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APRESENTAÇÃO  
 

A VI Jornada de Estética e Cosmética é o principal evento do calendário do Curso de Estética e 

Cosmética da Faculdade Integrada de Pernambucom e faz parte do calêndário oficial de 

eventos da instituição. Esta atividade, que teve seus primórdios em 2012, com a iniciativa dos 

professores que tinham uma metodologia de ensino pautada na construção do conhecimento 

através da pesquisa científica, hoje representa uma conquista para os alunos, professores e a 

equipe gestora.  

A Jornada de Estética e Cosmética tem o objetivo de apresentar os trabalhos científicos 

realizados pelos discentes do Curso de Estética e Cosmética, promover dinâmicas teóricas e 

práticas nas atividades com intensa participação dos discentes e proporcionar construção do 

conhecimento através de pauta científica. 

Este livro é o resultado do esforço coletivo dos acadêmicos, docentes e coordenação de curso 

em demonstrar o amor pelo conhecimento científico, bem como a necessidade de difusão do 

conhecimento tecnológico exaustivamente discutido no ambiente acadêmico.  

O reconhecimento pelas ações desenvolvidas na VI Jornada de Estética e Cosmética pode ser 

evidenciado pelo sucesso, satisfação dos participantes e a certeza de que a área da Estética e 

Cosmética pode contribuir para uma sociedade mais consciente dos benefícios do 

embelezamento, promoção, recuperação e tratamento da pele para  a saúde e bem-estar do 

indivíduo.  

Este registro vem por fim representar um referencial para os eventos futuros,  com o foco nas 

próximas gerações de Tecnólogos em Estética e Cosmética. Esperamos que as sementes 

semeadas aqui gerem bons frutos, com a certeza que cada um deles terá um traço de cada 

colaborador.  

 

 

Profª. Ivanacha Carneiro do Nascimento  

Coordenador do Curso Tecnológico de Estética e Cosmética 
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VI JORNADA DE ESTÉTICA E COSMÉTICA- VI JEC  

ACNE: PATOLOGIA CUTÂNEA E SEUS TRATAMENTOS 

CORREIA, Marta Albuquerque. Graduando em Estética e Cosmética. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, bamarta@hotmail.com 

SILVA, Silvana Maria da. Graduando em Estética e Cosmética. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, wjmoveis@hotmail.com 

NASCIMENTO, Ivanacha Maria Carneiro do. Professora de Estética e Cosmética. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, ivanacha@carneiro@facipe.edu.br 

 

RESUMO 

Introdução: A acne é uma das dermatoses mais comum na população com aparecimento 

repentino nos jovens em ambos os sexos, dependendo da gravidade, a acne pode causar 

sofrimento emocional e levar a cicatriz na pele, classificada de acordo com o seu grau de 

acometimento, em leve, moderada e grave. Dependendo da forma clínica, gravidade e algumas 

características individuais existem diversos tratamentos, desde medicamentos, medidas 

profiláticas de higiene, limpeza de pele, microdermoabrasão, peelings, argila, laser, acupuntura, 

fitoterapia, alimentação saudável. Objetivo: Relatar sobre a acne, destacando a sua tipologia e 

suas diferentes formas de tratamentos estéticos é o objetivo desse estudo. Metodologia: A 

pesquisa foi realizada no centro de estética beleza e bem-estar e o primeiro passo foi à escolha 

da pessoa participante, voluntária do sexo feminino com 20 anos de idade, disponível e 

colaborativa e que até o momento não havia realizado nenhum tratamento para acne. Em um 

segundo momento realizado anamnese, fotodocumentação. Na sequencia das visitas abordado o 

tratamento com higienização, extração, eletroterapia com objetivo bactericida, e em dias 

alternados cosméticos com ativos secativos, esfoliantes e clareadores e também manobras de 

drenagem linfática manual. Resultados: Como resultado foi observado o afinamento da camada 

córnea, melhora do processo inflamatório, diminuição da quantidade de comendões e pústulas e 

clareamento da pele. Considerações finais: Acredita-se que ainda sejam necessárias novas 

sessões além das propostas pela pesquisa, considerando a necessidade de clareamento de 

manchas pigmentares causadas pelo processo inflamatório da acne. 

Palavras-chave: Acne, tratamento, dermatose, pele. 
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NASCIMENTO, Ivanacha Maria Carneiro do. Professora de Estética e Cosmética. Faculdade 
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RESUMO 

Introdução: A puberdade é caracterizada por ser uma fase que ocorrem picos hormonais 

intensos, com isso o corpo muda significativamente, podendo surgir lesões de acne em algumas 

regiões do corpo, especialmente na face (BAUMANN, 2004). De causa etiológica a acne é uma 

enfermidade dermatológica que provoca alterações físicas e emocionais nos indivíduos 

acometidos em consequência do aspecto inestético que a pele passa apresentar em virtude da 

formação de comedões, pápulas, cistos, nódulos e pústula que tendem a gerar cicatrizes 

atróficas e hipertróficas na pele (LIMA, 2006; MANFRINATO, 2009). Objetivo: esse estudo 

veio com o objetivo de promover melhora da pele de uma menor com acne, através de 

tratamentos estéticos e utilização de cosmecêuticos. Metodologia: o estudo de caso foi 

realizado no Centro de Estética, Beleza e Bem-estar da Facipe, onde uma voluntária participou 

de sessões de tratamentos secativos e de higienização para minimizar o processo inflamatório da 

acne e suas sequelas.   Em cada sessão foi realizado registro fotográfico e preenchimento da 

ficha diária para comparar a evolução do tratamento e a melhora significativa da pele. 

Resultados: a pesquisa demonstrou melhora na textura da pele, controle parcial da oleosidade 

mesmo ainda sendo percebido o aparecimento de novos comendões. Considerações finais: 

Considerando a não finalização das sessões propostas percebe-se a necessidade de continuar o 

tratamento por se tratar de uma pele, lipídica com formação de comedões oxidados, em um 

intervalo pequeno de dias.  

