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APRESENTAÇÃO 

“PONTO DE EQUILÍBRIO VIVENCIAL” 

 

Permitir a todos, independentemente de idade, grau de escolaridade e origem 

familiar, a chance de não desperdiçar as oportunidades que a vida lhes proporciona. 

 

É muito comum no dia a dia, vermos pessoas perderem tudo o que tem ou 

que poderiam ter tido por falta de conhecimento vivencial. 

 

É praticamente impossível viver em uma família na qual o pai é advogado e a 

mãe é médica, sem absorver naturalmente conhecimentos básicos destas duas 

matérias, no entanto, é humanamente impossível termos sob o mesmo teto durante 

nossa criação, dentre nossos familiares, treze profissionais de áreas diferentes para 

nos passar experiências vivenciais. 

 

É triste vermos jovens de boa aparência que, por virem de famílias humildes, 

desperdiçam a juventude e também todas as oportunidades que a vida lhes deu, por 

não ter os mínimos conhecimentos de etiquetas e comportamentos, fatos que 

também, muitas vezes, os excluem do mercado de trabalho, já que procuram 

emprego com a roupa errada, não sabem se portar em uma entrevista e não tem 

também, equilíbrio emocional para transmitir segurança ao contratante. 

 

Estes problemas afetam ambos os sexos e todas as idades, porém, nunca é 

tarde para se aprender, e infelizmente, a vida às vezes não nos proporciona uma 

nova oportunidade de causar uma primeira boa impressão. 

 

Através destes cursos, damos aos participantes conhecimentos básicos de 

treze matérias, melhor preparando-os a nosso ver, para uma vida familiar 

harmoniosa, sucesso e reconhecimento em suas atividades profissionais e assim, 

entendemos que os cursos poderão fazer toda a diferença e possibilitar uma vida 

mais feliz. 

 

MISSÃO DO ELO SOCIAL 
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Somos uma Organização não Governamental (ONG), de iniciativa privada, 

com atividades voltadas a combater a desigualdade social e amenizar a 

criminalidade, atuando também no combate a corrupção, omissão e inoperância de 

nossos órgãos fiscalizadores. Oferecemos suporte de cidadania, 

independentemente de quem seja o cidadão, pois entendemos não existir governo 

ruim para povo politicamente organizado. 

 

Preparamos através de cursos específicos, os membros integrantes de 

nossas diretorias, e também ministramos cursos e treinamentos para e capacitação 

e aperfeiçoamento de líderes comunitários. 

 

Não aceitamos verbas públicas para manter nossos objetivos sociais, já que 

entendemos ser praticamente impossível manter independência do governo, 

combatendo a corrupção, omissão e negligência, tendo as atividades custeadas pelo 

mesmo. Apresentar de forma inovadora, soluções para problemas sociais até então 

insolúveis politicamente. Socializar as crianças e os jovens para que no futuro não 

tenhamos que ressocializar os adultos.  

 

APRESENTAÇÃO DA CESB - CONFEDERAÇÃO DO ELO SOCIAL BRASIL 

O Elo Social visa, no geral, implantar um modelo padrão de comportamento 

em nosso país, substituindo tudo que não funcionou no passado e não funciona no 

presente, com técnicas vivenciais e profissionalizantes que hoje fazem sucesso no 

resto do mundo. 

 

O Brasil não é mais o País do Futuro como se falava há muitos anos, é o país 

do presente e o presente é agora.  

Vamos “Passar o Brasil a Limpo” já... pois este é o nosso lema. 

Se podemos, por que não fazemos? Porque não nos espelhamos nos 

melhores, ao invés de ficarmos o tempo todo nos reportando aos piores? 

Ser melhor não é mérito para ninguém, o mérito está em caminhar em direção 

ao melhor 

“O mal sempre teve e sempre terá mais força do que o bem, só não tem mais 

é resultados” (Dr. Leno 18/03/1993). 



 

10 
 

O Elo Social foi idealizado pelo Dr. Leno dos Santos Teixeira em 27 de 

fevereiro de 1993, resultado da reunião de um grupo formado por Médicos, 

Psicólogos, Economistas, Advogados, Oficiais do Corpo de Bombeiros, Esteticistas, 

Nutricionistas, Teólogos, Sexólogos, Administradores e Empresários. 

 

A partir de então, através de reuniões semanais, passou a desenvolver o 

perfil do projeto, que inicialmente enveredou pelo campo vivencial, basicamente 

enfocando a queda alarmante da qualidade do ser humano e a falência da família 

como um todo. Desta forma, priorizou seus objetivos na transformação: “o homem 

em um bom filho, bom marido e bom pai; e a mulher em boa filha, boa esposa e boa 

mãe”. Desta feita, todas as forças do projeto estavam voltadas para a área vivencial. 

 

Com a evolução do trabalho, constatou-se a necessidade de desenvolver, 

além das técnicas vivenciais, um trabalho voltado ao resgate da cidadania, despido 

de pretensões políticas partidárias e assim, criando-se o curso de AMS – Agente do 

Mérito Social. 

“Para que o mal triunfe, basta que os homens bons cruzem os braços” 

(Edmund Burke). 

 

OBJETIVO DO CURSO 

O objetivo deste curso é levar informações ao público alvo para que todos 

possam fazer escolhas mais assertivas para suas vidas, trazendo luz às suas 

consciências, e para um bem-estar melhor. 

 

O conhecimento e o autoconhecimento são ferramentas poderosas para nos 

tornarmos pessoas melhores e para não cairmos nas emboscadas da vida. 

 

A vida nos oferece muitas oportunidades e precisamos estar atentos, de olhos 

bem abertos para desfrutarmos dela com responsabilidade, respeito, amor, carinho, 

cumplicidade, lealdade e saúde. 

 

As oportunidades são para todos, porém, somente alguns tem discernimento 

para ver e ouvir, e assim, acordar para aproveitá-las. 
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MÓDULO I 

 

1. OBJETIVO DO CURSO DE ESTÉTICA CORPORAL 

Mostrar aos alunos, quais os melhores caminhos para que alcance os 

resultados estéticos mais rápidos e seguros, principalmente para quem está 

começando agora e não sabe o que fazer primeiro, e também pra quem já atua há 

anos na estética e faz tudo sozinho e não está conseguindo se organizar nem 

planejar. 

 

2. CONCEITO DE ESTÉTICA 

 

Estética é um termo originário da língua grega, mais especificamente da 

palavra aisthésis; tem como significado o ato de perceber, de notar. É um ramo da 

filosofia denominado filosofia da arte que estuda a essência da beleza ou do que é 

belo, seja natural ou artístico, e a base da arte. A estética também estuda o 

sentimento que as coisas belas proporcionam ou despertam dentro de cada ser 

humano. 

Dentre os significados de estética como ciência, está também aquele ligado à 

ausência de beleza, àquilo que é feio. 

Como o termo: estética, aborda diferentes conceitos de beleza incluindo a 

exterior, é constantemente utilizado por clínicas que são especializadas em 

transformações físicas, as denominadas clínicas de estética, onde são oferecidos 

serviços como manicure, pedicure, corte de cabelo, maquiagem e outros. 

A estética na antiguidade: 

Na antiguidade, a estética fazia parte dos estudos e ensinamentos da ética e 

da lógica. Muitos filósofos se ocupavam da discussão de vários temas filosóficos, 

dentre eles, a estética. Platão e Aristóteles eram os filósofos que mais se envolviam 

com o estudo do belo e da estética. Inclusive Platão em vários dos seus diálogos, 

(obras de autoria própria em que Platão escrevia sua forma de pensar a filosofia e 

que hoje servem como base para muitas disciplinas da matéria) expressava sua 

preocupação em relação ao espaço em que a beleza ocupa na maneira de pensar e 

agir das pessoas. 
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A estética na filosofia: 

Uma das teses defendidas por Platão é a de que quando uma pessoa se 

identifica com coisas boas, alcança o belo; e foi a partir deste pensamento platônico 

que na idade média surgiu a ideia de estudar a estética separadamente das outras 

duas áreas da filosofia a que estava atrelada, a lógica e a ética, surgindo assim, a 

filosofia do belo. 

A priori, o significado de estética era um pouco diferente do que se tem hoje; 

ela indicava a sensibilidade (estesiologia). Quem introduziu estes conceitos atuais 

de estética como o conhecemos, foi o filósofo alemão Alexander Gottlieb 

Baumgarten; ele designou que a ciência do belo (estética) seria justamente a 

compreensão do belo expressado nas artes (saber sensorial), e a ciência contrária à 

lógica que se expressa através do saber cognitivo. 

Mais tarde durante o renascimento, a estética ressurge da mesma forma e 

com o mesmo significado que à priori fora dada por Platão, como o belo ser um 

estado de espírito. Porém, somente no século XVIII na Inglaterra, é que a estética 

atinge seus mais altos conceitos e importância, quando os ingleses estabeleceram a 

distinção entre a beleza relativa e a imediata, e entre o sublime e o belo. 

Em 1790, Immanuel Kant em sua obra crítica do julgamento, ou crítica do 

juízo, definiu a priori do juízo estético, denominando o belo como “finalidade sem 

fim”. 

É importante destacar a discordância de pensamentos entre os maiores 

pensadores da história e os significados propostos por eles para a estética: 

Sócrates – Se julgava incapaz de definir o belo ao refletir sobre a estética. 

Platão – Para ele, o belo era absoluto e eterno, não precisando de 

manifestações materiais como a arte e outras para expressá-lo, pois estes apenas 

seriam a imitação do que é perfeito. O homem não poderia emitir opinião a respeito 

de algo belo, pois a única reação humana diante de tal seria a passividade. A 

beleza, o belo, o saber e o amor eram inseparáveis na concepção de Platão. 

Aristóteles – Apesar de ser discípulo de Platão, seu pensamento a respeito da 

estética era completamente contrário ao do seu mestre. Para ele, a beleza não é 

perfeita nem abstrata, mas concreta, e assim como a natureza humana, pode 

melhorar e evoluir. 
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3. HARMONIA CORPORAL  

 Boa forma (Fig1). 

 
Fonte: PEDROMURANO.  
 

 

“Harmonia Corporal” ou “Boa Forma” podem estar relacionadas a vários 

significados, como: 

-um corpo harmônico, musculoso ou magro;  

-boa aceitação do corpo, mesmo em situações nas quais a forma física 

contraria os padrões estéticos impostos pela sociedade; 

-ser ativo;  

-ausência de dores;  

-uma boa capacidade de realizar trabalhos corporais, dentre outros.  

Assim, percebe-se que tal conceito é bastante subjetivo e depende de muitos 

fatores, inclusive da atividade que cada um pretende realizar ou já realiza, e os 

papéis que almeja desempenhar ou já desempenha na sociedade.  

Uma bailarina, por exemplo, em razão do tipo de atividade que exerce, deverá 

ter cuidados e preocupações específicas com a boa forma que se diferenciam das 

que o fisiculturista adota, assim como o jogador de futebol, um praticante de yoga, 

um artista, ou mesmo de uma pessoa que trabalha em um escritório, oito horas por 

dia.  

 

 

 

 

 

 

https://pedromurano.com/
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    Fisiculturismo músculos ao extremo (Fig.2). 

 
   Fonte: MUNDOBAILARINISTICO, CORPOMETAMORFOSE, MADRUGASUPLEMENTOS. 

