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Apresentação
O embelezamento corporal é uma área muito visada dentro 

do mercado estético. O Brasil, por ser um país que apresenta altas 
temperaturas e permitir que as pessoas usem vestimentas mais 
expostas, somadas ao número de praias e atrações que levam ao uso 
de vestimentas mais leves, faz com que a preocupação com o corpo 
seja bastante grande, o que se torna excelente para os profissionais 
que, através dos diversos métodos podem auxiliar as pessoas que 
buscam melhoras na área de embelezamento corporal.

O profissional que se dedica a cuidar do embelezamento corporal 
precisa compreender os diversos aspectos e disfunções que podem 
afetar essa região, bem como os diversos tratamentos que podem ser 
realizados. Trabalhar com disfunções corporais exige do profissional 
um conhecimento amplo, além de bom senso, já que a autoestima 
é muito afetada quando uma pessoa apresenta uma região corporal 
com a qual não está satisfeita.

Cabe ao profissional saber adotar a postura correta frente ao seu 
cliente que busca melhoras nas disfunções estéticas do seu corpo. Por 
isso, fazer o uso de uma boa ficha de avaliação direciona o profissional 
na sua conduta em cabine frente às queixas do seu cliente, bem como 
indica possíveis pontos de atenção caso o cliente apresente algum tipo 
de patologia ou afecção grave que pode exigir a atenção do profissional.

Outro fator que auxilia muito o profissional antenado é a 
cosmetologia. O grande mercado cosmético, que se apresenta cada 
vez mais tecnológico e proporcionando resultados eficazes, serve de 
grande ajuda nos protocolos de atendimento. Compreender sobre 
como a pele funciona, como melhorar a permeação de um produto 
e quais substâncias ativas podem ser encontradas no mesmo é muito 
importante na eficácia e resultados de qualquer tratamento.

Vale lembrar que o profissional de destaque é aquele que está 
constantemente se atualizando e buscando novas técnicas, novos 
tratamentos, novos protocolos e novos cosméticos para os benefícios 
dos seus clientes. Lembre-se sempre que quanto melhor for o resultado 
dos procedimentos realizados, maior será a chance de que seu cliente 
retorne e ainda divulgue o seu trabalho. 

Invista em conhecimento e se mantenha sempre atualizado. Sem 
dúvida você terá o melhor retorno do seu trabalho!





A área da beleza é emergente tendo em vista que a sociedade 
cultua a beleza em sintonia com a qualidade de vida, uma vez que, 
com o aumento da expectativa de vida torna evidente a busca pela 
eterna juventude.

De maneira geral, a insatisfação com o corpo é grande 
principalmente pelo público feminino que busca incansavelmente 
por procedimentos na área do embelezamento corporal que tragam 
resultados satisfatórios.

E nos dias atuais com o avanço da tecnologia e dos recursos, 
bem como da cosmetologia, tornaram-se mais fáceis os tratamentos 
que buscam o equilíbrio da desarmonia corporal.

Esta busca constante pela beleza tem exigido um aperfeiçoamento 
dos profissionais no que se refere aos avanços progressivos nesta 
área.

Ser um profissional da área do embelezamento é conhecer, 
diagnosticar e traçar um plano de tratamento de qualidade 
oferecendo aos seus clientes bons resultados. 

Uma das ferramentas mais importantes para o diagnóstico destas 
alterações é a ficha de anamnese e a avaliação corporal que será 
tema do estudo desta seção.

Objetivos de aprendizagem

Unidade 1

Técnicas e métodos de 
avaliação corporal nas 
disfunções estéticas

Heloísa Maria Elaine Licha Coutinho



O interrogatório de pacientes (anamnese) é um método adotado desde a 

Grécia Clássica; tal prática já visava, naquela ocasião, aliviar o sofrimento das pessoas 

enfermas. Mas, foi apenas no último século que a anamnese e o exame físico, nos 

moldes que conhecemos, foram recomendados com interesse diagnóstico.

A anamnese consiste em um conjunto de informações que deve ser realizado 

em um primeiro contato com o cliente e tem por objetivo conhecer o perfil do 

cliente direcionando o diagnóstico das alterações estéticas. 

Seção 1 | Ficha de anamnese corporal e documentação estética 

 A avaliação é a ferramenta que possibilitará ao profissional o conhecimento da 

disfunção a ser trabalhada.

Deve ser realizada de maneira minuciosa, detalhada para que todos os pontos 

importantes sejam avaliados, pois é a partir das informações colhidas neste 

momento que o plano de tratamento será traçado. Sendo assim, é um momento 

muito importante e que seve ser realizado com todo o cuidado pelos profissionais.

Seção 2 | Ficha de avaliação corporal 

A postura corporal é caracterizada como um arranjo harmônico das partes 

corporais, uma posição otimizada do organismo em harmonia com a gravidade. 

Esta é o resultado da capacidade que os ligamentos, os ossos e a tonicidade 

muscular têm em suportar o corpo ereto.

As alterações influenciam nas disfunções estéticas corporais agravando as 

mesmas. Desta maneira, é de fundamental importância que os profissionais da 

área do embelezamento conheçam as alterações e sua relação com as disfunções 

estéticas.

Seção 3 | Alterações posturais e as disfunções estéticas 

Para a garantia de resultados satisfatórios em todo o campo do embelezamento 

conhecer a história de vida do cliente, suas particularidades é ponto fundamental 

para o diagnóstico preciso.

A avaliação é o momento em que as queixas associadas ao histórico do cliente 

permitem ao profissional o direcionamento dos protocolos para o tratamento das 

diversas alterações.

Seção 4 | A importância da avaliação e a aplicabilidade na área da estética 



A anamnese é um método que vem sendo usado desde a Grécia e 
que, na época, era usada para aliviar o sofrimento das pessoas enfermas.

Hipócrates, considerado o pai da medicina, considerava a anamnese 
juntamente com os métodos de palpação e a inspeção nos pacientes 
como forma do diagnóstico de diversas doenças.

Nos dias atuais, a ficha de anamnese e de avaliação são instrumentos 
usados para a obtenção do diagnóstico e o direcionamento de um 
plano de tratamento na área do embelezamento facial e corporal.

Introdução à unidade
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Ficha de anamnese corporal e documentação 
estética 
Introdução à seção

Seção 1

A anamnese é um método adotado desde a Grécia Clássica, tal 
prática já visava, naquela ocasião, aliviar o sofrimento das pessoas 
enfermas. Mas, foi apenas no último século, que a anamnese e o 
exame físico, nos moldes que conhecemos, foram recomendados 
com interesse diagnóstico.

Nos tempos antigos o diagnóstico era completamente empírico, 
sendo baseado nas crenças de que as doenças eram consideradas um 
desequilíbrio entre os quatro humores (bile amarela, bile negra, sangue 
e fleuma).

Nos dias atuais, a ficha de anamnese e de avaliação são instrumentos 
usados para a obtenção do diagnóstico e o direcionamento de um 
plano de tratamento na área do embelezamento facial e corporal.

1.1 Anamnese corporal 

O primeiro passo para uma conduta na área do embelezamento é 
a anamnese, esta palavra de origem grega e tem por significado trazer 
à memória, recordar.

Consiste em uma entrevista sendo utilizada na área médica para 
definir o conjunto de informações coletadas pelo médico na conversa 
inicial com o cliente, com a intenção de diagnosticar uma doença ou 
alteração.

Esta coleta de dados é usada há tempos, sendo aplicada desde a 
Grécia antiga com o intuito de conhecer as alterações, sinais e sintomas 
de determinada patologia e que, na área da saúde, é usada como forma 
de investigação com o intuito de chegar a um diagnóstico. 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, realizava junto à coleta 
de dados um aspecto mais investigativo, incluindo a palpação nos 
pacientes.

Pode ser chamada de Anamnese ou Ficha de Anamnese, e dentro 
deste conceito este registro das informações que pode ser realizada 
através de um questionário no primeiro contato com o cliente, 
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direcionará os procedimentos a serem realizados.

No embelezamento, utilizamos esta ferramenta para registrar as 
informações referentes aos hábitos de vida de nosso cliente, o histórico 
das doenças e tratamentos que tenha realizado ou esteja fazendo, 
os medicamentos usados, possíveis alergias, enfim, dados que nos 
possibilitem realizar o nosso trabalho com a responsabilidade que ele 
requer.

Os procedimentos realizados na área do embelezamento facial ou 
corporal interferem no funcionamento do organismo, desta forma faz-
se necessário o conhecimento de todo o histórico de vida dos clientes 
incluindo seus hábitos, suas características e alterações.

A anamnese, assim como qualquer outro tipo de entrevista, possui 
formas e técnicas para a sua aplicação. Em um primeiro momento, o 
profissional deverá explicar para o cliente o porquê da realização desta 
coleta de dados, e a linguagem a ser usada deve ser simples e objetiva.

A maioria dos clientes chega ao centro de embelezamento com a 
intenção de receber os procedimentos que são direcionados com a sua 
queixa principal, por isto é dever do profissional explicar a importância 
da anamnese e de que maneira esta interfere nos resultados finais.

Este questionário deve conter perguntas fechadas, que são aquelas 
cujas respostas são sim ou não e são mais diretas, e perguntas abertas 
pelas quais o cliente expõe e fala abertamente sobre determinado 
assunto.

Uma anamnese realizada com alto caráter exploratório garante ao 
profissional detalhes importantes e o sucesso na escolha do tratamento 
proposto e, por consequência, a satisfação de seus clientes.

Os dados que devem ser coletados são aqueles que identifiquem 
o cliente e relatem o seu histórico de vida, ou seja, que explorem de 
maneira complexa todos os detalhes. 

Os itens questionados nos mostrarão a queixa principal e secundária 
do cliente, ou seja, o motivo pelo qual foi à procura de procedimentos 
na área do embelezamento, o estilo de vida, os hábitos, alergias, uso 
de medicamentos, patologias, tudo isto de suma importância para que 
o profissional escolha o tratamento adequado sem provocar nenhum 
desconforto para o cliente, além de personalizar e traçar uma conduta 
adequada para cada caso específico.
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Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Anamnese_(sa%C3%BAde)#/media/File:The_Doctor_Luke_Fildes.jpg>. Acesso em: 
29 out. 2017.

Figura 1.1 | Realização da anamnese

É muito importante que, neste momento, o profissional deixe o 
cliente confortável e transmita segurança uma vez que o estilo de 
entrevista tem efeito direto sobre a relação profissional-cliente.

Outro ponto a ser observado consiste no acompanhamento não 
verbal de todo o contexto de uma anamnese, como a ênfase da voz, 
as expressões faciais, a postura corporal, informações que nos auxiliam 
no diagnóstico e no conhecimento do cliente.

No início da entrevista, o profissional deverá se apresentar com 
um aperto de mão e explicar o que fará, assegurando ao cliente 
conforto e privacidade dos dados a serem relatados. É importante 
que o profissional direcione a entrevista de modo que esta tenha uma 
cronologia nas informações.

A roupa é um componente fundamental e transmite profissionalismo: 
dê preferência ao uso do jaleco; a linguagem deverá ser simples e 
direta, e a linguagem corporal também é um requisito importante; 
realize contato visual, mostre iniciativa e interesse; e em questões 
polêmicas prefira o silêncio.

Todas as informações obtidas em uma anamnese contam com 
componentes cognitivos e afetivos, considere que os clientes estão 
ansiosos em um primeiro contato.

Todo o contexto deverá ser analisado nesta primeira entrevista, tais 
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como a qualidade e ênfase vocal, as expressões faciais e corporais, as 
roupas, idade e o contexto cultural.

O objetivo desta primeira entrevista é reunir todas as informações 
sobre o cliente, o que direcionará o tratamento futuro.

1.2 Termos da ficha de anamnese corporal

1.2.1 Dados pessoais

Também conhecido por dados cadastrais, pessoais ou identificação, 
é uma parte da anamnese que descreve as informações para a 
identificação do cliente, como o nome, endereço, cidade, telefone, 
data de nascimento, sexo, profissão, estado civil, e-mail, indicação, e é 
de suma importância um telefone de emergência, caso ocorra alguma 
intercorrência.

Esta identificação consiste no início do relacionamento com o 
cliente. Com o preenchimento destes dados o profissional terá os 
dados completos do cliente que, além de usá-lo para a identificação, 
poderá contatá-lo quando necessário e usar para as campanhas de 
publicidade do seu centro de embelezamento.

1.2.2 Queixa Principal (QP)

A queixa principal é o motivo que fez o cliente procurar os serviços 
do embelezamento, aquele fator que mais o incomoda, sendo essencial 
que o profissional se atente a esta questão e questione o início, se 
existem momentos que este problema tornou-se mais evidente, e há 
quanto tempo esta alteração o incomoda.

É muito comum que os clientes apresentem mais de uma queixa, 
no entanto, é muito importante que o profissional fique atento à queixa 
principal que mais incomoda, uma vez que deverá ser a primeira a ser 
tratada. As demais queixas relatadas pelo cliente recebem o nome de 
queixas secundárias.

Na área do embelezamento corporal as queixas mais frequentes 
são o fibroedema geloide, a lipodistrofia localizada, seguida da flacidez 
muscular e tissular e as estrias.

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 da cliente e seus hábitos 
que podem influenciar e agravar determinadas disfunções. 

1.2.3 Histórico do cliente 

O histórico de vida do cliente é de fundamental importância, uma 
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vez que esta coleta de dados direcionará o tratamento de acordo 
com a queixa a ser tratada, e, desta forma, quanto maior o número 
de perguntas mais completa será a sua anamnese. É válido lembrar 
que nos procedimentos na área do embelezamento facial e corporal 
algumas situações podem ser contraindicadas, portanto, conhecer seu 
cliente é requisito fundamental.

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 e uso de 
próteses metálicas).

As alterações vasculares (circulatórias) nos indicam se podemos 
ou não realizar algum tipo de procedimento, pois alguns deles são 
contraindicados. Nos casos de trombose, tromboflebite e das varizes 
os procedimentos estéticos são contraindicados; já nos casos das 
telangectasias, as técnicas de massagem, por exemplo, não devem ser 
realizadas na área acometida.

Tomar cuidado com os clientes com hipertensão arterial, pois os 
procedimentos estéticos promovem um aumento circulatório e, com 
isto, pode ocorrer uma alteração da pressão. Sendo assim, caso o cliente 
no momento do atendimento apresente pressão descompensada, não 
deverá ser realizado nenhum procedimento estético.

Clientes com câncer não podem realizar procedimento. 
Considera-se obrigatório obter uma carta do médico para a liberação 
deste cliente para os procedimentos estéticos, nos casos de cura da 
doença.

Questionar o uso de medicamentos e se o cliente está realizando 
algum tratamento médico ou medicamento de uso contínuo, já é uma 
dica que algo não está bem em seu organismo, então aproveite para 
investigar melhor.

A gestação é uma fase muito importante da vida da mulher e, por 
isso, alguns procedimentos estéticos e cosméticos são proibidos 
durante este período.

Neste período estão contraindicados os recursos eletroterápicos e 
alguns cosméticos, como ácidos de alta concentração, hiperemiantes, 
entre outros.

No período gestacional é indicada apenas a massagem clássica 
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relaxante, a massagem com pedras e a drenagem linfática manual, 
lembrando que, por segurança, não devemos trabalhar o abdômen da 
cliente, apenas hidratá-lo.

Faça opção por produtos neutros ou à base de óleos de amêndoas 
ou semente de uva.

É válido lembrar que estes procedimentos são permitidos após o 
primeiro trimestre e sob prescrição médica.

Conhecer os antecedentes alérgicos é fundamental para que não 
ocorra nenhum tipo de alergia com os cosméticos que serão usados 
no tratamento. Dê preferência para fazer testes com os cosméticos 
em alguma região mais sensível como, por exemplo, na região do 
antebraço, e verificar qual foi a reação.

Saber se a cliente faz algum tratamento médico ou usa 
medicamentos como o anticoncepcional que pode causar edema e 
até ganho de peso, em alguns casos, comprometendo desta maneira 
seu procedimento estético.

Os corticoides também podem favorecer a retenção hídrica e até 
o aumento de peso, por isto é fundamental que o profissional tenha 
conhecimento do uso.

Deve-se questionar sobre a realização de procedimentos estéticos 
anteriores, pois, desta maneira, saberemos se a cliente costuma 
se cuidar, há quanto tempo vem se cuidando, e qual ou quais 
procedimentos estéticos fez e os resultados obtidos.

O uso de implantes metálicos como o DIU (dispositivo intrauterino) 
de cobre, e a região que este se encontra também são importantes, uma 
vez que o uso da eletroterapia, em alguns casos, são contraindicados.

Procure conhecer o estilo de vida e os hábitos, se o cliente pratica 
atividade física, qual a frequência, pois os procedimentos estéticos 
permitem resultados mais satisfatórios nos indivíduos que praticam 
atividade física regularmente, uma vez que a atividade física promove 
uma melhora na circulação e na oxigenação das células e proporciona 
uma maior eliminação de toxinas. A musculatura trabalhada apresenta 
uma tonicidade maior, melhorando os aspectos gerais da pele também.

Questionar sobre hábitos, como o uso de cigarros e bebidas 
alcoólicas, também é fundamental uma vez que o organismo, na 
presença destes, fica intoxicado, com aumento de radicais livres e com 
deficiência circulatória, prejudicando o resultado dos tratamentos.
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O tipo de alimentação do cliente deve ser investigado com 
detalhe, pois é comum encontrarmos pessoas que não se alimentam 
adequadamente, com alimentação não balanceada, pobre em frutas, 
legumes, verduras e ricas em carboidratos, gordura, açúcar e sódio, 
o que compromete o aumento de peso, retenção de toxinas e a 
desarmonia corporal.

Perguntar sobre a ingestão hídrica e qual a quantidade ingerida, pois 
uma pessoa com a pele e o organismo saudável necessita, em média, 
de 2 a 3 litros de água por dia.

É importante também saber sobre os cuidados diários com a pele, 
o que costuma usar em seu corpo desde o sabonete até o creme de 
tratamento. Conhecendo os produtos usados, o profissional poderá 
indicar os melhores produtos, uma vez que o tratamento home care 
potencializa os recursos utilizados em cabine.

Lembre-se de registrar todas as informações que julgar relevantes.

É importante que o cliente entenda a importância da fidedignidade 
das informações para que o tratamento seja efetuado com segurança 
tanto para ele quanto para o profissional e, por isto, a importância da 
assinatura do cliente.

Ao final da ficha de anamnese deverá haver um espaço direcionado 
ao termo de responsabilidade que o cliente deverá assinar.

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 1.1 | Termo de responsabilidade 

Caso o cliente seja de menor de idade, os pais ou responsáveis 
deverão assinar o termo de responsabilidade.
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Fonte: <http://pt.slideshare.net/luiz1964/ficha-de-anamnese-corporal>. Acesso em: 13 out. 2017.

Quadro 1.2 | Ficha de anamnese corporal 

O profissional da estética deverá guardar esta ficha assinada, uma 
vez que serve como um documento para possíveis intercorrências.

A ficha de anamnese pode também conter a logomarca do 
profissional.

O essencial é ter um número grande de cópias para que o 
profissional as use de acordo com o fluxo de seus clientes. 
Durante todo o atendimento, o profissional deve estar atento e observar 
todas as características do cliente, uma vez que o perfil conta também 
para delinear os tratamentos na área do embelezamento.
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Para saber mais

Você sabia que, no século XVII, os médicos raramente examinavam 
seus pacientes diretamente, fundamentando suas hipóteses numa 
história colhida, em geral, por um assistente? 

Questão para reflexão

Algumas contraindicações existem quando falamos em tratamento das 
disfunções estéticas. Conhecer todo o histórico de vida do cliente e de 
que maneira os procedimentos na área do embelezamento influenciam 
em determinadas complicações é fundamental para que as sessões 
de atendimento possam proporcionar resultados satisfatórios e não 
prejuízo aos clientes.

1. No que consiste a anamnese e qual a sua importância na área do 
embelezamento corporal?

2. Qual é a importância da assinatura na anamnese?

Atividades de aprendizagem
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Seção 2

Ficha de avaliação corporal 
Introdução à seção

A área do embelezamento é de grande destaque no cenário 
nacional, uma vez que a sociedade moderna vive sob pressão constante 
numa busca desenfreada pela beleza.

Dentro deste contexto, os profissionais que proporcionam beleza 
e qualidade de vida buscam conhecimentos e empregam seus 
protocolos levando satisfação aos seus clientes.

Para obter resultados significativos, o primeiro passo é avaliar e 
conhecer as queixas dos seus clientes através da ficha de avaliação 
corporal.

2.1 Ficha de avaliação corporal

A ficha de avaliação corporal é realizada logo após a coleta de 
dados do cliente e deve ser realizada também na primeira sessão de 
atendimento.

Neste momento, o profissional identificará as alterações estéticas 
de acordo com a queixa relatada pelo cliente.

A avaliação é fundamental e deverá ser realizada de maneira 
detalhada a fim de identificar quais são as alterações para que possam 
ser realizados tratamentos pertinentes para cada uma delas.

2.1.2 Exame físico/inspeção 

A inspeção é um dos recursos utilizados na área do embelezamento 
corporal como recurso para a avaliação das alterações presentes.

Este recurso deve ser realizado na primeira sessão e consiste na 
observação dos sinais clínicos, ou seja, toda e qualquer alteração 
corporal visível como cor da pele, alguma alteração de forma, 
tamanho, espessura e postura corporal sendo realizada com o cliente 
em posição ortostática.

Esta inspeção deverá ser realizada em uma sala com iluminação 
adequada, sob uma luz de boa qualidade e de preferência sob a luz 
natural.
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Neste momento, a profissional deverá estar atenta às alterações 
estéticas relacionando com a queixa principal as alterações que 
comprometem o relevo cutâneo e que incomodam a maioria, 
principalmente do universo feminino, que são a lipodistrofia localizada, 
fibroedema geloide, estrias, flacidez tissular e ou muscular e alterações 
posturais. Após a observação, as alterações deverão ser anotadas na 
ficha de avaliação.

Fonte: <http://www.wscom.com.br/noticias/paraiba/comarcas+da+paraiba+passam+por+inspecao-143627>. Acesso 
em:  20 ago. 2017.

Figura 1.2 | Inspeção 

2.1.3 Exame físico/palpação 

A palpação consiste na confirmação dos dados que foram 
observados durante a inspeção visual, sendo realizada através das 
mãos pelo sentido do tato.

Permite explorar toda a superfície corporal com o objetivo de obter 
maiores detalhes como: consistência, sensibilidade térmica e dolorosa, 
elasticidade e textura.

A temperatura é um fator que deve ser observado também durante 
a palpação; caso a pele do cliente apresente uma temperatura mais fria 
pode ser sinal de um comprometimento circulatório e linfático.

Quando existem alterações nestes sistemas ocorre uma incidência 
maior de agravamento das disfunções, como a lipodistrofia localizada 
e do fibroedema geloide.

Se na palpação a temperatura do local estiver muito quente, pode 
ser sinal de algum processo inflamatório ou infeccioso, desta maneira 
nenhum procedimento estético deve ser realizado.

Para cada alteração estética encontrada durante a inspeção 
e palpação, o profissional deverá  saber identificar e direcionar o 
tratamento.
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É uma disfunção esteticamente inaceitável que acarreta em 
alterações topográficas devido às modificações que ocorrem na pele.

Uma das alterações que é frequente queixa do público feminino é 
o fibroedema geloide que se caracteriza por uma disfunção estética 
multifatorial com uma fisiopatologia complexa com múltiplos 
fatores interligados, que atuam por diferentes mecanismos em vários 
elementos alvos no tecido tegumentar e no tecido conjuntivo adiposo 
hipodérmico.

O fibroedema geloide é uma alteração que envolve uma série de 
fatores desde aquele que o desencadeia até os chamados coadjuvantes, 
que agravam a disfunção e que, muitas vezes, são relatados no 
momento da anamnese.

Nesta alteração, durante a inspeção e a palpação podem ser 
encontrados diferentes tipos de graus de acometimento. Na avaliação, 
o profissional deverá verificar o tipo, grau e localização do fibroedema 
geloide.

O fibroedema geloide pode estar localizado em diversas regiões do 
corpo apresentando uma prevalência maior em coxas e região glútea, 
sendo classificado, de acordo com o grau de acometimento, em 
grau I, II, III e IV, e cada um destes releva uma característica específica 
durante a avaliação.

Fonte: <http://www.soupnews.com.br/blogdaraquel/apresento-a-voces-a-terrivel-celulite/>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 1.3 | Graus do fibroedema geloide 
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Com relação ao tipo, o fibroedema geloide é classificado em dura 
ou compacta, edematosa, flácida e mista.

O tipo dura tem maior incidência em jovens cujo contorno corporal 
está mantido.

O fibroedema geloide do tipo flácido caracteriza-se por apresentar 
um aspecto exterior de um edema tecidual sendo encontrado quase 
que exclusivamente em membros inferiores e em qualquer faixa de 
idade e peso.

O tipo flácido apresenta alterações anatômicas sendo predominante 
após os 40 anos e uma musculatura hipotônica.

Fonte: <https://www.mundoestetica.com.br/esteticageral/celulite/>. Acesso em: 13 out. 2017.

Figura 1.4 | Tipos de fibroedema geloide 

A lipodistrofia localizada também é uma disfunção estética bastante 
comum, atingindo tanto o sexo feminino como o masculino.

Pode acometer diversas regiões do corpo estando relacionado ao 
biotipo corporal, por exemplo. No biotipo ginoide, também conhecido 
por corpo pera, existe um acúmulo de gordura em região de abdômen 
inferior, coxas e glúteos.

Por sua vez o biotipo androide, também conhecido como corpo 
maçã, tem o acúmulo de gordura concentrado na região central do 
corpo, como abdômen e braços.
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Fonte: <http://www.blog.mcientifica.com.br/wp-content/uploads/2013/03/Maca-ou-Pera.jpg.>. Acesso em: 9 nov. .2017.

 Figura 1.5 | Biotipos corporais 

Outro fator que deve ser observado também e que pode 
estar associado à queixa do cliente são as estrias que podem ser 
avermelhadas ou violáceas, sendo classificadas como estrias recentes 
ou albas (brancas), sendo consideradas mais antigas.

As estrias também podem estar localizadas em diversas regiões 
do corpo sendo predominantes de acordo com o surgimento delas. 
Por exemplo, na gestação é comum as estrias surgirem na região do 
abdômen e dos seios; no estirão de crescimento, em região lombar e 
nas laterais das coxas.

A flacidez é uma condição que altera a tonicidade da pele ou 
musculatura e que também deve ser avaliada através da inspeção e 
palpação.

Estas são as alterações estéticas que podem ser encontradas 
durante a avaliação corporal.
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2.2 Antropometria

A antropometria, cujo significado refere-se a antropos (homem) e 
metrein (medida) é uma palavra derivada do grego.

No campo de exploração da antropometria, um dos aspectos de 
maior importância está relacionado ao estudo da composição corporal, 
sendo utilizada para avaliar o tamanho e as proporções dos segmentos 
corporais, mediante medidas de circunferência e comprimento.

É um método para a avaliação da composição corporal de baixo 
custo e de fácil aplicação. Com medidas antropométricas é possível 
fazer o acompanhamento de crescimento morfológico, bem como 
alterações de medidas corporais decorrentes da prática de exercícios 
físicos de dietas.

Pujol (2014) cita que a predição da composição corporal através da 
antropometria utiliza medidas simples, como peso, estatura, perímetro, 
diâmetros ósseos e espessura das pregas cutâneas.

2.2.1 Antropometria aplicada ao embelezamento

A composição corporal tem importância, uma vez que apenas o 
peso corporal não deve ser considerado um bom parâmetro para a 
identificação do excesso ou déficit dos componentes corporais, como 
a massa gorda, muscular e massa óssea.

O principal objetivo da avaliação da composição corporal na área 
do embelezamento é acompanhar a evolução do tratamento.

Os itens que perfazem a avaliação na estética são o peso corporal, 
estatura, perimetria, bioimpedância elétrica e as dobras cutâneas 
(adiposidade localizada).

2.3 Peso corporal 

O peso corporal é uma importante ferramenta para avaliar o 
estado nutricional, porém apresenta algumas limitações, já que não é 
capaz de avaliar compartimentos corporais. É válido lembrar que os 
procedimentos na área do embelezamento corporal não promovem a 
perda de peso, mas sim, a redução das medidas corporais.

Para a avaliação podem ser usadas balanças digitais ou as balanças 
de mola com a medida registrada com uma aproximação de 100g.
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Fonte: <http://www.enciclomedica.com.br/balanca/>. Acesso em: 18 ago. 2017.

Figura 1.6 | Balança digital 

Durante a avaliação do peso corporal, o cliente deverá estar em pé, 
de costas para a escala da balança e com os pés afastados lateralmente 
com a plataforma entre os pés. Os braços devem estar relaxados na 
lateral do tronco.

O cliente deverá estar de roupas íntimas ou de banho e distribuir o 
peso corporal igualmente; os pés e a cabeça deverão ser posicionados 
no plano de Frankfurt, configurado a partir das seguintes etapas:

01-  Localizar o ponto Orbitale, localizado na margem inferior da 
cavidade orbitária.

02-  Localizar o ponto Tragion, situado no nível do pavilhão 
auricular.

03-  Considerar uma linha imaginária que une os dois pontos já 
definidos. Essa linha imaginária corresponde, de maneira 
quase exata, ao eixo do olhar quando o indivíduo tem os olhos 
dirigidos para frente.

Fonte: <http://www.cleber.com.br/temp/3d/>. Acesso em: 18 ago. 2017.

Figura 1.7 | Posicionamento da cabeça no plano de Frankfurt 
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2.4 Estatura 

Também chamada de altura pode ser determinada em crianças 
com mais de 2 anos de idade, desde que consigam se manter em pé.

Geralmente esta medida é realizada por fitas métricas ou com o 
auxílio do estadiômetro.

O cliente deve estar em posição antropométrica da seguinte 
maneira:

01-  Posição vertical com os braços ao lado do tronco e as palmas 
das mãos em contato com a face lateral das coxas;

02-  A cabeça deve estar no plano de Frankfurt (já descrito no 
material);

03-  Estar descalço e com os calcanhares unidos, e os dedos dos 
pés devem apontar para a frente.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/r%C3%A9gua-altos-gm151528007-10186118?st=_p_medir%20a%20altura>. 
Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 1.8 | Estadiômetro

2.5 Perimetria 

É um dos recursos utilizados na avaliação corporal e consiste na 
avaliação dos segmentos corporais que, na área da estética, é chamado 
de medida corporal. É um instrumento de grande valia na área do 
embelezamento e deve ser realizado com muito cuidado.

Consiste no conjunto de medidas de circunferência realizadas em 
diferentes pontos do corpo, como tronco, membros superiores e 
inferiores.
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Essas medidas permitem detectar assimetrias musculares, bem 
como a sequência das reavaliações e a associação dos dados da 
composição corporal.

Pode ser definida também como a verificação dos perímetros 
máximos de um segmento corporal medido em um ângulo reto com 
relação ao seu maior eixo.

Esta é uma etapa na qual o profissional deve estar bem atento, uma 
vez que os resultados dos procedimentos na área do embelezamento 
corporal empregados são observados através da redução das medidas 
corporais.