Palavras-chave: Tratamento estético, Acne, Comedões. 

mailto:aamandavaneessa@hotmail.com
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ALENCAR, Vivianne Santiago de. Graduando em Estética e Cosmética. Faculdade Integrada 

de Pernambuco, viannesa9@gmail.com  
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RESUMO 

Introdução: A acne é uma doença da unidade pilossebácea, composta pelo folículo piloso e 

pela glândula sebácea, causada pela descamação anormal do epitélio folicular com obstrução do 

canal pilossebáceo, que resulta em inflamação e formação subsequente de pápulas, pústulas, 

nódulos, comedões e cicatrizes. Quando seu inicio acontece na puberdade, adolescência e nos 

adultos jovens é conhecida pela comunidade acadêmica como acne vulgar. É uma afecção 

comum para 89% da população jovem representando uma das doenças de maior prevalência na 

dermatologia. Segundo o IBGE (instituto Brasileiro de geografia e Estatística), no Brasil 17,5 

milhões de pessoas, com idade entre 13 e 23 anos de idade, apresentam acne. Objetivo: Com 

base nessas informações o estudo surge com objetivo de desenvolver competências de 

enfrentamento e tratamento no combate da acne vulgar. Metodologia: Para tanto, realizado um 

estudo de caso, envolvendo um menor do sexo masculino com acne grau II, sendo o participante 

submetido até o momento a oito sessões de tratamentos, utilizando cosméticos com ativos 

secativos e higienização com extração, colhidas informações para alimentar o registro diário em 

ficha de evolução e foto documentação, as quais acontecem uma vez por semana e devendo 

ainda o mesmo participar até a décima sessão de tratamento. Em todos os encontros o cliente foi 

orientado quanto aos cuidados necessários com a pele para ajudar no tratamento e ser um 

multiplicador no combate e controle da acne vulgar em adolescentes e jovens. Resultados: Até 

o momento a pesquisa demonstrou melhoras efetivas do processo inflamatório e aparência da 

pele através da diminuição da quantidade de comendões e pústulas. Considerações finais: 

Acredita-se que ainda sejam necessárias novas sessões além das propostas pela pesquisa, 

considerando a idade do menor e a etiologia da acne vulgar.  

Palavras-chave: Acne vulgar, Tratamento.

mailto:ahynof@gmail.com
mailto:viannesa9@gmail.com
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NASCIMENTO, Ivanacha Maria Carneiro do. Professora de Estética e Cosmética. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, ivanacha@carneiro@facipe.edu.br 

 

RESUMO 

Introdução: O comendão pode surgir através da obstrução dos orifícios de saída da unidade 

pilossebácea, com acúmulo de secreções, restos celulares e algumas vezes por microorganismo. 

A partir deles podem aparecer diversos tipos de lesões acometendo homens e mulheres em 

formas leves, moderadas e graves da Acne. A acne Vulgar caracteriza-se como uma patologia 

dermatológica comum que acarreta cerca de 100 milhões de pessoas no mundo principalmente 

os adolescentes no começo da puberdade sendo uma dermatose causada pela alta produção 

hormonal, grande produção de sebo e predisposição genética.  Objetivo: Diante desse relato o 

estudo tem como objetivo o tratamento de acne em peles jovens e protocolar os resultados 

alcançados. Metodologia: Para alcançar o objetivo proposto pelo trabalho, realizado um estudo 

de caso, envolvendo uma voluntária do sexo feminino com 20 anos de idade em processo 

inflamatório de acne grau III.  Sendo a participante submetida até o momento a seis sessões de 

tratamentos, utilizando cosméticos com ativos secativos e higienização com extração, ácido 

mandélico e salicílico, também colhidas informações para alimentar o registro diário em ficha 

de evolução e foto documentação para comparação e acompanhamento dos resultados 

adquiridos. Em todos os encontros a cliente foi orientada quanto aos cuidados necessários com a 

pele para ajudar no tratamento e ser uma multiplicadora no combate e controle da acne vulgar 

em adolescentes e jovens. Resultados: Até o momento a pesquisa demonstrou melhoras 

efetivas do processo inflamatório e aparência da pele através da diminuição da quantidade de 

comendões e pústulas. Considerações finais: Acredita-se que ainda sejam necessárias novas 

sessões de tratamento e também o aumento do número de participantes na pesquisa para 

conseguir uma melhor comparação dos resultados nas peles jovens e fomentar o cuidado 

necessário com a pele para atingir o objetivo.  

Palavras-chave: Comendão. Acne vulgar. Tratamento.
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RESUMO 

Introdução: A acne vulgar é uma dermatose de alta prevalência, especialmente em adolescentes 

e adultos jovens, Acomete homens e mulheres, que buscam ajuda médica para aliviar os 

sintomas que tornam suas vidas, de certo modo, mais dificultosas em relação estética e social. A 

acne, sem exceção, necessita de que a pessoa tenha paciência e espere um tempo de tratamento 

para obter os resultados, é de fato a doença mais comum no mundo. É uma doença da unidade 

pilossebácea da pele, caracterizada inicialmente pela presença de um cômedo, comedão. Essa 

estrutura ocorre pela obstrução do orifício de saída da unidade pelossebácea, com acúmulo de 

secreção, restos celulares e algumas vezes, demodex foliculorum (BRENNER, 2006). É 

associada com à produção dos hormônios sexuais masculinos afetando as glândulas 

pilossebáceas que passam a produzir uma quantidade maior de secreções gordurosas. Quando 

ocorre proliferação da Propionibacterium acnes, além da hipertrofia da glândula sebácea e da 

obstrução dos folículos, ocorre o processo inflamatório. Os principais locais de sua 

manifestação são: rosto, pescoço, peito, costa e ombros. Podendo chegar ao estágio quatro 

(fulminas) de proliferação. A acne afeta a autoestima dos adolescentes que geralmente criam 

aversão à própria imagem, tendem a se isolar e, em casos extremos, desenvolvem depressão. 