 

Além disso, os meios de se alcançar ou de se manter essa harmonia também 

variam: desde a adoção de métodos “naturais”, como uma alimentação equilibrada e 

exercícios físicos regulares, até situações mais extremas, como dietas absurdas, 

realização de cirurgias estéticas sem critérios, ou mesmo comportamento bulímico. 

Tais atos extremos podem até permitir com que a pessoa conquiste a tão almejada 

boa forma, mas não são raras vezes em que prejuízos significativos também 

apareçam, acompanhando tais resultados. 

Diante desses fatos, é importante compreender que a busca por uma boa 

forma é, de fato, louvável, quando se considera a saúde e a autoaceitação como 

prioridade. Até porque nem sempre temos um biotipo que permite com que 

determinadas características específicas sejam conquistadas, até mesmo por meio 

de cirurgias plásticas; e também porque uma pessoa que tem hábitos de vida 

saudáveis, além de diversos benefícios, terá também um corpo harmônico, em boa 

forma, como consequência. 

4. SÍNDROME DA DESARMONIA CORPORAL (SDC). 

SDC como tratar (Fig.3). 
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Fonte: BLOG. BUONAVITA. 

 

Existe um conjunto de alterações que afetam a estética corporal, que 

chamamos de Síndrome de Desarmonia Corporal. É caracterizada pela presença da 

gordura localizada, celulite, flacidez da pele e alterações musculares. Tudo junto e 

misturado.  

Vamos entender cada uma destas alterações de forma separada… 

Excesso de gordura 

O excesso de gordura no corpo pode ser apresentado de diversas maneiras, 

pode estar sozinho ou associado. Um dos mais conhecidos é o excesso de peso que 

pode ser apresentado de diversas formas.  

A pessoa pode ter excesso de peso, mas com muita massa muscular ou pelo 

menos massa muscular normal. Porém, quando a massa muscular é diminuída e o 

excesso de peso é baseado somente na grande quantidade de gordura, o quadro é 

considerado ruim. 

A quantidade de gordura pode também aparecer aumentada sem a pessoa 

ter excesso de peso. Isso acontece quando a proporção de gordura é maior do que 

a quantidade de tecidos magros – músculos, órgãos e ossos – no organismo (“falsa 

magra”). Casos assim fazem com que pessoas magras possam ter este sintoma da 

síndrome da desarmonia corporal. 

Há também casos de gordura regionalizada, que é quando a pessoa tem 

uma porção do corpo com muita gordura acumulada. Isso pode acontecer em 

indivíduos com peso acima do esperado ou com peso normal. No geral, a gordura 

regionalizada é vista na região das coxas e quadril, em mulheres, e na região do 

tórax, abdômen, nos homens. A diferença dela para a gordura localizada é que a 

regionalizada é distribuída homogeneamente, enquanto a localizada não. 

 

 Como perder a gordura localizada (Fig.4). 
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 Fonte: SEGREDOSDOMUNDO. R7. 
 

A gordura localizada deve ser entendida como um aumento regional da 

camada de gordura até em pessoas com o peso dentro de valores considerados 

normais. Por fim, é quando um local tem uma projeção que não era para existir, mas 

está lá, como acontece com culote ou gordura na barriga. 

Celulite  

Um dos sintomas da Síndrome da Desarmonia Corporal é a temida celulite. 

Chamada tecnicamente de hidrolipodistrofia, sabe-se que além da gordura, a celulite 

conta com edema, que ajuda a dar aquela aparência temida pelas mulheres, cheia 

de furos.  

As causas da celulite são multifatoriais, mas os hormônios femininos estão 

diretamente ligados a ela. 
 

 

Quais as diferenças entre celulite e estrias? (Fig.5). 

 
Fonte: COSMETICOEBELEZA. 
 

Flacidez 
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A flacidez da pele é um dos grandes problemas causados pelo 

chamado efeito sanfona (engorda-emagrece). Com o passar dos anos também 

pode aparecer pela ptose (queda) fisiológica das estruturas subcutâneas, 

tornando a pele distendida e permanentemente com lassidão e pregas. 

 

Efeito sanfona (Fig.6). 

 
Fonte: AIRFRESHENER. CLUB. 

Alterações musculares  

Não é a gordura que dá forma ao corpo, e sim o músculo. Na SDC os 

músculos podem estar alterados de duas formas: 

-atrofia: é uma diminuição do volume do músculo, que ocorre devido a uma 

diminuição do tamanho das células musculares. Os exercícios com carga, como 

musculação, são os mais indicados para combater o problema. 

 

 Definição de sarcopenia (Fig.7). 

 
Fonte: SARCOPENIABLOG. WORDPRESS. 

 

 

-Atonia: o músculo está presente em boa quantidade, mas está flácido.  
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Flacidez muscular (Fig.8). 

 
Fonte: MIDAS. MED.  

 

TRATAMENTOS PARA A SÍNDROME DA DESARMONIA CORPORAL 

Existe uma grande oferta de tratamentos disponíveis capazes de ajudar a 

tratar as alterações estéticas corporais. Em um primeiro momento o paciente/cliente 

sente-se perdido entre tantas opções divulgadas na mídia.  

O melhor é uma dieta ou são os exercícios? Qual procedimento, massagem 

estética? Drenagem linfática? Ou aparelho? Estimulação russa? Cirurgia estética? E 

a primeira pergunta que se faz é: O que fazer? Como fazer? 

Como as alterações da Síndrome de Desarmonia Corporal são diversas, o 

tratamento também deve ser direcionado para cada uma das alterações. Assim pode 

ser realizado um tratamento combinado, de uma maneira personalizada para cada 

paciente/cliente. E antes de optar por um programa de tratamento apresentado no 

programa da TV ou na matéria da revista, visite o estabelecimento e profissional 

capacitado. 

Outra sugestão é optar por um tratamento multidisciplinar com nutricionista, 

educador físico, médico, fisioterapeuta ou esteticista, certificados e reconhecidos, 

registrados e em dia com seu órgão de classe. 

QUESTIONÁRIO 
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1- Qual é a é a forma mais natural de alcançar ou manter a harmonia 

corporal? 

 

 

 

2- O conceito de corpo harmônico é igual para todos? Por quê? 

 

 

 

3- Quais os tipos de excesso de gordura corporal? E em que regiões do 

corpo aparecem? 

 

 

4- Qual é o maior causador de flacidez da pele? 

 

 

 

5-Cite os tipos de alterações musculares e explique cada uma: 

 

 

 

6- A Síndrome de Desarmonia Corporal é caracterizada pela presença de: 

 

 

 

5. EXCESSO DE PESO E SEDENTARISMO 

 
 Sedentarismo (Fig.9). 
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 Fonte: ELITEVALE. 
 

A vida moderna disponibiliza quase tudo que queremos em fração de 

segundos, não é mesmo? Mas, a praticidade e rapidez não tem só vantagens: são a 

origem do combo sedentarismo e obesidade. 

Quando usamos o carro em vez de caminhar ou nos entretemos com a TV e 

internet em vez de um passeio de bicicleta, deixamos de nos mover. Essa falta de 

movimento pode trazer prejuízos à saúde. 

Igualmente, a comida está disponível a todo o momento, nos restaurantes e 

lanchonetes — facilidade que ajuda muito na correria do dia a dia, mas que também 

tem seu lado ruim. Desde que a tecnologia dominou a nossa rotina, alterando 

hábitos, o número de sedentários e obesos aumentou. Será que existe alguma 

relação? 

Características principais 

Sedentarismo é a falta de atividade física. Considerado o mal do século, ele 

atinge órgãos vitais e impacta diretamente na saúde dos músculos e ossos.   

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atividade física é o 

movimento do corpo que demanda gasto de energia, como trabalhar, realizar tarefas 

domésticas e exercícios físicos. E segundo a OMS, um em cada três adultos não 

pratica nenhuma atividade física.  

O perfil da população mundial hoje apresenta número significativo de 

indivíduos obesos e com sobrepeso, além de outras doenças decorrentes do corpo 

sedentário. 

O corpo humano foi programado para funcionar melhor quando recebe 

estímulos. As funções vitais acontecem de forma mais regular e com menor 

desgaste quando o indivíduo é ativo. 
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No entanto, passar o dia indo de um escritório a outro no trabalho ou 

cuidando da casa não promoverá um gasto energético capaz de trazer benefícios à 

saúde. 

Nos moldes atuais, tem que se exercitar para sair do sedentarismo. 

A obesidade caracteriza-se quando a gordura acumulada é excessiva e o 

índice de massa corporal (IMC) é acima de 30. Ela é mais predisposta em alguns 

indivíduos do que em outros e resulta da ação de fatores genéticos (predisposição) e 

ambientais (estilo de vida). 

 

 
 

Relação entre sedentarismo e obesidade 

Na alimentação contemporânea, as calorias ingeridas são muito maiores do 

que o gasto calórico das atividades de baixa intensidade do cotidiano. 

Quando não são gastas, elas concentram-se no corpo na forma de gordura e, 

ao longo do tempo, conduzem a pessoa à obesidade.  

 

Sedentarismo e obesidade (Fig.10). 
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Fonte: CONCEITOZEN. 

 

Além do acúmulo de tecido adiposo, o sedentarismo aumenta os riscos de 

várias doenças como as cardiorrespiratórias, diabetes, e enfraquecimento de 

músculos e ossos. 

Do mesmo modo, a obesidade produz efeitos. O excesso de gordura modifica 

o funcionamento do organismo, podendo desenvolver a síndrome metabólica e suas 

complicações, como intolerância à glicose, diabetes e aumento de colesterol e de 

triglicérides. 

Além dos obesos serem mais propensos a essas doenças, eles são mais 

susceptíveis às variações emocionais, osteoartrite, problemas cardíacos, 

hipertensão, AVC e câncer. 

 

 Como sair da obesidade mórbida? (Fig.11). 

 
 Fonte: CALCULERSONIMC. FR/CATEGORY/OBESITE. 
 
 

Complicações do sedentarismo 

-Obesidade; 

-Pressão alta; 

-Diabetes; 

-Infarto; 

-Derrames; 

-Depressão; 
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-Doenças articulares; 

-Risco principal de sofrer morte súbita; 

-Alterações emocionais; 

-Osteoartrite; 

-Hipertensão arterial; 

-Aumento dos níveis de colesterol e triglicérides; 

-Doença cardíaca; 

-Câncer. 

A obesidade é um dos principais fatores de risco da doença coronariana, mas 

também contribui para diversas alterações orgânicas. Como: 

-Colelitíase; 

-Artropatias; 

-Varizes; 

-Hérnia de hiato; 

-Dermatopatias; 

-Desajustes psicológicos 

-Aumento da incidência de câncer cólon, útero e próstata; 

-Insuficiência respiratória, ronco, apneia do sono e diminuição da capacidade 

vital; 

-Hipertensão arterial; 

-Resistência à insulina; 

-Diminuição da capacidade cardiovascular e respiratória; 

-Diminuição da flexibilidade e da força muscular; 

-Alterações posturais; 

-Sobrecargas articulares; 

-Alterações do equilíbrio e coordenação; 

-Piora da eficiência nas atividades motoras. 

