtos de limpeza e equilibrar o pH da pele. Pode se apresentar em 
preparações cosméticas aquosas ou hidroalcólicas.

A tonificação é fundamental nos cuidados diários, uma vez que 
normaliza e prepara a pele para os demais produtos.
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9.2.4. Passo 4 – Hidratação 

Este passo tem o objetivo de levar água e nutrientes com a 
finalidade de promover a regeneração da pele, reequilibrando o manto 
hidrolipídico da pele por meio de ativos hidratantes específicos.

Os cosméticos usados neste passo se apresentam em forma 
emulsionada (creme, loção ou leite), em forma de gel (gel transparente 
ou gel-creme) ou em forma de sérum.

Esse produto geralmente vem em forma de máscaras que são 
depositadas sobre a pele do(a) cliente e mantidas sobre esta por 20 a 
30 minutos, em média.

9.2.5. Passo 5 – Filtro Solar

Este é sempre o último passo em um protocolo facial, fazendo a 
finalização do procedimento.

O produto deverá ser depositado sobre a pele, sendo realizados 
movimentos de tamborilamentos até a absorção do produto.

É muito importante que a profissional observe o tipo de pele do 
cliente e use produtos apropriados; em uma pele oleosa, por exemplo, 
devemos usar um protetor solar livre de óleo e sempre com um fator 
de proteção solar 30. 

9.2.6. Passo 6 – Drenagem Linfática Manual 

A drenagem linfática é uma massagem que incrementa os 
protocolos estéticos, uma vez que proporciona diversos benefícios 
para a pele.

Essa técnica é realizada por meio de movimentos leves, lentos e 
repetitivos, com o objetivo de desintoxicar a pele, aumentando a nutrição 
das células e proporcionando uma pele com aspecto mais saudável.

9.3. Protocolo de Tratamento para Colo e Pescoço

A pele da região do colo e pescoço é muito fina e sensível porque 
possui menos glândulas sebáceas, o que faz com que a pele perca a 
elasticidade e a tonicidade, que, somado à excessiva movimentação 
dos músculos, pode gerar sulcos profundos.
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A pele dessa região apresenta tendência à flacidez, tornando-
se ressecada e enrugada, além de ser uma região muito exposta à 
radiação ultravioleta.

A proteção contra o envelhecimento precoce dessa região consiste 
na proteção com filtro solar e hidratação diária, além da aplicação de 
cosméticos com propriedades hidratantes e nutritivas, sempre com 
movimentos ascendentes.

Os cuidados diários devem ser realizados a partir dos 25 anos, 
redobrando estes aos 40 anos de idade.

Os objetivos do tratamento são: prevenir e amenizar as rugas e 
flacidez tissular, além de estimular os fibroblastos a produzir colágeno 
e elastina, desenvolvendo, dessa maneira, a elasticidade e a vitalidade 
para a pele.

É importante, também, prevenir e reduzir o ressecamento, combater 
os radicais livres, além de estimular a circulação sanguínea e linfática.

9.3.1 Passo 1 – Higienização da Pele 

Esta etapa do protocolo é um passo importante em qualquer 
tratamento estético e tem a finalidade de remover as impurezas da 
maquiagem, as secreções e o sebo.

O acúmulo de sujidades torna a pele asfixiada, áspera e com textura 
irregular. 

Estes cosméticos podem ser emulsões, espumas, loções aquosas 
e sabonetes e devem ser aplicados diretamente sobre a pele com 
movimentos circulares e ascendentes e retirados com bandaletes 
embebidas em água.

9.3.2. Passo 2 – Esfoliação Química 

A esfoliação consiste na descamação das células da epiderme com 
a finalidade de favorecer a renovação cutânea.

É indicada para uso facial em todos os tipos de pele e é classificada 
em esfoliação enzimática, química, física ou mecânica. 

Na esfoliação química pode ser usado um coquetel de ácidos de 
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baixa concentração que potencializam um tratamento estético, pois 
reduzem a espessura da capa córnea, reduzindo, também, a resistência 
da mesma. Dessa forma, os ativos que serão utilizados a seguir terão 
uma melhor penetração e uma absorção profunda na pele.

A função dessa etapa é deixar a pele, clara, iluminada, macia, sedosa 
e brilhosa.