Objetivo: Instruir adolescentes e adultos jovens como a doença acne vulgar se manifesta, assim 

como combate-la. Metodologia: O projeto teve seu início com a apresentação para a 

comunidade à cerca da acne vulgar: causas, manifestação clínica e estética, tratamento estético e 

prevenção. Em seguida dado um folheto educativo com as informações descritas anteriormente, 

questionário de avaliação quanto a percepção da comunidade em relação a acne vulgar, termo 

de consentimento livre esclarecido com explicação do projeto e convite para voluntario 

participante da pesquisa. Depois da avaliação realizada foi selecionada a menor de 17 anos para 

participar das sessões de tratamento. O estudo foi realizado no Centro de Estética beleza e bem-
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estar da Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe), localizado na Av. Caxangá, 4453, 

Várzea, recife/PE. Em todas as sessões do tratamento foram feitos registros fotográficos e 

evolução diária com a finalidade de compor o prontuário do paciente e proporcionar um melhor 

acompanhamento dos resultados. Resultados: Durante as sessões de tratamentos foi observada 

uma hipersensibilidade na pele da voluntaria após a segunda sessão, sendo reavaliada, seguindo 

o tratamento em observação com a possibilidade de a menor ter acne rosácea. Dessa forma 

evitamos nas sessões seguintes a utilização de peeling e substâncias irritantes. Até o momento, a 

pesquisa demonstrou melhoras significativas do processo inflamatório, controle da oleosidade e 

aparência da pele através da diminuição da quantidade de comendões e pústulas, renovação 

celular e diminuição do espessamento da pele. Para esse resultado foram utilizados recursos 

terapêuticos manuais com utilização de cosméticos com ativos secativos, argila branca e 

recursos eletroterápicos da alta frequência e vapor de ozônio. Considerações finais: Como 

considerações finais percebemos a importância da atualização constante do profissional com 

relação às patologias e recursos de tratamentos utilizados para cada tipo de alteração estética, 

continuidade do tratamento estético da cliente e indicação para consulta com dermatologista 

caso não apresente melhora na hipersensibilidade da pele.  

 

Palavras-chave: Acne vulgar. Recursos manuais, Recursos eletroterápicos.  
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NASCIMENTO, Ivanacha Maria Carneiro do. Professora de Estética e Cosmética. Faculdade 
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RESUMO 

Introdução: Uma das mais comuns doenças de pele é a acne. Não é uma doença contagiosa e 

pode ser tratada com serviços estéticos. Atinge a unidade pilossebácea e em alguns casos 

apresenta predisposição genética e essas manifestações dependem da presença de hormônios 

sexuais.   Normalmente surgem na puberdade, afetando aproximadamente 80% dos 

adolescentes, podendo o problema se estender até a idade adulta. Em alguns casos as lesões 

tornam-se mínimas quase imperceptíveis, já em outros casos as lesões tornam-se mais 

evidentes, perturbando a qualidade de vida e desencadeando ou agravando problemas 

emocionais de autoestima, que podem se tornar extremamente graves por deixar discromias e 

cicatrizes inestéticas. Objetivo: Equilibrar a produção de oleosidade excessiva da pele, 

combater a proliferação de bactérias e reduzir o processo inflamatório, atenuar óstios dilatados e 

prevenir lesões cicatriciais causadas pela acne. Metodologia: realizado um estudo de caso, 

envolvendo uma menor de 14 anos, com acne grau II. A voluntária não faltou nenhuma sessão 

do tratamento e em todas teve o apoio de sua genitora incentivando a continuidade do 

tratamento e cuidados em domicilio. Em cada sessão além do tratamento secativo, higienização 

com extração e argila foi utilizado ácido como o glicólico e salicílico em uma concentração 

liberada pela ANVISA para fins estéticos, todos de empresa de cosméticos consolidada no 

mercado. Colhidas informações para alimentar o registro diário em ficha de evolução e foto 

documentação, as quais acontecem uma vez por semana no centro de estética beleza e bem-estar 

da Facipe. Resultados: Até o momento a pesquisa demonstrou melhoras significativas do 

processo inflamatório e aparência da pele sendo observada na inspeção visual, palpação e 

também em registros fotográficos. Durante o tratamento orientado a utilização de protetor solar 

e a utilização da argila branca e verde no mínimo três vezes por semana para utilização em 

mailto:kellyk_souza@hotmail.com
mailto:pimentel.lins@yahoo.com.br
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acompanhamento domiciliar. Considerações finais: Acredita-se que a estética atua no 

tratamento e prevenção da acne. Dependendo do grau em que ela se encontra, a utilização de 

equipamentos estéticos e cosméticos como máscaras secativas, tônicos, argilas, ácidos, inibem o 

processo inflamatório e melhora a aparência da pele. 

 

Palavras-chave: Acne vulgar. Tratamento.
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RESUMO 

Introdução: Propionibacterium acnes é bactéria gram-positiva, anaeróbia, do gênero 

Corynebacterium, que faz parte da biota normal resistente da pele, sendo o principal 

microorganismo envolvido na etiopatogenia da acne vulgar. Quando há hiperprodução sebácea 

pela glândula, há proliferação dessa bactéria, favorecendo o aparecimento da acne. Na 

superfície cutânea dos pacientes acnéicos, o Propionibacterium acnes pode chegar a 120.000 

espécimes. Outros espécimes como Propionibacterium avidum e Propionibacterium 

propionicum, também estão presentes em grande quantidade na pele de indivíduos acnéicos. O 

importante papel do Propionibacterium acnes, na imflamação da acne se dá por sua ingestão por 

leucócitos polimorfonucleares no lúmem glandular, acarretando liberação de enzimas 

hidrolíticas intracelulares e mantendo sus integridade. Além disso, os anticorpos específicos do 