 

FORMAS DE SAIR DO SEDENTARISMO E EVITAR A OBESIDADE 

Muitos problemas de saúde são evitados com mudanças no estilo de vida. Se 

a sua rotina é corrida, não se preocupe! Temos algumas recomendações práticas 

para você: 

-Pratique algum esporte pelo menos uma vez na semana; 
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-Convide os amigos para ir à praia ou ao clube jogar tênis, vôlei, nadar ou 

andar de bicicleta. Praticar esportes é uma maneira divertida de realizar exercícios; 

 

 Os benefícios da prática de atividade (Fig.12). 

 
 Fonte: HIPERDIASAUDE. BLOGSPOT.COM/2014/02. 

 

-Inclua hábitos saudáveis na alimentação; 

-Comece com pequenas modificações para transformar a alimentação aos 

poucos. Diminua os alimentos industrializados e aumente o consumo de frutas e 

verduras; 

Como começar a dieta e quais os alimentos permitidos (Fig.13).  

 
Fonte: SUPERCLUBEFIT. 
 

-Se você gosta de cozinhar, procure receitas mais leves e com ingredientes 

mais naturais; 

-Melhore a qualidade do sono. Dormir mal leva à obesidade, sabia? O 

descontrole dos hormônios produzidos durante o sono aumenta a fome e o acúmulo 

de tecido adiposo; 

http://hiperdiasaude.blogspot.com/2014/02
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-Não jante próximo ao horário de dormir e esqueça o celular. O sono 

chegará mais rápido e com mais qualidade. 

  

Como evitar pesadelos (Fig.14). 

 
Fonte: DELAS. IG.COM. BR/COMPORTAMENTO/2013-08-09. 
 
 

Como você viu, sedentarismo e obesidade coexistem em uma relação de 

causa e consequência e devem ser evitados para uma melhor qualidade de vida. 

Com um pouco de organização, é possível estabelecer uma rotina que proporcione 

saúde e bem-estar. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- O que acontece com as calorias que ingerimos a mais do que gastamos 

como energia para o corpo? 

 

 

2- Complete as frases: 

A) Sedentarismo é a falta de .......................................... Considerado o 

.............................., ele atinge órgãos vitais e impacta diretamente na saúde dos  

...............................   

B) O excesso de .......................... modifica o funcionamento do organismo, 

podendo desenvolver a ................................................. e suas complicações, como 

................................................., ........................... e .............................. e das 

triglicérides. 

3- Cite duas formas de sair do sedentarismo e evitar a obesidade que você 

colocaria em prática hoje mesmo: 
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6. GORDURA LOCALIZADA  

 Lipodistrofia (Fig.15). 

 
 Fonte: PORTALEDUCACAO.  

 

A lipodistrofia ou gordura localizada é o acúmulo de tecido adiposo em 

determinadas áreas do corpo. Os locais de distribuição da adiposidade acumulada 

no organismo variam de pessoa para pessoa. Alguns indivíduos acumulam gordura 

na região abdominal (tendência andróide) e outros na região do quadril (tendência 

ginóide). Descrição abaixo.  

A distribuição da gordura localizada ocorre de maneira diferenciada no 

homem e na mulher, por questões hormonais ligadas ao sexo. A mulher passa por 

fases de alterações hormonais em sua vida, que incrementam a duplicação de 

células gordurosas.  

A primeira destas fases é a puberdade, que induz a duplicação das células 

gordurosas que se depositam sobre abdômen, flancos, quadril, coxas, joelhos e 

mamas, conforme a carga genética, desenvolvendo as características sexuais 

secundárias da mulher. 

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.  

Mesmo magra e com índice de massa corporal normal, a mulher fica com a 

silhueta inestética. Em condições em que a mulher engorda em demasia durante a 
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gestação e acumula um grande sobrepeso, o estímulo é maior sobre as células 

adiposas e o aspecto inestético é mais agravado. 

Com o avanço da idade, se a mulher aumenta seu peso corporal, o volume 

dos adipócitos aumenta e mais gordura é acumulada em depósitos localizados. 

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. 

 

GORDURA LOCALIZADA NO HOMEM E NA MULHER 

 

 Cresce a incidência de infarto em mulheres (Fig.16). 

 
Fonte: BLOGARAMA.COM/MY-LIFE-BLOGS/293238. 

 

Gordura tipo andróide 

Sob influência da testosterona, homens têm mais tendência a acumular 

gordura nas partes centrais e superiores do corpo, sobre o abdômen e o tórax. 

Devido à forma, esse tipo também é conhecido por “maçã”. Esse tipo de acúmulo de 

gordura é considerado perigoso, por estar associado ao aumento do risco de 

colesterol e triglicérides altos, hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose e doenças 

do coração. 
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Gordura tipo ginóide 

O acúmulo de gordura em mulheres, afetado pelo estrogênio, assume o 

formato de “pera”, concentrando-se nas nádegas, coxas e quadris. Um excesso de 

peso ou mesmo a obesidade deste tipo é menos perigoso para a saúde do que o 

tipo andróide. No entanto, o excesso de peso segue representando uma sobrecarga 

para os ossos e articulações, além de outros problemas. 

 A gordura corporal não é uma questão simples de se resolver. Existem 

milhares de questões que complicam a compreensão sobre esse assunto. 

Você também tem que entender uma coisa: Emagrecer não é fácil! 

O excesso de peso pode ocorrer em qualquer pessoa por inúmeras razões e 

é por isso que há um número enorme de maneiras pelas quais é possível tratar e até 

resolver este problema. 

E TALVEZ AÍ QUE ESTEJA O GRANDE PROBLEMA EM SE PERDER A 

GORDURA CORPORAL! 

É por isso que alguns métodos funcionam para algumas pessoas, enquanto 

para outros não. 

É por isso que sua amiga consegue perder peso com a dieta “x” enquanto 

você fazendo a mesma dieta não consegue sequer perder 01 grama de gordura 

corporal. 

Isto que dissemos acima foi confirmado pela Yorkshire Health Study. 

Eles examinaram um grupo de 4.000 adultos obesos e conseguiram dividi-los 

em seis grupos distintos. 

 

 6 tipos de gordura corporal (Fig.17). 

 
Fonte: MISTURAGERAL. 
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-Mulheres jovens e saudáveis - mulheres obesas que geralmente tiveram 

menos complicações relacionadas com a obesidade, como diabetes tipo 2. 

-Homens bebedores pesados - assim como o grupo anterior, mas com maior 

ingestão de álcool. 

-Infelizes e ansiosos de meia-idade – este grupo foi constituído principalmente 

por mulheres com uma saúde mental fraca e bem-estar prejudicados. 

-Idosos saudáveis – sintomas em geral de boa saúde, mas com ingestão de 

álcool mais elevado e hipertensão. 

-Idosos Fisicamente doentes, porém felizes – idosos com mais doenças 

crônicas, como osteoartrite, por exemplo, mas em boa condição mental. 

-Mais pobres de saúde – um grupo economicamente desfavorecido com o 

maior número de doenças crônicas. 

Os resultados e conclusões deste estudo são essenciais para compreender 

as causas subjacentes da obesidade e também para compreender o que causou 

isso. 

Este é um grande avanço no tratamento da obesidade, mas há ainda um 

monte de investigações necessárias para confirmar essa pesquisa. 

Você pode pensar que a foto acima, não têm nada a ver com este estudo, 

mas a verdade é que a compreensão de onde se mantém o peso é crucial para 

perdê-lo também. 

Agora que entendemos um pouco como foi feita a pesquisa e sua descrição 

vamos ver os 06 principais tipos de gordura corporal e a melhor maneira de se livrar 

delas: 

Nº 01-OBESIDADE CORPORAL SUPERIOR (ANDROID). 

Trata-se de uma alta ingestão de alimentos e baixo nível de exercício. 

Você deve cortar os doces, e começar a se exercitar por pelo menos 30 

minutos por dia. 

Se mesmo assim você ainda não conseguiu perder o peso desejado, você 

deve consultar um profissional. 

Nº 02-OBESIDADE CENTRADA NO ESTÔMAGO (ANDROID). 



 

30 
 

Se você tem peso extra nesta área está ligada ao estresse, depressão e 

ansiedade. 

A melhor maneira de resolver este problema é tentar alguns exercícios de 

relaxamento. 

Nº 03-OBESIDADE CORPORAL BAIXA (GINÓIDE). 

A maioria das mulheres lida com este problema. 

Esta área é bastante difícil de derreter a gordura, por isso, se você precisar 

de ajuda, não hesite em consultar um profissional. 

Tente alguns exercícios que incorporam treinamento de resistência para a 

parte inferior do corpo, combinado com exercícios cardiovasculares. 

Estes são essenciais para eliminar a gordura nesta área. 

Nº 04-ESTÔMAGO INCHADO – OBESIDADE (ANDROID). 

Você provavelmente está tendo problemas com o consumo excessivo de 

álcool e / ou problemas respiratórios. 

Você deve reduzir a ingestão de álcool e experimentar alguns exercícios 

cardiorrespiratórios. 

Para uma respiração correta e melhor aproveitamento, seria bom um 

exercício para o torso inteiro. 

Nº 05-OBESIDADE BAIXA DO CORPO QUE INCLUI PERNAS 

INFERIORES (GINÓIDE). 

Obesidade corporal baixa é um problema comum para as mulheres grávidas. 

Suas pernas podem ter inchado. 

Se você tiver a oportunidade, tente hidroginástica. 

Ela vai tirar a pressão das articulações das pernas e pés. 

Sente-se com os pés levantados sempre que puder. 

Nº 06-ESTÔMAGO GRANDE E SALIENTE ESTÔMAGO COM PARTE 

SUPERIOR DAS COSTAS GORDA (ANDROID). 

Este tipo de obesidade é causado pela inatividade física. 
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O exercício é crucial, mas você também deve manter um olho em seus 

níveis de açúcar no sangue. 

Você não deve passar fome e passar muito tempo sem comer. Comer 

refeições regularmente, mas em menores porções. 

Pronto, agora basta você analisar qual perfil você tem e procurar um 

profissional da área para começar sua perda de peso corretamente. 

De acordo com algumas teorias, o segredo para perder peso nas partes 

específicas para cada tipo físico, seria calibrar a alimentação com base nos picos 

hormonais ao longo do dia. Um exemplo é a proposta COM (dieta CronOrMorfo), 

projetada pelo Dr. Massimo Spattini, que faz uma abordagem integrada, levando em 

consideração a cronobiologia dos hormônios e a morfologia dos seres humanos. 

“Nascemos como somos, e nos tornamos aquilo que comemos, como nos movemos 

e como pensamos!”, diz o doutor Spattini. A influência que os hormônios sexuais têm 

na distribuição da gordura pode, em parte, ser controlada e modificada através da 

escolha de alimentos em termos de qualidade, quantidade e cronologia. 

MULHER: a sugestão é a distribuição de refeições, ingerindo-se carboidratos 

mais na primeira parte do dia e proteínas principalmente à noite. Refeições devem 

sempre ser associadas ao consumo de frutas e verduras, pois estes alimentos são 

alcalinizantes, ou seja, favorecem a eliminação de líquidos excedentes, que nas 

mulheres tendem a se localizar na parte inferior do corpo. 

HOMEM: a sugestão é exatamente o oposto – na primeira parte do dia (café 

da manhã e almoço) consumir proteínas, e à noite carboidratos. Isto porque a 

concentração de gordura na parte central do corpo se dá por causa da testosterona 

e do cortisol, hormônios considerados de ritmo circadiano, ou seja, tem sua 

concentração mais alta na parte da manhã e vai diminuindo no decurso do dia. 