Deve-se aplicar com os dedos enluvados uma solução contendo 
ácidos de baixa concentração e deixar agir por alguns minutos, 
respeitando a sensibilidade da pele de cada cliente. Depois, é necessário 
remover o produto no momento em que a pele apresentar hiperemia 
intensa. 

A remoção pode ser feita com água diretamente na pia ou o 
profissional remove com bandaletes e água.

9.3.3. Passo 3 – Tonificação 

Este passo é importante para reequilibrar o pH da pele.

9.3.4. Passo 4 – Sérum com Ativos Nutritivos e Regeneradores 

Este passo tem a finalidade de hidratar e nutrir a pele do colo e 
pescoço com o intuito de prevenir e reduzir a flacidez tissular e as 
rugas. Estimula a produção de colágeno e a circulação sanguínea.

O sérum deve ser depositado sobre a pele com manobras de 
massagem para estimular a circulação e promover a absorção do 
produto. As manobras da massagem devem ser realizadas com 
movimentos rápidos e revigorantes no sentido das fibras musculares.

9.3.5. Passo 5 – Máscara Regeneradora com Oclusão

Essa máscara que deve ser para peles maduras e estressadas que 
apresentam tônus cutâneo comprometido e que estejam desvitalizadas.

Deve ser composta de ativos nutritivos, regeneradores (aveia, 
vitamina E) e tensores da pele (DMAE, Raffirmine, Tenisne).

Deve-se passar com uma espátula descartável uma camada 
generosa do produto, ocluir com filme plástico e deixar agir por cerca 
de 20 minutos.
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Em seguida, deve-se remover o filme plástico e retirar a água. O 
plástico oclui os princípios ativos para aumentar a absorção.

Outra opção, também, é usar a máscara de porcelana para fazer a 
oclusão.

9.3.6. Passo 6 – Filtro Solar 

Como em todos os protocolos estéticos faciais, o último passo é 
o filtro solar, que deverá ser depositado sobre a pele. Deve-se realizar 
movimentos de tamborilamento até a absorção do produto.

9.4. Protocolo para Manchas 

9.4.1. Passo 1 – Higienização da Pele

Esse é o passo fundamental e que tem a função de remover a 
sujidade da pele.

9.4.2. Passo 2 – Esfoliação Facial

Nesta etapa o profissional poderá optar por um esfoliante físico ou 
químico, retirando a camada córnea da pele, preparando esta para 
receber os ativos contidos nos produtos.

9.4.3. Passo 3 – Sérum com Ácidos de Baixa Concentração 

Com dos dedos enluvados, é necessário aplicar o sérum com 
associação de ácido glicólico 10% e com os ácidos málico, cítrico e 
lático para preparo da pele nos protocolos estético em toda a face e 
deixar até atingir a hiperemia.

Retire o produto com bandaletes umedecidas em água.

9.4.4. Passo 4 – Sérum com Ativos Despigmentantes

Com os dedos enluvados, aplique estes séruns com ativos 
despigmentantes (clareadores) somente nas áreas com manchas e 
aguarde a hiperemia.

Retire o produto com bandaletes umedecidas em água.

9.4.5. Passo 5 – Máscara Clareadora 

Deposite o produto sobre a pele e, com uma espátula descartável, 
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espalhe o produto. Deixe agir por 20 a 30 minutos e retire com 
bandaletes umedecidas com água.

9.4.6. Passo 6 – Protetor Solar 

Deposite o produto sobre toda a face com movimentos de 
tamborilamento.

É muito importante que o profissional oriente o(a) cliente a fazer 
uso de produtos home care. Estes produtos devem ser indicados de 
acordo com a necessidade do cliente.

O protetor solar é de extrema importância, uma vez que vai 
potencializar os procedimentos estéticos, aumentado a eficácia dos 
resultados.

Os benefícios das massagens faciais - A seguir, você encontrará 
informações sobre as técnicas de massagem que podem ser realizados 
na face. 

HANNIBAL, D. D.; CORRÊA, M. A.; DELL ANTOÔNIO, F. Os 
benefícios das massagens faciais: bambu, conchas, modeladora, 
relaxante. Disponível em: <https://goo.gl/qlsq0l>. Acesso em: 29 jun. 
2016.