Propionibacterium acnes, presentes nos microcomendões, interagem com elas, liberando as 

proteases hidrolíticas que atuam na parede epitelial infundibular, fragilizando-a e levando à 

saída de substâncias irritantes para derme subjacente, desencadeando o processo inflamatório 

local. Objetivo: Essa pesquisa teve como objetivo, ampliar os conhecimentos a respeito da acne 

e compreender a importância da terapia combinada para a reparação dos danos causados pelo 

processo inflamatório no quadro dessa dermatose. Metodologia: A voluntária selecionada é 

uma adulta jovem com 22 anos, pele lipídica e acne grau III e que no momento não encontra-se 

em tratamento médico para acne.  Na avaliação e construção do protocolo foram propostas dez 

sessões de tratamento da primeira à quarta sessão higienização da pele, esfoliação, emoliência, 

remoção dos comedões, aplicação de alta frequência com intenção bactericida, aplicação de 

argila e protetor solar. Da quinta a sexta sessão tratamento secativo com higienização da pele 
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administração de ácidos na concentração liberado pela ANVISA em tratamentos estéticos. Na 7ª 

sessão a realização de microdermoabrasão para afinamento da camada córnea. Na oitava, nona e 

décima sessão a utilização da técnica de microagulhamento para minimizar as cicatrizes 

atróficas causadas pela acne. Resultados: Até o momento a pesquisa demonstrou melhoras 

efetivas do processo inflamatório e aparência da pele através da diminuição da quantidade de 

comendões e pústulas observada pela pesquisadora e também relatada pela cliente voluntária. 

No entanto por falta de assiduidade da voluntária no dia das sessões ainda não foi possível 

finalizar o protocolo proposto, estando a cliente na sexta sessão ainda em tratamento secativo, 

restando realizar a microdermoabrasão e o microagulhamento para alcançar o objetivo sugerido 

no tratamento. Considerações finais: Acredita-se que ainda seja necessário finalizar as sessões 

e acrescentar novas, além das propostas pela pesquisa, pois a não realização da sessão no dia 

proposto interferiu no resultado do processo inflamatório, sendo contra indicado a 

microdermoabrasão e o microagulhamento em local com pústulas, nódulos.  

 

Palavras-chave: Propionibacterium acnes, Inflamação, Tratamento. 
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RESUMO 

Introdução: A acne vulgar é considerada pela organização Mundial da Saúde (OMS) como 

sendo uma das dermatoses mais frequentes em indivíduos, geralmente adolescentes, no mundo. 

Nessa faixa etária uns dos principais indicadores de perda de autoestima pode ser a acne. Sendo 

uma inflamação provinda do acumulo de secreções produzida pelas glândulas sebáceas, 

promovendo a obstrução do folículo piloso. Uma vez obstruído pelo sebo, o folículo tende a 

formar lesões na pele. A pele, que é um órgão colonizado por bactérias, após a obstrução dos 

ósteos, origina uma inflamação aguda, caracterizada por edema, dor na zona afetada e em 

alguns casos até prurido. A influência hormonal, embora não seja elemento etiopatogênico 

fundamental no surgimento da acne, os mesmos exercem um papel que pode ser vital para o 

surgimento e/ou manutenção do quadro dessa dermatose em alguns de seus portadores (COSTA, 

2008). Sendo a pele o principal órgão de estudo do profissional de estética e saber que a cada 

dia surgem novos equipamentos e produtos cosméticos, cresce a busca do conhecimento e para 

otimizar o tratamento dessa alteração estética. Objetivo: Combater a acne vulgar, educar os 

jovens sobre como a doença se manifesta e conscientiza-los à cerca da importância de se ter um 

tratamento adequado. Metodologia: O projeto consiste em um estudo de caso, onde de início 

aconteceu a apresentação para a comunidade com intuito de orientá-los à cerca da acne vulgar e 

também selecionar um voluntário que melhor se enquadre no objetivo do projeto.  O menor 

selecionado para o estudo de caso atualmente tem 16 anos, apresenta pele lipídica, acne grau III, 

pele áspera e espessa. O estudo foi realizado no Centro de Estética beleza e bem-estar da 

Faculdade Integrada de Pernambuco (Facipe), localizado na Av. Caxangá, 4453, Várzea, 

recife/PE. Em todas as sessões do tratamento foram feitos registros fotográficos e evolução 

diária com a finalidade de compor o prontuário do paciente e proporcionar um melhor 

acompanhamento dos resultados. Resultados: Até o momento a pesquisa demonstrou melhoras 

efetivas do processo inflamatório, controle da oleosidade e aparência da pele através da 
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diminuição da quantidade de comendões e pústulas, renovação celular e diminuição do 

espessamento da pele. Para esse resultado foram utilizados recursos terapêuticos manuais com 

utilização de cosméticos com ativos secativos, ácido salicílico, mandélico e recursos 

eletroterápicos da alta frequência, vapor de ozônio e peeling ultrassônico. Considerações 

finais: Atualmente existem diversos recursos terapêuticos específicos para a doença, um grande 

aliado é o conhecimento profissional à cerca do assunto e os cosméticos que vêm inovando em 

suas formulações, tudo para que o combate a acne vulgar seja eficaz e a população receba 

orientação sobre a importância do cuidado e as formas para tratamento. 

 

Palavras-chave: Acne vulgar. Tratamento. Profissional de estética.
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RESUMO 

Introdução: Atualmente, a preservação da aparência jovem representa, socialmente, um 

requisito para a idealização da beleza. O aspecto jovial da face, de uma maneira geral, é fator 

importante para a aceitação social, também, para a estabilidade emocional do indivíduo. O 

envelhecimento facial se deve, basicamente, as alterações degenerativas nas fibras colágenas e 

elásticas da derme, diminuição de espessura da epiderme por perda de camadas do estrato 

granuloso e espinhoso. No processo de envelhecimento os componentes do tecido conjuntivo, o 

colágeno e a elastina perdem suas propriedades e ocasionam o aparecimento das rugas. 