Estas são, naturalmente, informações básicas de um discurso muito mais 

complexo. Cada caso tem suas especificidades e deve ser avaliado detalhadamente. 

A lipoaspiração (processo cirúrgico de extração de gorduras superficiais, por 

punção e aspiração a vácuo, pela introdução subcutânea de uma cânula através da 

qual a matéria gordurosa é aspirada e retirada; lipossucção) pode tratar de forma 

localizada esses acúmulos de gordura, mas só a mudança consistente de hábitos 

http://www.marcosgobbo.com.br/pt/02lipoaspiracao.html
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com alimentação balanceada e atividades físicas diárias (Fig. 02) permitirá que você 

mantenha os bons resultados da cirurgia a médio/longo prazo, e talvez nem precisar 

realizá-la. 

 
 Pirâmide alimentar (Fig.18). 

 
Fonte: TODAMATERIA. 

 

Atividade Física – O segredo para fazer a conta fechar. Você só perde 

peso se gastar mais calorias do que ingere, simples assim. 

QUESTIONÁRIO 

1- O que é gordura localizada? 

 

 

 

2- Em quem e em que parte do corpo se localiza a gordura tipo Andróide e 

tipo Ginóide? 
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3- Qual dessas gorduras acima é a mais perigosa para a saúde? Por quê? 

 

 

 

4- Coloque o número do tipo de gordura na frase correspondente: 

A) Se você tem peso extra nesta área está ligada ao estresse, depressão e 

ansiedade. 

 

 

 

B) Este tipo de obesidade é causado pela inatividade física. 

 

 

 

C) Você provavelmente está tendo problemas com o consumo excessivo de 

álcool e / ou problemas respiratórios. 

 

 

 

7. FLACIDEZ MUSCULAR E DÉRMICA (TISSULAR). 

Radiofrequência ou corrente russa: qual é o melhor tratamento para flacidez? 
(Fig.19). 
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 Fonte: ESTETICANAYARAOLALIA. 

 

A flacidez é a falta de tonicidade da pele ou músculo e refere-se ao estado 

mobilizado, frouxo ou lânguido (sem força) do tecido. Ela pode ser: 

-muscular: quando os músculos se encontram de uma maneira “mole”, não 

tonificada. 

-tecidual (tissular): acontece quando a pele fica flácida. 

Ambas são geradas por fatores genéticos, ambientais e de maus hábitos, 

como falta de exercícios físicos e efeito sanfona.  Não há um fator único e específico 

que cause flacidez. 

Estão mais suscetíveis à flacidez os idosos (mais de 60 anos), porque ocorre 

perda muscular e aumento de gordura. Os idosos também repõem menor 

quantidade de colágeno e elastina, que são as fibras mais importantes da tonicidade 

da pele. Cirurgias que promovam perda de peso rápida também favorecem a 

flacidez. 

A falta de exercícios físicos é considerada a maior causa da flacidez, pois 

quando os músculos não são solicitados adequadamente suas fibras atrofiam-se. O 

sedentarismo é considerado um dos fatores mais frequentes para seu aparecimento, 

seguido pela perda de massa muscular e aumento do depósito gorduroso. 

Quanto à flacidez tissular (pele), percebe-se que a maior incidência de casos 

é na mulher em razão de fatores hormonais e da gestação. Porém, outros fatores, 

como o excesso de sol (foto envelhecimento), sedentarismo, alimentação 

inadequada e efeito sanfona, contribuem para o envelhecimento fisiológico, que tem 

seu início por volta dos 30 anos. 
 

Flacidez (Fig.20). 
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Fonte: VCNAESTETICA. BLOGSPOT.COM/2016/10. 

 

A pele geralmente está sobreposta ao músculo e acompanha a tonicidade do 

mesmo. Se o músculo está flácido, a pele também parece flácida, porém se a pele 

está flácida e o músculo tonificado, então a aparência não é tão evidente. A pele tem 

um tecido e o músculo é outro. O músculo espessa ou “cresce” conforme os 

exercícios, já a pele não. 

Para descobrir que tipo de flacidez está ocorrendo é só seguir essas dicas: 

• Flacidez Dérmica: com os dedos polegar e indicador em forma de pinça, 

aperte e estique o bumbum. Se quando soltar a pele voltar ao normal e ficar 

esticada, não há flacidez dérmica. Mas se demorar a normalizar, a flacidez está 

presente. 

• Flacidez Muscular: contraia a musculatura da área. Se o músculo apresentar 

mobilidade e contornos não definidos, isso é sinal de flacidez. 

É mais fácil evitá-las do que combatê-las com exercícios físicos, alimentação 

rica em proteínas e dieta balanceada, evitar efeito sanfona, uso de cremes que 

aumentam o tônus e a hidratação. Alguns métodos utilizados em clínicas estéticas 

para combate à flacidez também potencializam os resultados.  

 

EXEMPLOS DE MÉTODOS PARA COMBATER A FLACIDEZ: 
 

Correntes Bioelétricas 

Microcorrente  

É um dos tipos de tratamento de eletroestimulação que utiliza correntes de 

baixa intensidade e baixa frequência, podendo ser contínua ou alternada. A 

microcorrente aumenta o metabolismo das células em até 500%, incluindo a 

produção de energia, síntese de proteínas, oxigenação e eliminação de resíduos, 

estimulando assim a drenagem linfática do local em que ela foi aplicada. 

http://vcnaestetica.blogspot.com/2016/10
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Eletroestimulação por Microcorrentes (Fig.21). 

  
Fonte: BR.PINTEREST.COM/PIN/282178732881700292/, WISHESBEMESTAR. 

 

Carboxiterapia  

É um tratamento estético realizado através da infusão de gás carbônico em 

diferentes camadas da pele. O gás carbônico atua dilatando os vasos sanguíneos e 

estimulando a formação de novos vasos sanguíneos, promovendo melhor irrigação 

de sangue nos tecidos e, consequentemente, melhor oxigenação da região tratada. 

O gás carbônico atua também no rompimento de fibroses do tecido subcutâneo. 

Alguns estudos mostram o favorecimento de formação de colágeno e elastina e 

efeito lipolítico (quebra das células de gordura) decorrente da carboxiterapia. 

 

Carboxiterapia o que é? (Fig.22). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA. 

Laser 
 

O laser se tornou indispensável para a vida dos esteticistas e dermatologistas. 

Ele foi desenvolvido na década de 60, e foi nomeado dessa forma como abreviatura 

de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (ou apenas Luz 

Amplificada pela Emissão Estimulada de Radiação). No início, a técnica foi usada 

apenas para tratar doenças de pele e para eliminar tumores menores. Porém, ao 

https://br.pinterest.com/pin/282178732881700292/
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longo dos anos, notou-se que o laser podia ser usado em várias técnicas, para 

outros fins. 

Atualmente, é possível usá-lo em cirurgia plásticas, tratamentos estéticos, 

remoção de tatuagens e pelos, suavizar rugas e promover o rejuvenescimento da 

pele. Mas o tipo de laser é que determina qual será sua finalidade. Portanto, vamos 

conhecer quais são os lasers usados em tratamentos estéticos: 

Laser Rubi  

O Laser de Rubi, por ser de fonte sólida e ter um alcance mediano, age 

exclusivamente nos pigmentos escuros. Por isso, ele é o mais indicado para a 

remoção de tatuagens, já que ele oferece resultados mais satisfatórios quando há 

muita melanina. 

O modo de uso é muito simples: depois de aplicada a anestesia local, a luz é 

direcionada para as lesões, e as alterações se dão apenas onde há uma coloração 

mais escura. 

 

Remoção de tatuagem a laser (Fig. 23). 

 
 Fonte: COMOREMOVERTATUAGEMSEMLASER. NET. 

 

Laser ND: YAG 

Assim como o Rubi, o Laser ND: YAG tem uma fonte sólida e alcance médio. 

Ele é mais indicado para tratamentos durante o verão, já que não agride a camada 

superficial da pele. 

Durante sua aplicação, o aparelho emite um flash gasoso que resfria a pele, 

pouquíssimo antes da luz ser disparada. O raio consegue chegar até as células de 

colágeno, dando maior sustentação à pele e rejuvenescendo-a. O Laser ND: YAG 
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também é muito usado para a remoção de microvarizes e para depilação de áreas 

sensíveis, como rosto, axilas e virilha. 

 

Mitos e verdades da depilação a laser (Fig.24). 
 

 
 Fonte: MELHORCOMSAUDE. 

 
 

Laser CO2 Fracionado  

O Laser CO2 Fracionado é completamente diferente dos que já vimos até 

aqui. Além de seus raios serem bastante profundos, ele é de fonte gasosa, e é muito 

usado para tratar tanto rugas suaves quanto as mais profundas. Também é ótimo 

para reduzir a flacidez, eliminar os queloides e amenizar estrias e cicatrizes. 

Durante a sua aplicação, o laser faz pequenos furinhos até a derme, como 

forma de estimular o colágeno. Segundo pesquisas, o colágeno pode alcançar até 

os 60°C, provocando a contração instantânea da pele. Esse procedimento é 

considerado um pouco mais agressivo, por isso o tempo de recuperação é muito 

maior. 

 

 Laser co2-fracionado (Fig.25). 

 
 Fonte: JEITODEMENINA. 
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Luz intensa pulsada  

Com ação diferente dos demais lasers, os raios da luz pulsada são liberados 

de forma mais espalhada. Seus flashes são muito abrangentes e possuem um 

alcance mediano, por isso eles podem ser usados em diversos tratamentos 

estéticos. 

Dentre os procedimentos que utilizam esse tipo de laser, os mais comuns são 

para amenizar as rugas e eliminar os vasos sanguíneos. 
 

 Equipamento de luz intensa pulsada (Fig.26). 

 
Fonte: LOJAESTETICA.  
 

Cosmecêuticos 

É uma classe que está entre os fármacos e os cosméticos. O termo surgiu 

através da junção das palavras “cosmético” e “produto farmacêutico”. Esse termo foi 

difundido pelo médico Albert M. Kligman, dermatologista americano, na década de 

80 e descreve os cosméticos que contêm ingredientes que são bioativos, ou seja, 

substâncias que tem a capacidade de alterar a estrutura da pele, já que age na 

derme, camada profunda da pele.  

Os cosmecêuticos têm uma interação maior com o organismo e eficácia 

comprovada por estudos. Esses produtos são capazes de corrigir danos da pele, 

repor elementos que se perdem com o envelhecimento e são usados no combate de 

doenças e problemas estéticos. 

Os produtos cosmecêuticos normalmente têm funções objetivas como 

rejuvenescimento, eliminação e tratamento da acne, aproximando-se muito de um 

medicamento, mas respeitando e seguindo as regras do segmento cosmético. Na 

ANVISA, os cosmecêuticos são classificados como “cosméticos de grau 2” e podem 
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ser manipulados ou vendidos prontos e não necessitam de receita médica para 

serem comprados. 

Alguns ativos utilizados com eficiência comprovada são o Ácido Hialurônico, 

Ácido Retinóico, Vitamina E, Vitamina C, polifenois do chá verde e os ácidos 

glicólicos, lático, cítrico, pirúvico, málico e tartárico, entre outros. 
 

Tecnologias assépticas (Fig.27). 

 
Fonte: IGB. FRAUNHOFER. DE/CONTENT/DAM/IGB/DE/DOCUMENTS/BROSCHUEREN/PT/1612. 
 