Propriedades dos óleos essenciais de cipreste, lavanda e hortelã-
pimenta - A seguir, você encontrará informações sobre a aromaterapia 
na estética.

NEUWIRTH, A.; CHAVES, A. L. R.; BETTEGA, J. M. R. Propriedades 
dos óleos essenciais de cipreste, lavanda e hortelã-pimenta. 
Disponível em: <http://laszlo.ind.br/admin/artigos/arquivos/
AmandaNeuwirtheAnaChaves.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016.

Massagem Modeladora Facial - Assista ao vídeo que mostra os 
movimentos da massagem modeladora em região de face, colo e 
pescoço.

ROSE, T. Massagem Modeladora Facial. 2011. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=St6-GQ0s5_U>. Acesso em: 29 

ACOMPANHE NA WEB
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jun. 2016. Duração: 4:06

Massagem Relaxante Facial - Assista ao vídeo que mostra os 
movimentos da massagem relaxante facial em região de face, colo e 
pescoço. 

BUONA VITA. Massagem Relaxante Facial. 2012. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=niG9-vTj0qc>. Acesso em: 30 
jun. 2016. Duração: 7:36

Instruções:
Agora, chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A 
seguir, você encontrará algumas questões de múltipla 
escolha e dissertativas. Leia cuidadosamente os enunciados 
e atente-se para o que está sendo pedido.

1. Qual a importância das técnicas manuais nos protocolos 
estéticos?

2. Nos protocolos estéticos, diversos tipos de máscaras 
podem ser usados. Qual a função das máscaras?
a) A função da máscara é promover a higienização da pele.
b) A função da máscara é equilibrar o pH da pele.
c) As máscaras têm a única função de fazer a proteção da 
pele.
d) As máscaras têm a função de proteger a pele contra a 
radiação ultravioleta.
e) São produtos que exercem diversas funções de acordo 
com o ativo empregado (nutrição, hidratação, ação tensora, 
clareadora, rejuvenescedora).

3. Nos protocolos estéticos, diversos produtos são 
empregados, cada um exercendo uma função específica. 
Um destes produtos é o tônico. Qual é sua função? 
a) O tônico tem a função de fazer a proteção da pele contra 
a radiação UVA e UVB. 
b) O tônico tem a função de promover a higienização da 
pele removendo todas as sujidades presentes.

AGORA É A SUA VEZ
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c) É função do tônico nutrir a pele, protegendo-a do 
envelhecimento precoce da pele.
d) O tônico tem a função revitalizar a face de acordo com os 
ativos contidos nos produtos.
e) A função do tônico é de reequilibrar o pH da pele.

4. É muito importante que a profissional do embelezamento 
monte protocolos estéticos para as mais diferentes 
alterações. Existem dois requisitos que são fundamentais 
dentre os protocolos. Quais são eles?

5. Quais são os benefícios proporcionados pelas técnicas 
manuais?

Neste tema, conhecemos os recursos manuais associados à 
cosmetologia e, a partir deste conhecimento, montamos protocolos 
para as diversas alterações estéticas que acometem a face.

O mercado da estética, do embelezamento e da cosmética é 
crescente, sendo que o Brasil é o terceiro maior mercado de produtos 
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos.

Vimos que o comportamento do mercado de cosméticos e da 
beleza surgiu com o objetivo cada vez maior de proporcionar prazer, 
bem-estar e qualidade de vida e o profissional da área da estética e do 
embelezamento cada vez mais se destaca. Neste cenário, devemos 
dar importância aos profissionais qualificados. Além disso, devemos 
nos atentar à inovação neste setor que se torna constante. A cada dia 
um novo ativo e novas técnicas são lançadas no mercado.

Portanto, estar atualizado com o mercado e prestar um serviço de 
qualidade, com toda certeza, fará de você um profissional de destaque. 
Bons estudos!
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Hiperemia: vermelhidão provocada pela vasodilatação.

Tamborilamento: movimento de bater suavemente com os dedos

Home care: produtos cosméticos que são indicados para usar em casa.

Bandaletes: trouxinhas feitas de algodão e gaze que substituem as buchas 
faciais.

Oligoelementos: elemento químico necessário, em pequeníssimas 
quantidades, à vida dos animais e vegetais.
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