Para avaliar o resultado do tratamento, promover alterações nos 
protocolos estabelecidos a até mesmo sugerir maior comprometimento 
do cliente, caso necessário, é preciso que o profissional tenha 
parâmetros fiéis de comparação entre o início das sessões e uma fase 
mais avançada. 

Uma das melhores formas de acompanhar a evolução dos 
tratamentos estéticos corporais é pelo controle periódico das medidas 
da cliente, principalmente se o objetivo for a redução de medidas.

A maioria dos procedimentos na área do embelezamento corporal 
tem como resultado significativo a perda de medidas e, portanto, 
cuidados na realização desta técnica são muito importantes.

No protocolo de avaliação antropométrica no embelezamento 
corporal, os perímetros avaliados são: o perímetro do braço, perímetro 
do abdômen superior e inferior, perímetro da coxa, do quadril e da 
cintura.

O instrumento usado nesta etapa é a fita métrica inelástica e com 
extensão de dois metros, e com precisão de 1 mm. 

A fita deve ser colocada no plano adjacente à pele, realizando as 
mensurações sem pressionar a fita sobre a mesma.

As medidas devem ser realizadas dos dois lados do corpo. O cliente 
deve estar com roupa íntima ou traje de banho (biquíni ou sunga) e 
nunca sobre a roupa. 

É necessário determinar e marcar sempre os pontos de referência 
com lápis dermográfico ou lápis de olho.

Alguns cuidados devem ser tomados durante esse processo como 
não pressionar a fita excessivamente sobre a pele ou deixá-la muito 
frouxa, observar se em todo o segmento avaliado a fita encontra-se 
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reta (nem acima nem abaixo), e não realizar medição após a atividade 
física, uma vez que a musculação, por exemplo, promove um aumento 
da tonicidade muscular, o que comprometeria no resultado.

2.5.1 Circunferência da cintura 

A circunferência da cintura é realizada com o cliente em posição 
ortostática. Solicitando que o cliente faça uma expiração (retirando 
todo o ar dos pulmões), passa-se a fita de trás para a frente mantendo a 
mesma no plano horizontal na porção mais fina do tronco, logo abaixo 
das costelas.

Fonte: <http://www.abc.med.br/p/obesidade/372800/como+medir+a+sua+cintura.htm>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 1.9 | Circunferência da cintura 

2.5.2 Circunferência do abdômen superior 

O avaliador deve estar em posição ortostática em frente do cliente 
que também deve permanecer na mesma posição.

Na área do embelezamento avaliamos o abdômen em dois pontos 
distintos que são conhecidos por abdômen superior e inferior.

A fita deve ser colocada em torno do cliente de trás para a frente 
tomando o cuidado para que esteja no plano horizontal (observar se 
não está abaixo ou acima do segmento a ser avaliado). 

Solicitar que o cliente realize uma expiração normal e, logo em 
seguida, realizar a leitura do segmento.

Para realizar a perimetria do abdômen superior, também chamado 
de supra, a fita deve ser posicionada sobre a cicatriz umbilical (bem em 
cima do umbigo).

Parte inferior 
das costelas

Ponto mais alto do 
osso do quadril

Cintura



U1 - Tecnicas e métodos de avaliação corporal nas disfunções estéticas 31

Fonte: <http://www.concursoefisioterapia.com/2011/09/avaliacao-fisica.html>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Figura 1.10 | Medida de circunferência do abdômen superior 

2.5.3 Circunferência do abdômen inferior 

A medida de circunferência do abdômen inferior ou abdômen infra, 
na área da estética corporal é realizada passando a fita 2 cm ou 2 dedos 
abaixo do umbigo.

Fonte: <http://www.lavozdaily.com/2015/03/ten-el-abdomen-de-tus-suenos/>. Acesso em: 20 out. 2017.

Figura 1.11 | Medida de circunferência abdômen inferior 

2.5.4 Região do quadril 

 Para realizar a circunferência na região do quadril, o profissional 
deverá solicitar que o cliente permaneça em posição ortostática, 
com os braços levemente afastados e com os pés unidos. A medida 
é feita com a fita métrica em plano horizontal no ponto de maior 
circunferência dos glúteos.
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É importante antes de finalizar a leitura observar se o posicionamento 
da fita foi respeitado, lembrando que a fita não pode ficar frouxa e nem 
fazer pressão excessiva sobre a pele.

Fonte: <http://comunidadedoemagrecimento.com.br/tag/perimetria>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 1.11 | Medida de circunferência do quadril

2.5.5 Circunferência da coxa mesofemural 

A perimetria da coxa é realizada em dois pontos distintos, que 
recebem o nome de coxa mesofemural.

O primeiro passo é identificar o ponto mesofemural. O local é o 
ponto médio entre a prega inguinal e a borda superior da patela (osso 
do joelho), onde a patela começa.

Para isso, o avaliado é deve estar com a perna em posição de 90°, 
o ponto deve ser marcado na parte anterior da coxa. Em seguida, o 
avaliado deverá ficar em posição ortostática com os braços ao longo 
do corpo e as palmas das mãos viradas para a frente e relaxadas e 
as pernas levemente afastadas com o peso do corpo distribuído entre 
elas.

A fita deve ser posicionada no ponto mesofemural em um plano 
horizontal, e deve-se realizar a leitura observando se a fita não está 
frouxa.

2.5.6 Circunferência da coxa proximal 

O avaliador deve se posicionar ao lado do avaliado que deve estar 
em posição ortostática, as pernas devem estar levemente afastadas e o 
peso do corpo distribuído igualmente entre elas.
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A fita deve ser posicionada logo abaixo da prega glútea em um 
plano horizontal. Verificar se o posicionamento horizontal da fita foi 
respeitado, lembrando que a fita não deverá ficar frouxa e não realizar 
pressão excessiva sobre a pele.

2.5.7 Circunferência da coxa distal

O primeiro passo é identificar o ponto da borda superior da patela 
ou seja, onde a patela começa. Para isto o avaliado deve estar com a 
perna em um ângulo de 90°.

Medir 10 centímetros do ponto localizado e marcar; em seguida, 
o cliente dever ficar em posição ortostática, as pernas devem estar 
levemente afastadas e o peso do corpo distribuído igualmente entre 
elas. A fita deve ser colocada no ponto marcado em um plano 
horizontal para que seja realizada a leitura da região.

Na área da estética a perimetria da coxa pode ser realizada também, 
o que recebe o nome de coxa superior, sendo realizada com o cliente 
em posição ortostática, passando-se a fita 20 centímetros da borda 
superior da patela (osso do joelho), e coxa inferior 10 centímetros 
acima da borda superior da patela.

Fonte: <http://www.fcnoticias.com.br/as-partes-do-corpo-humano-em-desenho/>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 2.6 | Coxa superior 
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Fonte: <http://www.fcnoticias.com.br/as-partes-do-corpo-humano-em-desenho/>. Acesso em: 21 ago. 2017.

 Figura 1.13 | Coxa inferior

2.6 Bioimpedância elétrica 

Outro instrumento que pode ser usado na área do embelezamento 
na avaliação corporal consiste em uma técnica não invasiva de análise 
de composição corporal, a bioimpedência elétrica, de fácil operação, 
por ter boa portabilidade e exigir o mínimo de cooperação possível por 
parte do avaliado além de rapidez na interpretação dos resultados.

Dentre as várias limitações para averiguar o porcentual de gordura 
corporal, a bioimpedância em centros de beleza pode ser um método 
simples para evitar o erro, de fácil manuseio e consagrada como um 
método fidedigno.

O equipameto analisará o peso de gordura, peso da massa magra, 
porcentual de água e o peso dos ossos.

A oposição oferecida por um circuito elétrico a uma corrente 
alternada é denominada impedância. 

A técnica de bioimpedância elétrica produz informações quanto 
à impedância que o corpo humano oferece à condução de uma 
corrente elétrica.

Para Guedes (2006),  o uso da análise da composição corporal 
baseia-se nos diferentes níveis de condutilidade elétrica dos tecidos 
biológicos expostos a várias frequências da corrente.

Os tecidos que apresentam elevados teor de água e de eletrólitos 
apresentam elevada capacidade de condução da corrente, enquanto 
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os chamados tecidos secos são reistentes à passagem de corrente 
elétrica.

Deste modo a massa corporal insenta de gordura deverá apresentar 
estreita relação com a capacidade de condução da corrente elétrica, 
pois o tecido adiposo é pouco hidratado e, por este motivo, é um bom 
isolante elétrico.

O protocolo para a realização das medidas consiste na fixação de 
dois eletrodos emissores e dois receptores que são posicionados na 
superficie dorsal da mão e do pé (eletrodos emissores). Por sua vez, os 
eletrodos receptores são colocados proximalmente na mão e no pé.

Através dos eletrodos emissores é aplicada uma corrente alternada 
de baixa intensidade que usará os fluidos celulares como condutores e 
as membranas celulares como condensadores.

Algumas recomendações são necessárias antes de realizar o teste, 
entre elas:

-  Não fazer uso de medicamentos diuréticos sete dias antes do 
exame.

- Manter jejum pelo menos quatro horas antes.

- Não ingerir bebidas alcoólicas nas 48 horas anteriores.

- Não realizar atividade física nas 24 horas anteriores.

- Não realizar o exame no período menstrual.

Fonte: <http://www.reeducacaoalimentar.ntr.br/Servicos.aspx?ID=14>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Figura 1.14 | Equipamento de bioimpedância com eletrodo tetrapolar
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 Fonte: <http://www.cardiomed.com.br/bioimpedancia-analisador-de-composic-o-corporal-hbf306-omron>. Acesso 
em: 20 ago. 2017.

Figura 1.15 | Equipamento de bioimpedância bipolar 

2.7 Medidas das dobras cutâneas 

Técnica que recebe nome de adipometria ou plicometria e consiste 
na medida das dobras cutâneas com o intuito de calcular a quantidade 
de massa gorda (gordura corporal).

A adipometria ou medida das dobras cutâneas complementa a 
perimetria, já que este é um método com limitações em sua mensuração 
uma vez que fatores como retenção hídrica, funcionamento intestinal 
e distenção abdominal poderiam alterar o resultado.

A adipometria na avaliação estética é importante para avaliar a 
evolução da gordura localizada e não objetiva predição de gordura 
corpórea, considerando erros intra e interavaliadores.

Estas medidas de análise corporal estão relacionadas na proporção 
que a gordura corporal se encontra localizada no tecido subcutâneo 
e, desta maneira, medidas quanto à espessura que servem como 
indicador da gordura localizada naquela região do corpo.

Como a disposição da gordura localizada no tecido subcutâneo 
não se apresenta de maneira uniforme por todo o corpo, as medidas 
de espessura das dobras cutâneas são realizadas em várias regiões, na 
tentaiva de se obter uma visão mais clara quanto à sua disposição.

O instrumento realizado para esta avaliação recebe o nome de 
compasso ou adipômetro.
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Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/feminino-gordura-corporal-gm481423250-69546187?st=_p_aparelho%20
medir%20gordura>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 1.16 | Plicômetro

Para realizar esta medição, o compasso deve ser manuseado com 
a mão direita e a mão esquerda deverá pinçar o tecido subcutâneo 
entre o polegar e o indicador, tomando o cuidado para o músculo não 
ser pinçado junto. As extremidades do compasso devem ser ajustadas 
perpedincular à prega e a uma distância de cerca de um centímetro do 
ponto no qual a prega foi pinçada.

A técnica deve ser realizada dos dois lados do corpo, destacar 
a prega com o polegar e o indicador e uma linha perpendicular ao 
eixo longo da prega cutânea; manter a prega pressionada enquanto 
a medida é realizada; realizar as medidas em três vezes sucessivas e 
realizar uma média entre os valores.

Para se obter o resultado da porcentagem de gordura, deve-se 
tomar os valores obtidos na mensuração das pregas cutâneas em 
combinação com equações matemáticas.

As dobras cutâneas que são mensuradas nesta técnica são tríceps, 
bíceps, subescapular, suprailíaca, coxa, abdominal.

De acordo com Guedes (2006), para calcular a estimativa da 
quantidade de gordura relativa ao peso corporal mediante medidas de 
espessura das dobras cutâneas nas mulheres e nos homens usa-se a 
fórmula:

Mulher %G: Cx (coxa) + Se (subescapulat) + Si  (suprailíca) (soma-
se o valor das três e o valor encontrado é comparado com a tabela de 
Guedes).
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Homen %G: Tr (tríceps) + Si (suprailíacaa) + Ab ( abdominal) (soma-
se o valor das três e o valor encontrado é comparado com a tabela de 
Guedes).

Quadro 1.3 | Cálculo para porcentagem de gordura

Homem:
Espessura da dobra cutânea tricipital  = 18,2 mm 
Espessura da dobra cutânea supra-ilíaca  = 17,6 mm 
Espessura da dobra cutânea abdominal  = 22,8 mm
      % G = Tr + Si + Abd
      % G = 18,2 + 17,6 + 22,8
       % G = 58, 6 verificando a constante na Tabela de Guedes a porcen-

tagem é 20,17

Mulher 
Espessura da dobra cutânea da coxa: 17,1mm
Espessura da dobra cutânea da sub escapular: 18,4mm
Espessura da dobra cutânea da supra-ilíaca: 17,8mm
      % G = Cx + Se + Si
      % G = 17,1 + 18,4 + 17,8
       % G = 53,3 verificando a constante na tabela de Guedes a porcenta-

gem é de 23,89

Fonte: elaborado pela autora. 

Fonte: <https://www.musculacao.net/wp-content/uploads/2014/07/adip%C3%B4metro-m%C3%A9todo-3-pregas.jpg> 
Acesso em: 10 nov. 2017.

Figura 1.17 | Dobras cutâneas
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Mulheres Homens

Leve 25-30 <27

Moderada 30-35 27-30

Elevada 35-40 30-45

Mórbida >40 >45

Fonte: adaptado de  Guedes (2003).

Para saber mais

Você sabia que o peso corporal alto não quer dizer que o 
índivíduo está obeso? Atletas de alto rendimento muitas vezes 
apresentam peso corporal alto que corresponde a massa 
magra. A massa magra (músculos) pesa mais que a gordura.
De acordo com as medidas das dobras cutâneas podemos 
identificar se o indivíduo está acima do peso.
Classificação da obesidade, de acordo com a quantidade de 
gordura. 

Questão para reflexão

Você já imaginou que se a avaliação não for detalhada e o diagnóstico 
preciso falhas podem acontecer durante suas sessões de atendimento, 
fazendo com que o profissional não consiga obter resultados 
satisfatórios?

1. Quais são os cuidados que o profissional deve ter ao realizar a perimetria? 

2. Por que, na área do embelezamento, a perimetria é tão importante?

Atividades de aprendizagem
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Seção 3

Alterações posturais e as disfunções estéticas 
Introdução à seção

As alterações na postura estática são consideradas um sério 
problema de saúde que atinge grande parte da população.

A postura pode ser definida como a posição ou a atitude do corpo 
em disposição estática ou o arranjo harmônico das partes corporais a 
situações dinâmicas.

Diversas alterações na postura contribuem para o agravamento de 
algumas disfunções estéticas corporais e que devem ser levadas em 
consideração pelos profissionais da área do embelezamento.

3.1 Desvios posturais 

3.1.1 A coluna

Esta estrutura tão importante e complexa do organismo é constituída 
por ossos denominados vértebras, que são divididas em quatro regiões 
específicas.

Na região cervical, situada no pescoço, são encontradas sete 
vértebras; um pouco mais abaixo, na região torácica há doze vértebras; 
na região lombar, constituída por cinco vértebras; e na região sacral, 
mais cinco vértebras. 

Na região da coluna cervical as vértebras recebem o nome de C1, 
C2, C3, C4, C5, C6, C7. Nesta região, a curvatura é chamada de lordose 
cervical e representa grande mobilidade.

Mais abaixo, na parte média, está a coluna torácica que é chamada 
de T1 a T12, e nesta região temos 12 pares de costelas que estão 
articulados com o osso esterno.

Na região mais baixa está a coluna lombar, com 5 vértebras lombares 
que são denominadas L1 até L5. Esta região da coluna recebe bastante 
descarga entre as vértebras.

Na parte inferior da coluna são encontrados o osso do sacro e 
o cóccix, onde o sacro tem papel fundamental na biomecânica da 
coluna, pois exerce papel importante na postura e angulação.
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Fonte: <http://www.herniadedisco.com.br/conheca-sua-coluna/anatomia-da-coluna/>. Acesso em: 22 ago. 2017.

Figura 1.18 | Coluna vertebral 

 Quando visualizada de frente ou de costas a coluna tem aparência 
reta e, quando visualizada de perfil (lateralmente), cada região apresenta 
curvaturas específicas que são denominadas lordose ou cifose.

É comum as pessoas apresentarem estas linhas mais acentuadas, 
que são conhecidas por hiperlordose ou hipercifose.

3.1.2 Medula espinhal 

Consiste em uma estrutura de formato cilíndrico situado no interior 
do canal vertebral. Está situado entre o crânio e a primeira vértebra 
cervical estendendo-se até a primeira vértebra lombar medindo, em 
média, 40 centímetros.

A medula espinhal dá origem a vários pares de nervos, no total de 31; 
a medula faz a condução dos impulsos nervosos além de proporcionar 
os movimentos à musculatura.
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Fonte: <http://rodrigomontezano.blogspot.com.br/2014/08/neuroanatomia-medula-espinhal.html>. Acesso em: 22 
ago. 2017.

Figura 1.19 | Medula espinhal 

3.1.3 Desvios posturais 

Os desvios posturais são alterações na região da coluna que podem 
influenciar no uso correto de outras articulações.

A coluna é formada por três tipos de curvatura: escoliótica, cifótica 
e lordótica.

3.1.3.1 Lordose 

Nesta alteração ocorre um aumento da curvatura lombar, curvatura 
excessiva da coluna para dentro deixando a região glútea mais saliente.

É uma alteração que pode atingir todas as idades e, dentre as 
principais causas, estão alterações genéticas, contratura e fraqueza 
muscular da região abdominal e do quadril.

3.1.3.2 Cifose 

É caracterizada por uma alteração arredondada na parte superior 
das costas, acomete a região torácica com uma inclinação de 20 a 40 
graus.

3.1.3.3  Escoliose

Caracteriza-se pela curvatura lateral da coluna vertebral.

Medula
espinhal

Medula
espinhal

Encéfalo
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Fonte: <http://www.ortopediabr.com.br/wp-content/uploads/2017/04/curvatura-coluna.jpg>. Acesso em: 23 ago. 2017.

Figura 1.20 | Curvaturas da coluna 

Questão para reflexão

As alterações posturais interferem nas alterações estéticas corporais? 
Será que o contorno corporal e o acúmulo de gordura em determinadas 
regiões pode estar relacionada às alterações na postura do indivíduo?

3.2 Alterações posturais e sua influência no embelezamento 
corporal

Um ponto importante durante a avaliação é a postura do cliente, à 
qual os profissionais da área do embelezamento devem estar atentos.

Uma das estruturas que devem ser observadas são os ombros que 
podem se encontrar em protusão, também chamado de anteriorização, 
que se caracteriza por ombros para a frente; é muito comum que 
indivíduos que apresentem esta alteração tenham seios caídos e 
flácidos, protusão abdominal e com acúmulo de gordura  nesta região.
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Fonte: <http://equilibrioideal.blogspot.com.br/2015/>. Acesso em: 24 ago. 2017.

Figura 1.21 | Anteriorização de ombros 

Com relação aos ombros, outra alteração é a hiperextensão 
quando estes são voltados para trás, sendo comum em clientes com 
esta alteração postural um acúmulo de gordura abaixo das escápulas, 
além de flacidez da musculatura abdominal.

A hipercifose também é uma alteração que ocorre na região da 
coluna com aumento da curvatura da coluna torácica. Nestes casos, 
o cliente pode apresentar flacidez das mamas, lipodistrofia localizada 
na região abdominal, além de flacidez muscular na região abdominal.

Na  hiperlordose, a região lombar sofre um desvio para frente o 
que resulta em um abdômen protuso. O cliente apresenta flacidez da 
musculatura abdominal, além de acúmulo de lipoditrofia localizada em 
região lombar.

Na retroversão de quadril, as nádegas ficam voltadas para frente 
do corpo, com flacidez muscular na região dos glúteos e acúmulo de 
gordura na região infraglútea.

Outra região que também pode determinar alterações estéticas são 
os joelhos, com apresentação de hiperextensão, joelho valgo e joelho 
varo.

Na hiperextensão de joelhos pode ocorrer uma fragilidade nos 
ligamentos desta região, jogando os joelhos para trás. É comum nestas 
situações o cliente apresentar acúmulo de gordura na região superior 
de joelho.
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Os joelhos valgos são aqueles que se encostam.  É comum o cliente 
apresentar acúmulo de gordura na região interna da coxa, culotes.

Um outro tipo de alteração relacionada com os joelhos é chamada 
de joelho varo, quando são direcionados para fora e os pés se encostam. 
Nestes casos, o cliente pode apresentar acúmulo de gordura em região 
interna da coxa, em região de culote e flacidez na lateral da coxa.

De acordo com Gomes e Damazio (2013), os desvios da coluna 
podem agravar a lipodistrofia ginoide na hiperlordose, por exemplo.

Para os mesmos autores, a hiperlordose ocasiona uma aumento 
da protuberância abdominal e na cifose, devido ao aumento da 
concavidade torácica, favorece o acúmulo de adiposidade na porção 
superior do abdômen; na escoliose, caracterizada pelo desvio lateral 
da coluna vertebral, ocorre um aumento da adiposidade nos flancos, 
na região glútea e nas coxas, exatamente no lado para o qual o corpo 
se inclina.

Para saber mais

Você sabia que a distribuição da gordura corporal interfere no 
alinhamento do corpo e promove uma sobrecarga favorecendo ao 
aparecimento de desvios posturais? Em indivíduos obesos ocorre 
uma probabilidade maior de serem acometidos com estes distúrbios 
decorrentes da deposição do tecido adiposo, especialmente no 
abdômen.

1. Por que  é importante o profissional da beleza conhecer os desvios 
posturais?

2. Cite uma alteração postura e sua influência no embelezamento corporal.

Atividades de aprendizagem
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Seção 4
A importância da avaliação e a aplicabilidade na 
área do embelezamento  
Introdução à seção

A avaliação é o ponto fundamental e pode ser considerado o início 
do tratamento das disfunções estéticas corporais.

Conhecer o cliente e avaliá-lo na íntegra é o primeiro passo para 
que o diagnóstico ocorra de maneira correta.

O conjunto da anamnese e da avaliação com o conhecimento da 
disfunção a ser tratada é que proporcionará resultados satisfatórios 
para o cliente.

Os registros de todas as situações ocorridas desde a primeira 
sessão servem como parâmetro para comparações do início ao fim 
do tratamento.

4.1 A fotografia 

A fotografia é um recurso que deverá ser utilizado no final da sessão 
da avaliação, uma vez que esta documentação fotográfica revelará a 
existência ou não dos resultados obtidos durante o tratamento, assim 
como a sua evolução.

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

Esta documentação de extrema importância da área do 
embelezamento facial e corporal deve ser criteriosa e ser realizada 
com bastante cuidado, uma vez que uma fotografia tirada de maneira 
errada pode comprometer um resultado de meses de trabalho.

A fotografia deverá ser tirada na primeira e na última sessão de 
tratamento. Alguns profissionais optam por tirar fotografias no meio do 
tratamento como forma de acompanhar a evolução do cliente, o que 
e de grande valia também. 

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

Fonte: Borges (2010, p. 44).

Figura 1.21 | Enquadramento da foto

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 o cuidado para que não faça sombra nas fotos.

Nos tratamentos corporais, a fotografia deverá ser realizada com a 
cliente em posição ortostática, ereta e com os braços soltos ao longo 
do corpo.

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

Deve-se tomar o cuidado para que não haja informações junto 
a este fundo, como cortinas, adesivos etc., pois podem confundir e 
dispersar a atenção.

Outro ponto fundamental é a padronização da roupa usada pelo 
cliente que, no caso da estética corporal, deverá ser biquíni ou lingerie, 
e deverá ser sempre a mesma na primeira e na última sessão para que 
os resultados sejam visualizados de maneira fidedigna. O tamanho 
da lingerie também interfere na interpretação dos resultados, desta 
forma, este cuidado deve ser tomado pelo profissional no momento 
da fotografia.
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A fotografia deverá ser tirada no mesmo horário, caso contrário, 
poderá dar diferenças nos resultados obtidos. Desta forma, se na 
primeira sessão de atendimento a fotografia foi realizada no fim do dia, 
na última sessão também deverá ser tirada no mesmo horário.

O cliente tem o direito de manter o sigilo dos seus dados sendo 
fundamental a sua concordância para a utilização das fotos. Para 
isto, é necessário que a cliente assine um termo de consentimento 
autorizando o uso das suas imagens. 

O termo de consentimento deve ter uma linguagem clara e 
acessível evitando terminologias técnicas de difícil compreensão. Deve 
conter informações sobre procedimentos, objetivos, efeitos e reações 
no tratamento.

É importante que o profissional tenha o cuidado de não tirar fotos 
do rosto do cliente. Este termo deverá ser assinado e guardado pelo 
profissional. 

4.2 Plano de tratamento 

Após a realização da anamnese e da avaliação corporal o profissional 
traçará um plano de tratamento para o cliente.

Este consiste na elaboração de diferentes protocolos que serão 
realizados no decorrer das sessões. Para a elaboração deste, o 
profissional deverá ter o conhecimento de todo o histórico de vida 
do cliente de acordo com a disfunção a ser trabalhada, traçando o 
atendimento ao cliente.

É muito importante salientar que existem protocolos pré-
determinados e que atendem às necessidades dos clientes, no entanto 
cada pessoa é um ser individual e todas as suas particularidades devem 
ser levadas em consideração no momento da elaboração deste.

Muitas vezes o profissional necessita do auxílio de outros profissionais 
como maneira de potencializar o tratamento. Trabalhar junto a outros 
profissionais engrandece os atendimentos e potencializa os resultados 
finais.

Um exemplo muito característico é nos casos de atendimento de 
cliente com a lipodistrofia localizada no qual a reeducação alimentar do 
cliente auxiliará muito nos resultados finais dos tratamentos propostos 
pelo tecnólogo em embelezamento.

A maneira como o profissional conduzirá este plano de tratamento 
é individual, levando em consideração a disfunção estética do cliente e 
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suas particularidades.

Os valores a serem cobrados pelos procedimentos realizados vão 
de acordo com o mercado, praça e a localização onde está inserido.

4.3 O termo de consentimento

Consiste em um documento que deverá ser anexado à ficha do 
cliente, representando segurança para o profissional.

Após a realização da anamnese e da avaliação corporal, o profissional 
traçará um plano de tratamento para o cliente.

É essencial que o profissional explique para o cliente quais serão 
os procedimentos empregados, como eles agirão em cada disfunção 
trabalhada e a importância da colaboração por parte do cliente.

Uma pergunta frequente nos centros estéticos está relacionada à 
duração do tratamento e quando os resultados aparecerão. 

A maioria dos clientes são imediatistas e querem resultados rápidos 
em um período curto de tempo. Neste momento, é muito importante 
que o profissional tenha ética e não quantifique o número de sessões 
e o resultado.

Sabemos que os resultados dependem de uma série de fatores que 
variam desde a pré-disposição genética, atividade física, alimentação, 
ingestão hídrica e uso de cosméticos home-care.

Os produtos home-care complementam os tratamentos estéticos, 
tornando-os mais eficazes.

Estes produtos podem ser viabilizados como creme, gel para uso 
tópico e uso oral, como as cápsulas nutricosméticas.

No casos dos cremes, por exemplo, a indústria cosmética conta 
com uma gama infinita de ativos com funções diferenciadas que se 
tornam coadjvantes no tratamento das disfunções estéticas.
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Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 1.5 |  Termo de consentimento informado para procedimento meramente 
estético

Como já exposto nesta unidade, o primeiro passo é realizar a 
anamnese que consiste na coleta de dados.

Esta coleta de dados deve ser realizada nas primeira sessão de 
atendimento com perguntas abertas (aquelas na quais o profissional 
explora questões que considerar importantes) e fechadas (nas quais 
o cliente deverá responder sim ou não) obtendo o maior número de 
dados para o conhecimento da queixa e do histórico de vida do cliente.

É a partir desta coleta que o profissional começa a traçar o perfil 
de seu cliente e passa para a segunda etapa que consiste na avaliação 
estética.

Para saber mais

 Você sabia que não existe um padrão para os protocolos estéticos? Eles 
devem ser desenvolvidos a partir da queixa do cliente e adaptados às 
disfunções estéticas encontradas pelo profissional.
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4.2 Passo 2 - Avaliação 

A avaliação é um momento de maior proximidade entre cliente e 
profissional, no qual, através de ferramentas investigativas, a queixa é 
traçada. É um momento em que toda a informação obtida, juntamente 
com a exploração dos sinais e sintomas, o profissional começa a traçar 
o plano de tratamento para o cliente.

4.3 Passo 3 - Desenvolvimento e aplicação dos protocolos 

O próximo passo é o desenvolvimento e a aplicação dos protocolos 
de acordo com as disfunções estéticas a serem trabalhadas.

4.3.1 Protocolo de tratamento para o fibroedema geloíde e a 
lipodistrofia localizada 

O ideal é trabalhar em equipe multidisciplinar envolvendo 
profissionais da área da nutrição, educação física, psicólogos e 
esteticistas.

É válido lembrar que a asssociação de diversas medidas levam a um 
resultado satisfatório. 

Nos protocolos de tratamento devem ser incluídos os recursos 
estéticos manuais, tais como a drenagem linfática manual, massagem 
modeladora, massagem turbinada associada à cosmetologia, com 
produtos que proporcionem redução da lipogênese agindo diretamete 
sobre os adipócitos, que auxiliem o tecido conjuntivo e estimulem a  
síntese de colágeno, a fim de melhorar a elasticidade da pele.

Os cométicos junto aos recursos manuais devem também 
promover a resistência capilar, diminundo a sua permeabilidade, e ativar 
a circulação, favorecendo desta maneira a drenagem das substâncias 
tóxicas e de água.

Os nutricosméticos devem estar associados, assim como os 
cosméticos de uso home-care.

4.3.2 Protocolo de tratamento para a flacidez tissular e muscular 

No tratamento da flacidez tissular (de pele) e a muscular (músculos) 
faz-se a associação de exercícios físicos aos protocolos cosméticos 
com ação firmadora e tensora.

A alimentação equilibrada com grande quantidade de água 
e proteínas também é ponto fundamental no tratamento destas 
disfunções associado a nutricosméticos e produtos home-care.
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4.3.3 Protocolo de tratamento para as estrias 

As ações cosmetológicas estão compreendidas desde a prevenção 
até a reparação tecidual da área acometida.

O efeito preventivo é realizado com muita hidratação, e a ação 
de reparo do tecido é alcançada mediante o uso de princípios ativos 
específicos.

Os ativos usados para o tratamento das estrias devem promover a 
emoliência, hidratação, promover a microcirculação, ser regenerador 
dérmico e renovador epidérmico.

A emoliência promove o amolecimento do estrato córneo, além de 
formar um filme sobre a pele minimizando a perda de água.

Trabalhar com ativos regeneradores da derme estimula a atividade 
dos fibroblastos e aumenta o teor de colágeno e elastina.