Exercícios físicos 

Quem perdeu peso sem pegar firme nas atividades físicas provavelmente já 

sofreu com a flacidez nos braços, pernas e barriga. O efeito acontece em função do 

acúmulo de gordura localizada e do estiramento da pele – que também pode ser 

resultado de uma cirurgia bariátrica ou mesmo do avanço da idade. 

 A boa notícia é que com alguns exercícios físicos é possível melhorar a 

elasticidade e a firmeza da pele, e o melhor: sem sair de casa. 

Exemplos: 

 

 Flexão de braço (Fig. 28). 

  
 Fonte: VIX.COM.  

https://www.igb.fraunhofer.de/content/dam/igb/de/documents/broschueren/PT/1612
https://www.vix.com./
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Ajoelhe-se e espalme as mãos no chão na linha do ombro. Levante os pés em 

um ângulo de 45 graus. Abaixe o tronco, dobrando os cotovelos para fora até a 

altura do peito e suba lentamente. Repita a atividade em duas séries de 15 

repetições. 

 

Tríceps com cadeira (Fig.29). 

 

 
 Fonte: VIX.COM.  
 

Fique de costas e, flexionando os joelhos, apoie as duas mãos na beirada da 

cadeira (certificar que a cadeira não escorregue para trás). Depois movimente-se 

como se fosse sentar no chão e suba novamente, com o bumbum próximo à cadeira 

(dobre os cotovelos para trás). Repita o exercício em duas séries de 15 repetições.  

 

Elevação de quadril (Fig. 30). 

 
Fonte: VIX.COM.  

 

Deite-se com os braços estendidos ao lado do corpo, apoie as mãos no chão, 

flexione os joelhos e apoie os pés no chão, afastados do quadril. Depois, contraia o 

bumbum e o levante em linha reta. Volte à posição inicial sem encostar o glúteo no 

chão. (Repita o exercício em duas séries de 15 repetições). 

https://www.vix.com./
https://www.vix.com./
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Abdominal com bicicleta (Fig. 31). 

 
Fonte: VIX.COM.  

 

Deitada com a barriga para cima, dobre os joelhos em um ângulo de 90 graus 

e coloque os braços ao lado da cabeça. Mantenha o tronco flexionado e, enquanto 

uma perna fica estendida sem encostar no chão, traga a outra na direção do peito. 

Depois alterne (sempre com o abdômen contraído e sem trancar a respiração). 

Repita o exercício em três séries de 15 repetições. 

 

Pernas para cima (Fig. 32). 

 
Fonte: VIX.COM.  
 

Deite com a barriga para cima e levante as pernas em 90 graus com os 

joelhos levemente flexionados. Faça o movimento de abrir e fechar as pernas 

lentamente. Repita o exercício em três séries de 15 repetições.  

 

Halteres alternados (Fig. 33). 

https://www.vix.com./
https://www.vix.com./
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Fonte: VIX.COM.  
 

Segure dois halteres de dois quilos ou duas garrafas de dois litros de água 

cheias. Afaste as pernas e flexione levemente os joelhos. Depois, levante um dos 

braços até o peito e abaixe lentamente, sem esticá-lo totalmente – faça o mesmo 

com o outro braço. Repita a atividade em três séries de 15 repetições cada braço. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- O que é flacidez? 

 

 

 

2- Defina: 

Flacidez muscular:  

 

 

 

Flacidez Dérmica (tissular):  

3- Como ocorre a flacidez muscular e dérmica (tissular)? 

 

 

 

4- Como evitar a flacidez? 

https://www.vix.com./
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MÓDULO 2 

 

8. ESTRESSE  

 Estresse crônico e dor crônica. Qual é o ovo, e qual é a galinha? (Fig.34). 

 
Fonte: DORCRONICA. BLOG. 

O que é? 

Situações de desconforto, irritação, desgaste, frustração, medo e 

preocupação provocam a liberação de adrenalina e cortisol no sistema nervoso. Os 

chamados hormônios do estresse, quando em grandes quantidades, causam 

alterações na saúde, humor, produtividade e qualidade de vida. 

Sintomas 

O estresse é uma resposta biológica, normal para eventos que fazem você se 

sentir ameaçado. No entanto, a permanência deste estado de alerta pode acarretar 

sintomas físicos, como: 

-Ritmo cardíaco acelerado; 

-Respiração acelerada 

-Sudorese; 

-Tremores 

-Tontura; 

-Boca seca; 

-Problemas para engolir; 

-Aumento da pressão arterial; 

-Insônia; 
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-Tensão Muscular; 

-Dor de cabeça; 

           -Ansiedade. 
 

 10 sintomas físicos do estresse (Fig.35). 

 

 Fonte: RADIOARATIBA. 
 

Doenças Associadas 

O estresse é considerado um fator de risco para o surgimento de diversas 

doenças. 

-Depressão; 

-Transtornos alimentares 

-Hipertensão; 

-Enfraquecimento do Sistema Imunológico; 

-Má circulação; 

-AVC; 

-Ataque cardíaco; 

-Prisão de ventre. 

Consequências do estresse 

O estresse atinge 90% da população mundial, é o que garante a Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Só no Brasil 70% da população sofre do mal, sendo que 

30% possuem níveis elevados de estresse. 

 Apesar do estresse, ser responsável pelo instinto de sobrevivência e 

representar uma defesa natural do organismo, estar frequentemente estressado 

pode gerar consequências físicas, psicológicas e emocionais, como problemas de 

pele e cabelos, dores musculares, baixa libido, depressão, insônia e mais. 
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Confira abaixo mais sobre as consequências que o estresse pode oferecer 

para sua saúde, e veja algumas dicas para amenizar os efeitos que isso pode 

desencadear em seu corpo e mente. 

A) – Estresse pode causar queda de cabelo (Fig.36). 

 
Fonte: VEJA.ABRIL. 

 

O estresse pode causar diversos problemas físicos, inclusive no que diz 

respeito aos cabelos. O tricologista capilar Luciano Barsanti, médico especializado 

na saúde dos fios, alerta que a calvície é o distúrbio mais comum do estresse. “A 

queda de cabelos pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres que já 

tenham históricos familiares. E em muitos casos a perda gradativa dos fios está 

ligada aos hormônios produzidos pelo estresse, como a testosterona, que 

interrompem as células responsáveis pelo crescimento capilar”, esclarece o 

especialista. 

A mesma coisa acontece com a chamada “pelada” ou Alopecia Areata, que é 

uma doença autoimune, desencadeada por níveis exagerados de estresse, 

causando a perda dos fios em áreas específicas da cabeça. De acordo com Luciano, 

outro problema que o estresse agrava é o embranquecimento precoce dos fios. 

Apesar de ser um fator genético, pessoas muito estressadas podem acelerar o 

processo, por conta da diminuição de melanina no organismo – fator responsável 

pela coloração dos fios. 

Para diminuir esses efeitos, a dica de Luciano é tentar levar uma vida mais 

tranquila. “Tente passar um tempo a mais com a família, praticar Meditação e Yoga 

para relaxar, beber bastante água durante o dia e evitar o fumo e a bebida. O 

equilíbrio interior é fundamental para a nossa saúde física”, pontua o tricologista 

capilar. 
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B) – Doenças de pele têm relação com estresse (Fig.37). 

 
Fonte: REVISTANEWS.COM.BR/2019/02/1. 
 

A pele também costuma sofrer com o estresse. Quando o corpo está sob 

muita tensão, sua imunidade diminui, fazendo com que as doenças fiquem mais 

propensas a aparecer. O organismo está preparado para lidar com o estresse do dia 

a dia, mas não por longos períodos ou com grande intensidade. Infelizmente, 

quando o limite de estresse é ultrapassado, automaticamente ele gera efeitos 

colaterais no metabolismo. Na pele, por exemplo, é comum o surgimento de 

ressecamento, acne e aspecto cansado. 

Pessoas com ansiedade crônica são as que mais sofrem com distúrbios de 

pele. Muitos eventos da vida podem agravar o quadro de estresse, como o transito 

diário caótico, complexidades e responsabilidades no ambiente de trabalho e 

também na vida afetiva. Tudo isso pode levar o paciente a níveis altos de estresse, 

ocasionando os problemas já mencionados. Para amenizar os efeitos na pele, o 

mais indicado é procurar um especialista para saber exatamente o que está 

acontecendo. 

 

 

C) – A dor que vem do estresse (Fig. 38). 
 

 
Fonte: HEALTHLIFEMEDIA. 
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Muitas pessoas se queixam de dores musculares, porém nem sempre 

associam o desconforto ao estresse. A pessoa estressada contrai, sem perceber, a 

musculatura do ombro, que pode ocasionar dores de cabeça, de coluna e até 

torcicolo. A má postura durante o trabalho, ou em qualquer outra situação do dia a 

dia, também pode potencializar os efeitos do estresse e aumentar as dores no 

corpo. Isso acontece principalmente quando a pessoa adota uma postura curvada e 

cabisbaixa. Pode haver uma sobrecarga na coluna lombar, causando dores nessa 

região. 

As dores nas articulações também podem surgir por conta do estresse. 

Devido à diminuição das defesas do organismo, o paciente estressado pode 

apresentar quadros de tendinite e dores generalizadas.  

Para manter as dores musculares bem longe, a dica é praticar exercícios 

físicos que liberam a tensão, como caminhadas ou outros tipos de esportes. O 

importante é realizar atividades que tragam prazer. Porém, o acompanhamento de 

um médico é sempre muito importante. 

D) – Baixa libido e problemas de fertilidade podem ser causados pelo estresse 

(Fig.39). 

 
Fonte: ENTREGADEMEDICAMENTOS. 
 

O estresse também pode ser responsável por vários problemas íntimos. Uma 

mulher que não consegue relaxar durante o dia pode levar o estresse para a cama, 

atrapalhando seu desempenho sexual e até sua fertilidade. 

Quando a mulher está sob efeito do estresse, ela libera substâncias como 

cortisol e alfa-amilase. Esta última interfere no hormônio progesterona, o que faz o 

ciclo menstrual diminuir, prejudicando também a fertilidade. No caso do cortisol, ele 
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atrapalha a produção do óvulo e sua liberação para as trompas uterinas, local que 

ocorrerá a fertilização. Já no caso do homem, a liberação do cortisol pelo estresse 

interfere na produção de esperma. 

O local onde ocorre a regulação do estresse no cérebro, chamado 

hipotálamo, também é responsável pelas respostas sexuais. Sendo assim, a 

atividade do hipotálamo aumenta quando a pessoa está estressada e dá menos 

atenção para as áreas da libido, do orgasmo e do prazer, diminuindo-as. 

Ao tratar as causas do estresse, a liberação de endorfina aumenta, 

diminuindo a ansiedade. Isso eleva o fluxo de sangue no útero, aumentando a 

espessura do endométrio. Este fluxo sanguíneo na região da vagina e útero também 

proporcionará mais sensibilidade e prazer local, aumentando novamente a libido. 

E) – Situações positivas também podem desencadear o estresse (Fig.40). 

 
Fonte: REVISTA. ZAPIMOVEIS. 
 

O estresse também pode ser o responsável pela sensação de insegurança, 

angústia, irritabilidade e vários outros sentimentos que interferem na saúde 

emocional de alguém. A pessoa que não busca apoio profissional ou não constrói 

uma válvula de escape para aliviar a tensão, acabará sofrendo com o estresse, o 

que também poderá atingir pessoas próximas, como a própria família. 