Metodologia: Teve como participação uma voluntária do gênero feminino, na faixa etária de 56 

anos, avaliada por meio de anamnese facial e geral, alem de avaliação visual tátil e registro 

fotográfico pré e pós-tratamento, no qual foi proposto um tratamento utilizando a 

radiofreqüência e cosméticos como, sabonete facial, peeling de hortelã, tônico, máscara de ouro, 

vitamina C, protetor solar. Foram realizadas quatro sessões, sendo uma vez por semana com 

duração de 1 hora para cada sessão. Resultados: Observou-se pouca melhora das rugas, no 

entanto ocorreram mudanças quanto à hidratação e clareamento tecidual. Conclusão: Conclui-

se não haver resultados significativos. 

Palavras-chaves: Fotoenvelhecimento. Rugas. Tratamento.
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RESUMO 

Introdução: com o tempo a nossa pele começa a mostrar os primeiros sinais de envelhecimento 

e só hidratação e o filtro solar já não são suficientes para garantir a firmeza e a vitalidade da 

nossa pele na região fácil. Entre os primeiros sintomas do envelhecimento da pele, estão as 

rugas finais, manchas solares e ressecamento causado pela diminuição da produção de colágeno 

e elastina. Metodologia: Diante dessas evidências começamos a fazer o tratamento na face do 

cliente, o qual apresenta 40 anos de idade, gênero masculino, quando mais jovem se expôs 

muito ao sol e não fazia uso de filtro solar e de nenhum cosmético, onde de inicio ele foi 

avaliado por meio de uma anamnese, onde percebemos também que a sua pele estava ressecada, 

desidratada e com bastante comedões  e onde a sua maior queixa são as linhas de expressões nas 

seguintes áreas, frontal, sulco nasogeniano e orbicular dos olhos. Então foi realizado o uso dos 

seguintes aparelhos: radiofrequência, luz intensa pulsada, led azul, peeling de diamante, laser, 

associados a alguns cosméticos: sabonete salicílico, sérum com syn-ake, ampola de vitamina c, 

máscara de ouro, máscara de safira, sérum reativador, tônico, filtro solar, esfoliante. 

Resultados: no decorrer do tratamento após cinco sessões sendo 1 anamnese  e as outras 4 o 

tratamento, observamos que a pele desse cliente apresentou uma melhora significativa. 

Conclusão: conclui-se que os resultados foram significativos, porém serão necessários mais 

sessões para atingir o objetivo proposto. 

Palavras-chave: linhas de expressões, vitalidade, envelhecimento, rugas
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RESUMO 

Introdução: As discromias são definidas como alterações na cor da pele, devido ao aumento ou 

diminuição da atividade melânica. Os melanócitos e os melanossomas são as principais estruturas 

envolvidas nas alterações de cor da pele. Metodologia: Estudo experimental de caso clínico 

com a voluntaria C. G., 31 anos, o qual foi executado na Clinica Escola da Faculdade Integrada 

de Pernambuco (FACIPE), realizado uma por semana, total de quatro sessões com duração de 

1hora.A paciente foi submetida à aplicação de laser vermelho mais LED azul, intercalado com 

luz intensa pulsada. Resultados: Notou-se uma melhora na pele da paciente em relação à 

textura e oleosidade, e um leve clareamento em sua face. É recomendado que a paciente 

continuasse as sessões, para que possa ter resultados satisfatórios. Conclusão: Concluímos que 

o tratamento após quatro sessões não foi suficiente para o objetivo apresentado. 

Palavras-chave: Discromias. Hipercromia. Clareamento. 
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RESUMO 

Introdução: As discromias são definidas como alterações na cor da pele, devido ao aumento ou 

diminuição da atividade melânica. Os melanócitos e os melanossomas são as principais 

estruturas envolvidas nas alterações de cor da pele. As alterações caracterizadas pela diminuição 

da atividade dos melanócitos são denominadas hipocromias, enquanto que, as caracterizadas 

pelo aumento da atividade são designadas melanodermias, manchas hipercrômicas, 

hipercromias melanogênicas ou hiperpigmentação. Metodologia: O presente estudo foi 

realizado na Faculdade Integrada de Pernambuco – FACIPE em clínica com uma paciente, 

procedida da avaliação geral e facial através da ficha de anamnese, Luz de wood, eletroterapia e 

ativos clareadores. Resultados: Observamos uma melhora no quadro do clareamento do 

melasma, e também, na textura da pele. Porém, é necessário acrescentar mais sessões ao 

tratamento, para um melhor resultado.   Conclusão: Com base no mecanismo de ação dos 

equipamentos utilizados e dos ativos que inibem a ativação da tirosinase, pode-se verificar uma 

discreta eficácia quanto à ação despigmentante. Tendo como outros benefícios os efeitos 

hidratantes e firmantes da pele.  

 

Palavras-chave: Discromias. Melasma. Pele. 
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INTRODUÇÃO: A argila vermelha é um recurso utilizado em procedimentos estéticos devido 

aos inúmeros benefícios que possui, entre eles absorvente, analgésico, hidratante, bactericida e 

anti-inflamatório. A argila é rica em minerais e oligoelementos, tais como o ferro, alumínio, 

magnésio, cálcio e cobre que atuam sinergicamente na redução e tratamento de patogenias 

capilares. Tais patologias acarretam o comprometimento estético capilar e emocional das 

pessoas afetadas. OBJETIVO: Mostrar e capacitar com maiores informações os profissionais 

na área de estética e cosmética de como diagnosticar e tratar de forma natural com argila 

vermelha as patologias capilares. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, 

no qual foram pesquisados artigos publicados nas bases dados Scielo e Pubmed, utilizando os 

seguintes descritores: Argila vermelha, Tratamentos argila vermelha, Argila vermelha patologia 

capilar, Patologias capilares.  DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: O recurso alvo da pesquisa 

mostrou propriedades absorventes de toxinas e impurezas, possui propriedades cicatrizantes, 

estimula a circulação sanguínea e linfática e tem efeito tensor imediato, podendo ser usado no 

rosto, corpo e cabelo. Os artigos encontrados mostraram e eficácia do uso e tratamentos 

associados com esse recurso natural utilizado em tratamentos estéticos capilares. O profissional 

de Estética está capacitado a realizar tais tratamentos, desde que esteja ciente das propriedades, 

métodos e técnicas de aplicação das argilas, compreender seus benefícios para os clientes, 

melhorando a qualidade de vida e autoestima dos que procuram suas orientações e cuidados. 