4.4 Reavaliação

A reavaliação consiste na última etapa dos protocolos estéticos e 
deve ser realizada após completar o número de sessões indicadas. 

É neste momento que toda a documentação obtida deve ser 
exposta para a cliente, com as fotografias da primeira e da última sessão 
como forma de comprovar a eficácia dos resultados obtidos.

Questão para reflexão

Diante do material exposto, a união de tratamentos na área do 
embelezamento torna os resultados mais eficazes? Por quê?

Um ponto fundamental em um plano de tratamento na área da 
estética consiste na reavaliação que deve ser realizada na última sessão 
de tratamento. É neste momento que a aplicabilidade dos diferentes 
protocolos é visualizada, gerando, desta forma, a satisfação do cliente.

É muito importante lembrar que os aspectos externos devem ser 
levados em consideração e influenciam de maneira significativa no 
resultado final, e estes são conhecidos no momento da avaliação e da 
anamnese.

Fique ligado
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1. Por que o termo de consentimento deve compor a ficha de avaliação?

2. Cite a sequência que deve ter um tratamento na área do embelezamento.

Nesta unidade foram abordados os primeiros passos para a 
execução dos tratamentos na área do embelezamento corporal.

Todo o procedimento empregado gera no organismo efeitos 
fisiológicos nos diferentes sistemas corporais e, desta maneira, 
conhecer o histórico de vida do cliente é parte fundamental para que 
o tratamento seja seguro e eficaz.

Tão importante quanto a coleta de dados é a avaliação para que o 
diagnóstico encontrado seja correto, para que os protocolos a serem 
realizados de acordo com todas estas informações sejam eficazes e 
resultem em bons resultados.

O embelezamento e a estética são áreas emergentes e que crescem 
a cada dia, sendo inundados por uma gama de recursos e ativos novos 
no mercado.

Cuidar da beleza não é apenas cuidar da aparência exterior, mas 
é cuidar da alma do cliente proporcionado beleza, autoestima e 
qualidade de vida. 

Para que os recursos empregados gerem resultados satisfatórios os 
primeiros passos devem ser bem executados, como a anamnese e a 
avaliação corporal, pois conduzirão para um diagnóstico correto e para 
a satisfação do cliente.

1. A anamnese é um recurso empregado desde os tempos remotos. De 
acordo com este recurso, assinale a alternativa correta: 

Atividades de aprendizagem

Fique ligado

Para concluir o estudo da unidade

Atividades de aprendizagem da unidade
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I. Nesta etapa deve ser investigado todo o histórico de vida do cliente e que 
pode realizar interferência na queixa deste.
II. Nesta etapa deve ser realizada a perimetria, que consiste na realização das 
medidas corporais.
III. A anamnese deve ser composta por perguntas abertas e fechadas e deve 
ser de caráter investigativo.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) As afirmativas I e III estão corretas

2. A avaliação deve ser realizada como forma de diagnosticar as alterações 
estéticas do cliente. Com relação a esta afirmação, assinale a alternativa 
correta: 
I. Consiste em um conjunto de perguntas de caráter investigativo e 
exploratório.
II. A avaliação deve ser realizada na primeira sessão de atendimento com o 
cliente e nela pode ser realizada a inspeção, palpação, perimetria, plicometria 
e bioimpedância.
III. Somente a inspeção já é suficiente para uma avaliação precisa e segura.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) Somente a afirmativa I está correta.

3. A perimetria é um dos recursos que deve ser usado na avaliação corporal. 
Por que ela é importante?
a) Porque esta avaliação mede a quantidade de gordura do organismo, 
auxiliando o profissional do embelezamento.
b) A principal função desta técnica é detectar as alterações posturais do 
cliente e, assim, auxiliar no diagnóstico do profissional de embelezamento.
c) A perimetria permite avaliar os valores da circunferência dos segmentos 
corporais para detectar a perda de medidas.
d) A perimetria é uma técnica usada somente na parte inferior do corpo.
e) A importância está associada à redução de gordura corporal.
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4. Os desvios posturais também interferem nas disfunções estéticas. De 
acordo com esta afirmação, assinale a alternativa correta:
I. Na  hiperlordose a região lombar sofre um desvio para frente, o que resulta 
em um abdômen protuso. O cliente apresenta flacidez da musculatura 
abdominal, além de acúmulo de lipoditrofia localizada em região lombar.
II. A hipercifose também é uma alteração que ocorre na região da coluna 
com aumento da curvatura da coluna torácica. Nestes casos, o cliente pode 
apresentar flacidez das mamas, lipodistrofia localizada na região abdominal, 
além de flacidez muscular na região. 
III. Na retroversão de quadril as nádegas ficam voltadas para a frente do 
corpo, com flacidez muscular na região dos glúteos e acúmulo de gordura 
na região infraglútea.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
e) As afirmativas II e III estão corretas.

5. No que consiste a bioimpedância?
I. É um recurso para identificar as medidas corporais.
II. Equipamento utilizado para medir apenas as medidas corporais.
III. O equipamento para analisar o peso de gordura, peso da massa magra, 
porcentual de água e o peso dos ossos.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa I está correta.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) As afirmativas I e II estão corretas.
e) Somente a afirmativa II está correta.
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Unidade 2

Conceito, fisiopatologia e 
abordagem terapêuticas 
no fibroedema geloide e na 
flacidez tissular e muscular

O Brasil é um país onde, graças ao clima e às altas temperaturas, 
a exposição corporal é frequente em uma boa parte do ano. Essa 
exposição corporal faz com que as pessoas estejam atentas ao 
corpo e queiram manter o padrão estético que lhes agrada, seja ele 
estipulado pela sociedade ou mesmo para satisfazer seu próprio 
bem-estar, por isso a busca por tratamentos corporais que atendam 
às necessidades dos clientes têm sido cada vez mais frequentes.

Para isso, o profissional precisa de um conhecimento abrangente 
sobre as disfunções corporais, entendendo como elas acontecem e 
por que, para então realizar a indicação correta para os seus clientes, 
bem como realizar o tratamento que mais proporcionará resultados.

Objetivos de aprendizagem

Nesta seção, você vai conhecer sobre os diversos aspectos da complexa 

disfunção estética denominada fibroedema geloide ou, de maneira abreviada, 

como FEG. Além de compreender o conceito e a fisiopatologia, também será 

possível entender a diferença dos graus do FEG, bem como as possíveis formas 

clínicas.

Seção 1 | Conceito e fisiopatologia do fibroedema geloide

Nesta seção, você vai conhecer as abordagens terapêuticas no tratamento do 

FEG. Será possível conhecer as técnicas manuais utilizadas, bem como os diversos 

princípios ativos cosméticos que devem fazer parte da composição dos produtos 

de tratamentos. 

Seção 2 | Abordagem terapêutica no fibroedema geloide

Mariana Prado Bravo 



Nesta seção você poderá conhecer os conceitos envolvidos na flacidez tissular 

e muscular, bem como a maneira que o organismo é afetado por elas e de que 

maneira podem acontecer, quais hábitos proporcionam o seu aparecimento 

precoce e também a sua incidência e localização.

Seção 3 | Conceitos e fisiopatologia da flacidez muscular e tissular

Nesta seção você entenderá melhor sobre as abordagens terapêuticas no 

tratamento da flacidez tissular e muscular e, então, como proporcionar melhora 

para essas disfunções estéticas.

Seção 4 | Abordagem terapêutica na flacidez muscular e tissular



Introdução à unidade
Caro aluno, ao longo da sua rotina profissional você poderá observar 

a grande incidência de disfunções corporais que afetam a população 
de homens e mulheres. 

Com os padrões de beleza estipulados e o atual conceito de beleza e 
bem-estar, a procura por tratamentos estéticos aumenta cada dia mais, 
exigindo dos profissionais da área da beleza um grande conhecimento 
sobre as disfunções.

Nesta unidade, você vai conhecer três disfunções estéticas corporais 
que, pode-se dizer, são as mais frequentes; por isso, conhecer a fundo 
cada uma delas proporciona a você, futuro profissional, conhecimentos 
essenciais para atuar no ramo da beleza.

O fibroedema geloide (FEG) é uma disfunção que acomete 
praticamente todas as mulheres de todo o mundo. Popularmente 
chamada de “celulite”, apresenta diversas causas e influências que 
levam ao seu aparecimento. O comprometimento tecidual é grande 
e o resultado disso é o aspecto de “casca de laranja” na superfície 
cutânea. 

O FEG, quando tratado no início do problema, tende a se estabilizar 
e não avançar em grau, porém quando o ciclo vicioso de intoxicação 
é instalado, a reversão do caso pode ser um pouco mais difícil, por isso 
o profissional deve saber as medidas a serem tomadas em cada etapa 
do processo.

Assim como o FEG, a flacidez tissular e muscular também são 
disfunções frequentes, levando em consideração a rotina corrida 
das pessoas, o que leva a uma alimentação não balanceada e ao 
sedentarismo, e os próprios fatores a que o corpo é sujeito, como os 
hormônios, o efeito de engordar e emagrecer e a própria gestação, 
que podem levar ao aparecimento desta disfunção.
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Seção 1

Conceito e fisiopatologia do fibroedema geloide
Introdução à seção

Foi na França, na década de 1920, que primeiramente o termo 
“celulite” foi utilizado para representar as alterações estéticas que 
acometiam a pele. O sufixo “ite”, que indica uma inflamação da célula, 
gera controvérsias, uma vez, que a “celulite” não é caracterizada por 
um processo inflamatório. 

A terminologia mais utilizada atualmente para definir a “celulite” é o 
fibroedema geloide, que de maneira abreviada é chamado apenas de 
FEG, caracterizando as depressões que acontecem na pele similares ao 
aspecto de casca de laranja que acomete a maioria das mulheres após 
a menarca (primeira menstruação).  Essa alteração acontece graças às 
modificações que acontecem na matriz extracelular com o acúmulo 
excessivo de substâncias no interstício que provoca uma compressão 
da região afetando a microcirculação que tem como consequência o 
acúmulo de gordura e o rompimento de fibras. 

O FEG não acomete somente mulheres que estão acima do peso, 
entretanto, o seu aparecimento está diretamente relacionado às áreas 
de acúmulo de gordura corporal.

Devido à grande preocupação estética da população nos últimos 
anos, a busca por informações e tratamentos eficazes para o FEG 
vem se tornando cada vez mais comum, sendo assim, é fundamental 
que o profissional da área da estética e beleza conheça a fundo essa 
alteração.

1.1 Conceito do fibroedema geloide

Ao longo dos anos, o padrão de beleza passou por várias 
modificações e, atualmente, principalmente a mulher se submete a 
vários sacrifícios a fim de alcançar uma boa aparência.

Nos dias de hoje, o conceito de saúde não se resume à ausência 
de doença, e sim ao completo bem-estar social, físico e psíquico, 
considerando-se que as alterações estéticas podem provocar alterações 
emocionais nos indivíduos afetando diretamente a autoestima. 
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A síndrome da desarmonia corporal (SDC), que se resume no 
conjunto de alterações corporais, inclui aquelas como a hidrolipodistrofia 
localizada e o fibroedema geloide (FEG), a flacidez muscular e tissular. 
Por isso os tratamentos estéticos são tão visados  fim de melhorar a 
aparência corporal ou mesmo prevenir o aparecimento de qualquer 
alteração.

O termo “celulite”, por anos, foi usado para relatar sobre as 
irregularidades cutâneas que deixam a pele com aspecto de casca de 
laranja. Há muitas controvérsias sobre essa terminologia, já que o sufixo 
“ite” indica um processo inflamatório, o que não define verdadeiramente 
a alteração que acomete a pele. 

Fonte: <http://areademulher.r7.com/beleza/o-que-comer-para-acabar-com-a-celulite-as-estrias-e-as-gordurinhas/>. 
Acesso em: 15 ago. 2017.

Figura 2.1 | Fibroedema geloide

Várias terminologias são utilizadas para designar a celulite, entretanto 
fibroedema geloide (FEG) é a denominação que atualmente é a mais 
adequada na descrição da disfunção. 

Atualmente, o FEG representa um grande desafio para a medicina 
uma vez que a busca constante por tratamento exige uma solução e 
muitos tratamentos incorretos são realizados por se conhecer pouco 
sobre a alteração.

A prevalência desse distúrbio afeta em torno de 90% das mulheres 
em todo o planeta. O termo “celulite” foi utilizado pela primeira vez na 
França, na década de 1920, a fim de descrever uma distrofia celular 
complexa não inflamatória que causava alterações no metabolismo dos 
líquidos corporais, com alteração do tecido conjuntivo, porém, desde 
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o início, o termo foi contestado já que o sufixo “ite”, que corresponde 
a processos inflamatórios, não correspondia à alteração que acontecia 
na pele. Desde então, várias terminologias surgiram no intuito de criar 
um nome adequado à disfunção.

A proposta de Binazzi, em 1977, foi de nominar a “celulite” de 
paniculopatia edemato-fibroesclerótica ou paniculose. Em 1991, por 
Curri, foi chamada de lipoesclerose nodular e, em 1992, por Ciporkin 
e Paschoal foi chamada de lipodistrofia localizada. Todos os autores 
defendem as suas terminologias, entretanto, a mais adequada é 
fibroedema geloide, pois a palavra relata exatamente as consequências 
dessa alteração que acontecem na pele. 

Essa disfunção pertencente ao sexo feminino popularmente 
também passou a ser chamada de casca de laranja, já que é esse o 
aspecto provocado na superfície da pele. 

1.2 Etiologia do fibroedema geloide

Diversas hipóteses sugerem como surgiu o fibroedema geloide. A 
primeira teoria que surgiu em 1920 por Aquier e Paviote é conhecida 
como Teoria Reumática que dizia que o FEG era uma alteração celular 
complexa com aspecto não inflamatório acompanhada de alterações 
no metabolismo dos líquidos do tecido conjuntivo com presença 
de edema. O que essa teoria sugere é que a derme, em resposta às 
agressões sofridas ao longo dos anos reagem dessa maneira. Essa 
agressão pode ser glandular, por infecção ou mesmo tóxica. 

Outra teoria que surgiu em 1928, por Lagère, é a Teoria Alérgica 
que sugere que existem três fases do FEG: a primeira se resume em 
uma fase congestiva e a segunda em uma fase de deformação fibrosa, 
sendo que nesta última, a formação dos nódulos é que proporcionam 
o aspecto alterado da pele; na terceira fase, o processo se torna 
irreversível porque o conteúdo conjuntivo se junta numa massa dura 
e comprimida. Essa teoria relata a não presença de inflamação e todo 
o processo ocorreria resultante do exsudato vascular causado pela 
vasodilatação. 

Existe ainda a Teoria Tóxica, que surgiu em 1929, por Laroche, 
que defendia a ideia de que o FEG é uma reação do organismo fruto 
dos problemas renais e hepáticos, e o acúmulo de resíduos como 
colesterol, ácido úrico e ácido lático poderia provocar o edema celular.

Em 1950, Rubens-Durval desenvolve a Teoria Metabólica que cita 
que alterações no metabolismo é que levariam ao aparecimento do 
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FEG; essa alteração metabólica causa uma diminuição do anabolismo 
proteico e aumento do anabolismo lipídico. 

A Teoria Hormonal que surgiu em 1952, por Weil-Fage, descrevia 
um estado hiper-hormonal que, como consequência, causava diversas 
alterações no organismo, sendo uma delas o FEG. Em 1958, surgiu 
a Teoria Circulatória de Merlen que ressaltava o déficit circulatório 
que causava uma dificuldade dérmica que impedia a circulação dos 
líquidos intersticiais.

Por fim, em 1960, a Teoria Bioquímica foi descrita e dizia que uma 
alteração metabólica causava um desequilíbrio do líquido coloidal.

1.3 Fisiopatologia do fibroedema geloide

O fibroedema geloide é uma fisiopatologia complexa com alteração 
do tecido conjuntivo com influência de diversos fatores afetando o 
tecido conjuntivo dérmico e o tecido adiposo.  

Segundo Guirro e Guirro (2012), o processo celulítico resume-se em 
uma alteração da substância fundamental amorfa do tecido conjuntivo 
que, em graus mais avançados, evolui para fibrose. A compressão que 
acontece no tecido conjuntivo é uma consequência dessas alterações 
que também comprimirá as terminações nervosas resultando em 
casos mais graves em regiões dolorosas e o aparecimento de nódulos 
na superfície cutânea, o que deixa a aparência da região inestética.

O FEG, além de ser considerado como causador de uma alteração 
inestética na pele, também pode provocar problemas psicossociais, 
graças à cobrança extrema pelos padrões de beleza nos dias atuais, 
além do funcionamento da região ser alterado.

Histologicamente, a região acometida pelo FEG encontra-
se edemaciada, com o volume de células adiposas aumentado, 
espessamento e aumento das fibras colágenas, rompimento das fibras 
elásticas, sistema circulatório e linfático alterado. 

Estudos que analisaram o tecido adiposo masculino e feminino 
apresentaram diferenças significativas na estrutura dos tecidos 
masculino e feminino, uma vez que nos homens o tecido adiposo, 
além de ser mais fino, apresentava uma rede de septos oblíquos, o que 
proporcionava uma divisão dos espaços que armazenam a gordura, 
enquanto que nas mulheres os septos são perpendiculares à derme e 
separam os lóbulos adiposos de maneira retangular. Portanto, quando 
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Fonte: <http://clinicawulkan.com.br/programas-de-tratamento-estetica-cosmetica-dermatologia/programa-de-tratamento-
de-celulite/>. Acesso em: 15 ago. 2017.

Figura 2.2 | Diferenças do tecido adiposo feminino e masculino

Essa rede de tecido conectivo no homem e a derma mais espessa 
previnem o aparecimento de papilas adiposas e a projeção do tecido 
gorduroso não permitindo o aparecimento das irregularidades na pele, 
o que justifica o fato de que 90% das mulheres são acometidas pelo 
FEG e os homens são pouquíssimo afetados. 

Outro fator muito importante que justifica o FEG frequente nas 
mulheres é o metabolismo dos adipócitos que varia de acordo com a 
região do corpo, sendo o efeito lipolítico mais intenso em determinadas 
regiões enquanto, em outras, como a região intra-abdominal, o efeito 
antilipolítico da insulina causa um maior acúmulo de gordura na região. 

Apesar da correlação do FEG com o aumento do tecido adiposo 
e também com o índice de massa corporal, vale lembrar que pessoas 
magras ou com o peso normal também são afetadas pelo FEG, que 
é uma desordem multifatorial. Por isso o tratamento dessa disfunção 
deve contemplar diversos aspectos levando em conta todos os fatores 
que podem ser afetados com o FEG, como o acúmulo de gordura, 
o edema do tecido, a flacidez muscular e tissular e, em casos mais 
avançados, a fibrose. 

1.4 Causas do fibroedema geloide

O fibroedema geloide é uma disfunção complexa e são vários os 
fatores que levam ao seu aparecimento.

Fator predisponente: Herança genética

A herança genética é um fator que muito influencia no aparecimento 
ou não do FEG.

Fator desencadeante: Hormônios

Epiderme
Derme

Camada subcutánea
de gordura

a pele é pressionada, o aspecto de casca de laranja fica bastante visível 
na superfície da pele. 
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O fibroedema geloide é uma disfunção que acomete as mulheres 
graças ao hiperestrogenismo.

Fatores coadjuvantes: Endógenos e Exógenos

Esses são fatores que têm influência direta, ou seja, de origem 
biológica, e fatores com influência indireta, ou seja, fatores externos 
que podem agravar

Fonte: <https://prosaeprozac.files.wordpress.com/2011/05/celulite.jpg>. Acesso em: 16 ago. 2017.

Figura 2.3 | Causas da celulite

Quando um cliente vem em busca de tratamento para a celulite, 
quais mudanças de hábito podem ser feitas que promoverão auxílio e 
melhora do caso?

Questão para reflexão
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1.5 Evolução do fibroedema geloide

O fibroedema geloide, quando não tratado, tende a evoluir. Essa 
evolução é classificada em graus que apresentam comprometimento 
maior e, por fim, a disfunção chega a um ponto em que se torna 
irreversível. 

Grau I: O grau I do FEG caracteriza-se pelo início da congestão no 
tecido. Essa congestão tecidual começa a acontecer após a primeira 
menstruação, graças ao desequilíbrio que o hormônio estrógeno 
provoca no processo de filtração – reabsorção. A característica desse 
grau é a presença do edema se instalando no meio intersticial que, se 
não resolvido, agravará o caso dando origem ao próximo grau do FEG. 

No grau I, o aspecto de casca de laranja só é observado quando a 
região é apertada ou contraída.

Fonte: <http://www.leticiadechiara.com.br/semana-da-celulite-na-lederme/>. Acesso em: 16 ago. 2017.

Figura 2.4 | Grau I de FEG aparente com a palpação da região

Grau II: No grau II do FEG, o estado de edema já está instalado, graças 
a isso o acúmulo de toxinas e proteínas provoca a hiperpolimerização 
da substância fundamental amorfa que se transforma de um líquido 
fluido para um material gelatinoso que dificulta grandemente as trocas 
de nutrientes. A hipertrofia dos adipócitos também ocorre facilitando 
o acúmulo de gordura na região. Nesse grau, a celulite já pode ser 
vista sem a necessidade da contração do local. Se não tratado esse 
grau tende a evoluir deixando o estado da pele em um estágio de 
congestão avançado. 
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Fonte: <http://www.oleosessenciais.org/tratamento-anti-celulite-com-oleos-essenciais/>. Acesso em: 16 ago. 2017.

Figura 2.5 | Grau II de FEG visível sem contração muscular

Grau III: O comprometimento do tecido no grau III é bem grande; 
além da grande quantidade de edema, da substância gelificada e da 
compressão dos vasos, nesta etapa, a formação fibrótica é visível e, 
quando a região é apalpada, os nódulos podem ser sentidos. O aspecto 
cutâneo fica bastante prejudicado com ondulações e flacidez visíveis. 
Esse grau já é considerado grave e praticamente irreversível.

Fonte: <http://areademulher.r7.com/beleza/o-que-realmente-causa-celulite-e-por-que-homens-nao-tem/>. Acesso 
em: 16 ago. 2017.

Figura 2.6 | Grande comprometimento tecidual no grau III do FEG
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Grau IV: Nesse grau, um ciclo vicioso já está instalado e o 
congestionamento fica cada vez pior, causando deformação constante 
na região. A movimentação e troca de substância acontece com 
grande dificuldade graças ao endurecimento do tecido. Com esse 
enrijecimento do tecido, as terminações nervosas são comprimidas, o 
que pode provocar muita dor pelo simples apalpamento que pode ser 
desconfortável, além da dor causada pelo edema da região. 

Fonte: <http://www.conexaojornalismo.com.br/colunas/politica/internacional/homens-nao-ligam-para-celulite,-mas-
as-mulheres-sim-75-19134>. Acesso em: 16 ago. 2017.

Figura 2.7 | Grau IV do FEG 

1.6 Formas clínicas do FEG

Além da classificação de graus do fibroedema geloide, também 
pode ser caracterizado pela maneira que se apresenta. As diferenças 
visuais, ao toque podem ser caracterizadas de três maneiras distintas. 

Apesar dessas diferenças, as causas e alterações teciduais são as 
mesmas em todas as pessoas, mas essas diferentes formas se dão 
graças ao tecido muscular e fatores relacionados a ele.

Celulite mole ou flácida

Essa forma clínica de celulite é frequente em pessoas que 
apresentam flacidez tissular e muscular por falta de atividade física, que 
acarreta o desarranjo das fibras colágenas e elásticas que deixam de 
dar sustentação à região. Conforme a pessoa se movimenta, o tecido 
muda de posição e, para conseguir diferenciar a celulite flácida da 
flacidez por si só, é preciso realizar a palpação da região e sentir os 
nódulos fibróticos e o edema da região. 

Celulite compacta ou dura

Essa forma clínica de celulite é bastante característica em pessoas 
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praticantes de atividade física ou pessoas jovens que apresentam a 
musculatura e a pele tonificada e de aspecto firme. Contrária a essa 
situação, a celulite compacta também pode ser encontrada em pessoas 
com excesso de peso já que, mesmo que exista uma quantidade 
maior de tecido gorduroso, é firme e, quando o tecido é manipulado, 
é possível sentir os nódulos de gordura. A região da pele acometida por 
esse tipo de celulite apresenta uma diminuição da circulação deixando 
a pele com aspecto frio.

Celulite edematosa

A celulite com esse aspecto, assim como o próprio nome diz, 
acomete regiões com maior presença de edema, sendo mais frequente 
nos membros inferiores. Qualquer pessoa que apresente edema está 
sujeita a essa disfunção em qualquer faixa etária. Para que seja possível 
fazer a diferenciação entre o FEG edematoso é preciso realizar a 
palpação da região.

Fonte: <https://www.mundoestetica.com.br/esteticageral/celulite/>. Acesso em: 16 ago. 2017.

Figura 2.8 | Formas clínicas do FEG

Para entender ainda mais sobre essa patologia tão frequente nos centros 
estéticos e de embelezamento, acesse a revisão sobre fibroedema 
geloide que se encontra no artigo que segue. Disponível em: <http://
www.redalyc.org/pdf/2655/265519983011.pdf>. Acesso em: 16 ago. 
2017.

Para saber mais
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1. O fibroedema geloide é uma disfunção estética que acomete 
especialmente as mulheres, umas com maior intensidade e grau e outras 
com menor intensidade. Por que o fibroedema geloide não aparece com 
frequência nos homens?

2. O fibroedema geloide é dividido em quatro graus. No que consiste essa 
divisão?

Atividades de aprendizagem
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Abordagem terapêutica no fibroedema geloide
Introdução à seção

O fibroedema geloide é uma das disfunções mais frequentes 
vistas nos centos estéticos e, por isso, a busca de tratamento é uma 
constante para os profissionais da beleza. Tendo entendido sobre os 
principais aspectos do FEG, é importante saber as maneiras de tratar. 
Existem diversas formas de tratar, porém o foco desta seção são os 
tratamentos manuais e cosméticos.

2.1 A drenagem linfática e o FEG

A drenagem linfática manual é uma das técnicas indicadas para 
tratamento e melhora do FEG. Apesar dos diversos fatores que 
desencadeiam o FEG, o benefício da drenagem linfática para essa 
disfunção é que ela atua na primeira manifestação importante que 
leva ao agravamento do FEG quando não tratado. O desequilíbrio do 
processo de filtração-reabsorção provoca um distúrbio que causa 
maior filtração de plasma para o meio intersticial e dificuldade do 
líquido em retornar para o sistema circulatório, sobrecarregando o 
sistema linfático e gerando um acúmulo de líquido no meio intersticial. 

A técnica de drenagem linfática manual visa exatamente auxiliar 
na drenagem desse líquido que se acumula no meio intersticial, que 
quando não é retirado provoca o edema que vai desencadear uma 
série de alterações no tecido, que serão refletidas na superfície cutânea 
através do aspecto “casca de laranja”. 

Graças aos benefícios da drenagem linfática e por agir na primeira 
causa do FEG,  esta sempre será uma indicação de tratamento. Vale 
lembrar que os resultados mais rápidos podem ser vistos em graus de 
menor comprometimento, e os graus mais elevados necessitam de 
tratamentos associados. 

Para a realização da drenagem linfática, é muito importante que o 
profissional tenha completo domínio dos processos fisiológicos que 
desencadeiam o FEG e também de conhecimento abrangente sobre 
o sistema linfático, já que a técnica possui algumas especificações que 
devem ser seguidas para que o tratamento seja eficaz. 

Seção 2
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As características das manobras de drenagem devem ser seguidas, 
bem como o direcionamento da linfa deve ser correto, já que o 
sistema age de maneira unidirecional, e qualquer movimento realizado 
de maneira incorreta pode acarretar um efeito prejudicial no sistema. 

As manobras de drenagem linfática devem ser lentas, suaves, 
constantes e realizadas de maneira que direcionem a linfa no sentido 
correto.

Fonte: <https://www.altoastral.com.br/drenagem-linfatica/>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 2.9 | Drenagem linfática no fibroedema geloide

Você consegue entender como os sistemas do organismo estão 
interligados influenciando um ao outro e como alguns tratamentos 
trazem benefícios para o organismo inteiro?

2.2 A massagem e o FEG

A massagem é a técnica que utiliza de vários movimentos e 
manipulações dos tecidos do corpo que podem promover benefícios 
tanto estéticos quanto terapêuticos. Quando uma massagem é 
realizada em um organismo, vários sistemas do corpo são afetados 

Questão para reflexão
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com os seus efeitos e, por isso, o profissional deve entender todo o 
seu potencial. 

Os sistemas afetados pela massagem são: 

 Efeitos sobre o sistema muscular

 Efeitos sobre o sistema nervoso

 Efeitos sobre o sistema circulatório

 Efeitos sobre o sistema linfático

 Efeitos sobre o sistema tegumentar

Para estabelecer, então, os benefícios que a massagem pode 
promover no tratamento do fibroedema geloide, vamos focar nos 
sistemas circulatório, linfático e tegumentar. 

O sistema circulatório, que através do sangue tem função de 
levar a nutrição e oxigenação por todo o corpo, funciona através do 
bombeamento do sangue por uma bomba propulsora que se chama 
coração. O seu bombeamento proporciona a dispersão de sangue 
por todo o corpo através das artérias e, após os nutrientes e oxigênio 
serem levados aos tecidos e células e serem utilizados, os mesmos 
expulsarão os seus resíduos metabólicos que retornarão à circulação, e 
que após serem modificados e recarregados de oxigênio e nutrientes, 
serão novamente encaminhados para o corpo. 

Esse processo é fundamental para o organismo e pode ter influência 
direta no processo de fibroedema geloide, já que o início do processo 
acontece graças ao desequilíbrio do processo de filtração-reabsorção 
do sangue e linfa. 

Quando o processo celulítico se faz presente no tecido, a 
nutrição e oxigenação celular não acontecem com a mesma eficácia 
quando o tecido se encontra íntegro, por isso a manipulação através 
da massagem proporciona uma melhor irrigação para os tecidos, 
proporcionando então uma melhor nutrição e oxigenação tecidual, 
fator essencial para um tecido com fibroedema geloide. As manobras de 
massagem, quando realizadas com intensidade, podem provocar um 
processo hiperêmico na pele, ou seja, uma vermelhidão que indicará 
um aumento do fluxo sanguíneo local. Esse aumento circulatório 
acarretará na melhor nutrição e oxigenação do tecido e retirada de 
resíduos metabólicos com maior eficácia e velocidade. 

Já o sistema linfático, que trabalha em conjunto com o sistema 
circulatório na drenagem dos tecidos também será estimulado com a  
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Fonte: <http://emagrecentroguaruja.com.br/pump.php>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 2.10 | A massagem e o FEG

Quando pensamos nos benefícios da massagem no sistema 
cutâneo, é importante lembrar que a pele é o maior órgão do corpo 
que realiza a comunicação interna do organismo com o meio externo. 
Além de servir como uma barreira de proteção contra agressores, 
também auxilia na regulação da temperatura corporal e eliminação de 

massagem proporcionando benefícios para o FEG. O sistema linfático 
é composto por uma rede extensa e complexa de vasos de diversos 
calibres que realizam a drenagem do meio intersticial proporcionando 
o retorno do líquido intersticial para o sistema circulatório. Esse líquido 
que contém os resíduos do metabolismo celular precisa retornar 
para o sistema circulatório para posteriormente ser “limpo” para e ser 
enviado novamente para o corpo. Quando o sistema não funciona 
corretamente, esses resíduos metabólicos começam a ficar presos no 
meio intersticial, o que ocasionará diversas alterações no meio como 
a hiperpolimerização da substância fundamental amorfa que deixará 
essa substância com aspecto geleificado,  que dificultará as trocas do 
sistema circulatório causando agravamento do FEG. 