A influência do ambiente pode ser outro fator que desencadeia a sensação 

excessiva de tensão, mesmo que o evento seja algo encarado como positivo. 

Situações positivas como a reforma de uma casa, aliada ao nascimento de um bebê, 

podem desencadear tanto estresse quanto uma exposição a situações traumáticas 

ou ameaçadoras. 

Um exemplo clássico de alteração de personalidade devido aos males do 

estresse é a mulher que sofre as pressões do trabalho e descarrega suas 
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frustrações exigindo a perfeição dos filhos. Para que a condição do estresse não 

interfira em uma vida emocionalmente saudável, é importante considerar a opinião 

de pessoas próximas, como familiares e amigos. Celia sugere que quando a pessoa 

começa a ouvir frases do tipo “como você está agressivo” ou “você fica nervoso por 

nada”, significa que está na hora de olhar para si mesmo. Mudar o estilo de vida, 

trocar de emprego e dialogar mais com a família pode ajudar a resgatar o equilíbrio 

emocional. 

F) – O estresse prejudica a atenção e o sono (Fig. 41). 

 
 Fonte: HUFFPOSTBRASIL. 

Os níveis excessivos de estresse não interferem somente no emocional e no 

físico de uma pessoa, como também na parte mental. O estresse influencia 

diretamente na memória e concentração. Algumas alterações neuroquímicas 

geradas pelo estresse prejudicam o ato de transformar a memória recente em 

memória de longo prazo. 

O estresse também dificulta a capacidade de prestar atenção em tarefas 

diversas. Embora a atenção possa aumentar quando alguém está sob estresse, a 

habilidade de realizar multitarefas se perde. Além disso, a hora de dormir é um dos 

momentos mais prejudicados quando uma pessoa não consegue relaxar. O estresse 

gera ansiedade e um de seus efeitos é dificultar o início do sono, diferente do que 

acontece na depressão, na qual a dificuldade é manter o sono. 

Controle e alívio do estresse 
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O estresse está intimamente ligado ao estilo de vida. Para evitar ou tratar o 

problema, recomendam-se atividades que tragam prazer, tranquilidade e 

relaxamento, como: 

-Fazer exercícios físicos; 

-Escutar música; 

-Ler um livro; 

-Administrar melhor o tempo; 

-Alimentar-se de forma balanceada; 

-Mudar a postura; 

-Respirar direito; 

-Dormir melhor; 

-Rir mais. 

 
  

9. DEPRESSÃO 

Se você tem depressão tome muito cuidado com esses sintomas (Fig.42). 

 
Fonte: MEILUMINA. 
 

Depressão é um transtorno mental, causado por uma complexa interação 

entre fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizado por 

angústia, rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante 

da vida. 

Sintomas 

Os sintomas que compõem o quadro depressivo afetam diversas áreas da 

vida do paciente, comprometendo suas atividades pessoais e sociais. Podemos 

agrupar esses sintomas em 05 áreas distintas: humor, cognição ou pensamento, 

aspectos somáticos, expressão corporal e vida social. 
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Sintomas de depressão (Fig.43). 

 

Fonte: BOMJARDIMNOTICIA. 

 

a) Sintomas relacionados com o humor: 

-Tristeza; 

-Emotividade; 

-Angústia; 

-Irritabilidade; 

-Ansiedade; 

-Desmotivação. 

 

b)Sintomas cognitivos: 

-Baixo rendimento intelectual; 

-Falta de Fé (em si, em Deus, na vida, nas pessoas e nos tratamentos); 

-Sentimento de abandono e/ou rejeição; 

-Assuntos constantes sobre morte; 

-Sentimento de inferioridade; 

-Falta de sentido na vida; 

-Baixa autoestima; 

-Autoimagem negativa; 

-Pessimismo; 

-Desvalorização da vida; 

-Sentimento de culpa; 

-Ideias de suicídio. 

 

. 
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c) Sintomas somáticos: 

-Insônia; 

-Perda de apetite; 

-Aumento de apetite; 

-Diminuição da libido; 

-Redução do interesse sexual; 

-Baixa no sistema imunológico. 

 

d) Expressão corporal: 

-Cabeça baixa; 

-Peito embutido; 

-Coluna curvada; 

-Dificuldade em olhar as pessoas nos olhos; 

-Olhar desvitalizado; 

-Despreocupação com a higiene pessoal; 

-Despreocupação com a aparência 

-Respiração superficial; 

-Movimentos lentos e contidos. 

 

e) Vida social: 

-Isolamento; 

-Desinteresse pelos estudos; 

-Desinteresse pelo trabalho. 

 

Depressão na família: como ajudar sem adoecer junto (fig.44). 

 
 Fonte: PORTALEDUCACAO. 
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A depressão não é frescura, sinal de preguiça, comodismo e nem passa só 

com pensamento positivo. A pessoa deprimida geralmente está indecisa, sendo 

necessário que alguém tenha que tomar a decisão para se começar um tratamento e 

ajudá-la a não desistir no meio do caminho, pois pensa que já causou muitos 

problemas e que já incomodou demais, então para quê continuar atrapalhando a 

vida dos outros se a sua própria vida não tem mais jeito mesmo e nada fará 

diferença. Por isso o apoio da família se torna mais do que necessário, torna-se fator 

primordial para tirar o indivíduo desse estado de intensa tristeza, pois sozinho não 

conseguirá.  

Além da pessoa deprimida, todos em casa acabam sendo contagiados pelo 

seu mau humor, pessimismo e reclamações. Mas o apoio da família é um suporte 

importantíssimo para ajudar o deprimido a sair desse estado e melhorar. Muitas 

vezes os familiares se sentem angustiados, sem esperança, culpados e até culpam 

o outro por não entender direito o motivo daquele estado, achando que pode ser 

frescura, ou só está se querendo chamar a atenção. 

ATITUDES QUE AJUDAM 

1- Escute a pessoa deprimida. Você não precisa ter as respostas na ponta 

da língua e nem tentar solucionar nada. Apenas esteja ali presente ouvindo o que 

ela tem a dizer. Na maioria das vezes ela só quer desabafar e perceber que alguém 

está disposto a ouvi-la.  

2 - Reconheça que a pessoa está sofrendo, pois ela realmente está.  

3 - “A paciência é uma virtude”. Pratique todos os dias. Não é fácil ter 

alguém reclamando toda hora das mesmas coisas, mas é importante que você 

mantenha a calma e não traga mais um problema transformando tudo em discussão.  

4 - Deixe bem claro que a pessoa tem seu apoio. Como em qualquer 

doença, saber que se tem alguém com quem contar e que é compreendido ajuda 

muito na recuperação.  

5 - Não adianta ficar fazendo caras e bocas para tentar animar a pessoa e 

nem ficar teimando em dizer toda hora para ela reagir, pois é a mesma coisa que 

mandar uma pessoa com a perna quebrada correr. A depressão é uma doença e a 

solução depende muito mais do que força de vontade, depende de um tratamento 

adequado.  
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6 - Não fique apontando só os defeitos e dizendo que ela só reclama de 

tudo. Seja carinhoso! Elogie as qualidades e festeje as pequenas melhoras. Assim a 

pessoa se sentirá querida, reconhecida e importante para você.  

7 - Procure se informar sobre a doença para você ficar sabendo o que 

realmente se passa com o deprimido. Quanto mais conhecimento, mais você poderá 

ajudar e entender determinados comportamentos.  

8 - Permita que a pessoa sempre participe nas soluções de pequenos 

problemas diários, fazendo com que ela se sinta útil, ajudando a levantar a sua 

autoestima.  

9 - Não diga ou faça nada que possa piorar a imagem pouco satisfatória que 

a pessoa já tem de si mesma.  

10 - Se o caso for grave, jamais deixe a pessoa sozinha.  

11 - Leve a sério os comentários sobre suicídio, notificando o fato 

imediatamente ao médico ou ao profissional responsável.  

ATITUDES QUE NÃO AJUDAM 

1 - Excluir a pessoa dos assuntos familiares. Essa atitude faz com que ela se 

sinta cada vez mais isolada, pois sua opinião não conta mais.  

2 - A pessoa com depressão, na maioria das vezes, se sente incapaz de 

realizar certas tarefas, mas ter que fazer algumas coisas a ajuda a melhorar a 

autoestima, por isso não faça tudo por ela.  

3 - Não critique e nem brigue com a pessoa por causa do seu estado 

depressivo, pois isso pode fazê-la desmoronar e se sentir mais incapaz e confusa.  

4 - Durante a crise depressiva tomar decisões importantes e de grande 

impacto na vida não é a melhor coisa a se fazer.  

5 - Não fique pressionando a pessoa deprimida a fazer isso ou aquilo. O 

respeito também é importante para ajudá-la, pois ela pode estar em um momento de 

desmotivação e com desejo de apenas ficar quietinha no canto dela.  

DICAS PARA OS FAMILIARES NÃO ADOECEREM JUNTO 

1 - Não pense só no outro. Separe um momento para você. Faça algo que 

lhe dê prazer e que não tem nada a ver com a pessoa deprimida.  

2 - Tenha hábitos saudáveis. Pratique exercícios, coma e durma bem. Você 

não ajudará ninguém se você não estiver bem e animado.  



 

57 
 

3 - Não mude sua rotina. Não reorganize e gire a sua vida ao redor da 

pessoa deprimida.  

4 - Equilíbrio é tudo. Você não precisa ignorar a doença, mas também não 

se envolva mais do que o necessário.  

5 - A responsabilidade não é sua se a pessoa está feliz ou não. A melhora 

não depende apenas de você, pois existem coisas fora do seu controle. Não se 

cobre demais.  

6 - Não se anule por causa da pessoa deprimida, assim você se sacrifica 

mais do que o necessário e pode acabar com raiva do outro por ser privado da sua 

própria vida.  

Lidar com a depressão realmente é uma situação desafiante, mas este 

também pode ser um momento para todos os familiares compreenderem a si mesmo 

e aos outros. Evidenciando suas capacidades e descobrindo muitas outras até então 

desconhecidas. 

Dicas para prevenção ou recuperação do transtorno depressivo (Fig.45).  

 
 Fonte: NOTICIAS. NE10. UOL.COM. BR/CIENCIA-E-VIDA/NOTICIA/2016/06/02. 

 

Algumas dicas são válidas para que se evite o transtorno depressivo ou para 

que a pessoa se recupere mais rapidamente e com menor risco de recorrência: 

-Faça alguma atividade física; 

-Faça exercícios de respiração; 

-Alimente-se adequadamente; 

-Procure fazer amigos; 

-Leia bons livros; 
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-Busque uma religião; 

-Conte piadas. Dê boas gargalhadas; 

-Planeje seu dia; 

-Evite as drogas lícitas e ilícitas; 

-Procure SER mais do que TER; 

-Trabalhe como voluntário. Doe-se; 

-Sorria, deseje “bom dia”, seja agradável; 

-Seja mais tolerante com você. Perdoe-se; 

-Viva um dia de cada vez. Evite a ansiedade; 

-Busque formas saudáveis de obter prazer; 

-Estabeleça objetivos a curto prazo em sua vida; 

-Use técnicas de relaxamento para combater o estresse; 

-Dê preferência a ambientes bem arejados e iluminados; 

-Faça caminhadas apressadas com a cabeça erguida e o olhar focado no 

horizonte, mentalizando um objetivo a alcançar; 

-Cuide bem de suas atitudes para que as pessoas lhe enviem boas 

vibrações; 

-Observe o que há em você e que lhe faz uma pessoa única e especial; 

-Procure melhorar-se intimamente e rever sua postura diante da vida, 

através do autoconhecimento; 

-Experimente o contato com a Natureza; 

-Além do corpo, alimente diariamente a sua alma; 

-Livre-se dos ressentimentos. Alimente bons sentimentos; 

-Fale sobre a sua raiva para que ela não se volte contra você; 

-Evite queixar-se da vida. Problemas são oportunidades de crescimento 

pessoal; 

-Não se compare com os outros, compare-se com você, mesmo em tempos 

passados; 

-Cuide do seu pensamento. Você sente o que pensa; 
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-Ponha cores vibrantes em sua vida; 

-Cante e dance. Liberte-se; 

-AME e AME-SE! 