 

Palavras-chave: Argila vermelha, Tratamentos argila vermelha, Patologias capilares. 
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INTRODUÇÃO: Queimaduras provocam lesões nos tecidos de revestimento do corpo 

humano, determinando destruição parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir 

estruturas profundas como, tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e ossos. Os pacientes 

queimados requerem uma atenção multiprofissional pois contribui para a diminuição das 

sequelas deixadas pelas lesões, na melhoria da qualidade de vida e da integração, não só física, 

mas também psicológica, do indivíduo na sociedade, o esteticista capacitado atuará no 

tratamento destes pacientes com os recursos dentro de sua área. OBJETIVOS: Mostrar os 

tratamentos disponíveis dentro da estética que resultam na melhora do aspecto cicatricial das 

queimaduras. MÉTODO: O presente trabalho foi desenvolvido com base no projeto de 

extensão “Estética para queimados” e os atendimentos realizados na Clínica Escola de Estética 

e Cosmética da Facipe com pacientes que apresentavam cicatrizes de queimaduras, além das 

bases de dados consultadas como Scielo, Lilacs, Medline, Google acadêmico e Capes de artigos 

científicos, utilizado os seguintes descritores: Tratamento Queimaduras, Cicatrização 

Queimaduras, Estética Reparadora. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: As queimaduras são 

uma das injúrias mais terríveis que uma pessoa pode sofrer, pois deixam sequelas importantes 

que afetam drasticamente a aparência, a capacidade de independência e consequentemente, o 

bem-estar psicológico do indivíduo. O profissional de estética tem um papel importante no 

tratamento das cicatrizes geradas pelas queimaduras, pois possui um arsenal de recursos que 

podem ser utilizados para alcançar os objetivos diminuir as sequelas deixadas por estas injúrias, 

melhorar a qualidade de vida e a aumentar a autoestima do paciente. O esteticista deve fazer 

parte da equipe multidisciplinar que atende os pacientes vitimados por queimaduras, atuando 

com os tratamentos estéticos cicatriciais, assim contribui para melhorar a qualidade de vida 

destas pessoas, devolvendo-lhe dignidade e coragem de enfrentar os desafios da sociedade, sem 

que se sintam estigmatizadas. 

Palavras-chave: Tratamento Queimaduras; Cicatrização Queimaduras; Estética Reparadora. 
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RESUMO 

Introdução: A aromaterapia provém de vários povos e culturas em diferentes épocas. Os 

chineses foram um dos primeiros povos a utilizar a técnica para o bem estar, harmonia e 

equilíbrio. Descendente diretamente da fitoterapia, existe a tempo suficiente para que seja 

possível considerar seu valor terapêutico e os benefícios fisiológicos que ela traz, considerada 

uma terapia natural não traumatizante. Em 1928, na França, após sofrer diversas queimaduras 

em laboratório, que foram curadas com óleo essencial de lavanda, o químico francês René 

Maurice de Gatefossé deu início ao seu trabalho com óleos essenciais em cosméticos, e instituiu 

o termo “aromaterapia”. Objetivo: Explicar que a aromaterapia têm inúmeros efeitos sobre 

nosso organismo, atua restaurando energias tanto no aspecto emocional quanto no aspecto 

físico, além de complementar terapias convencionais e terapias alternativas. Metodologia: A 

investigação é uma revisão bibliográfica, embasada em livros e publicações em banco de dados 

de produções científicas. Este estudo desenvolve a partir da definição de aromaterapia e quais 

os fatores devem ser levados em consideração durante a escolha da aromaterapia como 

tratamento. Considerações finais: A partir do levantamento bibliográfico realizado, o propósito 

principal foi evidenciar e analisar os benefícios da aromaterapia trazendo a tona explicações 

científicas de autores renomados e suas obras sobre tal assunto, em detrimento da  grande 

procura por tratamentos alternativos em busca de qualidade de vida, em função da vida agitada, 

da ansiedade e do estresse que as pessoas acumulam no seu dia a dia. Neste contexto espera-se a 

compreensão geral das informações referente ao material pesquisado. A aromaterapia assume 

especial destaque neste artigo, pois foi alvo de maior especificidade dentre as terapias 

alternativas. 

Palavras-chave: Aromaterapia, Tratamento, Terapias Alternativa.
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RESUMO 

Introdução: Esquecidos da nossa rotina de cuidado e beleza diários, os pés são os que mais 

sofrem com esse ritmo corrido da vida moderna, ficando expostos a lesões, dores, calos, unhas 

encravadas, entre outras agressões que atingem essa área tão importante do corpo. Devido a isso 