Conforme as manobras de massagem são realizadas, o sistema 
linfático, assim como o sistema circulatório, também é estimulado e o 
retorno venoso acontece com mais eficácia, aumentando a velocidade 
da drenagem corporal.
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substâncias pelas glândulas sebáceas e sudoríparas. 

Ao longo de sua extensão é repleta de terminações nervosas, o que 
proporciona diversas sensações tanto ao toque, quanto respostas de 
frio e calor ao meio ambiente.

As manobras de massagem proporcionam uma melhora do 
fluxo sanguíneo, o que melhora na manutenção cutânea e promove 
substrato para que suas estruturas funcionem corretamente. A pele se 
mantém elástica e viçosa.

As manobras com o contato da pele provocam a fricção entre a 
mão e a pele de quem está sendo massageado, essa fricção realiza 
a remoção das células mortas permitindo o aparecimento de uma 
pele mais hidratada na superfície; junto aos produtos utilizados na 
massagem, como os cremes e óleos, o efeito de hidratação será 
aumentado deixando a pele ainda mais saudável. 

2.3 Os cosméticos e o FEG

Atualmente, o mercado cosmético passa por evoluções constantes 
e proporciona à população cada vez mais substâncias que, além de 
prometer melhoras nos diversos aspectos estéticos, realmente são 
capazes de cumprir. 

Os princípios ativos são as substâncias de um cosmético ao qual 
se destina a sua principal função, ou seja, de acordo com os princípios 
ativos do produto é possível determinar qual será a sua ação na pele e 
no organismo.

No caso do FEG, um bom cosmético vai conter princípios ativos que 
agem interferindo em todos ou pelo menos na maioria dos processos 
que envolvem a formação do FEG. 

•  Inibidores da adipogênese: o processo de adipogênese 
acontece no organismo quando em situação favorável, ou 
seja, quando o consumo calórico é maior do que o gasto, 
as células adiposas “reservas” do organismo, que ainda não 
são utilizadas para armazenar gordura, quando a situação é 
favorável para a sua maturação, vão se desenvolver e passar 
a um adipócito maduro realizando o armazenamento de 
gordura. 

Alguns exemplos de ativos que atuam nessa etapa do FEG são: 
Liporeductil, Nano-framboesa, Fisetina, Scopariane, entre outros.

•  Inibidores da lipogênese: o processo de lipogênese, de maneira 
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simplificada é o armazenamento de gordura. Ao realizar a 
alimentação, quando é rica em carboidratos e açúcares, na 
corrente sanguínea, essas substâncias são transformadas 
em glicose, que será armazenada no fígado na forma de 
glicogênio. Se esse armazenamento ultrapassar o seu limite, 
novamente o excesso do fígado será quebrado e lançado 
novamente na corrente sanguínea, o que proporcionará um 
aumento dos ácidos graxos no sangue. Esses ácidos graxos 
são retirados do sangue pela pele que os armazena na forma 
de gordura dentro dos adipócitos.

Alguns ativos tem o potencial de agir nesse processo diminuindo a 
sua velocidade e são eles: Adiporeguline, Frambinona, Neurocafeina, 
entre outros.

•  Estimulantes da lipólise: a lipólise é o processo inverso à 
lipogênese, ou seja, no organismo, o processo de lipólise é 
a degradação da gordura no tecido adiposo. Isso acontece 
quando o consumo calórico é menor do que a ingestão 
e, como alternativa, o organismo utiliza as suas reservas 
energéticas como fonte de energia.

Alguns ativos que estimulam esse processo são: L-carnitina, Hera, 
Metilxantinas, Teobromina, Xantalgosil, Algisium C, Bioex antilipêmico, 
entre outros.

•  Atuantes no interstício: As substâncias que agem no interstício 
têm a função de normalizar a região. A substância fundamental 
amorfa que, na maioria das vezes encontra-se geleificada; com 
interferência dessas substâncias torna-se fluida novamente 
proporcionando uma melhora da resposta do tecido.

Alguns ativos que atuam nesse processo são: Centella asiática, 
Ácido ascórbico, Silícios orgânicos, Silanóis, entre outros.

•  Atuantes na microcirculação: os ativos que vão influenciar 
na microcirculação, proporcionam uma melhora do aporte 
sanguíneo na região possibilitando uma melhor oxigenação e 
nutrição da região e retirada de resíduos metabólicos. 

São eles: Flavonoides, Ginkgo biloba, Mirtilo, Nicotinato de metila, 
Castanha-da-índia, entre outros.

•  Desintoxicantes: os substratos que atuaram na desintoxicação 
do tecido, além de influenciar na microcirculação, agem 
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Para conhecer mais sobre o mecanismo de ação dos cosméticos 
no tratamento do fibroedema geloide, leia o artigo. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/
viewFile/2444/1819>. Acesso em: 21 ago. 2017.

2.4 Protocolos para o FEG

Alguns protocolos também podem ser realizados como forma 
de tratamento. A argila e os sais redutores são substâncias utilizadas 
que, além de desintoxicar o tecido, auxiliam na microcirculação e são 
coadjuvantes interessantes no tratamento.

Protocolo de tratamento para o FEG com argila e sais redutores:

Passo 01: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região a ser tratada, 
se possível um sabonete com ácidos reduz a espessura cutânea 
proporcionando melhor permeação de outras substâncias.

Passo 02: 

- Após a higienização, caso um sabonete com ácidos não tenha 
sido utilizado, realizar a esfoliação do local.

Passo 03:

- Com auxílio de um creme que contenha as substâncias que 
auxiliam na melhora do FEG, realizar uma massagem modeladora no 
local de tratamento.

“limpando”, estimulando a drenagem e retirada dos resíduos 
metabólicos da região.

São eles: Adipol, Arnica, Celulinol, entre outros.

•  Tensores: os princípios ativos tensores também podem ser 
integrantes de um cosmético de tratamento para o FEG. Como 
visto anteriormente, em fases de maior comprometimento 
do tecido, as fibras colágenas e elásticas são afetadas e não 
conseguem mais proporcionar efetivamente a rigidez e 
tensionamento do tecido.

Alguns ativos atuantes no tensionamento da pele são: Cohelis, 
DMAE, Liftiline, Raffermine, Tensine, entre outros.

Para saber mais
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Passo 04: 

- Utilizar a argila em pó e misturá-la com água para criar uma 
máscara que deve ser aplicada na região.

Fonte: <http://gshow.globo.com/programas/domingao-do-faustao/Bale-do-Faustao/noticia/2015/02/bailarina-ju-valcezia-
revela-uso-de-argila-para-deixar-bumbum-lisinho-e-macio.html>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Figura 2.11 | Máscara de argila no tratamento do FEG

Passo 05: 

- Misturar os sais redutores em uma bacia com água e mergulhar 
faixas de bandagem; por cima da máscara de argila, envolver toda 
a região. Para ocluir a região, aplicar filme plástico em todo o local, 
colocar um lençol de mayler sobre a região e deixar agir por 20 minutos.

Fonte: <http://www.bestssblog.com.br/page/105/>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Figura 2.12 | Região de FEG envolvida com bandagem
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1. Quando a massagem é realizada para tratamento do FEG, quais os 
principais sistemas afetados?

2. Os cosméticos possuem diversas substâncias, porém a mais importante 
na sua composição são os princípios ativos. Um cosmético para o tratamento 
do FEG deve conter ativos com quais funções? 

Atividades de aprendizagem
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Conceitos e fisiopatologia da flacidez muscular e 
tissular
Introdução à seção

A flacidez tissular e muscular são disfunções que ao longo da vida 
vão acometer quase todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, 
pelos fatores do próprio processo de envelhecimento. O aparecimento 
de ambas as disfunções é mais frequente no sexo feminino graças às 
intercorrências ao longo da vida causadas por diversos fatores, como 
o “efeito sanfona”, os hormônios, a gestação e a menor quantidade 
de massa magra, entretanto alguns fatores também são comuns de 
acontecer no homem, fruto da vida moderna, que faz com que cada 
vez mais as pessoas descuidem da alimentação, deixem de lado o 
hábito de se exercitar e de levar uma vida saudável.

3.1 O conceito de flacidez

Quando se fala no conceito de flacidez, este é associado ao estado 
lânguido de um tecido, ou seja, estado flácido, mole. Quando esse 
conceito é utilizado na área da estética existem algumas divergências 
entre os autores, pois alguns citam que a flacidez tissular e muscular têm 
relação direta enquanto outros dizem que esses fatores acontecem de 
maneira independente. 

De maneira geral, flacidez pode ser definida como a falta de tônus 
muscular e da pele com influência de alguns fatores que podem retardar 
ou acelerar essa disfunção. Esses fatores podem ser genéticos, maus 
hábitos de vida, alimentação ruim, sedentarismo, dentre outros, mas 
segundo os pesquisadores, a flacidez é uma disfunção que acontece 
graças ao envelhecimento natural ou por alguma razão acontece de 
maneira precoce.

O envelhecimento natural do corpo causa o enfraquecimento 
das fibras que estão relacionadas à sustentação da pele, sendo elas o 
colágeno e a elastina, resultando na flacidez. 

3.2 Processo do envelhecimento

Conforme o organismo envelhece, as suas estruturas também são 

Seção 3
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afetadas pelas alterações que o tempo causa no organismo. A flacidez 
é uma alteração que tem relação direta com o envelhecimento, 
provocando alteração na tonicidade tissular e muscular. 

Embora todas as pessoas estejam sujeitas ao envelhecimento ou 
senescência, como também é chamado, pode acontecer em cada 
ser humano em velocidade diferente resultando nas mudanças físicas, 
biológicas e cognitivas, na qual a debilidade física é o principal indicador 
do envelhecimento cronológico. 

Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) de 2015, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e a 
população tem buscado cada vez mais envelhecer com qualidade de 
vida.

Ao longo do processo de envelhecimento, as alterações afetam o 
organismo desde o nível celular até o funcionamento dos órgãos, além 
das modificações estruturais e funcionais em todo o corpo.

Alguns autores dividem o envelhecimento em três etapas, sendo 
elas: envelhecimento primário, secundário e terciário. 

O envelhecimento primário é aquele de efeito cumulativo natural 
ao longo dos anos que atinge todos os seres humanos, ou seja, o 
processo de envelhecimento natural. O envelhecimento secundário é 
aquele que acontece com influências externas, como fatores culturais 
e geográficos, enquanto que o envelhecimento terciário é a última 
etapa de envelhecimento no qual as alterações físicas e cognitivas se 
fazem presentes pelo acúmulo dos efeitos do envelhecimento. 

O processo de envelhecimento acarreta várias alterações no 
corpo, como a diminuição da massa magra e óssea, aumento da 
gordura corporal e a diminuição da quantidade de água no organismo, 
aumentando ainda mais o processo de envelhecimento. 

3.3 A relação da pele com o envelhecimento

A pele é o maior órgão do corpo e proporciona ao organismo a 
comunicação entre o meio interno e externo. Desempenha funções 
essenciais para o organismo além de ser uma barreira contra agentes 
agressores externos.

A pele é subdividida em duas camadas, sendo elas epiderme e 
derme; abaixo da derme, encontra-se a tela subcutânea ou hipoderme, 
como também é chamada.
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Fonte: <http://www.paulinelyrio.com.br/single-post/2016/09/21/camadas-da-pele>. Acesso em: 17 ago. 2017.

Figura 2.13 – As camadas da pele

3.3.1 Epiderme

A epiderme é a camada mais superior da pele, recobrindo todo 
o corpo. A sua espessura varia de acordo com a região, sendo que 
é mais espessa na palma das mãos e planta dos pés. A epiderme é 
avascularizada, sedo nutrida pelos vasos sanguíneos que se encontram 
na camada que se localiza logo abaixo, a derme.

As células mais abundantes na epiderme são os queratinócitos, 
mas em menor quantidade também são encontrados os melanócitos, 
responsáveis pela pigmentação cutânea; células de Langerhans, 
que auxiliam na imunidade; e células de Merkel, responsáveis pela 
sensibilidade cutânea. 

3.3.2 Derme

A derme é uma camada da pele com uma grande complexidade de 
funções por suas diversas estruturas. Possui grande quantidade de vasos 
sanguíneos que nutrem a pele, nessa camada são encontradas as fibras 
colágenas e elásticas, responsáveis pela tonicidade e elasticidade da 
pele; nervos sensitivos; folículo piloso, de onde nasce o pelo; glândulas 
sebáceas, responsáveis pela eliminação de sebo, hidratação e proteção 
da pele; glândulas sudoríparas, responsáveis pela transpiração e 

derme

epiderme

hipoderme
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consequente manutenção da temperatura. 

A derme é composta por duas camadas, a camada papilar sendo 
a mais superficial na qual as suas papilas permitem a conexão 
dermoepidérmica. Possui fibras especiais de colágeno. A camada 
reticular, mais profunda é composta por tecido conjuntivo denso e, 
nessa camada, existem muitas fibras elásticas. 

3.3.3 Fibras colágenas

As fibras de colágeno são encontradas nos tecidos conjuntivos e, 
além de serem ricas em colágeno, conferem resistência e integridade 
a diversos tecidos e órgãos. 

A união de vários aminoácidos forma a fibra proteica chamada 
de colágeno, proteína que é encontrada em maior quantidade no 
organismo humano. A sua função é de manter a integridade das 
estruturas suportando alta resistência. 

Na pele, o colágeno é uma estrutura muito importante, pois está 
diretamente relacionado à integridade e estrutura cutânea. A sua 
produção começa a ser diminuída a partir dos 25 anos e, aos 50 anos, 
a sua produção chega a 30% da produção original. 

Além de sua produção ser diminuída, ao longo dos anos a carência 
de vitaminas e proteínas, fruto da alimentação, podem levar à privação 
das substâncias que fazem parte da formação do colágeno. 

Os colágenos são classificados de acordo com suas funções, sendo 
elas conferindo resistência ao tecido ou realizando a ligação entre as 
fibrilas e compor a matriz extracelular. A constituição do colágeno é 
primordialmente a partir dos aminoácidos: hidroxiprolina, compondo 
9% da estrutura colágena, prolina, compondo 13%, e glicina, 33%. 

Alguns fatores podem influenciar a produção de colágeno. O 
envelhecimento por si só provoca uma grande diminuição da sua 
produção, e a ingestão por longos períodos de cortisona também 
pode provocar uma diminuição. 

3.3.4 Fibras elásticas

As fibras elásticas são classificadas de três maneiras diferentes de 
acordo com a sua localização, sendo elas as exitalânicas, elaunínicas e 
as elásticas; entretanto, independente da sua classificação, essas fibras 
são constituídas por elastina, uma proteína fibrosa que é responsável 
pela elasticidade das fibras e dos tecidos. Essa proteína é a mais 
resistente do organismo, porém é encontrada em baixa quantidade na 
pele. 
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A elastina, além de ser bastante fina e amarelada, forma uma malha 
que é deformada devido à tração, porém retorna ao seu formato 
original sem dificuldade, atribuindo à pele propriedades elásticas.

A partir dos trinta anos, a degeneração das fibras elásticas é iniciada, 
sendo acentuada ao longo dos anos. 

Fonte: <http://www.universiaenem.com.br/sistema/faces/pagina/publica/conteudo/texto-html.xhtml?redire
ct=88731358225282273225167491576>. Acesso em: 17 ago. 2017.

Figura 2.14 | Fibras elásticas e colágenas

Com o passar dos anos, a camada mais afetada pelas alterações 
na produção de colágeno e elastina é a derme. A epiderme, que é 
avascular, passa a não ser mais nutrida da mesma maneira e a drástica 
diminuição de colágeno e elastina provoca uma redução da espessura 
da pele. Ao beliscar a pele, essas mudanças na elasticidade podem ser 
percebidas pois a pele não retornará ao seu estado original rapidamente. 

Outro fator muito importante para a diminuição da elasticidde 
da pele é o hiperestrogenismo que provoca diversas alterações na 
estrutura da derme e propicia uma baixa proteção ao estresse oxidativo. 

3.4 Flacidez tissular

A flacidez é uma disfunção que acomete a pele, fruto do processo 
natural de envelhecimento.  A diminuição da produção de colágeno 
causa uma redução do metabolismo celular, causando alterações na 
derme que alteram a sua qualidade e viço.

Fibras elásticas Fibras colágenas

Derme

Fibras
colágenas
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A rede de colágeno e elastina promove apoio à epiderme, no 
entanto a alteração dessa estrutura ocasiona diversos graus de flacidez. 

Diversos fatores contribuem para a aceleração do aparecimento da 
flacidez como sedentarismo, fumo, álcool, obesidade, emagrecimento 
rápido em período curto de tempo, distúrbios hormonais, entre outros. 

3.4.1 Causas da flacidez tissular

A flacidez é causada por diversos fatores. A primeira causa é 
o próprio processo de envelhecimento; além disso, as alterações 
hormonais causadas no período da menopausa, causam a diminuição 
do estrógeno e a pele se torna menos elástica. São também fatores de 
flacidez a ingestão de poucas vitaminas, minerais e uma alimentação 
com baixa quantidade de proteína, o emagrecimento seguido de ganho 
de peso, por diversas vezes ao longo da vida, também conhecido 
como efeito sanfona, o período pós gestacional, o álcool em excesso, 
o fumo e os fatores ambientais como a poluição e o sol.

3.4.2 O potencial de tensão e deformação da pele

A pele é considerada um material viscoelástico, pois possui 
capacidade de ser esticada e retornar ao seu estado normal, no entanto 
com a diminuição dos fibroblastos e consequente diminuição das fibras 
proteicas, a pele pode não mais apresentar esse mesmo potencial em 
algumas situações. 

Para definir o potencial elástico da pele, criou-se um gráfico que 
representa a curva de tensão-deformação. Ela demonstra a capacidade 
da pele em se deformar e retornar ao seu estado natural.

A curva do gráfico que representa a primeira etapa é a fase elástica. 
Nessa etapa, a tensão ou alongamento que a pele sofre é proporcional 
à sua capacidade de resistir, ou seja, o tecido consegue retornar ao 
normal quando a sua tensão é retirada.

Na segunda parte da curva, denominada de flutuação, o retorno da 
tração do tecido não acontece, ou seja, a deformação é permanente 
mesmo após a retirada da carga.

A terceira parte da curva, denominada plástica, caracteriza-se pela 
deformação permanente. 

Pode-se então dizer que a pele apresenta esse potencial viscoelástico 
quando submetida à tração, porém quando não é capaz de resistir à 
tração, a deformação é permanente. Quando um indivíduo obeso 
perde peso rapidamente, a característica de deformação permanente 
é bastante visível.  
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Fonte: <http://minhapeledepil.blogspot.com.br/2014/03/>. Acesso em: 5 out. 2017.

Figura 2.15 | Curva de tensão-deformação da pele

3.4.3 Manifestação clínica e avaliação da flacidez tissular

Ao observar uma pele com flacidez é possível notar uma frouxidão 
do tecido com pregas de pele sendo formada na região.

Para avaliar a flacidez tissular, além do visual com pregueamentos, 
podem-se usar os dedos para pinçar a pele e observar o tempo que a 
mesma leva para retornar ao seu estado normal. Caso a pele retorne 
sem dificuldade, não apresenta flacidez; caso demore a retornar, a 
flacidez se faz presente.

Quais hábitos de vida podem ser evitados a fim de retardar o processo 
de flacidez?

Questão para reflexão
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Fonte: <http://blog.buonavita.com.br/index.php/2016/04/21/flacidez-saiba-como-fazer-avaliacao-correta/>. Acesso 
em: 18 ago. 2017.

Figura 2.16 | Flacidez tissular

3.5 Flacidez muscular

A flacidez muscular pode ser entendida como a diminuição do 
tônus muscular. 

A maior parte dos músculos que recobrem o corpo humano são 
de tecido muscular estriado esquelético, que é composto por fibras 
longas e que apresenta potencial de contração voluntária. 

Na composição da musculatura, as miofibrilas são as fibras dispostas 
longitudinalmente dentro da fibra muscular, sendo compostas de 
miosinas e actinas, proteínas espessas e finas respectivamente. A 
disposição dessas fibras faz com que sejam escuras ou claras. 
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Fonte: <http://www.museuescola.ibb.unesp.br/subtopico.php?id=2&pag=2&num=3&sub=20>. Acesso em: 18 ago. 
2017.

Figura 2.17 | Estrutura da fibra muscular

Os músculos do corpo, de maneira geral, precisam estar sempre 
tensionados para que o formato definido da musculatura seja evidente. 
Portanto, quando um músculo não possui esse estado de tensão 
suficiente, a musculatura se apresenta hipotônica, ou seja, menos firme 
do que deveria ser. Esse fator é mais comum no sexo feminino porque 
é natural do organismo feminino uma menor quantidade de massa 
muscular. 

A hipotonia muscular acontece quando os músculos são pouco 
solicitados, ou seja, a falta de exercícios físicos provoca a atrofia de suas 
fibras, o que indica que o sedentarismo é a principal causa da flacidez 
muscular.
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3.5.1 Avaliação clínica

Para identificar a flacidez muscular é necessário que a contração 
da região seja feita para que, então, a reação seja observada. Quando 
a musculatura se apresenta definida, é um indicador de hipertonia 
muscular, um músculo forte; agora, quando a musculatura não 
apresenta definição e contornos definidos, é um sinal de hipotonia 
muscular, ou seja, flacidez muscular. 

3.5.2 Incidência e localização

Tanto o sexo feminino como o masculino podem ser acometidos 
pela flacidez muscular, entretanto é muito mais frequente nas mulheres. 
Pode acometer diversas regiões do corpo, porém é mais frequente na 
região dos braços, abdome, coxas e glúteo. 

Para saber ainda mais sobre a flacidez tissular e muscular, veja a 
reportagem no link que segue. Disponível em: <https://www.midas.
med.br/blog/item/142-flacidez-muscular-ou-tissular-%E2%80%93-
saiba-definir-e-tratar>. Acesso em: 20 ago. 2017.

1. De maneira simplificada, qual é a definição de flacidez tissular?

2. De maneira simplificada, qual é a definição de flacidez muscular?

Atividades de aprendizagem

Para saber mais
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Abordagem terapêutica na flacidez muscular e 
tissular
Introdução à seção

Após compreender todos os conceitos de flacidez, é preciso 
saber como interferir nessas disfunções e proporcionar melhora do 
aspecto através do tratamento estético. Existem diversas maneiras de 
proporcionar benefícios ao cliente que busca por melhora fazendo uso 
das diversas opções estéticas que se encontram no mercado.

Nesta seção serão citadas as eletroterapias disponíveis, mas o foco 
será em tratamentos manuais e cosmetológicos.

4.1 Como auxiliar na melhora da flacidez

Como visto anteriormente, as causas da flacidez são diversas e, por 
isso, existem diversas maneiras de auxiliar na sua melhora.

- Prática de atividade física: além de melhorar toda nutrição e 
oxigenação cutânea, a prática de atividade física também estimula a 
musculatura, melhorando o tônus e estimulando todos os sistemas do 
corpo, promovendo benefícios. O aspecto cutâneo melhora, pois a 
transpiração promove a eliminação de toxinas mantendo a saúde em 
dia. 

Fonte: <http://www.henriquemasson.com.br/conheca-03-beneficios-da-pratica-regular-de-atividade-fisica/>. Acesso 
em: 21 ago. 2017.

Figura 2.18 | Benefícios da atividade física

Seção 4
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- Alimentação balanceada: a boa alimentação fornece ao indivíduo 
todos os nutrientes necessários para que as suas funções sejam 
realizadas. Uma alimentação rica em vitaminas e sais minerais vai 
promover muitos benefícios à pele, já que para a produção de colágeno 
e elastina uma determinada quantidade de nutrientes é necessária, 
além de amenizar os processos degenerativos, fruto da oxidação.

Fonte:  <http://www.triathlete.com/2015/07/nutrition/healthy-habits-of-fit-triathletes_56290>. Acesso em: 4 out. 2017.

Figura 2.19 | Alimentação balanceada

4.2 Eletroterapias que auxiliam na melhora da flacidez

Alguns equipamentos também podem ser utilizados no tratamento 
da flacidez muscular e tissular; são eles: 

•  Corrente russa: é um equipamento de eletroestimulação 
muscular que, através dos movimentos de contrações 
repetidas causadas pela corrente elétrica, tem capacidade de 
fortalecer e aumentar o tônus muscular.

•  Plataforma vibratória: a plataforma vibratória, como o próprio 
nome diz promove é vibrações que estimulam a musculatura 
e diversos exercícios podem ser realizados em cima dela a fim 
de melhorar a tonificação muscular. 

•  Radiofrequência: aparelho de ondas eletromagnéticas que 
estimula a produção de colágeno.

•  Ultrassom 3 Mhz: aparelho que estimula a circulação, a 
oxigenação da pele e a formação de colágeno.
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4.3 Tratamento manual na flacidez

Assim como no tratamento do FEG, a massagem modeladora e 
firmante também é uma opção de tratamento. Uma vez que todos 
os sistemas serão afetados, as melhoras são proporcionadas em todo 
o organismo, mas no caso da massagem voltada para a flacidez, 
os benefícios maiores são proporcionados ao sistema muscular e 
tegumentar.

Os sistemas afetados pela massagem são: 

 Efeitos sobre o sistema muscular

 Efeitos sobre o sistema nervoso

 Efeitos sobre o sistema circulatório

 Efeitos sobre o sistema linfático

 Efeitos sobre o sistema tegumentar

Como o sistema tegumentar já foi citado anteriormente, vamos 
focar no sistema muscular. 

Todo o organismo é recoberto por músculos, que dão formato ao 
corpo, além de promover a movimentação. 

Os músculos são constituídos por feixes de fibra muscular 
protegidos por uma capa; a cada estímulo cerebral de contração 
muscular, essas fibras deslizam umas sobre as outras promovendo, 
então, o encurtamento para a contração muscular.

A massagem, quando realizada da maneira correta, com 
movimentos intensos que estimulem a contração muscular repetida, 
promove uma melhora do tônus muscular, o que, associado a uma 
boa alimentação e à prática de exercícios físicos, melhora o formato 
do corpo e a flacidez muscular. Por consequência, um músculo mais 
tonificado é um músculo com formato mais definido, o que reflete na 
superfície cutânea com uma pele também mais bonita. 
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Fonte: <http://www.narlycosta.com.br/tratamentos/estetica-corporal/reducao-de-medidas/massagem-modeladora/>. 
Acesso em: 21 ago. 2017.

Figura 2.20 | Massagem firmante

Outra maneira de tratar a flacidez tissular e muscular é através dos 
cosméticos e nutricosméticos. Os nutricosméticos são uma versão 
cosmetológica de uso oral promovendo resultados de dentro para fora, 
o que, para o organismo, é ainda mais positivo. A maioria dos princípios 
ativos utilizados nos cosméticos de uso tópico também podem ser 
utilizados oralmente. A soma das duas formas de tratamento é o que 
proporciona melhores resultados para o organismo. Os princípios ativos 
são diversos e têm funções que atuam na causa do problema. Seguem 
alguns exemplos de ativos mais comuns utilizados para flacidez:

• DMAE: é um ativo bioenergizante mitocondrial que estimula 
a síntese de ATP na mitocôndria, substância encontrada em peixes, 
especialmente salmão, com função de proteger a pele durante 
condições extremas, estimula as defesas naturais da pele, melhora o 
fluxo sanguíneo e, consequentemente, ajuda no rejuvenescimento 
sistêmico, com ação anti-inflamatória, agente detoxicante e protetor 
do DNA.

• Raffermine: é um ativo derivado da soja que é muito semelhante 
ao colágeno da nossa pele. Por apresentar essa semelhança ao 
colágeno produzido pelo organismo, é melhor absorvido pelo corpo. 
Estimula a síntese de colágeno e deixa a pele hidratada, promovendo a  
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Ao realizar uma indicação de tratamento para o seu cliente, leve sempre 
em consideração o tratamento a ser realizado em domicilio. Qual 
indicação domiciliar você faria? 

4.4 Microagulhamento no tratamento da flacidez

O microagulhamento é uma técnica conhecida como dermaroller, 
pois essa é a marca mais comum do produto no Brasil. 

O nome americano da técnica é microneedling e vem sendo muito 
utilizado em diversos tratamentos faciais e corporais, graças aos bons 
resultados que têm sido observados.

No caso do microagulhamento, os benefícios seriam voltados 
à flacidez tissular, já que o estímulo realizado pelas agulhas na pele 
promovem a produção de colágeno. Essa terapia é chamada de terapia 
de indução de colágeno e o dermaroller é um utensílio repleto de 
microagulhas que, quando aplicado na pele, provoca pequenas lesões. 
Além dessas lesões estimularem a produção de novo colágeno para 

elasticidade.

• Nutripeptídeos: são peptídeos que nutrem a pele, estimulam 
a proliferação de fibroblastos e, consequentemente, ativam a síntese 
das fibras colágenas. Este ativo auxilia renovando o metabolismo das 
células.

• Exsy-ARL: é um ativo que desintoxica o organismo e possui 
ação antiglicante, ou seja, não permite o endurecimento das fibras de 
colágeno, além de aumentar a sua capacidade de regeneração.  

• Óleo vegetal: os óleos vegetais têm capacidade de formar um 
filme sobre a pele, reduzindo a perda de água e possibilitando maior 
retenção hídrica. Deixam a pele sedosa e macia. Por ser uma fonte 
de ácidos graxos essenciais contendo o ácido oleico, o linoleico e o 
linolênico, restaura a camada protetora da pele.

• Lipossomas de Coenzima Q10: os lipossomas são veículos 
que liberam os ativos nas camadas mais profundas da epiderme e 
derme de maneira lenta e progressiva. É um ativo protetor contra os 
radicais livres, reduz as mutações do DNA da mitocôndria e auxilia nos 
processos metabólicos.

Questão para reflexão
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reconstituição da pele, também permitem uma melhor permeação de 
princípios ativos aplicados após o procedimento. 

Fonte: <http://www.clinicaattento.com.br/microagulhamento-corporal>. Acesso em: 21 ago. 2017.

Figura 2.21 | Microagulhamento

Para compreender melhor todos os benefícios do microagulhamento, 
acesse o link, disponível em: <https://www.tuasaude.com/dermaroller/>. 
Acesso em: 21 ago. 2017.

1. Qual é a diferença entre cosméticos e nutricosméticos?

2. De maneira simplificada, qual é o conceito de flacidez?

Nessa unidade, você pôde conhecer duas das principais disfunções 
estéticas que aparecem com maior frequência em centros de beleza. 
Um bom profissional deve conhecer muito além do conceito da 
disfunção, é necessário ir a fundo e compreender também suas causas, 
locais de maior incidência, como tratar e intervir através dos recursos 
estéticos. Por isso, fique ligado em todo o conteúdo que foi abordado 
ao longo desta unidade e o leia com atenção.