 O dom da alegria (Fig. 46). 

 
 Fonte: PAROQUIADOCALVARIO. 

 

QUESTIONÁRIO 

1-O que é estresse? 

 

 

 

2- Cite alguns sintomas de estresse: 

 

 

 

3- Cite 03 (três) doenças associadas ao estresse: 

 

 

 

4- O que é depressão? 
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5- Cite 02 (duas) situações que ajudam e 02 (duas) que não ajudam quem está em 

depressão: 

 

 

 

10. ÁLCOOL 

Consumo excessivo de álcool expõe homens e mulheres a riscos diferentes (Fig.47).  

  
Fonte: CRESCERDF.COM.BR/2017/07/25. 

Quando se fala em dependência química, a preocupação maior é com as 

drogas ilícitas, cocaína, maconha, crack, ecstasy, entre tantas outras. No entanto, o 

grande inimigo está camuflado sob o manto do socialmente aceitável. O álcool nem 

sequer é considerado uma droga que causa dependência física e psicológica por 

grande parte da sociedade. Sua venda é livre e ele integra a cultura atual ligada ao 

lazer e à sociabilidade.  

Uma reunião em casa de amigos, o Happy Hour depois de um dia estafante, a 

balada de sábado à noite, a paradinha no bar na saída do escritório não têm sentido 

sem a bebida alcoólica. 

O efeito relaxante das doses iniciais, porém, desaparece com o aumento do 

consumo. Se o convívio com uma pessoa embriagada incomoda, isso não é nada 

diante dos males que o álcool pode causar e que não se restringem às doenças do 

fígado. 

 A labilidade emocional que num instante transforma o alcoolista risonho num 

indivíduo violento é responsável não só pelo aumento da criminalidade, mas também 

pela desestruturação de muitas famílias. 
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Beber com moderação é possível, mas raros são os que reconhecem estar 

fazendo uso abusivo e nocivo do álcool. Muitos ainda não são dependentes, mas 

incorrem em riscos que deveriam e poderiam ser evitados. Não se pode esquecer de 

que a grande maioria dos acidentes de trânsito ocorre quando está no volante uma 

pessoa alcoolizada. 

Malefícios da bebida alcoólica (Fig. 48). 

 
Fonte: CHAPIUSKI. 

 

O que é Alcoolismo? 

Alcoolismo é a dependência do indivíduo ao álcool, considerada doença pela 

Organização Mundial da Saúde. O uso constante, descontrolado e progressivo de 

bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do 

organismo, levando à consequências irreversíveis. 

A pessoa dependente do álcool, além de prejudicar a sua própria vida, acaba 

afetando a sua família, amigos e colegas de trabalho. 

O que é o abuso de álcool? 

O abuso de álcool é diferente do alcoolismo porque não inclui uma vontade 

incontrolável de beber, perda do controle ou dependência física. E ainda o abuso de 

álcool tem menos chances de incluir tolerância do que o alcoolismo (a necessidade 

de aumentar as quantias de álcool para sentir os mesmos efeitos de antes). 

“SINDROME DE DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL” (SDA). 

A palavra alcoolismo é conhecida de todos. Porém, são poucos os que sabem 

exatamente o seu significado. Portanto, vamos lá. 

O alcoolismo, também conhecido como “SÍNDROME DE DEPENDENCIA DO 

ÁLCOOL”, é uma doença que se desenvolve após o uso repetido de álcool, 
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tipicamente associado aos seguintes sintomas (que não necessariamente ocorrem 

juntos). 

Sintomas  

-Compulsão: uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber. 

-Dificuldade de controlar o consumo: não conseguir parar de beber depois 

de ter começado. 

-Sintomas de abstinência física: como náusea, suor, tremores e ansiedade, 

quando se para de beber. 

-Tolerância: necessidade de doses maiores de álcool para atingir o mesmo 

efeito obtido com doses anteriormente inferiores ou efeito cada vez menor com uma 

mesma dose da substância. 

Diagnóstico 

Você já pensou que deveria diminuir seu consumo de álcool? 

Alguém já te criticou por causa da bebida? 

Você já se sentiu mal ou culpado por beber? 

Você já acordou e a primeira coisa que fez foi beber para se sentir bem? 

Mesmo que todas as respostas sejam negativas, recomenda-se que o 

indivíduo busque a ajuda de profissionais da saúde quando ocorrem situações nas 

quais o álcool possa influenciar negativamente a rotina, funções acadêmicas e/ou 

profissionais e as relações pessoais. 

Apenas um "sim" sugere um possível problema. Em qualquer dos casos, é 

importante ir ao médico psiquiatra para que um diagnóstico preciso seja realizado. 

Eles podem ajudar a determinar se você tem ou não um problema com a bebida, e, 

se você tiver, poderão recomendar a melhor atitude a ser tomada. 

TRATAMENTO DE ALCOOLISMO 

A decisão de pedir ajuda 

Reconhecer que precisa de ajuda para um problema com álcool talvez não 

seja fácil. Porém, tenha em mente que, o quanto antes vier a ajuda, melhores serão 

as chances de uma recuperação bem-sucedida. 
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Em nossa sociedade prevalece o mito de que um problema com álcool é sinal 

de fraqueza moral. Como resultado disto, você pode até achar que procurar ajuda é 

admitir algum tipo de defeito, que você deveria se envergonhar. Contudo, o 

alcoolismo é uma doença como outra qualquer. Identificar um possível problema 

com álcool tem uma compensação enorme, uma chance de viver com mais saúde. 

Quando falar com seu médico sobre o uso de álcool, tente ser o mais 

completo e honesto possível. Isso é necessário para que ele possa avaliar se você 

está ou não tendo problemas com o álcool. Você também pode passar por exames 

físicos. Se o médico concluir que você é dependente de álcool, ele deve recomendar 

que você procure um especialista para tratar o alcoolismo, que vai explicar e indicar 

o tratamento mais adequado. 

A natureza do tratamento depende do grau de dependência do indivíduo e 

dos recursos disponíveis na comunidade. O tratamento pode incluir a desintoxicação 

(processo de retirar o álcool de uma pessoa com segurança); o uso de 

medicamentos, para que o álcool se torne aversivo, ou para diminuir a compulsão 

pelo álcool; aconselhamento, para ajudar a pessoa a identificar situações e 

sentimentos que levam à necessidade de beber, além de construir novas maneiras 

de lidar com essas situações. Os tratamentos podem ser feitos em hospitais, em 

casa ou em consultas ambulatoriais. 

O envolvimento e apoio da família são essenciais para a recuperação. Muitos 

programas oferecem aconselhamento conjugal e terapia familiar como parte do 

processo de tratamento. 

Alcoólicos Anônimos 

Quase todos os programas de tratamento do alcoolismo também incluem 

encontros de Alcoólicos Anônimos (AA), cuja descrição é "uma comunidade mundial 

de homens e mulheres que se ajudam a ficarem sóbrios". Enquanto o AA é 

geralmente reconhecido como um programa eficiente de ajuda mútua para recuperar 

dependentes de álcool, nem todas as pessoas respondem positivamente ao estilo e 

mensagens do AA, e outras abordagens podem estar disponíveis. Até mesmo os 

que vêm conseguindo ajuda pelo AA geralmente descobrem que a recuperação 

funciona melhor com outros tratamentos juntos, inclusive aconselhamento e 

tratamento médico. 
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Grupos de alcoólicos anônimos (Fig.49). 

 

Fonte: FURLAO.COM. BR/BLOG. 

 

ALCOOLISMO TEM CURA? 

Embora o alcoolismo seja uma doença tratável, ainda não há cura. Isto 

significa que, mesmo que um dependente de álcool esteja sóbrio por muito tempo, 

ele é suscetível a recaídas. Por isso deve-se evitar qualquer bebida alcoólica, em 

qualquer quantidade. "Reduzir" o consumo pode até diminuir ou retardar problemas, 

mas não é suficiente: a abstinência é necessária para que a recuperação seja bem-

sucedida. 

Recaídas são muito comuns. Mas isso não significa que a pessoa fracassou 

ou não irá se recuperar do alcoolismo. No caso de uma recaída, é muito importante 

retomar o foco no objetivo e manter o apoio necessário para não voltar a beber. 

Ajuda ao abuso do álcool 

Se o seu médico determinar que você não é dependente de álcool, mas está 

envolvido em um padrão de abuso de álcool, ele pode ajudá-lo: 

-Examine os benefícios de parar de beber e o risco de continuar bebendo. 

-Examine as situações que desencadeiam seus padrões não saudáveis de 

consumo de bebidas alcoólicas, e desenvolver novas formas de lidar com essas 

situações. 

-Algumas pessoas que pararam de beber depois de terem tido problemas 

relacionados ao álcool frequentam os AA para obter informação e apoio, mesmo não 

sendo dependentes. 

 

MEDICAMENTOS PARA O ALCOOLISMO 
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Somente um MÉDICO pode dizer qual o medicamento mais indicado para o 

seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à 

risca as orientações do seu médico e NUNCA se automedique. Não interrompa o 

uso do medicamento sem consultar o médico, e não altere as doses prescritas. 

Os medicamentos mais usados para o tratamento de alcoolismo são: 

Dissulfiram, também conhecido como antietanol, é um medicamento 

conhecido por seu efeito aversivo, ou seja, se fizer uso dele em conjunto com álcool 

pode ocorrer náuseas, vômitos, rubor facial, taquicardia e queda de pressão. 

Naltrexona: medicação desenvolvida para o tratamento adjunto da 

dependência de álcool que atua sobre o sistema opioide, bloqueando os efeitos de 

recompensa do álcool e evitando recaídas. 

Acamprosato: medicação que age como antagonista dos receptores 

glutamatérgicos, atenuando os sintomas de abstinência ao álcool. 

Consequências do uso abusivo de álcool (Fig.50).  

 
Fonte: FACEBOOK.COM/PSICOSSOMATICABR/POSTS/917229311645955/. 

 

11. DROGAS 

A Amazon do tráfico: como eu comprei drogas na ‘Deep Web’, a Internet que você não 
vê (Fig. 51). 
 

https://www.facebook.com/psicossomaticabr/posts/917229311645955/
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Fonte: DIARIODOCENTRODOMUNDO. 

 

O uso da maior parte das drogas provoca, em um primeiro momento, efeitos 

muito positivos como sensação de bem-estar, felicidade e coragem. No entanto, 

seus efeitos a longo prazo podem ser muito graves, especialmente quando utilizadas 

por muito tempo. 