é importante incluir alguns hábitos na rotina para garantir a saúde dos pés e consequentemente 

uma melhora na estética. Dentre esses hábitos estão: Limpeza com água e sabão, embora seja 

um cuidado bastante óbvio, nunca é demais recordar. Os pés devem ser lavados todos os dias e 

muito bem enxutos, para evitar que a humidade provoque feridas e o aparecimento de 

onicomicoses. Esfoliação e hidratação, é importante que a pele seja esfoliada para que as células 

mortas sejam eliminadas permitindo assim a renovação celular. A escolha de um bom hidratante 

faz diferença na hora da hidratação dos pés. Manter o corte correto das unhas é de extrema 

importância, assim evitará que a unha encrave e que aja o acúmulo de sujidade. Opte por um 

calçado confortável, que seja fabricado com materiais de qualidade, transpiráveis e suaves. O 

calçado nunca deve apertar os pés, deve ser flexível e ter uma sola que amorteça devidamente 

dos impactos quando caminhamos. Essa pesquisa visa apresentar cuidados e orientações que 

fazem toda a diferença na hora de manter pés saudáveis. Práticas simples que são essenciais e 

auxiliam não apenas no quesito bem-estar, mas que evitam que se desenvolvam problemas 

crônicos capazes de gerar incômodo durante anos. Metodologia: Foram realizadas práticas 
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assistidas na clínica escola de estética e cosmética da FACIPE, também foram feitas revisões 

bibliográficas, pesquisas em sites como base de dados como Scielo, Google acadêmico e 

Pubmed, com revisão de artigos. Resultados: Os procedimentos foram realizados em17 

voluntários, com 1h de duração cada atendimento. Foi verificado que 100% dos voluntários não 

possuía nenhum tipo de conhecimento relacionado aos cuidados com os pés, nem nunca haviam 

recebido procedimento de podoprofilaxia. Conclusão: Quando o problema interfere e dificulta 

o ritmo de vida é importante sempre procurar um profissional para cuidar dos seus pés, ninguém 

melhor que um profissional para recomendar um tratamento adequado para suas reais 

necessidades. 

Palavras-chave: Saúde, Prevenção, Pés, Estética.  
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RESUMO 

Introdução: A onicomicose é uma infecção que atinge as unhas, é causada por fungo. As fontes 

de infecção podem ser o solo, animais, e outras pessoas ou fontes contaminadas. As unhas mais 

afetadas são as dos pés, pois o ambiente úmido, escuro e aquecido, encontrado dentro dos 

sapatos e tênis, favorece o seu crescimento. Além disso a queratina, substância que forma as 

unhas, é um meio proliferação dos fungos. As onicomicoses constituem manifestações muito 

frequentes na prática dermatológica. Metodologia: Realizou-se essa pesquisa através da base de 

dados do scielo e google acadêmico. Resultados: A onicomicose é uma infecção comum que 

acomete cerca de 10% da população adulta e 20% dos idosos e 70% em mulheres. Apesar da 

característica clínica bem definidas, é importante o exame laboratorial para confirmação do 

diagnóstico. A terapia medicamentosa pode ser potencializada com o uso da laserterapia pelo 

profissional graduado em estética podendo inclusive diminuir o tempo de tratamento. 

 

Palavras-chave: onicomicose, tratamento, prevenção.
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RESUMO 

Introdução: Pé Diabético é o termo empregado para nomear as diversas alterações e 

complicações ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros 

inferiores dos diabéticos. Úlceras de pés e amputação de extremidades são as 

complicações mais graves. Sua prevenção primária visa prevenir neuropatia e 

vasculopatia. Este resumo relata a atuação do profissional de estética nas intervenções, 

tratamentos e preventivas nas possíveis patologias que venham acometer os pés 

diabéticos. Metodologia: A presente pesquisa foi realizada com base em artigos 

encontrados na base de dados Scielo e Google acadêmico. Resultados: O artigos 

mostram que, 57,5% dos pacientes eram do sexo feminino e 42,5% do masculino, com 

prevalência da faixa etária entre 40 a 80 anos de idade. Sobre os hábitos que interferem 

na disfunção 62,5% dos avaliados costumavam  retirar cutículas. Conclusão: Acredita-

se que, ao oferecer uma atividade de intervenção à equipe de estética, é possível 

contribuir para a conscientização da relevância do cuidado com feridas e a prevenção 

delas, com as técnicas corretas de aplicação do laser, LED, alta frequência, 

microcorrentes que devem ser utilizados para cada caso específico, refletindo assim, 

numa melhor qualidade de vida ao paciente.  

Palavras-chave: Estética, Pé diabético, Amputação .    
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Introdução: A onicocriptose significa "unha em cripta", podendo ser unilateral ou 

bilateral e caracteriza-se pela incrustação de uma espícula (pedaço da lâmina ungueal) 

na epiderme ou tecidos macios do dedo (pregas ungueais, leito ungueal, sulco ungueal) 

ou na extremidade distal do artelho (polpa digital), causando uma solução de 

continuidade sob estímulos de uma pressão contínua. A unha encravada nos pés é uma 

das queixas ungueais mais frequentes nas clínicas podológicas podendo estar associada 

ao granuloma piogênico, com secreção purulenta ou não. É considerado onicocriptose 

somente quando há presença de espícula. Seu tratamento   consiste em remover esta 

espícula dando alívio ao paciente, depende também de dois fatores importantes tendo 

que estar um associado ao outro, o tratamento na clínica com o podólogo e continuidade 

do tratamento que o paciente deverá fazer em casa obedecendo as orientações do 

podólogo, com uma boa higienização domiciliar, cuidado com o curativo e retorno à 

clínica para retirar o curativo. Assim o podólogo deverá avaliar a unha e dar 

continuidade ao tratamento. Neste trabalho queremos mostrar a importância do 

esteticista no tratamento desta afecção dando ênfase ao tratamento em suas várias fases: 

tratamento da infecção com uso do laser de baixa intensidade, aplicação de órteses e 
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reeducação do corte das lâminas para prevenção de possível recidiva. Existem também 

outros métodos de tratamento como, por exemplo, alta frequência. Promovendo assim 

um bom tratamento e finalização desta podopatia. Metodologia: A princípio foram 

realizadas revisões bibliográficas, consultados sites com bases de dados, com revisão de 

artigos publicados nos anos de 2008 à 2017. Foi confeccionado um banner e realizadas 

orientações com pacientes da clínica escola de estética e cosmética da Facipe com 

objetivos de conscientizar a população sobre a patologia onicocriptose, a importância da 

prevenção, e os possíveis tratamentos. Discussão e Conclusões: A maneira correta de 

cortar as unhas é aparar apenas a borda anterior da placa ungueal (unha) e jamais cortar 

suas bordas laterais. Se as bordas laterais forem deformadas, as irregularidades criadas 

pelo corte incorreto associadas à pressão do sapato, ao peso corpo e ao sentido do 

crescimento da unha farão com que haja lesão da pele circunvizinha. Deve-se evitar 

também cortar as unhas muito curtas, deixá-las retas em sua borda anterior, não tentar 

"arredondar" o corte em direção às bordas laterais. 