Fique ligado

Atividades de aprendizagem

Questão para reflexão
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Caro aluno, nesta unidade, além de conhecer importantes 
disfunções estéticas, você descobriu como interferir e tratá-las. Lembre-
se de que o bom profissional é aquele que usa dos conceitos teóricos 
de um determinado assunto e o transforma em conhecimento prático 
na hora de realizar os tratamentos.

Faça o melhor pelo seu cliente conhecendo a fundo tudo sobre 
fibroedema geloide e flacidez para, então, proporcionar o melhor em 
resultados através dos tratamentos propostos. 

1. O fibroedema geloide (FEG) refere-se a uma condição clínica e estética 
que afeta a maioria das mulheres, sendo erroneamente conhecida por 
“celulite”. O FEG trata-se de um espessamento não inflamatório da camada 
subcutânea, resultante de uma desordem localizada, envolvendo alterações 
estruturais, bioquímicas e metabólicas que afetam a derme, a epiderme e 
o tecido subcutâneo, atingindo principalmente ancas, coxas e abdômen.  
Manifesta-se sob a forma de nódulos ou placas, dando origem ao aspeto 
“casca de laranja” da pele.
Analise as afirmativas a seguir e ordene-as de acordo com o processo 
de formação do FEG. Em seguida, escolha a alternativa que representa a 
sequência correta:
I) O edema espesso comprime os capilares, dificultando as trocas 
metabólicas. 
II) Lipogênese e hipertrofia das células adiposas acontecem com mais 
facilidade. 
III) Na tentativa de proteção ao organismo, ocorre fibrose na matriz, 
consequente perda de elasticidade, compressão dos lóbulos adipócitos e 
formação dos micro e macronódulos. 
IV) Alteração bioquímica da matriz intersticial seguinte de edema. 
V) As moléculas da derme sofrem hiperpolimerização, reduzindo as funções 
da derme. 
a) IV, V, I, II, III.
b) I, II, IV, III, V.
c) IV, V, III, II, I.
d) V, IV, III, II, I.
e) III, I, IV, V, II.

Atividades de aprendizagem da unidade

Para concluir o estudo da unidade
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2. Durante o processo celulítico ocorre uma modificação da substância 
fundamental amorfa do tecido conjuntivo, produzindo uma reação fibrótica 
consecutiva que, em graus mais avançados, pode evoluir para esclerose. O 
fibroedema geloide não tratado pode evoluir em até quatro graus. Analise 
as afirmativas a seguir e correlacione os graus com as suas características:
I -  Grau 1
II – Grau 2
III – Grau 3
IV – Grau 4
1) (    )  Alterações de relevo sem necessidade de pressão ou contração 

muscular; as trocas metabólicas ficam alteradas e o fibroblasto 
começa a produzir líquido intersticial com pH alterado (mais ácido); 
as células adiposas começam a aumentar de volume.

2) (    )  As fibras elásticas se rompem e as fibras de colágeno enrijecem; 
presença de nódulos à palpação e fibrose.

3) (    )  Aspecto de casca de laranja, somente com pressão ou contração 
muscular; branda e puramente circulatória; comporta essencialmente 
estase venosa e linfática.

4) (    )  Vasos estrangulados e alteração circulatória grave; nódulos grandes 
com aderência e fibrose; sensação de inchaço, compressão nervosa 
e dor.

a) 1 – II, 2 – III, 3 – I, 4 – IV.
b) 1 – I, 2 – II, 3 – III, 4 – IV.
c) 1 – IV, 2 – III, 2 – II, 1 – I.
d) 1 – III – 2- I, 3 – IV, 4 – II.
e) 1 – II, 2 – III, 3 – IV 4 – I. 

3. O processo do envelhecimento provoca mudanças nas funções 
e estrutura do corpo e o torna mais suscetível a uma série de fatores 
prejudiciais, que podem ser tanto internos como externos. Marque com (V) 
verdadeiro ou (F) falso as possíveis alterações a nível de pele ao longo do 
envelhecimento:
I) (    ) Modificações estruturais da substância fundamental.
II) (    ) Espessamento das fibras colágenas.
III) (    ) Aumento do número e produção dos fibroblastos.
IV) (    ) Diminuição e/ou desarranjo das fibras elásticas.
V) (    ) Hiperatividade das glândulas sebáceas.
a) V, V, V, V, V.
b) V, V, F, V, F.
c) F, F, V, F, V.
d) F, F, F, F, F.
e) F, V, F, V, V.
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4. Todos os seres humanos estão susceptíveis ao envelhecimento; se 
quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida 
mais longa deve ser acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, 
participação e segurança. Analise as alternativas e assinale a que contém a 
definição correta de envelhecimento:
a)  O envelhecimento é um processo de aumento das funções orgânica e 

funcional, não decorrente de doença, e que acontece inevitavelmente 
com o passar do tempo.

b)  Considera-se o envelhecimento como um fenômeno natural, mas que 
geralmente apresenta uma diminuição da fragilidade e vulnerabilidade, já 
que a influência dos agravos à saúde e do estilo de vida não intervêm ao 
longo do processo.

c)  Envelhecimento é um processo exclusivamente influenciado pelos fatores 
extrínsecos como o estilo de vida e o estresse diário.

d)  Envelhecimento é um processo exclusivamente intrínseco, já que 
fisiologicamente o organismo começa a ter diminuição na função dos 
órgãos e tecidos ao longo dos anos.

e)  Envelhecer é um processo natural, gradativo e contínuo, que começa no 
nascimento e se prolonga por todas as fases da vida. O envelhecimento é 
um fenômeno fisiológico que afeta órgãos e tecidos.

5. A pele pode ser considerada um material biológico com comportamento 
viscoelástico, que faz com que a pele resista à tração e, em alguns casos, 
ocorre ruptura do ponto de equilíbrio.  
I) A pele deve ser entendida como material biológico de comportamento 
viscoelástico.
II) Em alguns casos, ocorre a ruptura do ponto de equilíbrio causando 
deformação permanente.
III) O comportamento viscoelástico faz com que a pele resista à tração.
IV) A pele, ainda que sofra um estiramento excessivo, não sofre deformação 
permanente por ser um material viscoelástico.
a) Apenas a alternativa I está correta.
b) As alternativas I, II e IV estão corretas.
c) As alternativas I, II e III estão corretas.
d) As alternativas III e IV estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.
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Conceito, fisiopatologia e 
abordagens terapêuticas na 
lipodistrofia localizada e nas 
estrias

A beleza corporal imposta pela mídia tornou-se alvo de conquista 
pela sociedade contemporânea.

O culto ao corpo é parte de um sistema mundialmente orientado 
pelo mercado, que contribui para que a sociedade desenvolva 
comparações em relação ao próprio corpo.

Aliada a esta busca à beleza como processo seletivo para uma 
autoestima, a sociedade tem incorporado os cuidados com a 
manutenção da saúde, refletindo em qualidade de vida.

As abordagens para a perda de peso e a redução de medidas são 
incorporadas pela mídia e centros de beleza para a obtenção de uma 
melhor imagem corporal.

O mercado da cosmetologia cresce de maneira significativa com 
ativos que trazem resultados promissores para o tratamento das 
disfunções estéticas.

Objetivos de aprendizagem

A lipodistrofia localizada, conhecida popularmente por “gordura localizada”, é 

uma disfunção que acomete grande parte da população e gera desconforto, uma 

vez que, esteticamente, compromete a autoestima dos indivíduos.

Seção 1 | Conceitos e fisiopatologia da lipodistrofia localizada

Heloísa Maria Elaine Licha Coutinho 

Unidade 3



O tratamento da lipodistrofia localizada é de caráter multiprofissional, uma 

vez que envolve fisiologicamente uma série de fatores e que devem ser levados 

em consideração ao traçar um plano de tratamento. O embelezamento conta 

com uma gama complexa de princípios ativos associados aos recursos estéticos 

manuais que fazem parte da abordagem terapêutica para o tratamento desta 

disfunção.

Seção 2 | Abordagens terapêuticas no tratamento da lipodistrofia localizada

As estrias são caracterizadas por um processo degenerativo da pele causado 

por lesões atróficas e que envolve as fibras colágenas da pele. É uma irregularidade 

cutânea que acomete tanto o universo feminino como o masculino sendo 

considerada inestética.

Seção 3 | Conceitos e fisiopatologia das estrias

A tecnologia na área do embelezamento tem crescido de maneira significativa 

proporcionando bons resultados nos tratamentos das alterações inestéticas.

A cosmetologia é uma ciência em constante evolução, que a cada dia propõe, 

através dos seus ativos, resultados significativos.

Seção 4 | Abordagens referem-se no tratamento das estrias.



Na primeira unidade deste livro será abordada uma disfunção 
estética que incomoda grande parte da população em geral: a 
lipodistrofia localizada que acomete o tecido adiposo, um complexo 
que envolve uma série de processos fisiológicos.

Na Unidade 2 serão abordados os tratamentos para a lipodistofia 
localizada, que engloba o multiprofissionalismo para que os resultados 
obtidos sejam satisfatórios.

As estrias são caracterizadas por alterações que acometem as 
fibras elásticas e colágenas e que têm uma fisiopatologia complexa 
envolvendo os fatores genéticos, mecânicos e hormonais, que serão 
assunto da Seção 3 deste livro.

O tratamento das estrias é complexo e envolve uma série de 
fatores e procedimentos que, na maioria das vezes, revela resultados 
satisfatórios, que serão tratados na Seção 4.

Introdução à unidade
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Conceitos e fisiopatologia da lipodistrofia 
localizada

Introdução à seção

A pele é uma estrutura complexa que sofre interferência de fatores 
extrínsecos (poluição, temperatura, radiação ultravioleta) e de fatores 
intrínsecos (alimentação, sedentarismo e o stress).

O tecido cutâneo é dotado de alta elasticidade sendo preparado 
para uma série de estiramentos uma vez que é considerado um 
material viscoelástico; no entanto, com o passar dos anos, a estrutura 
cutânea reflete alterações nas diferentes camadas.

Uma destas camadas é a tela subcutânea onde ficam os adipócitos, 
células responsáveis pelo armazenamento de gordura e da reserva 
energética. É nesta camada que a lipodistrofia localizada se desenvolve.

Esta alteração depende de uma série de fatores que serão alvo de 
nosso estudo nesta primeira seção.

1.1 Tecido adiposo 

A lipodistrofia localizada é uma disfunção da área do embelezamento 
corporal que está associada ao tecido adiposo, também conhecido 
por tecido subcutâneo, a hipoderme.

O tecido adiposo, ou tela subcutânea, fica localizado abaixo da 
derme, sendo constituído por tecido conectivo frouxo e por tecido 
adiposo.    

Este tecido é uma variedade de tecido conectivo e possui células 
denominadas adipócitos, que armazenam energia em forma de 
gordura. Ele também é conhecido como hipoderme, no entanto, hoje, 
esta denominação vem sendo substituída pelo termo tecido adiposo.

O tecido adiposo, conhecido também por panículo adiposo, é a 
camada mais profunda da pele, de espessura variável.

Seção 1
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Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/vetor/camadas-de-pele-humana-melanocyte-e-melanina-gm499533911-
42524342?st=_p_anatomia%20pele>. Acesso em: 22 ago. 2017.

Figura 3.1 | Tecido adiposo 

 No tecido adiposo, a gordura fica depositada em células 
denominadas adipócitos que têm a capacidade de aumentar ou 
diminuir de volume, dependendo da quantidade de gordura absorvida 
no seu interior.

Os adipócitos são células de formato arredondado que se arranjam 
em lóbulos separados por septos de tecido conjuntivo. Estas células 
sofrem a ação de diversas substâncias, entre elas o hormônio do 
crescimento, a insulina, hormônio da tireoide, sendo este um dos 
motivos pelo qual o metabolismo do tecido adiposo é extremamente 
complexo.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/fat-cells-micrograph-and-3d-illustration-gm597973958-102460213?st=_p_
tecido%20adiposo>. Acesso em: 22 ago. 2017.

Figura 3.2 | Adipócitos 
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A quantidade deste tecido adiposo varia nas diferentes partes do 
corpo, e geralmente é mais espessa no sexo feminino do que no 
masculino, e sua distribuição se difere nos dois sexos.

Neste tecido acontecem dois períodos de alta velocidade de 
crescimento do órgão adiposo: o primeiro período vai do terceiro 
trimestre de vida intrauterina até a criança completar 18 meses de 
vida pós-nascimento. Nesta fase, o aumento ocorre principalmente 
em função do volume e número das células. O segundo período de 
crescimento ocorre entre 10 e 13 anos, na puberdade.

Dois tipos de tecido adiposo com propriedades funcionais bem 
distintas são descritos em mamíferos: tecido adiposo unilocular e 
multilocular, também chamados de tecido adiposo branco e marrom.

De acordo com Agnes (2015), ambos os tecidos estão envolvidos 
no balanço energético.

O tecido adiposo unilocular, também chamado de branco e 
maduro, tem a função de armazenar e promover o balanço energético 
do indivíduo, pois desempenha funções na resposta imunitária, em 
doenças vasculares e na regulação do apetite (CURI, 2002, p. 165).

Este tecido é o mais abundante no corpo, possui apenas um lóculo 
(lóculos são pequenas cavidades), com coloração branca a amarelada 
composto por triglicerídeos que são absorvidos da alimentação, sendo 
degradados em ácido graxo e glicerol. Armazenam a energia em forma 
de uma gotícula única.

O tecido adiposo unilocular pode sofrer variação no tamanho, que 
recebe o nome de hipertrofia, e pode também sofrer aumento na 
quantidade de células, denominada hiperplasia.

A hiperplasia dos adipócitos pode acontecer em alguns períodos, 
como na infância e na adolescência.

No tecido multilocular, existem muitos lóculos, com coloração parda 
e sua distribuição no organismo é limitada, sendo essencial nos recém-
nascido, pois serve como um importante fator na termorregulação. 

O tecido adiposo marrom (multilocular) é especializado na 
dissipação de energia na forma de calor. Possui célula menor, é 
abundante em animais hibernantes e tem localização determinada e 
significante somente no recém-nascido, com função termoreguladora.

A gordura marrom é caracterizada pela presença de várias gotículas 
lipídicas citoplasmáticas de diferentes tamanhos. 
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Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/foto/liposarcoma-de-um-humano-gm479210486-67821295>. Acesso em: 22 
ago. 2017.

Figura 3.3 | Tecido adiposo uni e multilocular

A tela subcutânea é composta de duas camadas: a mais superficial 
recebe o nome de areolar, sendo esta mais globulosa, pois suas células 
são volumosas e arredondadas, estando localizada logo abaixo da 
derme, com vasos sanguíneos numerosos. Abaixo da camada areolar 
existe uma lâmina fibrosa denominada fáscia superficiais (responsável 
pelo suporte elástico da trama vascular), que separa a camada areolar 
da camada mais profunda, a lamelar.

A camada mais profunda do tecido adiposo é denominada lamelar, 
composta por células menores e mais alongadas, contendo menor 
quantidade de material lipídico. 

A proporção destas duas camadas varia de acordo com a região e 
o segmento corporal, sexo (as mulheres têm a camada areolar mais 
espessa) e a idade (no adulto, a camada areolar é mais espessa).

O tecido adiposo desempenha um papel extremamente 
importante em nosso organismo, uma vez que funciona como 
regulador energético, pois ele adapta o estoque de lipídeos em forma 
de triglicérides, modela a superfície corporal, ajuda na termorregulação 
do organismo.

Essa regulação faz-se por intermédio de vários tipos de reajustes, 
por exemplo, a conduta alimentar, ou no egresso calórico mediante 
modificações metabólicas que torna menor ou maior o gasto energético.
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Da mesma forma que o organismo mantém a homeostasia 
(equilíbrio) corporal, temperatura, pressão arterial, entre outros fatores 
internos e externos, tem a capacidade de manter em equilíbrio a massa 
de gordura corporal.

O que acontece quando não há equilíbrio? Pode ocorrer a 
obesidade, que é o estado em que há excesso de massa gorda corporal.

1.2 Obesidade

A obesidade é uma doença crônica de origem multifatorial, de 
grande prevalência e impacto sobre a saúde.

É definida como o acúmulo excessivo de tecido adiposo, capaz de 
interferir na saúde, tendo seu desenvolvimento associado a diversos 
fatores, entre eles os dietéticos, ambientais e genéticos.

A prevalência de sobrepeso e obesidade tem aumentado 
significativamente nas últimas décadas em todo o mundo. A realidade 
é que, nos últimos anos, a população mundial tem revelado um 
aumento significativo de peso; no Brasil, os dados do Ministério da 
Saúde revelam que 49% da população adulta (maiores de 20 anos) 
estão acima do peso.

A organização mundial da saúde estima que, em 2017, um em cada 
três adultos no mundo estarão acima do peso e que o número de 
obesos vai aumentar para 2,3 bilhões de pessoas.

A obesidade está associada a uma crescente gama de comorbidades, 
que incluem a hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral, 
doenças do coração e câncer.

A alimentação do mundo ocidental mudou de alimentos frescos e 
vegetarianos para uma dieta farta de alimentos processados, refinados 
e de origem animal, levando a população a ingerir excesso de calorias 
e gorduras, além do açúcar e sal.

Estas mudanças nos hábitos e vida alteram o perfil alimentar e, por 
consequência, geram indivíduos com obesidade e sobrepeso.

Pujol (2013) cita que as trocas na composição corporal que 
acompanham o envelhecimento e a menopausa expõe principalmente 
o sexo feminino a um acúmulo de gordura abdominal, aumentando o 
risco de doenças cardiovasculares, diabetes a alguns tipos de câncer, 
como o de mama e de endométrio.

Uma das maneiras de diagnosticar a obesidade é através do IMC 
(índice de massa corporal) que é definido como o peso corporal (kg) 
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dividido pela altura ao quadrado e tem sido classificado para avaliar o 
estado nutricional.

O IMC (índice de massa corporal) pode ser influenciado por fatores 
que alteram a composição corporal, entre eles o sexo, a idade e a raça.

Fonte: adaptado de Borges (2006) e Lyon e Silva (2015).

Quadro 3.1 | Classificação do estado nutricional

Classificação IMC (kg/m²)

Baixo peso <18,5

Normal 18,5 a 24,9

Sobrepeso 25,0 a 29,9

Obesidade grau I 30,0a 34,9

Obesidade grau II 35,0 a 39,9

Obesidade grau III >40

O objetivo principal no tratamento da obesidade é o controle 
do peso corporal, que pode ser obtido através de uma alimentação 
equilibrada, prática de exercícios físicos regulares associados a terapias 
comportamentais, farmacológicas e fitoterápicas.

Quando falamos em aumento do peso corporal, no mesmo 
momento associamos ao aumento da gordura corporal.

Gordura é um termo genérico para a classe de lipídeos. Os lipídeos 
são macros nutrientes insolúveis em água, e esta insolubilidade na 
água deve-se à sua estrutura molecular, que se caracteriza por longas 
cadeias carbônicas que, por ter menor densidade, flutuam quando 
misturadas em água.   

Os lipídeos apresentam em sua estrutura átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio e, em algumas classes, contam ainda com 
fósforo, nitrogênio e enxofre.
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Fonte: elaborada pela autora.

Figura 3.4 | Lipídeos 

1.3 Metabolismo do tecido adiposo 

O tecido adiposo tem um metabolismo muito complexo e sofre 
influência de diversos fatores. Sua regulação ocorre por meio de 
nutrientes e sinais aferentes dos tradicionais sistemas neurais e 
hormonais, e depende das necessidades energéticas do indivíduo.

O metabolismo é uma atividade celular dirigida e coordenada, que 
pode abranger reações anabólicas (que se caracterizam pela síntese de 
tecidos com consumo de energia) e catabólicas (caracterizadas pela 
degradação de tecidos que liberam energia).

O metabolismo energético consiste no uso das vias para a obtenção 
da energia dos nutrientes provenientes dos alimentos através do 
rompimento das ligações químicas.

Os alimentos são fonte de macronutrientes, entre eles os 
carboidratos e as proteínas. Para que a energia destes nutrientes possa 
ser utilizada pelo organismo, diversos processos, como a digestão, a 
absorção e a metabolização devem ocorrer.

Após todo o processo de digestão acontecer, a energia é estocada 
nos reservatórios de energia nos tecidos e liberada de acordo com a 
necessidade.

De acordo com Guirro e Guirro (2004), o tecido adiposo remove os 
ácidos graxos da circulação para a síntese de triglicerídeos e também 
para manufaturá-los a partir da glicose. Deste modo, a célula adiposa 
estoca, sintetiza e libera ácido graxo, de acordo com a necessidade do 
organismo.
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Com relação ao metabolismo do tecido adiposo, dois processos 
acontecem, o que resulta no acúmulo ou na queima da gordura. 

A síntese ou formação de triglicerídeo recebe o nome de lipogênese. 
A hidrólise (lipólise ou “quebra” da gordura) realiza-se de forma contínua 
e combinada, predominando um ou outro e acordo com o momento 
metabólico do nosso organismo.

1.3.1 Lipogênese 

A lipogênese ocorre quando existe um balanço energético positivo, 
ou seja, a quantidade de alimento ingerida é maior do que a que é a 
gasta. Assim, o organismo sintetiza os triglicerídeos a partir dos ácidos 
graxos (G) e glicerol. 

A lipogênese é regulada por diversos fatores, como uma dieta 
hipercalórica e hiperlipídica, fatores hormonais e a genética.

Os ácidos graxos provêm da alimentação e o glicerol tem como 
fonte a glicose, sendo que os principais fatores que interferem na 
lipogênese são a insulina e a lipoproteína, denominada lipase.

A composição de nutrientes da dieta também regula a lipogênese 
no fígado e no tecido adiposo, bem como o tipo de carboidrato.

Estudos comprovam que a insulina é o principal hormônio da 
lipogênese e da conservação das reservas gordurosas. A insulina é 
responsável pelo aumento da penetração da glicose nas células, o 
que favorece a transformação de glicose em ácidos graxos, aumenta 
a atividade da LPL (lipoproteína lípase) no tecido adiposo, inibindo o 
efeito lipolítico dos hormônios.

A lipoproteína lipase é considerada a enzima “chave” no metabolismo 
das células adiposas e na obesidade. A sua quantidade e atividade 
específicas dirigem a entrada de quantidades diferentes de ácidos 
graxos livres nos diversos tecidos.
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Fonte: adaptada de Guirro e Guirro (2004).

Figura 3.5 | Ação da enzima lipase 

Quando ingerimos os carboidratos eles são transformados 
em glicose e esta glicose cai na corrente sanguínea. Quando esta 
concentração ultrapassa o limite máximo, o excedente é removido 
pelo fígado, sendo ele o responsável por armazená-la em seu interior 
sob a forma de glicogênio. Quando este glicogênio está excedente, 
ele é “quebrado” no fígado e  eliminado no sangue. Por consequência, 
ocorre a concentração de ácidos graxos na corrente sanguínea. Este 
excesso de ácidos graxos é armazenado dentro das células adiposas, 
sob forma de gordura.

A gordura tem sua cadeia quebrada no organismo pela ação da 
enzima lípase, produzida pelo pâncreas. As gorduras consistem de três 
moléculas de ácidos graxos com uma molécula de glicerol, formando 
uma estrutura denominada tiacilglicerol. A tão importante lipoproteína, 
denominada lípase, é considerada a enzima “chave” no metabolismo 
das células adiposas e na obesidade. A quantidade e a sua atividade 
específica dirigem a entrada de quantidades diferentes de ácidos graxos 
livres nos diversos tecidos

É importante destacar que uma série de condições varia para mais 
ou menos a atividade da LPL do tecido gorduroso; assim, verifica-se 
um aumento ou diminuição na ação enzimática.
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1.3.2 Lipólise 

Ocorrendo a necessidade de suprimento energético, os lipídeos 
estocados são mobilizados e transferidos para os tecidos na forma de 
ácidos graxos livres que são liberados dos adipócitos no processo da 
lipólise.

A lipólise ocorre pela mobilização dos lipídeos, pela hidrólise dos 
triglicerídeos pela enzima lípase em seus componentes (glicerol e 
ácidos graxos). Ambos passam à circulação, mas em certas condições, 
quando há excesso de glicose, realiza-se a síntese novamente dos 
triglicerídeos e, por outro lado, o glicerol liberado não pode ser mais 
utilizado, sendo retomado pelo fígado que irá mais uma vez converter 
em glicose.

Os ácidos graxos são liberados na corrente sanguínea e, então, 
levados até os músculos e o coração que são os principais locais de 
sua degradação.

O tratamento da obesidade deve ser realizado de maneira 
abrangente, de forma que envolva mudanças nos hábitos alimentares 
associados à prática regular de atividade física, nutricosméticos, 
fitoterápicos e tratamentos na área do embelezamento.

1.4 Lipodistrofia localizada

1.4.1 Conceito 

Esta alteração é conhecida popularmente como gordura localizada 
e se caracteriza pelo acúmulo de gordura de maneira desproporcional 
nas diferentes regiões corporais. Caracteriza-se pelo acúmulo de 
gordura, que normalmente ocorre em regiões específicas do corpo, 
sendo denominada adiposidade localizada.

De acordo com Medeiros (2004), a lipodistria localizada é como um 
aumento no volume do tecido adiposo de uma determinada região 
através da hiperplasia dos adipócitos ou mesmo uma hipertrofia, sem 
apresentar qualquer alteração metabólica intersticial.

A lipodistrofia localizada é o acúmulo de células gordurosas em 
áreas específicas, resistentes a dietas alimentares e exercícios físicos.

De acordo com Guirro e Guirro (2004), a distribuição regional da 
gordura depende de fatores como o sexo, hormônios, genética e os 
biotipos corporais. Com relação à mulher, é valido lembrar que estas 
passam por diversas fases nas quais ocorrem as alterações hormonais 
e que podem incrementar a duplicação das células de gordura.
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Uma destas fases é a puberdade quando ocorre a indução da 
duplicação das células adiposas depositadas sobre o abdômen, 
flancos, quadril, coxas, joelhos e mamas, conforme a carga genética, 
desenvolvendo as características sexuais secundárias da mulher 
(GUIRRO; GUIRRO, 2004).

A segunda fase acontece na gravidez, quando a interferência 
hormonal proporciona a duplicação de células gordurosas. Diversas 
mulheres, após a gravidez, alcançam seu peso anterior à gestação, 
porém ficam com depósitos de gordura localizada em regiões 
específicas como o abdômen.

Borges (2006) cita que os homens apresentam menor incidência 
ao acúmulo de gordura localizada, porém, quando isto ocorre, 
geralmente é na região abdominal e apresenta grande correlação com 
as doenças cardiovasculares.

1.4.2 Distribuição da gordura corporal

Os biotipos corporais podem ser chamados também de tipos 
morfológicos de corpo e estão relacionados às diferenças clínicas e 
metabólicas do predomínio do tecido gorduroso.

Dois biotipos corporais são predominantes e recebem o nome de 
androide e ginoide.

1.4.2.1 Biotipo androide 

No biotipo androide o acúmulo de gordura concentra-se na 
região superior do corpo (região de cintura escapular, braços, tórax e 
abdômen).

Este tipo de gordura está na grande parte das vezes relacionada 
a quadros endocrinológicos, como o hiperinsulinismo (caracteriza-
se pelo excesso de produção de insulina pelo pâncreas por ingestão 
excessiva de carboidratos e glicose levando a alterações metabólicas) e 
à morfologia genética, sendo muito comuns nos homens.

Existe predomínio de células adiposas nas regiões abdominais. 
Estes adipócitos sofrem depósito de triglicerídeo de forma lábil, pois 
são mais sensíveis aos estímulos lipolíticos.
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Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/vetor/corpo-forma-de-ma%C3%A7%C3%A3-e-pera-conceito-gm482774296-
70239261?st=_p_corpo%20formato%20de%20pera>.

Figura 3.6 | Biotipo corporal androide

1.4.2.2 Biotipo ginoide  

É caracterizado pelo predomínio de células gordurosas nas regiões 
femoro-glúteas, e abdômen inferior. Estas células adiposas são 
dependentes dos hormônios sexuais femininos e são metabolicamente 
mais estáveis e resistentes à lipólise.

Sua origem está relacionada a fatores hereditários somados às 
alterações hormonais. Comumente encontrada no sexo feminino, 
no qual se pode visualizar um acúmulo de gordura na parte inferior 
do abdômen, glúteos e coxas, com um aumento do diâmetro 
bitrocantérico (região de quadris).

Na distribuição de gordura ginoide as células mais numerosas 
envolvidas em uma trama lamelar de tecido conjuntivo são menos 
sensíveis às variações de fluxo sanguíneo e com maior tendência à 
hipertrofia.

Por possuírem número maior de receptores para estrogênio, o 
acúmulo destas células é aumentado após os 18 anos, com objetivo 
de reserva de energia para a gravidez e lactação (MEDEIROS, 2004).
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Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/vetor/corpo-forma-de-ma%C3%A7%C3%A3-e-pera-conceito-gm482774296-
70239261?st=_p_corpo%20formato%20de%20pera>. Acesso em: 20 ago. 2017.

Figura 3.7 | Biotipo corporal ginoide 

Em relação à distribuição da gordura corporal, outros biotipos 
também são encontrados, como o biotipo corporal ampulheta. Este 
é muito cobiçado pelo público feminino, uma vez que é caracterizado 
pelo equilíbrio entre as medidas entre o quadril e a região de cintura 
escapular.

Neste tipo morfológico, a cintura é bem demarcada e, quando 
ocorre um aumento de gordura, esta se concentra na região do 
abdômen.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/vetor/types-of-body-gm613239126-105827119?st=_p_corpo%20formato%20
de%20pera>. Acesso em: 29 ago. 2017.

Figura 3.8 | Biotipo corporal ampulheta
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Outro biotipo que pode ser encontrado em uma avaliação estética 
é o triângulo, neste a região do busto e dos ombros são mais estreitos 
que o quadril. A cintura é fina e o acúmulo de gordura aparece na 
região do culote.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/vetor/types-of-body-gm613239126-105827119?st=_p_corpo%20formato%20
de%20pera>. Acesso em: 29 ago. 2017.

Figura 3.9 | Biotipo corporal triângulo

O biotipo triângulo invertido é caracterizado por quadril menor que 
as costas e os ombros e as pernas finas.

Fonte: <http://www.istockphoto.com/br/vetor/types-of-body-gm613239126-105827119?st=_p_corpo%20formato%20
de%20pera>. Acesso em: 22 ago. 2017.

Figura 3.10 | Biotipo corporal triângulo invertido 
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No biotipo corporal oval, a cintura não é marcada, apresenta 
acúmulo de gordura na região central do corpo, como abdômen, 
braços e quadril, com pernas e braços mais finos em relação ao tronco.

Fonte: <https://talitalangwinski.com/2016/09/21/quais-os-melhores-tipos-de-roupas-para-o-biotipo-oval/>. Acesso 
em: 18 out. 2017.

Figura 3.11 | Biotipo corporal oval 

A distribuição da lipodistrofia localizada está relacionada ao biotipo 
corporal podendo acometer diferentes regiões.

Para saber mais

Você sabia que tecido adiposo exerce funções importantes no nosso 
corpo? Este tecido representa um importante reservatório de energia, 
principalmente nos momentos de jejum prolongado. 

Questão para reflexão

A responsabilidade do profissional do embelezamento abrange uma 
série de particularidades, que geralmente vão além de resolver as 
imperfeições dos tecidos subcutâneos.

