Cosmetologia e Estética

DISCIPLINA

Anatomofisiologia
Tegumentar

do

CARGA
HORÁRIA
(horas)
Sistema

Cosméticos e sua interação com a
pele

Cosméticos Naturais e Orgânicos:
Fitocosmetologia

Cosmetologia

Cosmetologia Aplicada às Disfunções
Estéticas Faciais e Corporais
Cosmetologia capilar e tratamento

Eletroterapia RTM na assistênciao
pré, trans e pós-operatório corporal e
facial

Eletroterapia e Terapia
Fotomoduladora

20

20

20

20

20
20

20

20

EMENTA

Estudo
da
Anatomofisiologia.
Nomenclatura, estudo descritivo e
funcional dos sistemas orgânicos,
com foco nos sistemas tegumentar e
muscular.
Conhecimento
sobre
veículos
cosméticos. Permeação cutânea.
Métodos que contribuem para o
aumento da permeação cutânea
Conceito. Tipos de cosméticos
naturais e orgânicos. Indicações e
contra-indicações.
Aplicação
cosmética na estética facial, corporal
e capilar com uso de cosméticos de
origem vegetal.
Introdução à cosmetologia. Conceitos.
Tendências e inovações cosméticas.
Legislação.
Conhecimentos
necessários para a formulação no
âmbito
da
cosmetologia.
Fitocosméticos.
Princípios
ativos
avançados
e
utilizados nas disfunções estéticas
faciais e corporais.
Princípios ativos utilizados na terapia
capilar e seus mecanismos de ação.
Exercício profissional do especialista
em cosmetologia e estética avançada
na equipe de cirurgia plástica.
Articulação de forma integrativa com
Recursos Manuais e Eletroterapia na
Assistência
Pré,
Trans
e
Pós-Operatório Corporal e facial.
Estudo das correntes, propriedades,
valores clínicos, efeitos fisiológicos,

Empreendedorismo, produção técnica
e estética

Estética Corporal e Facial na
Assistência Especial

Fisiopatologia das disfunções
estéticas

Fotoproteção e fotoenvelhecimento

20

20

20

20

20
Nutricosméticos
Práticas em estética corporal

20

técnicas de aplicação, indicações e
contraindicações dos agentes
eletrotermofototerapêuticos e
fototerapia nas disfunções estéticas.
Características do empreendedor de
sucesso. Fatores que influenciam o
empreendedorismo.
Plano de
Negócios. Inovação e Criatividade.
Pesquisa de Mercado. Técnicas de
Negociação. Qualidade. Formação de
Preços. Ferramentas Gerenciais.
Caracterização do papel gerencial do
profissional da área de Estética.
Elaborar plano de negócio como
ferramenta de gestão e organização,
mobilizando conceitos e princípios de
empreendedorismo, e habilidades na
definição
de
estratégias
para
minimizar
riscos
envolvidos
e
aumentar a chance de sucesso do
empreendimento.
Direcionamento do profissional da
estética na assistência especial e
suas intervenções para promoção de
saúde e bem-estar.
Patologia da pele. Saúde e doença.
Diferentes distúrbios dermatológicos
do sistema tegumentar relacionada à
estética facial, corporal e capilar.
Radiação solar. Interação da radiação
com a pele. Defesa natural da pele.
Fotoenvelhecimento. Estratégias para
fotoproteção. Filtros solares. Eficácia
dos filtros solares. Tendências em
fotoproteção.
Conceito. Legislação. Principais tipos
utilizados na área da estética.
Mecanismos de ação. Indicações e
contra-indicações.
Procedimento em estética corporal.
Métodos e técnicas de avaliação
corporal e classificação da pele.
Articulação de forma integrativa no
tratamento
das
alterações
da
lipodistrofia, fibro edema gelóide,
flacidez tissular, muscular e lesões
atróficas.

Práticas em estética facial: Peelings
químicos, mecânicos e enzimáticos.

20

20
Prescrição de cosméticos na Estética

Semiologia
Estética

e

Semiotécnica

em

20

Terapias integrativas na estética na
aplicação em cosméticos

20

Total

360

Procedimento em estética facial.
Métodos e técnicas de avaliação
facial
classificação da pele. Articulação de
forma integrativa no tratamento das
discromias, e do envelhecimento e
fotoenvelhecimento. Tipos de peelings
químicos mecânicos e enzimáticos.
Indicações e contraindicações
Conhecimento do profissional para
prescrição de cosméticos na área da
estética facial, corporal e capilar.
Propedêutica diagnóstica das lesões
cutâneas. Exame físico da pele.
Semiologia
e
semiotécnica
da
Estética. Registro e documentação,
enfocando as bases fisiológicas da
anamnese. Exame físico geral.
Avaliação dos sinais vitais. Avaliação
antropométrica
(peso,
altura,
percentual
de gordura, dobras
cutâneas),
ambiental,
funcional.
Classificação
de
graus
de
hidrolipodristrofia e estrias.
Propedêutica diagnóstica das lesões
cutâneas. Exame físico da pele.
Biotipos cutâneos. Sistema melânico.
Alterações
dos
melanócitos.
Aparelhos para avaliação da pele.
Aplicação cosmética nas práticas
integrativas em estética (argiloterapia,
aromoterapia,
óleos
essenciais,
florais).