 

Palavras-chave: Onicocriptose, Lâmina Ungueal, Tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Placa_ungueal


 

 

 35 

 

 

 

VI JORNADA DE ESTÉTICA E COSMÉTICA – VI JEC 

ZOONOSES ORIENTAÇÕES E TRATAMENTOS 

FREIRE, Ana Caroline Queiroz. Graduanda em Estética e Cosmética. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, anacarolinaqfreire@gmail.com 

ALENCAR, Joyce Xavier De Lima. Graduanda em Estética e Cosmética. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, Joyce.xa@gmail.com 

CAMELO, Lorena Sátiro Barbosa. Graduanda em Estética e Cosmética. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, loresatiro97@gmail.com 

FLORENCIO, Sarah Gabriely Dos Santos. Graduanda em Estética e Cosmética. 

Faculdade Integrada de Pernambuco, sarah_florencio@hotmail.com  

MACHADO, Patricia Cristina Rodrigues. Mestranda em patologia pela Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e docente da Faculdade Integrada de Pernambuco, 

emaildepatty@gmail.com 

 

Introdução: Zoonose, como o seu próprio sentido caracteriza “zoo” (animal) e “nose” 

(doença) são doenças e infecções que são transmitidas para o ser humano através dos 

animais por meio de bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitas e outros micro-

organismos. Para melhor compreensão, uma doença só pode ser considerada zoonose se 

for capaz de infectar diretamente um ser humano através do contato com um animal. 

Dois exemplos pertinentes: a larva migrans (ou popularmente conhecida como “bicho 

geográfico”) é uma infecção causada por helmintos como Ancylostoma braziliense ou 

Ancylostoma caninum encontrados nos intestinos de cães e gatos. A transmissão ocorre 

na maioria das vezes pelo contato dos pés com solo contaminado de fezes dos animais, 

pois nelas estão contidas ovos que posteriormente evoluem para larvas assim 

penetrando na camada superficial da pele, mas não conseguem penetrar nas camadas 

mais profundas, sendo assim, se movimentam por baixo da pele formando pequenos 

túneis que dão origem aos desenhos na pele. Outro caso é a Tungíase, que é causada 

pela Tunga penetrans, onde a fêmea de uma espécie de pulga, depois de fecundada, 

penetra na pele do porco ou do ser humano, suga o sangue do hospedeiro e começa a 
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produzir ovos que se desenvolvem e em seguida são eliminados no solo. Esse parasita é 

encontrado no solo, principalmente em pastos e terrenos quentes e arenosos, além de 

chiqueiros e currais. A transmissão se dá pelo contato direto dos hospedeiros (os suínos 

ou os homens) com o solo contaminado. Por isso a doença também é conhecida por 

“bicho de pé” ou “bicho de porco”. Ambas as doenças tem uma relação: Na maioria das 

vezes são contraídas pelos pés; pois em ambos os casos, os causadores da doença são 

depositados no solo em forma de excreção e alí fica propício a forma de adquirir. 

Prestar informação a população; alertar sobre as formas de contágio; orientar sobre os 

cuidados que se deve ter sobre a doença são objetivos dessa pesquisa Metodologia: 

Foram aplicados 50(cinquenta) questionários na comunidade da  Rosina em São 

Lourenço da Mata com perguntas diretas onde o entrevistados informam se já tiveram 

ou não contato com a doença.  Discussão e Conclusões: A população mais carente é 

mais afetada com os tipos de doenças desse meio, pois o ambiente que vivem, muitas 

vezes, possibilitam a maior condição para que sejam desencadeados problemas com os 

cidadãos. Só o alerta trazido pela informação através de profissionais capacitados como 

o esteticista graduado, é capaz de sensibilizar e orientar a população a terem mais 

cuidado com o ambiente que vivem e sua qualidade de vida ser cada vez melhor. 

Podendo ainda esse profissional auxiliar nos tratamentos dos danos causados a pele. 

Palavras-chave: zoonose, cuidados, esteticista. 
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RESUMO  

Introdução: O melasma é uma hiperpigmentação cutânea caracterizada por manchas 

simétricas com tonalidade variada, que pode acometer ambos os gêneros, sendo mais 

observado em mulheres em idade fértil. Geralmente acomete a face, trazendo 

insatisfação estética e em alguns casos, transtornos emocionais como a baixa auto-

estima. Metodologia: Foram adquiridas informações pessoais e principais queixas com 

a voluntária na ficha de anamnese facial, na qual ela se queixou de manchas 

hiperpigmentares nas áreas malares (melasma). A mesma assinou com um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) proposto. Os métodos utilizados na 

voluntária foram o uso da ledterapia associada a ácidos despigmentantes. Sendo 

realizadas quatro sessões com uma hora de duração cada. Resultados: Foi observada 

pouca melhora significativa na atenuação das manchas hiperpigmentares, devido ao 

reduzido número de sessões. Conclusão: Concluiu-se que, seriam necessárias no 

mínimo mais seis sessões para obter um resultado satisfatório. Levando em 
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consideração os cuidados diários que a voluntária deve tomar, como o uso do protetor 

solar e reposição do mesmo de três em três horas, evitando exposição excessiva ao sol.  

Palavras-chave: Melasma. Manchas pigmentares. Ledterapia. Ácidos despigmentantes. 

 