Atividades de aprendizagem

1. O metabolismo do tecido adiposo é complexo contando com duas 
situações bastante significativas. No que consiste a lipólise?
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2. No que se caracteriza a lipodistrofia localizada?
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Abordagens terapêuticas no tratamento da 
lipodistrofia localizada
Introdução à seção

O cuidado com a aparência e com o corpo é uma realidade na qual, 
a cada dia, a procura por procedimentos na área do embelezamento 
tem crescido de maneira bastante significativa.

O tratamento da lipodistrofia localizada abrange equipe 
multidisciplinar, pois  além das técnicas manuais associadas à 
cosmetologia, a reeducação alimentar e a atividade física são peças 
fundamentais para que os resultados obtidos sejam satisfatórios.

2.1 Abordagens terapêuticas 

Para que o tratamento da lipodistrofia localizada seja eficaz, deve 
ser realizada de maneira multiprofissional envolvendo profissionais 
educadores físicos, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas e os 
profissionais da beleza.

Seção 2

Fonte: elaborada pela autora.

Quadro 3.2 | Abordagem terapêutica para o tratamento da lipodistrofia localizada

a- Medidas dietéticas (adequação dietética individual) / Nutricosméticos

b- Atividade física

c- Farmacologia (uso de fitoterápicos)

d- Tratamentos na área do embelezamento 

Eletroterápicos, recursos estéticos manuais, protocolos cosméticos.

2.2 Atividade física 

A atividade física é a maneira mais adequada e saudável de perder 
peso, pois proporciona diversos benefícios ao organismo sobre o 
tecido adiposo, diminui a gordura e aumenta a capacidade lipolítica 
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das células adiposas. Sobre o tecido muscular aumenta o tamanho 
e o tônus das fibras musculares tonificando-as aumentando a massa 
magra (músculos) e diminuindo a massa gorda (gordura).

Sobre a circulação, melhora o fluxo circulatório de todos os órgãos 
do corpo, aumenta as trocas metabólicas e gasosas dos tecidos 
periféricos, promove aumento da circulação de retorno e linfática, uma 
vez que a ação mecânica da massa muscular exerce pressão sobre as 
paredes das válvulas dos vasos venosos e linfáticos.

A prática regular de atividade física beneficia também o psicológico 
do indivíduo, uma vez que aumenta a produção de endorfinas que 
melhoram o estado de ânimo, a disposição e diminui a depressão, pois 
reduz a ansiedade, melhora a autoestima e a imagem-corporal.

Estudos apontam que a atividade física regular é capaz de ter impacto 
significativo sobre a prevenção e/ou controle da hipertensão arterial 
sistêmica, diabetes mellitus não insulino-dependente, dislipidemia, 
obesidade, osteoporose, asma brônquica e outras doenças pulmonares, 
além de poder diminuir sintomas depressivos e de ansiedade.

Diminuir a quantidade da gordura corporal e aumentar a massa 
magra consiste na peça-chave para a manutenção de um corpo 
visualmente mais bonito e saudável.

Em um processo de redução de medidas a atividade física é 
fundamental no sentido de que haja uma troca nas composições 
corporais com o aumento da massa muscular e diminuição da massa 
gorda. O ideal é a associação de exercícios aeróbios com os exercícios 
anaeróbios através das atividades de caminhada, corrida e musculação.

 Fonte: <goo.gl/yBfqjf>. Acesso em: 13 nov. 2017. 

Figura 3.12 | Exercício físico 
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2.3 Alimentação 

A alimentação é a peça-chave para a redução de peso, redução de 
medidas e uma maior qualidade de vida.

De acordo com o ditado “somos aquilo que comemos”, uma 
realidade notória tanto na imagem pessoal como na saúde da pele em 
geral.

As medidas dietéticas podem induzir o organismo à utilização do 
seu capital energético de reserva, provocando um déficit calórico, 
tornando o balanço energético negativo com uma dieta hipocalórica, 
hipolipídica e hipoglicídica.

2.3.1 Alimentos funcionais no controle da obesidade

O termo alimento funcional foi utilizado pela primeira vez no Japão, 
na década de 1980, e se refere aos alimentos processados que contêm 
ingredientes que podem desempenhar funções específicas no corpo, 
além de valor nutritivo (PUJOL, 2011).

De acordo com a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
alimento funcional pode ser definido como um alimento ou ingrediente 
que, quando consumido, produza efeitos metabólicos e benéficos à 
saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica.

Estes alimentos acarretam benefícios ao organismo e à estética 
corporal, porque os ingredientes neles contidos favorecem os 
resultados nas diversas disfunções estéticas.

Na lipodistrofia localizada o uso de alimentos termogênicos e dietas 
com baixo teor de gorduras devem fazer parte do tratamento.

Os alimentos funcionais para controlar a obesidade agem de duas 
maneiras na sensação de fome/saciedade e como o aumento do 
gasto calórico através do efeito termogênico.

Entre os alimentos funcionais que auxiliam no controle de peso e 
da ansiedade estão o ômega-3, ômega-6, fitoesteróis, catecinas, fibras 
e o resveratol.

2.3.1.1 Omêga-3

É um ácido graxo poli-insaturado encontrado nos peixes de águas 
frias, que exerce poder anti-inflamatório e protetor das doenças 
cardiorrespiratórias.

Estudos sugerem que o efeito na redução da gordura corporal está 
ligado à apoptose dos adipócitos e supressão do apetite.
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2.3.1.2 Fistoesteróis 

São moléculas muito parecidas com o colesterol, com efeito 
hipocolesterolêmico.

Diminuem as concentrações plasmáticas de colesterol LDL, têm 
propriedade anti-inflamatória, antidiabética e antipirética.

2.3.1.3 Catecinas 

É um tipo de flavonol presente no chá verde. Tem efeitos na redução 
da gordura corporal através da indução de apoptose em adipócitos 
maduros.

Possuem atividade antioxidante e termogênese no tecido adiposo 
marrom.

2.3.1.4 Fibras

Contribuem para uma menor ingestão alimentar por meio de 
mecanismos que aumentam a saciedade.

A maior mastigação destes alimentos aumenta os estímulos salivares 
e a liberação de ácidos estomacais, retardando o esvaziamento gástrico 
e mantendo o indivíduo saciado por mais tempo.

2.3.1.5 Resveratrol

É um composto encontrado na casca de uvas. Possui atividade 
anti-inflamatória, antioxidante, modulação do metabolismo lipídico, 
reduzindo a secreção do colesterol. 

2.3.2 Fitoterápicos usados no tratamento da obesidade e da 
lipodistrofia localizada

Desde os primórdios da humanidade, o tratamento e a cura da 
enfermidade restringiam-se ao uso de plantas naturais.

A fitoterapia é uma terapêutica caracterizada pelo uso das plantas 
medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas.

A transição da medicina convencional para a oriental está cada vez 
mais evidente na população e esta tendência contribui para o aumento 
da procura por terapias alternativas para a prevenção e tratamento de 
diversas doenças.

Nos dias de hoje, existe uma crescente busca pela medicina 
alternativa e o interesse global por estes produtos tem crescido de 
forma significativa.

Os fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas 
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medicinais e devem oferecer garantia de qualidade, efeitos terapêuticos 
comprovados, composição padronizada e segurança de uso.

De acordo com a Resolução RDC n° 48, de 16 de março de 2004, 
emitida pela Anvisa, que dispõe sobre o registro de medicamentos 
fitoterápicos e revoga a RDC 17, de 24 de fevereiro de 2000, fitoterápico 
é todo medicamento obtido empregando-se apenas matérias-primas 
ativas vegetais.

No entanto, é preciso ter cuidados na administração destes produtos 
uma vez que o uso em excesso pode causar efeitos hepatotóxicos.

 2.3.2.1 Fitoterápicos com ação termogênica 

Estes têm a função de transformar em energia as calorias 
provenientes da gordura corporal e da alimentação.

Os produtos termogênicos visam, através da ação termogênica, 
manter seu metabolismo acelerado para que tenha maior queima 
calórica ao longo do dia.

Fazem parte desse grupo os seguintes extratos:

Citrus aurantium

Camellia sinensis

2.3.2.1.1 Citrus aurantium

Obtido da laranja-amarga, tem a função de acelerar o metabolismo, 
promovendo maior gasto de calorias e queima de estoques de gordura.

Estudos comprovam que estes compostos promovem atividade 
lipolítica nos adipócitos dos humanos sendo usados para reduzir a 
massa corporal de gordura em obesos.

A dose recomendada é de 500 mg.

2.3.2.1.2 Camellia sinensis

O chá-verde é o extrato seco da planta Camellia sinesis, composto 
de polifenólicos como os flavonoides.

Um dos efeitos benéficos do chá-verde é uma redução significativa 
do colesterol, além de uma indução na perda de peso.

A dosagem indicada é 50 a 100 mg/dia do extrato seco, devendo 
ser consumido preferencialmente pela manhã.

2.3.3 Reguladores enzimáticos 

Uma característica bastante importante da maioria das enzimas é 
que suas atividades não são constantes e podem ser moduladas para 
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que funcionem de forma adequada às necessidades fisiológicas das 
células.

Neste grupo estão os extratos de Phaseolus vulgaris e Cassia 
nomame.

2.3.3.1 Phaseolus vulgaris

É conhecido também por faseolamina que é uma glicoproteína 
extraída do feijão-branco e tem ação reduzindo as concentrações 
plasmáticas de glicemia e insulina.

2.3.3.2 Cassia nomame

Tem ação inibidora da lipase (diminui a absorção e a digestão da 
gordura) sendo indicada para auxiliar no emagrecimento, além de 
promover a redução do colesterol, da glicose e do ácido úrico.

A dosagem usual é de 200 a 600 mg/dia de acordo com a 
recomendação médica.

2.3.4 Fibras e mucilagens 

As fibras alimentares estão presentes nos alimentos de origem 
vegetal, englobando um conjunto de compostos que não podem ser 
digeridos pelas enzimas do nosso sistema gastrointestinal.

Os efeitos do consumo diário das fibras estão relacionados ao 
melhor funcionamento da atividade intestinal além de exercer uma 
sensação de saciedade por um tempo maior.

Fazem parte deste grupo Amorphophallus konjac, Cyamopsis 
tetragonolobus, Plantago psyllium.

2.3.4.1 Amorphophallus konjac

Consiste em um gel viscoso que atua ao sequestrar os lipídeos 
tendo ação sacietógena e laxativa. Seu uso é recomendado antes das 
refeições e a posologia indicada é de 1500 a 2000 mg, de acordo com 
a prescrição médica.

2.3.4.2 Cyamopsis tetragonolobus

Esta goma, quando ingerida com líquidos, proporciona sensação 
de plenitude gástrica, inibindo naturalmente a fome. Deve ser ingerida 
antes das refeições, com água, e a dose usual é de 1000 a 2500 mg/
dia.

2.3.4.3 Plantago psyllium

É uma fibra solúvel em água derivada da casca de sementes maduras 
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de Plantago ovata. Reduz a absorção da gordura pelo organismo e 
a dosagem recomendada é de 1000 a 1500 mg/dia, diluídos em um 
copo com água.

2.3.4.4 Passiflora incarnata 

É uma erva usada para fins sedativos, ansiolíticos e indutores do 
sono. É obtido a partir dos rizomas e raízes da planta, usado para o 
tratamento da ansiedade. A dose usual para ansiedade é de 100 a 500 
mg/dia, e para insônia 400 a 900 mg/dia.

2.4 Formulações compostas por suplementos fitoterápicos para o 
tratamento da lipodistrofia localizada

Sulfato de glucosamina: 200 mg, Silício orgânico: 50 mg, L-glicina: 
300 mg, L-prolina: 300mg, Quercetina: 200mg, Vitamina C: 200 mg, 
Vitamina E: 80 mg, Selênio: 50 mg, Cálcio carbonato: 300 mg, Extrato 
de chá-verde: 250 mg, Pycnogenol: 35 mg. Administrar 2 doses ao dia.

Citrus aurantium: 300 mg, Pholia magra: 200 mg, Extrato de 
silimarina: 100 mg.  Administrar uma cápsula ao dia.

Centella asiática: 200 mg, Licopeno: 10 mg, Tea- Polyphenol: 300 
mg. Administrar 2 doses ao dia.

2.5 Cosmetologia no tratamento da lipodistrofia localizada 

A cosmetologia é uma ciência multidisciplinar, dependente de 
ciências como a química, a física e a anatomia da pele.

É a ciência que estuda os produtos cosméticos em todos os seus 
aspectos. O princípio ativo de um cosmético é a substância que exerce 
efeito mais acentuado, ou seja, aquele que confere ao produto a ação 
final a que se destina.

Uma formulação cosmética pode conter mais de um princípio 
ativo, cada um com a sua finalidade principal.

O uso dos cosméticos é uma prática desde os tempos remotos. 
Documentos históricos relatam o uso de bálsamos, óleos, pinturas no 
rosto e corpo como forma de proporcionar embelezamento.

Um dos maiores símbolos da beleza foi a rainha Cleópatra que, 
na sua época (69 a 30 a.C.), usava o leite de cabra e a argila para o 
embelezamento, sendo uma das primeiras referências de beleza e 
vaidade. Outra referência de sensualidade é a Rainha Nefertiti, que 
usava nos olhos pinturas por meio de substâncias minerais e vegetais.

Até meados da década de 30, o número de matérias-primas para 
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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 consolidando o mercado da beleza.

O Brasil é o terceiro maior mercado de produtos de higiene pessoal, 
perfumaria e cosméticos, estando atrás apenas dos Estados Unidos e 
da China.

 Os ativos cosméticos podem estar veiculados em cremes ou gel 
usados nas técnicas de massagem e cremes de redução de medidas 
corporais que vêm crescendo de maneira significativo no mercado da 
estética.

Os benefícios destes ativos originam-se da combinação de um 
conjunto de componentes presentes nas formulações cosméticas.

Para o tratamento da lipodistrofia localizada devemos trabalhar 
com diferentes princípios ativos com o intuito de proporcionar uma 
melhora do quadro.

Segundo Borges (2006), a cosmetologia utiliza princípios ativos com 
formas veiculares de grande capacidade de permeação, promovendo o 
aumento da circulação sanguínea e linfática, a dissociação das fibroses 
de gordura que vão colaborar coma enzima AMPc  (Monofosfato 
Cíclico de Adenosina), acelerando sobremaneira a hidrólise de gordura 
na formação de ácidos graxos e glicerol, substâncias facilmente 
conduzidas pela corrente sanguínea. Desta maneira, os procedimentos 
para o tratamento da lipodistrofia localizada devem consistir em 
aumentar a produção da enzima AMPc para que ocorra maior 
combustão das gorduras acumuladas.

Outros ativos também muito usados na área da estética são aqueles 
que promovam a atividade da enzima lipase com as algas marinhas. 

Ativos que agem inibindo a fosfodieserase, as xantinas, que atuam 
eliminando os ácidos graxos como a L-carnitina, inibem a lipogênese, 
como a iombina, que estimulam a circulação sanguínea, como o 
Gingko biloba, nicotinato de metila.

Estes ativos quando associados às técnicas manuais e aos produtos 
home-care potencializam os resultados de maneira significativa, 
de forma a:incrementar a microcirculação melhorando o aporte de 
oxigênio e nutrientes e auxiliando na remoção das toxinas acumuladas 
nos tecidos; normalizar a permeabilidade capilar e reforçar o sistema 
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circulatório através de ativos para a circulação sanguínea, como o 
nicotinato de metila e gingko biloba; diminuir o edema e favorecer 
a modelagem corporal através dos recursos eletroterápicos, da 
cosmetologia e dos recursos manuais, como a massagem modeladora.

Para que os efeitos sejam mais rápidos e eficazes deve-se contar 
com o tratamento clínico realizado em cabine de estética envolvendo 
técnicas e cosméticos, tratamento home-care com uso de fitoterápicos 
e tópicos (cremes), atividade física regular e reeducação alimentar.

2.6 Recursos terapêuticos manuais no tratamento da lipodistrofia 
localizada

Os recursos manuais associados à gama de cosméticos é hoje uma 
das principais técnicas realizadas no centro estético com resultados 
satisfatórios.

A massagem exerce influência em diversos sistemas corporais 
beneficiando grande parte do organismo. Sobre o tecido tegumentar, 
através do toque, promove uma esfoliação cutânea, auxilia na 
eliminação das células mortas e na revitalização dos tecidos. Sobre o 
sistema circulatório promove uma melhora da nutrição local, auxilia na 
remoção de toxinas, além de melhorar a circulação de retorno.

Diversos benefícios são obtidos com a massagem, como 
desobstrução dos poros proporcionando nutrição à pele, hidratação, 
eliminação das células mortas através das manobras, estímulo da 
circulação sanguínea e do retorno venoso, eliminação da retenção de 
líquido e melhora no aspecto da lipodistrofia localizada.

2.6.1 Massagem modeladora 

É uma técnica que utiliza movimentos rápidos, intensos e repetitivos 
através dos movimentos de massagem clássica (deslizamento, 
amassamento, fricção), estimula a circulação, promove redução de 
medidas auxiliando no combate da lipodistrofia localizada, sempre 
associada a cremes com princípios ativos com ação vasodilatadora e 
lipolítica.

Esta massagem tem como objetivo principal a redução de medidas, 
que consiste na drenagem da área local com a eliminação das toxinas 
levando à redução de medidas.

É indicada no combate da lipodistrofia localizada, uma vez que um 
tecido mal oxigenado, subnutrido com poucas trocas metabólicas, 
implicará um tecido desorganizado e este compreende uma série 
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de distúrbios no metabolismo de líquidos. Assim, como a massagem 
proporciona diversos benefícios ao sistema circulatório, é indicada para 
o tratamento da lipodistrofia localizada.

2.6.2 Massagem turbinada 

É uma técnica que consiste no massageamento do corpo com 
movimentos rápidos, intensos e repetitivos. Associa os movimentos da 
massagem modeladora com auxílio de um instrumento denominado 
roller.

O rolo massageador, conhecido como roller, é constituído por 
ventosas feitas de borracha sintética que fazem um leve movimento 
de sucção quando manipuladas sobre a pele. O cabo de madeira 
juntamente com as ventosas desliza facilmente sobre o eixo central 
promovendo a massagem corporal.

Fonte: <http://spaco-urbano.blogspot.com.br/2013/03/massagem-modeladora-com-roller.html>. Acesso em: 3 set. 
2017.

Figura 3.13 | Massagem turbinada 

O ideal é que cada cliente tenha seu próprio roller, no entanto a 
assepsia deve ser realizada lavando e escovando o aparelho com sabão 
neutro, sendo seco em seguida com auxílio de um papel toalha.

Os benefícios proporcionados por esta técnica são aumento da 
circulação sanguínea, maior aporte de oxigênio e, consequentemente, 
nutrição celular e tecidual, liberação das toxinas acumuladas, redução 
de edemas, maior penetração dos princípios ativos contidos nos 
produtos cosméticos e redução das medidas corporais.

É necessário um meio de contato para facilitar o deslizamento. Os 
cremes com princípios ativos que promovam a redução de medidas 
são os mais indicados.
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Para saber mais

Você sabia que os protocolos para os tratamentos na área do 
embelezamento devem ser individualizados e desenvolvidos de acordo 
com a avaliação e a anamnese previamente empregada em seu cliente?

2.6.3 Protocolos destoxi e redução 

Estes protocolos têm como objetivo remover as toxinas da pele 
e do tecido adiposo ao mesmo tempo que auxiliam na redução de 
medidas por meio dos ativos escolhidos, provocando uma reação 
termogênica que estimula a vasodilatação superficial, elimina toxinas, 
potencializando a penetração dos ativos contidos nos diferentes 
produtos que podem ser associados nesta técnica.

É conhecido por ser um tratamento de impacto que associa 
produtos eficazes que agem diretamente no metabolismo corporal, 
desintoxicação e redução de medidas.

Um dos produtos que podem ser associados nestes protocolos 
é a argila, conhecida como “barro milagroso” e usada em diferentes 
tratamentos corporais. Rica em oligoelementos, a argila possui 
propriedades que variam de acordo com a sua composição. 

Agem ativando a circulação periférica, são absorventes, antioxidantes, 
calmantes, analgésicas, cicatrizantes, descongestionantes, 
purificadoras, refrescantes, regeneradoras e bactericidas.

Questão para reflexão

Você sabia que muitos ativos cosméticos são recursos essenciais na 
área do embelezamento no tratamento das disfunções estéticas?

2.7 Protocolos para o tratamento da lipodistrofia localizada 

2.7.1 Protocolo destoxi e redução

O objetivo deste protocolo é higienizar e esfoliar a pele para 
melhorar a absorção dos ativos, estimular e desintoxicar os tecidos, 
reduzindo o edema e as toxinas.

01-  Iniciar o procedimento realizando a higiene da pele com 
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sabonete específico para o corpo.

02-  Esfoliar a região com o objetivo de remover as células mortas 
e penetrar de maneira mais uniforme os ativos dos produtos.

03-  Aplicar fluido hiperemiante nas regiões acometidas com a 
lipodistrofia localizada, massagear até a absorção total do 
produto e aguardar até visualizar a hipermia. Este fluido tem o 
objetivo de promover a vasodilatação da região.

04-  Promover massagem utilizando um fluido contendo ativos 
estimulantes, drenantes e desintoxicantes, que devem ser 
massageados até a absorção total.

05-  Em uma cubeta, misturar duas colheres de sopa de argila 
verde com sais térmicos ou redutores, e acrescentar fluido 
com ativos desintoxicantes. Esta mistura deverá ficar com uma 
consistência cremosa a ser aplicada na região tratada.

06-  Envolver o cliente com papel filme e, em seguida, colocar 
uma manta ou lençol de Mayler, deixando os produtos agirem 
por 50 minutos. O objetivo desta manta é produzir calor para 
otimizar os resultados.

07-  Remover a manta e limpar a cliente com bandaletes 
umedecidas em água.

08-  Finalizar o procedimento realizando manobras de massagem 
modeladora.

Atividades de aprendizagem

1. De que maneira a lipodistrofia localizada deve ser tratada? 

2. No que consistem os protocolos de destoxi-redução?
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Conceitos e fisiopatologia das estrias
Introdução à seção

As estrias são consideradas afecções estéticas que provocam 
irregularidades na pele e são consideradas inestéticas, comprometendo 
a qualidade de vida do indivíduo.  

3.1 Conceito das estrias 

As estrias foram descritas pela primeira vez em 1773, em mulheres 
em grávidas. São denominadas afecções cutâneas que são, de certa 
forma, desagradáveis aos olhos do ponto de vista estético e que 
acarretam grandes problemas emocionais.

As estrias aparecem como lesões eritemato-purpúricas que evoluem 
para alterações brancas e atróficas. Inicialmente, foram descritas como 
cicatrizes, sendo que esta classificação foi derrubada por Pieraggi, uma 
vez que existem diferenças entre as cicatrizes e as estrias.

As estrias são classificadas como uma atrofia tegumentar adquirida 
que se caracteriza pela diminuição da espessura da pele. Têm aspecto 
linear com um ou mais milímetros de largura e são provenientes 
do rompimento das fibras elásticas e colágenas. Inicialmente são 
avermelhadas e, com a evolução, tornam-se esbranquiçadas, descritas 
como: tiras ou linhas, com depressão ou elevação do tecido, na qual 
há uma mudança de cor e textura.

As estrias aparecem paralelas em relação às outras estrias e são 
perpendiculares às linhas de fenda da pele.

Estas alterações indicam um desequilíbrio estético localizado em 
que são evidenciadas por secura, pregueamento e menor elasticidade, 
são atróficas, uma vez que na região é observada uma diminuição da 
espessura da pele.

Encontram-se situadas na derme onde temos as fibras elásticas e 
colágenas.

Podem ser raras ou numerosas e, geralmente, apresentam caráter de 
bilateralidade, tendo uma tendência de se distribuirem simetricamente 
em ambos os lados.

Seção 3
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Fonte: <https://www.tuasaude.com/tratamento-para-estrias/>. Acesso em: 4 set. 2017.

Figura 3.14 | Estrias brancas

3.2 Sintomas

Os sintomas variam de indivíduo para indivíduo, sendo que os 
primeiros sinais clínicos são caracterizados por prurido, erupção 
papular plana de aspecto eritematoso.

Para saber mais

Estrias ocorrem em mais de 70% das gestantes. Elas tendem a se 
desenvolver a partir da 25ª semana gestacional. Apesar de sua etiologia 
não ser bem compreendida, aceita-se que a combinação de fatores 
genéticos com alterações endócrinas e estiramento mecânico da pele 
têm papel significante (BORGES, 2006).

3.3 Etiologia 

 Estudos mostram que as estrias são resultantes da combinação 
de estiramento mecânico da pele com fatores genéticos e alterações 
endócrinas.

É uma alteração considerada multifatorial na qual as mudanças 
nas estruturas que aguentam forças tênsil e elasticidade geram um 
“afinamento” do tecido conectivo que, aliado a maiores tensões sobre 
a pele, produzem as estriações cutâneas.

De acordo com Guirro e Guirro (2004), existem três teorias que 
tentam justificá-las. Entre elas estão a mecânica, endocrinológica e 
infecciosa.
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3.3.1 Teoria mecânica 

Esta teoria defende que as estrias aparecem em virtude de um 
estiramento repentino da pele em fases específicas da vida e, por 
consequência, a lesão das fibras elásticas e colágenas do tecido.

As fibras elásticas separam-se em vários segmentos fibrilares e 
as fibras de colágeno separam-se e se alargam. Desta maneira, suas 
causam estariam relacionadas ao crescimento muito rápido, como 
na adolescência, aumento do peso corporal, como na obesidade, 
hipertrofia muscular ou distensão abdominal considerável, como nos 
casos de uma gestação.

Estrias ocasionadas por hipertrofia muscular

Fonte: <https://www.belezamasculina.com.br/como-tratar-estrias-na-pele/>. Acesso em: 18 out. 2017.

 Figura 3.15 | Estrias por ação mecânica 

3.3.2 Teoria endocrinológica ou hormonal 

Alguns autores sugerem que o aparecimento das estrias está 
relacionado a uma forte influência hormonal e que está presente em 
todas as formas de aparecimento das lesões como na obesidade, na 
adolescência e na gestação.

Alguns hormônios, como o cortisol e o adrenocorticotrófico, agem 
sobre os fibroblastos conduzindo para o aumento do catabolismo da 
proteína promovendo alterações nas fibras elásticas e colágenas.

Nesta teoria muitos autores postulam uma relação causal à afecção 
em si com utilização de drogas, como os esteroides tópicos ou 
sistêmicos como a testosterona.

Estudos indicam a relação das estrias com as alterações hormonais 

Estrias
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provocadas por corticoides tópicos como a dexametasona, 
betametasona ou hidrocortisona, por exemplo.

3.3.3 Teoria infecciosa

Esta teoria é a menos aceita entre os pesquisadores, pois diz 
que diversas infecções, como a febre tifoide, a febre reumática, a 
hanseníase, danificariam as fibras elásticas, originando as estrias.

No entanto, muitos atribuem o surgimento desta pelos corticóides 
ministrados durante estes processos infeccioso, sendo este o fator 
desencadeante das estrias.

3.3.4 Genética 

Estudo tem relacionado o surgimento das estrias diretamente com 
a genética. 

Pesquisas indicam que a pele de indivíduos com estrias apresenta 
uma redução de genes codificadores de colágenos, elastina e 
fibronectinas, além de uma acentuada alteração nos fibroblastos.

3.4 Evolução das características das estrias 

A fase inicial é chamada de fase inflamatória, quando a derme pode 
se apresentar edematosa. As estrias são avermelhadas, finas e podem 
gerar prurido, sendo chamadas de estrias rubras.

Quando há o rompimento das fibras, ocorre o entorno do sangue 
e um pequeno hematoma refletindo uma coloração alterada da pele. 
A região é caracterizada por uma vermelhidão e indica o processo 
inflamatório que é provocado pela distensão das fibras elásticas.

Quando o processo de formação já está instalado, isto é, na fase 
atrófica, tornam-se esbranquiçadas e são denominadas estrias albas. 
Tornam-se mais largas, devido ao rompimento das fibras elásticas de 
colágenas.

A pele estriada apresenta alterações nas fibras colágenas, nos 
fibroblastos e na substância fundamental amorfa, caracterizando-se 
assim uma alteração dérmica inestética.

3.5 Incidência das estrias 

As estrias são encontradas em ambos os sexos, sendo mais 
incidente no sexo feminino. O surgimento pode ser variável, mas é 
mais frequente na puberdade e adolescência.

No período da puberdade são comumente encontradas na região 
de glúteos, coxas, mamas e região lombar, sendo que na região lombar 
é mais comum no sexo masculino.
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Fonte: <https://dsfsecrets.files.wordpress.com/2015/03/att_1427342038406_photogrid_1427341426066.jpg>. Acesso 
em: 7 set. 2017.

Figura 3.16 | Estrias vermelhas na região lombar 

3.6 Localização das estrias 

Estas alterações podem acometer diversas regiões do corpo, no 
entanto é observada uma incidência maior nas regiões de glúteos, seios, 
abdômen, coxas e região lombossacral (comum no sexo masculino).

3.7 Tratamento das estrias 

O tratamento de estrias é desafiador e estabelece disciplina e 
persistência por parte do cliente.

Tem por finalidade suprimir o tecido fibroso, substituindo-o por 
células novas, restabelecendo a elasticidade e a aparência saudável da 
pele.

A busca é constante de recursos e técnicas apropriados para 
a reparação do tecido conjuntivo lesado pelas estrias, na busca 
de alternativas para, se não erradicar, pelo menos, minimizar as 
consequências físicas e psicossociais dos portadores de estrias. 

 Os tratamentos citados na literatura pesquisada variam de acordo 
com o estágio de evolução da estria, dentre deles o eletrolifiting, laser 
de baixa potência, microdermoabrasão, radiofrequência, luz intensa 
pulsada e peelings químicos e mecânicos.

Questão para reflexão

Uma das formas de tratamento das estrias são os peelings químicos que 
proporcionam resultados satisfatórios. No entanto, é muito importante 
que os profissionais do embelezamento tenham consciência na 
competência da área de atuação que, neste caso, é o peeling muito 
superficial.
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Atividades de aprendizagem

1. Para a teoria mecânica, qual é a causa do aparecimento das estrias?

2. Quais são os sintomas das estrias?
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Abordagens terapêuticas no tratamento das estrias
Introdução à seção

Os avanços da estética e da cosmética no Brasil e no mundo são 
grandes, e esses recursos estão cada vez mais acessíveis à população 
em geral. É importante salientar que a beleza e a qualidade da pele 
estão intimamente relacionadas a uma alimentação saudável e a um 
estilo de vida adequado.

O mercado da estética e da cosmética está a cada dia mais atrativo 
e com promessa de resultados satisfatórios, no entanto é necessário 
lembrar que a estética trata o organismo como um todo, por isso 
equilíbrio é a palavra-chave para que o resultado seja significativo, e 
estar em equilíbrio é cuidar da alimentação, da mente e do espírito.

4.1 Terapia de indução de colágeno por microagulhamento-
dermaroller

Consiste em uma técnica de microagulhamento que ficou 
conhecida por dermaroller, uma vez que esta marca fabrica o recurso 
no Brasil.

O microagulhamento, também chamado de microneedling, tem 
sido usado frequentemente no tratamento de cicatrizes de acne, 
estrias e para o rejuvenescimento facial. 

Consiste em um estímulo mecânico à produção de colágeno 
realizado por meio de um rolamento de um cilindro com pequenas 
agulhas que provocam microlesões na pele. Suas micro agulhas 
produzem canais na pele, utilizados também para a penetração de 
ativos na derme e epiderme.

As microagulhas podem variar de 0,5 a 3 mm de diâmetro e se 
dispõem ao redor de um cilindro, o roller, que também possui uma 
haste para manuseio.

Antes do procedimento é aplicada uma pomada anestésica 
e, após, o roller é passado diversas vezes na pele. Este contato cria  
micro-orifícios ou escoriações que cicatrizam em poucos dias.

Após o procedimento, a pele passa pelo processo de inflamação, 

Seção 4
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proliferação e remodelação. A partir disto, ocorre a reprodução das 
células, e o tecido cutâneo é reestruturado.

Fonte: <http://entregademedicamentos.com.br/perfumariadrogadelia/saiba-o-que-e-dermaroller-no-rosto/>. Acesso 
em: 7 set. 2017.

Figura 1.14 | Dermaroler

4.2 Peeling químico 

O peeling é uma técnica que visa à renovação celular da pele. É 
indicado para o tratamento das estrias, rejuvenescimento facial (rugas 
e sulcos), discromias, sequelas de acne, hiperqueratoses, entre outros.

O peeling químico consiste na aplicação de esfoliantes na pele, 
removendo partes da epiderme e/ou derme, proporcionando a 
regeneração tecidual do local. Estas aplicações produzem uma lesão 
programada da pele proporcionando melhoras significativas.

Questão para reflexão

Os peelings químicos são considerados recursos extremamente 
eficazes no tratamento das disfunções estéticas corporais e faciais. No 
entanto, é dever do profissional estar atento ao que lhe é permitido 
realizar (profissionais do embelezamento trabalham com o peeling 
muito superficial), uma vez que esta técnica mal empregada pode gerar 
machas.

De acordo com Kede e Sabatovich (2004), o peeling químico causa 
alterações na pele por meio de três mecanismos que são a estimulação 
do crescimento epidérmico mediante a remoção do estrato córneo, 
destruição das camadas específicas da pele lesada e indução no tecido 
de uma reação inflamatória mais profunda que a necrose, produzida 
pelo agente esfoliante.

De acordo com a necrose tecidual provocada, os peelings podem 
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ser classificados em:

Muito superficial: afinamento e remoção apenas do estrato córneo.

Superficial: promove a morte tecidual de toda a epiderme ou parte 
dela.

Médio: promove a morte tecidual em nível superficial e se estende 
até a derme papilar.

Profundo: promove a morte tecidual em nível superficial e se 
estende até a derme reticular.

A profundidade dos peelings depende do produto esfoliante, da 
higienização da pele antes do procedimento, do local a ser aplicado, do 
número de camadas aplicadas, da concentração do produto, duração 
da aplicação e o tipo de pele do cliente.

Em geral, a utilização de peeling e esfoliantes químicos tem por fim 
hidratar e estimular a produção de matriz extracelular por manifestar 
um “processo inflamatório local”, além de cooperar positivamente para 
a diminuição da aspereza normalmente apresentada na superfície.

Os alfahdroxi-ácidos (AHA) e os betahidroxi-ácidos, classificados 
como umectantes e esfoliantes constituem uma classe de compostos 
com efeitos significativos no tratamento das estrias. Estes ácidos 
possuem ações que resultam em uma inflamação do tecido, seguida 
pela substituição de novas células, após a morte das células epidérmicas 
envelhecidas.

O ácido glicólico (AHA) é um agente químico bastante usado, 
pois promove a hidratação da pele, além da capacidade de regular 
a queratinização e diminuir a ligação dos corneócitos, aumentando 
a elasticidade epidérmica, além de promover a estimulação direta na 
produção de colágeno e elastina.

É válido lembrar que no tratamento de peeling para as estrias 
há áreas corporais que possuem menor quantidade de elementos 
pilossebáceos, portanto são mais sujeitas a complicações. Por isto o 
ideal é realizar diversos peelings superficiais que agem na epiderme e 
não apresentam riscos.

4.3 Ventosaterapia 

É uma técnica de tratamento milenar usada pela cultura oriental e 
egípcia.

Evers Pappyrus, considerado o texto médico mais antigo, descreveu 
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sangrias realizadas por meio de ventosas com o objetivo na melhora 
nos quadros de enxaqueca, pressão alta e alívio da dor.

Os instrumentos mais antigos usados foram chifres ocos ou cuias, 
utilizadas pelos egípcios até os dias de hoje. No século XI, na América, 
iniciou-se o uso das ventosas de vidro. Nos últimos anos têm sido 
usadas na área da estética com resultados significativos no tratamento 
das estrias.

A ventosa é uma cúpula oca e sua aplicação é feita na superfície da 
pele, gerando uma pressão negativa.  A ventosa de vidro é acoplada no 
equipamento de vácuo e, com pressão mínima, é deslocada na região 
acometida.

A ventosaterapia é aplicada promovendo uma sangria na região 
afetada, cujo objetivo é  aumentar o volume sanguíneo, uma vez que a 
pressão negativa imposta pelo vácuo provoca a dilatação das arteríolas 
e veias, facilitando a difusão do oxigênio ao longo das paredes dos 
capilares dos tecidos.

Esta técnica favorece a elasticidade da pele; além de estimular o 
colágeno e regenerar as células, sendo um recurso usado com sucesso 
para o tratamento das estrias.

Logo após a aplicação da técnica podem ser observadas na região 
tratada manchas avermelhadas que consistem em uma reação normal 
ao procedimento.

Para saber mais

Você sabia que a ventosaterapia é uma técnica aplicada desde tempos 
remotos como recurso para o tratamento de diversas enfermidades e, 
desde a década de 90, foi inserida no mercado da beleza como recurso 
coadjuvante no tratamento das disfunções estéticas, como as estrias? 

4.4 Cosmetologia aplicada no tratamento das estrias 

As ações cosmetológicas estão compreendidas desde a prevenção 
até a reparação tecidual da área acometida.

O efeito preventivo é realizado com muita hidratação e a ação 
de reparo do tecido é alcançada mediante o uso de princípios ativos 
específicos. Os ativos usados para o tratamento das estrias devem 
promover a emoliência, hidratação, promover a microcirculação, 
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serem regeneradores dérmicos e renovadores epidérmicos.

A emoliência promove o amolecimento do estrato córneo, além 
de formar um filme sobre a pele, minimizando a perda de água pelo 
estrato córneo. Os emolientes mais usados na cosmética são as algas 
marinhas, óleo de amêndoas, silicone, óleo de semente de uva e a 
vitamina E.

A hidratação intracelular é uma forma de hidratação profunda 
sendo extremamente importante para a prevenção das estrias. São 
considerados bons hidratantes o ácido hialurônico, alfa-hidróxiácidos 
(AHA), glicosferas de vitamina C e lipossomas de aloe vera.

Como os danos da ruptura ocorrem na região da derme, uma das 
formas de promover a melhora do aspecto cutâneo é proporcionar 
regeneração para este tecido. Os ativos regeneradores da derme 
estimulam a atividade dos fibroblastos e aumentam o teor de colágeno 
e elastina (MATOS, 2014).

Entre os regeneradores dérmicos estão o ácido retinoico, alfa-
hidroxiácidos, lipossomas de pantenol, entre outros.

Com relação aos renovadores epidérmicos, é fato que as estrias 
são oriundas de um dano na derme; no entanto, acabam por resultar 
em uma atrofia na região da epiderme. Desta maneira, a renovação 
epidérmica pode auxiliar na minimização do aspecto das estrias, visto 
que influenciará no turn-over celular.

Ativos como a vitamina B, lipossomas de papaína, lipossomas de aloe 
vera, lipossomas de pantenol e os alfa-hidroxiácidos são regeneradores 
epidérmicos e devem fazer parte do tratamento das estrias.

Atividades de aprendizagem

1. Os peelingns são um dos tratamentos que revelam resultados significativos 
para as estrias. De que maneira eles agem?

2. Outra maneira de tratar as estrias são os cosméticos. De que maneira 
estes devem agir no tratamento?
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Fique ligado

Os cosmecêuticos ou produtos cosméticos desenvolvidos 
contendo ingredientes “biologicamente ativos” são cada vez mais 
procurados em lugar de procedimentos médicos, ou mesmo como 
seus associados.

Entre eles está o silício orgânico, que atua sobre o metabolismo 
celular, estimulando a biossíntese das fibras de sustentação da pele. 
Possui um papel essencial na saúde humana, pois é um importante 
oligoelemento que regula o metabolismo de diversos tecidos, 
especificamente das cartilagens, dos ossos e do tecido conjuntivo.

Para concluir o estudo da unidade

A estria é denominada de atrofia tegumentar adquirida, que 
clinicamente caracteriza-se pela morfologia, em geral linear, atrófica 
e superficial e, por suas características, incomoda grande parte da 
população.

Os tratamentos disponíveis no mercado, através dos procedimentos 
juntamente com a cosmetologia, têm trazido resultados significativos 
para o tratamento destas.

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Na infância é que as células de gordura se formam, até aproximadamente 
os 5 anos de idade, e acompanham a pessoa pelo resto da vida. Quando 
existe uma alimentação inadequada, estas células que recebem o nome 
de adipócitos, aumentam de tamanho e proporção. O metabolismo deste 
tecido adiposo é bastante complexo e conta com um processo chamado 
lipólise. Com relação a este, assinale a alternativa correta: 
I- A lipólise ocorre quando há um balanço energético negativo.
II- Lipólise é a quebra de moléculas de gordura realizada pelo organismo.
III- A lipólise ocorre quando há balanço energético positivo.
IV- Na lipólise ocorre o processo de formação de gordura através dos 
triglicerídeos.
V- Na lipólise ocorre um processo de formação da gordura através de 
algumas enzimas e do aumento do consumo de carboidratos.
Assinale a alternativa correta:
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a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) Somente a afirmativa I está correta.

2. A gordura localizada é o acúmulo de gordura (tecido adiposo) em 
algumas regiões do corpo. Entre mulheres ela é mais comum na barriga, 
no quadril e nas costas, e é na menopausa que o acúmulo de gordura é 
mais acentuado. Nos homens a gordura localizada é mais comum na região 
do abdômen. Esta disfunção representa importante problema social, pois a 
exigência de silhueta corporal dentro dos padrões de beleza vigentes tem 
aumentado com o passar dos anos. Diversos fatores são causadores da 
lipodistrofia localizada. Com relação a estes, assinale a alternativa correta:
I- Diminuição da lipogênese.
II- Alterações hormonais.
III- Sedentarismo.
IV- Diminuição da lipase.
V- Alimentação com baixa ingestão de carboidratos e gorduras.
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) As afirmativas II,  III e IV estão corretas.
c) Somente a afirmativa III está correta.
d) Somente a afirmativa II está correta.
e) Somente a afirmativa I está correta.

3. No tecido adiposo, a gordura fica depositada em células denominadas 
adipócitos que têm a capacidade de aumentar ou diminuir de volume, 
dependendo da quantidade de gordura absorvida no seu interior. Os 
adipócitos são células de formato arredondado que se arranjam em lóbulos 
separados por septos de tecido conjuntivo. Estas células sofrem a ação de 
diversas substâncias. Quais são elas?
a) Os adipócitos são células especializadas no armazenamento da gordura e 
que sofrem a ação exclusiva da enzima lipase.
b) Os adipócitos são células especializadas na produção de colágeno e que 
sofrem a ação apenas do hormônio da tireoide.
c) Os adipócitos são células especializadas na produção da elastina e sofrem 
a ação exclusiva do hormônio do crescimento.
d) Os adipócitos são células que sofrem a ação do hormônio progesterona 
apenas.
e) Os adipócitos são células especializadas no armazenamento da gordura 
e que sofrem a ação do hormônio do crescimento, da tireoide, da insulina.
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4. As estrias são caraterizadas por uma atrofia tegumentar adquirida e uma 
das formas de tratamento são os cosméticos. De que maneira estes devem 
agir para que os resultados sejam satisfatórios? Assinale a alternativa correta:
I. Devem promover a emoliência da pele apenas.
II. Devem apenas proporcionar a hidratação da pele.
III. Promover a microcirculação e ser regenerador dérmico apenas.
IV- Os ativos usados para o tratamento das estrias devem promover a 
emoliência, hidratação, promover a microcirculação, ser regenerador 
dérmico e renovador epidérmico.
V- Apenas promover a esfoliação dérmica.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa IV está correta.
e) As afirmativas II e III estão corretas.

5. Uma das teorias que justificam o aparecimento das estrias é a Teoria 
Mecânica. De acordo com esta afirmação, assinale a alternativa correta:
I. A Teoria Mecânica postula que o aparecimento das estrias está relacionado 
a um estiramento repentino da pele em fases específicas da vida e, por 
consequência, a lesão das fibras elásticas e colágenas do tecido.
II. O aparecimento das estrias está relacionado a uma forte influência 
hormonal e que está presente em todas as formas de aparecimento das 
lesões, como na obesidade, na adolescência e na gestação.
III. O surgimento das estrias está relacionado com a forte influência hormonal 
e que está presente em todas as formas de aparecimento das lesões como 
na obesidade, na adolescência e na gestação.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) Somente a afirmativa I está correta.
d) As afirmativas I e II estão corretas.
e) Somente a afirmativa II está correta.
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Aplicabilidade das técnicas 
manuais associadas à 
cosmetologia para o 
tratamento das disfunções 
estéticas

Nessa primeira seção, você vai conhecer a história da cosmetologia, quando 

os produtos cosméticos foram se desenvolvendo e, ainda, como esse mercado se 

estabeleceu. Além disso, você também vai conhecer os princípios ativos que são 

indicados nas diversas disfunções estéticas.

Seção 1 |  Histórico e aplicabilidade da cosmetologia nas disfunções 
estéticas

Mariana Prado Bravo 

Unidade 4

O Brasil é um país cuja população vem aumentando a expectativa 
de vida. Esse envelhecimento populacional tem proporcionado 
novas oportunidades para o mercado e para diversas profissões.

O profissional da área de estética e embelezamento beneficia-se 
através da promoção de bem-estar e saúde através dos tratamentos 
que pode realizar na melhora de diversas disfunções estéticas. Um 
grande aliado do profissional dessa área é o cosmético que hoje 
apresenta muita tecnologia na sua composição trazendo resultados 
eficazes na melhora de afecções.

O profissional antenado deve compreender todos os aspectos 
dos cosméticos e como utilizá-lo a seu favor, por isso, é muito 
importante saber utilizar protocolos nos seus atendimentos em 
cabine e também saber desenvolvê-los conforme os conhecimentos 
nas disfunções estéticas se ampliam. 

Objetivos de aprendizagem



Nessa seção, você vai conhecer alguns protocolos de tratamento em cabine 

para a disfunção do fibroedema geloide, de maneira que facilite quando houver 

necessidade de realizar tratamentos para essa disfunção.

Seção 2 | Protocolos para o tratamento de fibroedema geloide

Nessa seção, você poderá conhecer alguns protocolos para a lipodistrofia 

localizada ou popularmente chamada de gordura localizada, disfunção que afeta 

tanto homens quanto mulheres com pontos de acúmulo variado de acordo com 

o biotipo e influência hormonal.

Seção 3 | Protocolos para o tratamento da lipodistrofia localizada

Nesta seção, você vai compreender alguns protocolos de tratamento para duas 

disfunções muito comuns no meio estético: estrias e flacidez. Os protocolos para 

essas disfunções visam auxiliar o profissional no desenvolvimento de tratamentos 

eficazes para os seus clientes de acordo com a disfunção.

Seção 4 | Protocolo para o tratamento das estrias e flacidez



Caro aluno, a cosmetologia é uma área de grande conhecimento e 
que necessita ser muito explorada pelo profissional da área de estética 
e embelezamento. Quanto mais conhecimento o profissional tiver, 
melhor será a aplicabilidade dos produtos dentro dos protocolos de 
atendimento e dos tratamentos que vão ser sugeridos aos clientes. Para 
isso, conhecer a história da cosmetologia faz com que o profissional 
que utiliza estes produtos no auxílio da sua rotina profissional valorize 
ainda mais os benefícios dos produtos.

Serão apresentadas algumas disfunções estéticas e princípios 
ativos muito utilizados nas afecções mais frequentes, o que permitirá 
entender a forte relação entre o mundo estético e a cosmetologia. 
Para a correção eficaz de questões inestéticas são utilizadas uma 
diversidade de substâncias, conforme as características e fases de cada 
disfunção.

Após entender a importância dos cosméticos e compreender 
as suas substâncias ativas principais, será possível verificar alguns 
protocolos de atendimento, facilitando ao profissional organizar-se e 
desenvolver novos protocolos baseados em sua experiência. 

Introdução à unidade
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Histórico e aplicabilidade da cosmetologia nas 
disfunções estéticas
Introdução à seção

A cosmetologia é uma área de estudo que abrange todos os 
aspectos dos cosméticos, desde as substâncias que fazem parte da sua 
composição, sejam elas substâncias para compor a base do produto 
ou mesmo as substâncias que determinam a função desse produto, 
até a legislação e as informações sobre rotulagem. Atualmente, as 
grandes indústrias cosméticas preocupam-se até mesmo com a forma 
de distribuição desses produtos, e se a sua produção afeta positiva ou 
negativamente o planeta Terra.

O mercado cosmético é um mercado promissor já que, no Brasil, 
a maioria das pessoas busca cuidar da sua aparência e estética visando 
ao bem-estar e o envelhecimento saudável. De acordo com os novos 
estudos populacionais, a tendência no Brasil é de que a população seja 
composta cada vez mais de idosos, por isso a grande preocupação 
com o envelhecimento saudável.

O histórico da cosmetologia mostra-nos quanto a população 
busca maneiras de intervir nas diversas disfunções estéticas através 
da cosmetologia. Compreender o histórico dos cosméticos faz-nos 
valorizá-los ainda mais e entender a sua grande eficácia.

1.1 Histórico da cosmetologia

Sabe-se que os produtos cosméticos vêm sendo utilizados há 
muito tempo atrás quando os homens ainda tinham o hábito de fazer 
gravações nas cavernas e pinturas corporais para os rituais religiosos. 

Os datados mais antigos sobre os cosméticos e a cosmetologia 
foram feitos no Egito; um marco dessa época são os olhos delineados 
com uma mistura composta de minerais e argila, formando o kohl, e 
de extratos vegetais, como a henna, utilizados na realização de pinturas 
corporais. Símbolo da época, a egípcia Cleópatra frequentemente 
banhava-se em leite de cabra com o objetivo de amaciar a pele, e 
nessa cultura egípcia valorizava-se tanto a beleza que os faraós eram 
sepultados em sarcófagos com tudo o que necessitavam para que se 

Seção 1



U4 - Aplicabilidade das técnicas manuais associadas à cosmetologia para o tratamento das disfunções estéticas 151

mantivessem belos, já que essa cultura acreditava que tudo o que fosse 
enterrado junto a seus corpos era levado para a vida seguinte. Era muito 
comum encontrar cremes, incensos e azeites dentro das pirâmides. 

Os indígenas, em seus rituais, tinham o hábito de colorir seus 
corpos, além de perfumar a fumaça com a queima de incensos.

Os rituais tribais aborígenes contavam com os efeitos da pintura 
corporal na decoração de seus corpos, assim como a pintura de guerra. 

As cerimônias religiosas eram compostas por queima de incensos e 
unguentos agradáveis, e foi então que, através da fumaça perfumada, 
deu-se origem à palavra perfume, no latim. Ao longo dos anos, a 
história da cosmetologia passou por evoluções constantes e, durante 
a dominação grega na Europa, cerca de 400 a.C., os cosméticos 
estiveram em alta através dos conselhos dos médicos e estudiosos da 
época que entendiam a importância da higiene corporal. 

Hipócrates, considerado o pai da medicina, conscientizava a 
população da importância dos banhos, atividade que não era comum 
à população da época, sobre a higiene pessoal e do ambiente, assim 
como a boa alimentação e a prática de atividade física. 

Por volta de 180 d.C., um médico chamado Claudius Galen deu 
início às pesquisas científicas na área de produção de cosméticos e 
desenvolveu, então, seu primeiro produto que foi chamado de Cold 
cream. Ainda nessa época, receitas caseiras eram utilizadas no cuidado 
pessoal.

No entanto, na Idade Média, o rigor do cristianismo provocou uma 
queda nos estudos e o ato de higiene corporal foi reprimido, já que a 
igreja o considerava como exaltação à beleza. As vestimentas eram 
todas fechadas e essa época também foi conhecida como Idade das 
Trevas pela repressão que a igreja causou na população; foi uma época 
de regresso até mesmo na área da medicina, e uso de cosméticos foi 
completamente banido. 

Com a decadência do Cristianismo, a ascensão do Renascentismo 
e a descoberta da América, os costumes foram modificados e a busca 
pela beleza esteve em alta novamente. Os famosos pintores da época 
retrataram os costumes e hábitos de vida da época.

Durante a Idade Moderna, nos séculos XVII e XVIII, houve uma 
crescente evolução no uso dos cosméticos. Entretanto, ao final 
deste século, o uso de produtos de beleza e qualquer forma de 
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embelezamento foi banida, considerada como ato de bruxaria.

Com essa grande variação na história sobre os costumes da 
população, que vezes faziam o uso de produtos cosméticos e vezes 
não, o uso de cosméticos demorou a se tornar algo popular.

Na idade Contemporânea, por volta do século XIX, os cosméticos 
novamente tornam-se populares e cada família apresentava suas 
receitas preferidas. Nessa época, as vestimentas já não eram mais tão 
recatadas e as mulheres passaram a mostrar um pouco mais o corpo. 
Em diversos países, várias indústrias de produção de cosméticos e de 
insumos surgiram e foi, então, que o início do mercado de cosméticos 
aconteceu no mundo. As primeiras indústrias cosmetológicas surgem 
no século XX. 

No Brasil, o mercado cosmetológico tornou-se mais forte na 
segunda metade do século XX. No início do século XXI, o Brasil já 
estava na terceira colocação entre os países que mais fazem uso 
de cosméticos. Desde então, esse mercado não parou de crescer e 
evoluir, além do fato de que muitos produtos passaram a agir também 
como cosmecêuticos, ou seja, possuem também efeito terapêutico.

1.2 Classificação dos produtos cosméticos

A definição de cosméticos, segundo a RDC 211/2005 – Anexo 1, 
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005), relata que 
cosmético é o produto de higiene pessoal, cosmético ou perfume, de 
constituição natural ou sintética para uso externo em diversas partes 
do corpo, como a pele e anexos, sistema capilar, órgãos genitais 
externos, dentes, mucosa oral visando à limpeza, perfume, alteração 
de aparência ou correção de odores e manutenção de bom estado. 

A Anvisa determinou que os cosméticos fossem divididos em quatro 
categorias e classificados em dois graus quanto ao risco que oferecem, 
de acordo com a sua finalidade. 

De acordo com o Decreto no 79094/77 – Arts. 49 e 50, os produtos 
são divididos em:

- Produtos de higiene

- Cosméticos

- Perfumes

- Produtos de uso infantil

De acordo com a Resolução RDC. No. 343/2005, os produtos 
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foram classificados em grau 1 e grau 2.

Os cosméticos de grau 1 são produtos cujas características não 
precisam ser detalhadas com relação ao modo de uso, restrições 
de uso, características e composição do produto. São produtos 
considerados simples e sem finalidade de tratamento específica. 

Esses produtos não possuem registro na Anvisa, apenas notificação 
através de um dossiê em que constam suas informações principais, e 
sem qualquer tipo de custo ou pagamento para a Anvisa.

Alguns exemplos de cosméticos de grau 1 são: 

- Colônia/perfume; 

- Sabonete; 

- Desodorante; 

- Talco; 

- Xampu; 

- Condicionador; 

- Creme hidratante para o rosto/corpo (sem ação fotoprotetora); 

- Produtos para barbear (sem ação antisséptica); 

- Dentifrício sem flúor; 

- Enxaguatório bucal; 

- Aromatizante; 

- Esmalte; 

- Maquiagens (sem ação fotoprotetora); 

- Fixadores de cabelos etc.

Os produtos que são de grau de risco 2, segundo a RDC 343/05, 
possuem indicações específicas; as características que o produto 
proporciona e são relatadas no rótulo devem ser comprovadas, 
portanto, precisam ter comprovação de segurança e de eficácia, bem 
como informações detalhadas sobre o modo de uso e as restrições 
desse produto. Todos os produtos que se enquadram nessa categoria 
devem apresentar registro na Anvisa e o pagamento de uma taxa de 
registro deve ser efetuada. Os produtos só podem ser comercializados 
após a publicação deste registro no Diário Oficial da União, o que pode 
demorar de 60 a 90 dias. 

Alguns exemplos de produtos grau 2 são:

- Protetor solar; 
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- Tintura capilar; 

- Alisante capilar; 

- Repelente de inseto; 

- Antitranspirante; 

- Maquiagens com ação fotoprotetora; 

- Sabonete antisséptico; 

- Clareador de pele; 

- Produtos infantis; 

- Produtos para pele acneica; 

- Esfoliante químico; 

- Produtos para área dos olhos; 

- Xampu e condicionador anticaspa e/ou antiqueda; 

- Depilatório químico; 

- Produtos indicados para pele sensível; 

- Dentifrícos (anticárie, antitártaro); 

- Enxaguatório bucal (antisséptico, antiplaca); 

- Produtos íntimos etc.; 

- Ativador/acelerador de bronzeado; 

- Lenços umedecidos para higiene infantil; 

- Produto para parar de roer unha; 

- Removedor de cutícula; 

- Removedor de mancha de nicotina químico; 

- Sabonete de uso íntimo; 

- Tintura capilar temporária/progressiva/permanente.

1.3 Nomenclatura de ingredientes cosméticos

Existe um sistema padrão para a escrita dos ingredientes no rótulo 
do cosmético que é utilizado em todo o mundo, chamado INCI 
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredient). Esse sistema 
internacional é adotado em todo o mundo e foi desenvolvido no 
intuito de padronizar a escrita dos ingredientes na rotulagem para que 
os ingredientes de um produto sejam identificados em qualquer parte 
do mundo. 
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Questão para reflexão

Você entende como essa padronização dos termos foi importante e 
considerada como um avanço na área da cosmetologia?

1.4 A cosmetologia nas disfunções estéticas

São diversas as disfunções estéticas e, por isso, os princípios ativos 
são substâncias que se destinam à finalidade dos produtos, que 
também são variadas. A fim de atender à grande indústria estética, os 
cosméticos estão cada vez melhores com funções mais específicas e 
tratamento mais eficaz. 

1.4.1 Fotoproteção

Todos os seres humanos estão sujeitos à exposição solar, ainda que 
em pequena quantidade. Sabe-se que o sol em excesso pode provocar 
o câncer de pele, além de causar diversas alterações cutâneas que 
provocam o envelhecimento precoce. Os ativos de fotoproteção 
podem ser divididos em químicos e físicos.

Fonte: <https://bebe.abril.com.br/saude/8-duvidas-sobre-protecao-solar-em-criancas-solucionadas/>. Acesso em: 19 
set. 2017.

Figura 4.1 | Fotoproteção
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É muito importante que o uso do filtro solar seja constante e 
indicado para todos os clientes já que previne o envelhecimento e o 
aparecimento de manchas. 

Os fotoprotetores químicos são aqueles em que são completamente 
absorvidos pela pele e, em contato com a radiação solar, são capazes 
de absorver a radiação e transformá-la em uma radiação menos 
energética e não danosa.

Alguns exemplos de nomenclaturas comerciais dos fotoprotetores 
químicos são:

- PABA

- Tinosorb ® M

- Tinosorb ® N

- Benzofenona – 3 (oxibenzona)

- Avobenzona

- Salicilato de octila

Os fotoprotetores físicos, diferentemente dos fotoprotetores 
químicos, ficam na superfície cutânea, não sendo absorvidos pela pele. 
Essas substâncias agem por fenômenos de reflexão e espalhamento, 
ou seja, quando a radiação solar se insere na molécula, ela reflete a 
radiação ou a espalha de maneira que não permite a sua entrada na 
pele.

Alguns exemplos de nomenclaturas comerciais dos fotoprotetores 
físicos são:

- Dióxido de titânio

- Óxido de zinco

- Óxido de magnésio

- Clorato de ferro

1.4.2 Hidratação

A hidratação cutânea está diretamente relacionada à quantidade de 
água que a pele apresenta. Um cosmético que apresenta o potencial 
de hidratação deve ser capaz de melhorar a quantidade de água 
presente na pele. 

A hidratação cutânea pode acontecer por três diferentes métodos, 
sendo eles: emoliência, umectação e higroscopia ativa. A hidratação 
por emoliência é aquela na qual o ativo cosmético forma um filme 
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na superfície evitando, então, a perda de água do corpo para o meio 
ambiente. A hidratação por umectação similar à emoliência, também 
formará um filme sobre a pele, entretanto o ativo também possui 
afinidade por moléculas de água mantendo-as próximas à superfície e 
garantindo um aspecto úmido na aplicação do produto. Já a hidratação 
por higroscopia ativa é aquela na qual os produtos devolvem de forma 
ativa a água à pele.

Alguns exemplos de hidratantes por emoliência são:

- Óleos vegetais

- Vitamina E

- Vitamina A

- Silicones

- Aloe vera (babosa)

Alguns exemplos de hidratantes por umectação são:

- Sorbitol

- Alantoína

- Papaina

- Ácido láctico

- Ureia

- Hidroviton

Alguns exemplos de hidratantes por higroscopia ativa são:

- Ácido hialurônico

- Hialuronato

- Alfa-hidroxiácidos

- Aminoácidos

- Aquaporine

- Aquasense

- Aquaphyline

A hidratação cutânea faz parte de praticamente todos os 
procedimentos estéticos faciais, seja através dos tônicos, fluidos, 
séruns ou máscaras, por isso é muito importante que o profissional 
compreenda os princípios ativos para fazer o uso adequado dos 
produtos e entender a eficácia deles. 
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1.4.3 Acne

A acne é uma disfunção que geralmente vem acompanhada de 
uma pele lipídica e sua relação se dá por fatores hormonais e o excesso 
de sebo, que ocasiona o tamponamento dos ostios. Quando há 
proliferação bacteriana, causa uma inflamação local com aparecimento 
de pus e pode se tornar bastante dolorido.

Fonte: <http://mauriciopaixao.com.br/2017/01/14/acne-9-questoes-sobre-prevencao-e-tendencias-em-tratamento-
da-pele-acneica/>. Acesso em: 19 set. 2017.

Figura 4.2 | Pele acneica

A ação cosmetológica em produtos para essa disfunção devem, se 
possível, agir na maioria dos processos que levam ao aparecimento da 
acne. Para isso, os produtos devem conter ativos que agem de maneira 
adstringente, matificante, inibidores enzimáticos, queratolíticos, 
antissépticos, anti-inflamatórios, cicatrizantes e de ação calmante. 

Os ativos adstringentes agem de maneira a retirar o excesso de 
oleosidade da superfície cutânea, no entanto, após um determinado 
tempo, a oleosidade pode aparecer novamente na pele.

São exemplos de ativos adstringentes:

- Ácido glicólico

- Ácido salicílico

- Argila
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- Asebiol

- Bardana

- Hamamélis

- Hortelã

Os ativos matificantes, como o próprio nome diz, proporcionam o 
efeito matte à pele. Essas substâncias funcionam como uma esponja, 
sugando a oleosidade da pele e evitando o aspecto gorduroso.

São exemplos de ativos matificantes:

- Dry-flo

- Matipure

- Sheron

- Sulfato de zinco

- Microesponjas

Os ativadores inibidores enzimáticos são muito importantes na 
melhora da acne e da oleosidade cutânea, já que agem na causa 
do problema. Essas substâncias são capazes de inibir a enzima 5 
alfa – redutase que acelera a conversão de testosterona em DHT (di-
hidrotestosterona), hormônio muito potente na produção de sebo.

São exemplos de ativos inibidores enzimáticos:

- Ácido salicílico

- Biossulfur

- Gluconolactona de zinco

- Sebustop

- Zincidone

- Zinco

Os ativos queratolíticos têm função de diminuir a coesão entre as 
células queratinizadas da camada córnea facilitando a remoção dessas 
células mortas e diminuindo a resistência cutânea para penetração de 
substâncias. 

São exemplos de ativos queratolíticos:

- Ácido glicólico

- Ácido salicílico

- Gluconolactona

- Resorcina
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- Retinol

Os ativos antissépticos são capazes de prevenir o crescimento de 
micro-organismos ou até mesmo matá-los. Levando em consideração 
que no processo acneico existe a presença bacteriana, essa função 
é essencial para que o grau de acometimento da disfunção não se 
agrave.

São exemplos de ativos antissépticos:

- Enxofre

- Copaíba

- Resorcina

- Triclosan

- Melaleuca

- Calêndula

- Própolis

- Menta

Os ativos anti-inflamatórios são aqueles que vão agir diretamente 
no processo inflamatório.

São exemplos de substâncias anti-inflamatórias:

- Arnica

- Alcaçuz

- Azuleno

- Bardana

- Camomila

- Nicotinamida

- Tília

Os ativos cicatrizantes vão estimular o processo de renovação 
celular melhorando o aspecto da lesão acneica. 

São exemplos de ativos cicatrizantes:

- Ácido lactobiônico

- Copaíba

- Girassol

- Pantenol

- Própolis
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- Girassol

- Azuleno

- Aloe vera (babosa)

Os ativos de ação calmante são aqueles que vão proporcionar uma 
diminuição da vermelhidão local, reduzindo a irritação.

São exemplos de ativos calmantes:

- Alcaçuz

- Alantoína

- Alfa-bisabolol

- Malva

- Melissa

- Lúpulo

- Betaglucan

1.4.4 Envelhecimento

Todas as pessoas estão sujeitas ao processo de envelhecimento. 
Com o passar dos anos, a pele perde elementos e tem algumas funções 
diminuídas afetando diretamente o aspecto cutâneo e do corpo como 
um todo. Existem diversos fatores que interferem no processo de 
envelhecimento, eles podem ser intrínsecos, ou seja, fatores internos 
do organismo que levam ao envelhecimento, e fatores extrínsecos, 
que são os fatores externos afetando o processo de envelhecimento. 
Esses fatores estimulam a ação dos radicais livres no organismo, que 
são moléculas instáveis muito reativas que promovem a oxidação 
celular, fator agravante para o processo de envelhecimento. 

Fonte: <http://www.comofazer.net/retardar-o-envelhecimento/>. Acesso em: 19 set. 2017.

Figura 4.3 | Envelhecimento
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Os cosméticos que são voltados ao processo de envelhecimento 
devem atender ao máximo possível de etapas que afetam o organismo; 
para isso é preciso conter antioxidantes, combatendo a oxidação celular, 
regeneradores dérmicos e epidérmicos, tensores e preenchedores.

Os princípios ativos com função antioxidante têm o objetivo de 
combater a ação dos radicais livres fornecendo o elétron necessário 
para deixar a molécula estável e não oxidar a célula. Alguns exemplos 
de ativos antioxidantes são:

- Coenzima Q10

- Flavonoides

- Glutationa

- Licopeno

- Picnogenol

- Resveratrol

Os ativos com função de regenerar a derme são capazes de afetar 
o metabolismo dessa região. A derme é a camada de pele fundamental 
na manutenção de uma pele jovem, já que suas principais estruturas 
se relacionam a uma pele saudável e íntegra. Os ativos que agem 
nessa camada possuem a função de estimular os fibroblastos e os 
componentes da matriz extracelular. São exemplos de princípios ativos 
com essa função:

- Ascorbosilane

- Hidroxiprolisilane C

- Hyaxel ®

- Matrixyl

- Retinol

- Hidroxiprolina

Os ativos com função de regenerar a epiderme agem de maneira 
mais superficial estimulando a retirada de células mortas antigas dando 
lugar a células mais hidratadas e com aspecto melhor. São exemplos 
de ativos com essa função:

- Alfa-hidroxiácidos

- Ácido alfalipoico

- Lipossoma de papaína

- Lipossoma de pantenol
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- Retinol

- Vitamina B5

Os ativos com função tensora são aqueles conhecidos como efeito 
cinderela, pois são capazes de causar um efeito lifting superficial, além 
de atuarem na promoção da regeneração dérmica.

- DMAE

- Liftline

- Tensine

- Raffermine

Os ativos com função preenchedora são substâncias com ação 
suave que agem de forma gradual. Vale lembrar que o preenchimento 
tópico através de um cosmético não proporcionará os mesmos 
efeitos que um procedimento invasivo, entretanto as substâncias agem 
atraindo água, melhorando o contorno da pele. São exemplos de ativos 
preenchedores:

- Ácido hialurônico

- Esferas de colágeno

- Epiderfill

1.4.5 Discromias

As discromias são alterações pigmentares que podem acontecer na 
pele ao longo dos anos. Essas alterações de cor podem acontecer por 
diversas influências, interferindo em praticamente todos os processos 
da formação e transferência do pigmento melanina, que dá cor à 
pele. As discromias podem ser alterações hipercrômicas; quando 
acontece o aparecimento de uma mancha escura, que de maneira 
geral são as alterações que mais incomodam pelo aspecto inestético, 
e as discromias com alterações hipocrômicas, são aquelas em que 
acontece uma diminuição da pigmentação do local.
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Fonte: <https://www.suplementosbrasil.org/saude/melasma/>. Acesso em: 19 set. 2017.

Figura 4.4 | Hipercromia

Os cosméticos agem nas manchas escuras, ou seja, nas hipercromias 
que possuem diversas causas e, em alguns casos, possuem diagnóstico 
difícil de ser realizado, por isso a importância de uma avaliação médica 
antes de qualquer intervenção. As ações cosmetológicas vão agir na 
inibição da melanogênese, na transferência da melanina, sequestrando 
íons de cobre e ferro e renovando a epiderme.

Os ativos que agem inibindo a melanogênese são ativos que 
vão diminuir a velocidade de produção de melanina, já que o termo 
melanogênese se refere justamente a esse processo.

São exemplos de ativos inibidores da melanogênese:

- Ácido ascórbico

- Ácido fítico

- Arbutin

- Belides

- Flavonoides

- Oligopeptídeos

Os ativos que são inibidores da transferência da melanina agem 
inteferindo na chegada da melanina nos queratinócitos; são exemplos 
de ativos:

- Belides

- Hidroquinona

- Melableach

Os ativos sequestrantes dos íons de cobre e ferro atuam 
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sequestrando esses íons, pois podem oxidar em contato com a luz e 
provocar um escurecimento da região. São exemplos de ativos:

- Ácido fítico

- Ácido kójico

- Skin Whitening Complex (SWC)

Os ativos com função de renovar a epiderme são aqueles que vão 
provocar a eliminação ou desprendimento das células que estão com 
alta pigmentação, permitindo, então, que as células inferiores e tratadas 
tenham a pigmentação diminuída promovendo, então, uma pele mais 
clara. São exemplos de ativos:

- Ácido glicólico

- Ácido mandélico

- Ácido salicílico

1.4.6 Gordura localizada e fibroedema geloide

Essas duas disfunções estão relacionadas aos hormônios e à 
relação de gordura e armanezamento pelo organismo. No caso da 
lipodistrofia localizada, ou gordura localizada, como popularmente é 
chamada, os adipócitos de determinadas regiões são mais propensos 
ao armazenamento de gordura, que associados aos diversos fatores 
que influenciam no seu armazenamento e ao fator hormonal causam 
um aspecto inestético e desproporcional ao corpo.

Fonte: <http://www.mundoboaforma.com.br/8-dicas-para-eliminar-celulite/>. Acesso em: 19 set. 2017.

Figura 4.5 | Fibroedema geloide
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O fibroedema geloide é uma disfunção complexa que afeta 
a maioria das mulheres graças à sua causa hormonal. A região 
acometida apresenta diversas alterações, desde edema até o acúmulo 
de gordura, por isso a ação cosmetológica deve atingir todas as 
etapas que influenciam no aparecimento da disfunção. Os ativos 
indicados em ambas as disfunções são aqueles que conseguem inibir a 
adipogênese, inibir a lipogênese, estimular a lipólise, atuar no interstício, 
na microcirculação e na tensão da pele.

Os ativos que agem na inibição da adipogênese são essenciais no 
tratamento das disfunções que apresentam um acúmulo de gordura 
já que a adipogênese é a diferenciação de adipócitos pré-maduros em 
adipócitos maduros, prontos para acumular gordura; esses ativos agem 
inibindo a maturação e diferenciação desses adipócitos. São exemplos 
de ativos:

- Liporeductil

- Nano-framboesa

- Silusyne

Os ativos que agem inibindo a lipogênese o fazem para evitar o 
acúmulo de gordura. Lipogênese é o processo bioquímico de acúmulo 
de gordura dentro dos adipócitos, esses ativos agem inibindo esse 
processo. São exemplos de ativos:

- Ácido hidroxítrico

- Aspartame

- Frambinona

- Neurocafeína

Os ativos que são estimulantes da lipólise agem estimulando o uso 
de gordura armazenada dentro dos adipócitos como fonte de energia, 
já que lipólise é o processo bioquímico de uso de gordura como fonte 
de energia. São exemplos de ativos:

- Hera

- L- carnitina

- Metilxantinas

- Sinalóis

- Xantalgosil

- Algisium C
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- Bioex antilipêmico

- Cafeisilane C

Os ativos que vão agir no interstício são aqueles que vão normalizar 
a substância fundamental amorfa mantendo-a fluida, possibilitando 
uma melhor drenagem no tecido e troca de substâncias. São exemplos 
de ativos:

- Centella asiática

- Ácido ascórbico

- Silício orgânico

- Silanóis

Os ativos que vão atuar na microcirculação visam justamente 
melhorar as troncas sanguíneas, melhorando a qualidade da nutrição 
e oxigenação do tecido que geralmente apresenta a circulação 
comprometida. São exemplos de ativos:

- Capsicum

- Castanha-da-índia

- Nicotinato de metila

- Ginkgo biloba

- Mirtilo

- Hera

Os ativos que vão agir no tensionamento da pele ativam a derme 
melhorando a ação dos fibroblastos, já que os processos celulíticos 
afetam diretamente a qualidade da pele e, geralmente, estão associados 
à flacidez cutânea. São exemplos de ativos:

- DMAE

- Idebenona

- Liftline

- Raffermine 

- Tensine

1.4.7 Estrias

As estrias são disfunções estéticas presentes na maioria das pessoas, 
especialmente nas mulheres, pelo rompimento de fibras colágenas 
e elásticas da derme, que resultam no aspecto estriado da pele. As 
causas são diversas, sendo desde fatores hormonais até o estiramento 
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excessivo da pele.

É importante fazer uso da cosmetologia na prevenção das estrias 
evitando o seu surgimento e, quando utilizado para tratamento, muitas 
vezes é necessária a associação de algum procedimento mais invasivo 
para a sua melhora.

Fonte: <http://saudenocorpo.com/acabando-com-as-estrias-o-metodo-100-natural/>. Acesso em: 20 set. 2017.

Figura 4.6 | Estrias

As ações cosmetológicas esperadas de produtos para estrias são: 
emoliência, hidratação intracelular, atuantes na microcirculação, 
regeneradores dérmicos e epidérmicos.

Os ativos com função de emoliência sobre a pele, minimizam a 
perda de água cutânea para o meio ambiente e sabe-se que, quanto 
maior for a hidratação cutânea, menor são as chances de rompimento 
das fibras.

São exemplos de ativos:

- Óleo de amêndoas

- Óleo de semente de uva

- Óleo de rosa mosqueta

- Silicone
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Os ativos que promovem a hidratação intracelular são aqueles que 
vão agir de forma mais efetiva quando comparados aos emolientes, 
melhorando a hidratação cutânea através de uma hidratação ativa. São 
exemplos de ativos:

- Ácido hialurônico

- Lipossomas de Aloe vera

- PCA- Na

- Ureia

Os ativos que são atuantes na microcirculação visam reestabelecer 
o processo circulatório no local estriado, já que especialmente as estrias 
mais antigas apresentam restrição circulatória, dificultando a melhora 
do quadro e das estrias mais recentes, mantendo a microcirculação 
ativa e melhorando as chances de tratamento. São exemplos de ativos:

- Castanha-da-índia

- Centella asiática

- Flavonoides

- Ginkgo biloba

- Meliloto

Os ativos que têm função de renegeração dérmica vão atuar 
na fonte do problema, promovendo o estímulo dos fibroblastos e 
melhorando sua performance na produção de colágeno e elastina. 
São exemplos de ativos:

- Hyaxel®

- Hidroxiprolisilane C

- Restructil

- Retinol-Like

Os ativos que possuem função de regenerar a epiderme, além de 
diminuir a impedância na permeação das substâncias de um produto, 
vão melhorar o aspecto da epiderme que pode se apresentar atrofiada 
graças ao rompimento dérmico. São exemplos de ativos:

- Hidrolisado de soja

- Lipossoma de papaína

- Lipossoma de pantenol

- Óleo de rosa mosqueta

- Vitamina B5
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Para saber mais

Para entender ainda mais sobre essa cosmetologia, acesse o livro on-
line. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.docu
ments/49097830/978-85-8143-125-3_-_COSMETOLOGIA.pdf?AW
SAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509049322&Si
gnature=ACvPJ9GbXXilVmUKkaOrhW53lCY%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DCosmetologia_Avaliacao_e_
acao_docente.pdf>. Acesso em: 20 set. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. Como são classificados os graus cosméticos e qual a sua importância?

2. Qual é a  diferença dos ativos matificantes dos ativos adstringentes?
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Protocolos para o tratamento de fibroedema 
geloide

Introdução à seção

Tendo visto as diversas disfunções estéticas, nessa seção você 
conhecerá alguns protocolos de atendimento, ou seja, alguns 
tratamentos com seus passos para serem desenvolvidos em cabine 
estética.

2.1 Protocolos

Protocolo de tratamento para o fibroedema geloide (FEG) com 
argila:

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região a ser tratada, se 
possível com um sabonete com ácidos que reduz a espessura cutânea 
proporcionando melhor permeação de outras substâncias.

Passo 2: 

- Após a higienização, caso um sabonete com ácidos não tenha 
sido utilizado, realizar a esfoliação do local.

Passo 3:

- Com auxílio de um creme que contenha as substâncias que 
auxiliam na melhora do FEG, realizar uma massagem modeladora no 
local de tratamento.

Passo 4: 

- Utilizar a argila em pó e misturá-la com água para criar uma 
máscara de argila. Fazer a aplicação da máscara na região e envolver 
com filme plástico para melhor oclusão. Deixar agir por 20 minutos.

Seção 2
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Fonte:  <http://filosofiasaude.com.br/argila-verde-contra-acne-gordura-localizada-celulite-e-estrias/>. Acesso em: 26 
out. 2017.

Figura 4.7 | Máscara de argila no tratamento do FEG

Passo 05: 

- Após o tempo de espera, retirar todo o conteúdo da região 
com auxílio de algodão e água e finalizar o procedimento com uma 
drenagem linfática.

Questão para reflexão

O FEG é uma disfunção muito comum e afeta praticamente todas as 
mulheres. Ao desenvolver novos protocolos é muito importante levar 
em consideração todas as etapas e fatores que influenciam no agravo 
do FEG. De acordo com isso, qual outro protocolo você consegue 
desenvolver para ser aplicado nessa disfunção?

Protocolo de tratamento para o FEG com sais redutores:

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região a ser tratada.

Passo 2: 

- Após a higienização, realizar a esfoliação do local e retirar 
completamente o produto com auxílio de algodão e água.
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Passo 3:

- Com auxílio de uma bacia, adicionar água e uma medida de sais 
redutores. Banhar as faixas de atadura nessa mistura e envolver a região 
a ser tratada. Cobrir com filme plástico para melhor oclusão e manter 
o cliente em local aquecido por cerca de 30 minutos, se possível, em 
manta térmica.

Passo 4: 

- Em seguida, retirar as faixas de bandagem e, com um creme que 
contenha ativos para o FEG, realizar uma massagem modeladora no 
local.

Fonte: <http://www.muitochique.com/corpo/bandagem-quente-e-bandagem-fria-passo-passo.html>. Acesso em: 20 
set. 2017.

Figura 4.8 | Aplicação de faixas de bandagem

Passo 5:

- Após a massagem, fazer a aplicação de um fluido para o FEG na 
região, ocluir com filme plástico e permanecer com o produto na pele 
por 3 horas.

Protocolo de tratamento para o FEG com detoxi-redução de vinho:

Passo 1: 
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- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2: 

- Após a higienização, realizar a esfoliação do local e retirar 
completamente o produto com auxílio de algodão e água.

Passo 03:

- Fazer a aplicação de um produto térmico que auxilia na melhora 
circulatória e aumenta a permeabilidade cutânea.

Passo 4:

- Com produtos à base de vinho, fazer a aplicação de máscara da 
região e com auxílio de uma bacia e fluido de vinho, umedecer as faixas 
de bandagem e envolver a região. Colocar o cliente na manta térmica 
e deixar agir por cerca de 30 minutos.

Passo 5:

- Retirar todo o produto e finalizar com uma drenagem linfática

Para saber mais

Para conhecer mais sobre a diferença entre nutracêuticos, 
cosmecêuticos e dermocosméticos acesse o vídeo que segue no link: 
<https://www.youtube.com/watch?v=zKUwk5t-CMw>. Acesso em: 20 
set. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. Em diversos protocolos estéticos, é feito o uso de gessos, faixas de 
atadura e filme plástico. Qual é a função desses utensílios no tratamento?

2. O tratamento em cabine é mais eficaz quando o cliente faz uso de um 
produto domiciliar. Qual é a função esperada de um cosmético para o 
fibroedema geloide?
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Protocolos para o tratamento da lipodistrofia 
localizada
Introdução à seção

A gordura localizada é uma disfunção estética que afeta uma boa 
parte da população, afetando tanto homens quanto mulheres. Os 
pontos de acúmulo de gordura localizada se dão graças à influência 
hormonal que mais acomete o organismo. Tendo entendido sobre 
essa disfunção, diversos protocolos podem ser realizados em cabine 
com o intuito de amenizar esse problema.

3.1 Protocolos para lipodistrofia localizada

Protocolo de tratamento para lipodistrofia localizada com 
termoterapia e gesso

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2: 

- Após a higienização, realizar a esfoliação do local e retirar 
completamente o produto com auxílio de algodão e água.

Passo 3:

- Aplicar um fluido hiperemiante na região e, com manobras de 
massagem, aguardar pela completa absorção.

Passo 4:

- Com manobras de massagem revigorante, aplicar um serúm na 
região da queixa com substâncias para tratar a lipodistrofia localizada.

Passo 5:

- Sem retirar o fluido, com um creme com substância para tratar 
a lipodistrofia localizada, massagear a região com manobras de 
massagem modeladora.

Passo 6:

- Fazer a aplicação da atadura gessada no local do tratamento com 
auxílio de água, deixando a região firme e bem ocluída.

Seção 3
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Fonte: <http://fisiotom.blogspot.com.br/2011/02/crioterapia-bandagem-fria.html>. Acesso em: 20 set. 2017.

Figura 4.9 | Aplicação de atadura gessada

Passo 7:

- Deixar agir por 30 minutos e retirar a atadura gessada com auxílio 
de uma tesoura.

Protocolo de tratamento para lipodistrofia localizada com 
massagem turbinada

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:

- Aplicar um esfoliante por toda a região e retirar completamente o 
produto com o auxílio de um algodão e água.

Passo 3:

- Com auxílio de um produto que trata lipodistrofia localizada e o roller 
de massagem turbinada, trabalhe com massagem aproximadamente 
30 minutos, enfatizando a região de principal queixa.

Passo 4:

- Criar uma máscara misturando argila e gel crioterápico e aplicar na 
região, deixar agir por 20 minutos.

Passo 5:

- Retirar o produto com auxílio de um algodão e água.

Protocolo de tratamento para a lipodistrofia localizada com 
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massagem modeladora

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:

- Aplicar um esfoliante por toda a região e retirar completamente o 
produto com o auxílio de um algodão e água.

Passo 3:

- Aplicar um produto hiperemiante na região e, com manobras de 
massagem, espalhar até completa absorção.

Passo 4:

- Com um creme que contenha princípios ativos lipolíticos, realizar 
uma massagem modeladora no local com manobras vigorosas com 
intuito de modelar a região e melhorar a permeabilidade dos ativos 
cosméticos através da melhora circulatória.

Questão para reflexão

Na composição do cosmético diversos componentes são utilizados. O 
que é o princípio ativo no cosmético?

Para saber mais

Para saber mais sobre lipodistrofia localizada, acesse o vídeo que segue 
no link: <https://www.youtube.com/watch?v=6MLog40MbMI>. Acesso 
em: 20 set. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. De que maneira os cosméticos podem auxiliar na melhora da lipodistrofia 
localizada?

2. Qual o benefício de um princípio ativo que estimula a lipólise?
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Protocolo para o tratamento das estrias e flacidez
Introdução à seção

Todos os seres humanos estão susceptíveis ao envelhecimento, ou 
seja, estamos envelhecendo desde o dia em que nascemos e por isso as 
técnicas estéticas vêm sendo cada vez mais aprimoradas com o intuito 
de proporcionar um envelhecimento saudável e de qualidade. Ao longo 
dos anos, os fibroblastos, células responsáveis pela produção de fibras 
como o colágeno, elastina e reticulina, têm a sua função diminuída 
e, quando associado a fatores que ocorrem durante a vida, como o 
ganho e perda de peso de maneira rápida, o processo gestacional 
que gera um estiramento grande da pele, o crescimento acelerado e 
rápido no período da adolescência, são fatores que podem provocar 
disfunções no organismo como a flacidez e as estrias. As influências 
para o surgimento de ambas são várias e, atualmente, diversos são os 
protocolos e substâncias ativas encontradas nos cosméticos que visam 
melhoras dessas disfunções. 

4.1 Protocolos para estrias e flacidez muscular e tissular

Protocolo de tratamento crioterápico para a flacidez tissular e 
muscular

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:

- Aplicar um esfoliante por toda a região e retirar completamente o 
produto com o auxílio de um algodão e água.

Passo 3:

- Com um creme que contenha substâncias para a flacidez tissular, 
realizar uma massagem modeladora vigorosa com movimentos que 
estimulem a contração muscular melhorando o tônus muscular e, 
consequentemente, a flacidez muscular.

Passo 4:

- Após a massagem, realizar a aplicação de um produto crioterápico 

Seção 4
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espalhando por toda a região até completa absorção, promovendo a 
melhora da flacidez tissular.

Protocolo de tratamento para flacidez tissular com 
microagulhamento

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:

- Com um roller que realiza o microagulhamento, aplicar 
suavemente em toda a região de flacidez tissular.

O roller para o microagulhamento possui a função de perfurar a 
pele com o intuito de estimular a formação de novo colágeno. Por 
essa razão, a sua aplicação deve ser feita em sentido de vai e vem, até 
obter hiperemia no local e até ligeiro sangramento.

Fonte: <http://esteticanativa.com.br/tratamentos-corporais/microagulhamento>. Acesso em: 20 set. 2017.

Figura 4.10 | Microagulhamento
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Passo 3:

- Em seguida, realizar a aplicação de um fluido com ativos que 
melhorem a flacidez tissular e com fatores de crescimento.

Passo 4:

- Deixar o produto sobre a região e solicitar que o cliente faça a 
retirada em casa após, pelo menos, 6 horas.

Protocolo de tratamento para estrias

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:

- Aplicar um esfoliante por toda a região e retirar completamente o 
produto com o auxílio de um algodão e água.

Passo 3:

-Realizar a aplicação de um fluido térmico na região com o intuito 
de melhorar a circulação, e espalhar o produto até completa absorção.

Passo 4:

- Realizar a aplicação de máscara com substâncias que melhoram a 
estria e deixar agir por 20 minutos.

Passo 5:

- Realizar a retirada do produto com auxílio de algodão e água.

Questão para reflexão

Você consegue imaginar que a pele, no momento em que é estirada 
e acontece o surgimento de uma estria, acaba sendo afetada na sua 
elasticidade? Por quais razões as estriações cutâneas geralmente estão 
associadas à flacidez cutânea?

Protocolo de tratamento para estrias com peeling

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:
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- Realizar a aplicação de ácidos por toda a região estriada e 
acompanhar a reação da pele.

Passo 3:

Retirar todo o produto com auxílio de algodão e água e aplicar um 
neutralizante para evitar que a permeação do ácido continue.

Passo 4:

- Finalizar aplicando filtro solar por toda a região.

O filtro solar sempre deve ser aplicado em protocolos em que 
ácidos são utilizados, não somente após a aplicação, mas enquanto 
o tratamento estiver sendo realizado. Essa ação evita o surgimento de 
manchas no local mantendo a sua integridade.

Protocolo de tratamento para estrias com microagulhamento

Passo 1: 

- Iniciar o procedimento higienizando a região com sabonete e 
remover o produto com auxílio de algodão e água. 

Passo 2:

- Com auxílio de um roller de microagulhamento, aplicar em toda 
a região estriada.

Passo 3:

- Realizar a limpeza do local com água e aplicar fluido com produtos 
que melhorem o aspecto estriado e com fatores de crescimento.

Para saber mais

Para entender melhor sobre o microagulhamento, acesse o link. 
Disponível em: <https://www.mundoestetica.com.br/esteticageral/
microagulhamento/>. Acesso em: 20 set. 2017.

Atividades de aprendizagem

1. Qual é a importância de ser aplicado o filtro solar na finalização de 
protocolos com aplicação de ácidos?

2. Qual é a função do roller para o microagulhamento?
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Fique ligado

Nessa unidade, você pôde conhecer a história da cosmetologia 
e a importância que os cosméticos têm para os profissionais da área 
de estética e embelezamento já que a tecnologia vem aprimorando 
cada vez mais os produtos permitindo grande eficácia e resultados nos 
tratamentos. Além do mais, você pôde verificar uma grande variedade 
de substâncias ativas utilizadas nas diversas disfunções estéticas.

Você pôde conhecer também, além dos cosméticos, protocolos de 
atendimento em cabine para algumas disfunções como o fibroedema 
geloide, a lipodistrofia localizada, a flacidez e as estrias e, de acordo 
com a sua avaliação da disfunção, poderá utilizar o procedimento que 
melhor se enquadra no tratamento personalizado de cada cliente.

Para concluir o estudo da unidade

Caro aluno, na leitura cuidadosa dessa unidade, você pode 
entender a riqueza de conhecimento que a área da cosmetologia pode 
proporcionar ao profissional da área de estética e embelezamento, 
por isso cabe a você estudar todos os detalhes de grande mercado 
e dos detalhes dos produtos cosméticos, desde a legislação até as 
substâncias que são utilizadas dentro de um produto definindo à sua 
finalidade.

Além do mais, não deixe de utilizar os conhecimentos que foram 
adquiridos sobre as disfunções estéticas e a associação aos cosméticos 
e tratamentos no desenvolvimento de novos protocolos de tratamento 
de maneira a personalizar o atendimento ao seu cliente.

Seja o melhor profissional para o seu cliente. Estude, dedique-se e 
seja um profissional de referência!

Atividades de aprendizagem da unidade

1. Uma substância que é encontrada na pele e também nos cosméticos 
é o ácido hialurônico que atua preenchendo os espaços entre as células, 
retendo a água na superfície cutânea. Qual das afirmações sobre o ácido 
hialurônico está correta?
a) (    ) Esse ácido aumenta na pele conforme a idade aumenta. 
b) (    ) Este ácido não consegue promover um aspecto liso e bem hidratado 
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à pele, quando adicionado aos cremes. 
c) (    )  Em relação ao uso do ácido hialurônico, um grama de ácido consegue 

reter um grama de água. 
d) (    )  A adição desse composto nos cremes ajuda na hidratação e na ação 

antienvelhecimento. 
e) (    ) O ácido hialurônico não é uma matéria-prima de cosméticos.

2. Existe um sistema de padronização do nome das substâncias nos 
cosméticos que permite que pessoas de qualquer parte do planeta 
compreendam as substâncias que estão sendo utilizadas em um produto 
quando se entende sobre as nomenclaturas. Em relação a esta afirmativa, 
qual é a alternativa correta para essa padronização?
a) (    ) Integral Nomenclature of Cosmetic Ingredient. 
b) (    ) International Nomenclature Center of Ingredient. 
c) (    ) Nomenclatura Integral de Ingredientes Cosméticos. 
d) (    ) International Nature Center of Ingredient. 
e) (    ) Sistema de padronização.

3. A Anvisa é o órgão que regulamenta tudo que está relacionado ao 
cosmético, e determinou que os cosméticos fossem divididos em quatro 
categorias. Analise as afirmativas e assinale a que corresponde à classificação 
dos cosméticos:
I) Produtos de higiene
II) Cosméticos
III) Perfumes
IV) Produtos de uso infantil
a) Somente as alternativa I está correta.
b) As alternativas II e III estão corretas.
c) As alternativas I e IV estão corretas.
d) As alternativas III e IV estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.

4. É importante saber relacionar a substância à sua função, por isso analise a 
afirmativa. São espécies de plantas conhecidas popularmente como babosa, 
com propriedades regeneradoras, ação antioxidante natural, antibacteriana, 
cicatrizante, com capacidade de reidratar o tecido capilar ou dérmico 
danificado por uma queimadura. Essa planta corresponde à: 
a) (    ) Alantoína. 
b) (    ) Camomila. 
c) (    ) Calêndula. 
d) (    ) Aloe vera. 
e) (    ) Hamamélis.
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5. Analise o texto que segue e marque a alternativa que corresponde 
corretamente ao preenchimento das lacunas.  "Os ativos ______________ 
devem ser utilizados considerando a sua __________________, com a base 
em demais matérias-primas e uma _____________ correta para promover 
a ação __________________ esperada". Assinale a alternativa correta:
a) (    ) naturais – compatibilidade – dosagem – terapêutica.
b) (    ) vegetais – especificidade – pesagem – fixadora.
c) (    ) minerais – espalhabilidade – contagem – reparadora.
d) (    ) naturais – mistura – medida – regeneradora.
e) (    ) vegetais – compatibilidade – contagem – fixadora.
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