O uso de drogas pode provocar alterações sérias no funcionamento do 

coração, do fígado, pulmões e até mesmo do cérebro, sendo muito prejudicial à 

saúde. 

Além disso, uma boa parte das drogas causa habituação e, por isso, o corpo 

vai precisando de uma dose cada vez superior para conseguir obter os mesmos 

resultados positivos, o que aumenta muito o risco de morte por overdose. Veja quais 

os sintomas que podem indicar uma situação de overdose. 

PRINCIPAIS TIPOS DE DROGAS 

Existem drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são as que podem 

ser comercializadas como o cigarro e as bebidas alcoólicas. Já as drogas ilícitas são 

aquelas que têm a sua venda proibida, como a maconha, crack, cocaína, ecstasy. 

Os principais tipos de drogas são: 

Drogas naturais: como a maconha que é feita da planta cannabis sativa, e o 

ópio que tem origem nas flores da papoula. 
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"Maconha é droga ilícita mais consumida no país" (Fig.52). 

 
 Fonte: GAZETADOPOVO. 

 

Drogas sintéticas: que são produzidas de forma artificial em laboratórios, 

como o ecstasy e o LSD. 

 

Drogas sintéticas: Um novo desafio (Fig.53). 

 
 Fonte: AMOREXIGENTE. 

 

Drogas semi-sintéticas: como heroína, cocaína e crack, por exemplo. 

Consumo de drogas mata meio milhão de pessoas todos os anos (Fig.54). 

 
 Fonte: NOTICIASAOMINUTO.COM/MUNDO/756806. 
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Além disso, as drogas ainda podem ser classificadas como sendo 

depressoras, estimulantes ou perturbadoras do sistema nervoso. 

 Tipos de drogas (Fig.55). 

 
  Fonte: PROFESSORINTERATIVO. 

 

Independentemente do tipo de droga, o mais importante é tentar abandonar o 

seu uso. Para isso, existem vários tipos de programas, de vários meses, que 

procuram ajudar a pessoa a resistir à vontade de consumir a droga. Entenda como é 

feito o tratamento para deixar de usar drogas. 

EFEITOS DAS DROGAS 

Os efeitos das drogas podem ser percebidos em poucos minutos, logo após 

seu uso, mas tendem a durar poucos minutos, sendo necessária uma nova dose 

para prolongar seu efeito no corpo. Assim é muito comum a pessoa ficar viciada 

rapidamente. 

Alguns efeitos: 

Efeitos imediatos das drogas depressoras- 

As drogas depressoras, como heroína, causam efeitos no organismo como: 

-Menor capacidade de raciocínio e de concentração; 

-Sensação exagerada de calma e tranquilidade; 

-Relaxamento exagerado e bem-estar; 

-Aumento da sonolência; 

-Diminuição dos reflexos; 

-Maior resistência à dor; 

-Maior dificuldade em fazer movimentos delicados; 

-Diminuição da capacidade para dirigir; 



 

69 
 

-Diminuição da capacidade de aprendizagem na escola e da rentabilidade no 

trabalho. 

 

Veja quais são os 5 principais efeitos das drogas no organismo! (Fig. 56). 
 

 
Fonte: HOSPITALSANTAMONICA. 

 

Efeitos imediatos das drogas estimulantes- 

As drogas estimulantes, como cocaína e crack, provocam: 

-Intensa euforia e sensação de poder; 

-Estado de excitação; 

-Muita atividade e energia; 

-Diminuição do sono e perda do apetite; 

-Fala muito rápida; 

-Aumento da pressão e da frequência cardíaca; 

-Descontrole emocional; 

-Perda da noção da realidade. 

Novas versões do gás usado para produção do “loló” são inflamáveis e podem matar 

(Fig.57). 

 
 Fonte: PUBLICAMT.COM. BR/NOTICIA/2212. 
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Efeitos imediatos das drogas perturbadoras- 

As drogas perturbadoras, também conhecidas por alucinógenas ou 

psicodislépticas, como maconha, LSD 25, e ecstasy provocam: 

-Alucinações, principalmente visuais como alteração das cores, formas e 

contornos dos objetos; 

-Sensação alterada do tempo e do espaço, sendo que minutos parecem 

horas ou metros parecem quilômetros; 

-Sensação de enorme prazer ou de medo intenso; 

-Facilidade em entrar em pânico e exaltação; 

-Noção exagerada de grandiosidade; 

-Delírios relacionados com roubos e perseguições. 

 

Um dos exemplos mais recente deste tipo de drogas é a Flakka (também 

conhecida como droga zumbi), que é uma droga barata produzida na China, que 

causa comportamentos agressivos e alucinações, existindo até relatos de casos em 

que usuários desta droga iniciaram atividades canibais durante o período em que 

estavam sob o efeito da mesma. 

 

Flakka destruidora droga das alucinações (Fig. 58). 

 
Fonte: BIZZARRO. BLOGSPOT.COM/2017/10. 

 

EFEITO DAS DROGAS NA GRAVIDEZ 

Os efeitos das drogas na gravidez podem ser observados na mulher e no 

bebê, e pode levar a aborto, parto pré-maturo, restrição do crescimento, baixo peso 

para a idade gestacional e má formação congênita. 

Depois do nascimento do bebê, este poderá sofrer uma crise de abstinência 

das drogas, pois o seu organismo já estará viciado. Nesse caso, o bebê poderá 
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apresentar sintomas como chorar muito, ficar muito irritado e ter dificuldade para se 

alimentar, dormir e respirar, necessitando de internamento hospitalar. 
 

Efeito das drogas à longo prazo (Fig.59). 

 

 
Fonte: PM. BA. GOV. BR/IMAGES. 

 

 

As consequências à longo prazo de qualquer tipo de drogas incluem: 

-Destruição de neurônios, que diminuem a capacidade de pensar; 

-Desenvolvimento de doenças psiquiátricas, como psicose, depressão ou 

esquizofrenia; 

-Lesões no fígado, como câncer hepático; 

-Mau funcionamento dos rins e dos nervos; 

-Desenvolvimento de doenças contagiosas, como AIDS ou Hepatite; 

-Problemas do coração, como infarto; 

-Morte precoce; 

-Isolamento da família e da sociedade. 
 

O que pode acontecer ao usar drogas em excesso (Fig. 60).  

 
 Fonte: DEBATE.ORG/OPINIONS. 
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O consumo de uma grande quantidade de drogas pode causar overdose, que 

altera gravemente o funcionamento de órgãos como pulmões e coração, podendo 

provocar a morte. 

Os primeiros sintomas de overdose incluem euforia, perda do controle, 

agressividade, náuseas e sangramento pelo nariz e, quando não há socorro médico 

pode ser fatal. 

Os sintomas da overdose, e o risco de morte, também podem acontecer 

quando um indivíduo transporta drogas no estômago, ânus ou vagina porque basta 

uma pequena quantidade de substância entorpecente na corrente sanguínea para 

que possam ocorrer alterações como infarto, mau funcionamento do fígado, 

esquizofrenia, ou até mesmo a morte. 

Tratamento de Desintoxicação de Dependência de Álcool (Fig. 61). 

Psicológico, médico, Grupos de Apoio, Religioso (Espiritual), Comunidades 

Terapêuticas (Fazendas). 

 
Fonte: HOSPITALMONSANTO. PT. 

 

O tratamento de drogas envolve, segundo GREA (apud ANTIDROGAS, 

2012), basicamente, as seguintes fases:  

- Desintoxicação ou Promoção da abstinência  

Fase de abstinência sob a supervisão médica. Fisiologicamente esta fase 

dura poucos dias, porém a vontade de consumo pode persistir por meses. O uso de 

medicações pode reduzir o desconforto dos usuários ou mesmo minimizar as 

complicações médicas.  

- Reabilitação  
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É a fase do tratamento em que os pacientes aprendem como modificar seu 

comportamento para manter a abstinência. Inclui aconselhamento individual e 

familiar, grupos de autoajuda, psicoterapia individual e familiar, medicações contra 

as vontades de consumo, entre outros.  

- Cuidados continuados  

Esta fase é composta de propostas para a manutenção do estado de 

sobriedade frente às dificuldades de suas vidas. Participação em grupos de mútua-

ajuda é um dos mais conhecidos meios de manutenção dos benefícios conseguidos 

em um tratamento.  

- Prevenção de recaídas  

Estratégias que têm o objetivo de antecipar (e lidar) com as situações em que 

os pacientes terão possibilidade de recair, ajudando-os a adquirir instrumentos 

eficazes para evitar uma recaída, também modificando seu estilo de vida.  

Vale ressaltar, contudo, que na dependência de cocaína e maconha, 

evidências científicas ainda não são sólidas o bastante para eleger medicação 

específica e efetiva para o tratamento (MALBERGIER, 2012; APG, 2005).  

Malbergier (2012) ainda cita que mesmo após o tratamento e a abstinência da 

substância psicoativa, não se considera o paciente curado. Por muitos anos, talvez 

indefinidamente, ele irá apresentar maior risco que a população em geral de 

desenvolver o uso abusivo ou a dependência da substância. Para a maior parte dos 

dependentes, a abstinência total é a opção mais segura para a doença não retornar.  

A internação, porém, é uma forma de se conseguir a abstinência do modo 

mais eficaz e menos doloroso, mas nem sempre é necessária. 

Antes de buscar ajuda, existem algumas medidas que a família pode tomar 

para tentar melhorar esse quadro. 

O que fazer quando temos um dependente químico na família (Fig. 62). 
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Fonte: GRUPORECOMECO. 

 

 Evitar julgamentos: A pior forma de agir com um dependente químico, é com 

julgamentos e condenações. A pessoa está doente e não se julga ou condena 

indivíduos em tais condições. 

 

 Amor e pulso firme: Toda abordagem deve ser feita com amor e paciência, 

mas a família jamais deve ceder aos desejos do dependente, devendo ter 

pulso firme e controle da situação. 

 

 Isolar o dependente não resolve: É comum os familiares tomarem esse tipo 

de atitude acreditando que isso fará o dependente parar de usar drogas, o 

que é um erro e pode levar o usuário a se sentir sozinho e rejeitado, 

agravando o quadro. 

 

 Não se sentir culpado: É importante que o familiar de um dependente não se 

sinta culpado pela doença e perceba que não pode controlar esse mal ou até 

mesmo curar seu ente querido. Só assim se pode evitar a co-dependência. 

 

 Dificultar o acesso do dependente químico às drogas: Uma mudança 

comportamental da família em relação a substâncias é de suma importância. 

Evite bebidas e cigarros dentro de casa e não leve o dependente a festas que 

tenham acesso livre a esses itens também. 

 

 Intervir é a melhor forma de ajudar: É uma decisão muito difícil de ser tomada, 

especialmente quando o dependente não está de acordo, mas é 

extremamente necessária. 

 

 Conheça a doença: Um dos passos principais para lidar com o dependente 

químico é conhecer a doença, seus mitos e suas verdades. Entender como a 
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droga age, quais alterações ela ocasiona no comportamento do usuário e 

seus riscos, é fundamental. 

 
 

 Descubra o que fazer: Tentar mudar e controlar a vida e o vício do outro só 

piorará as coisas. O ideal é que você mude seu próprio comportamento. Por 

exemplo, evite beber ou fumar perto ou levar o dependente a lugares onde 

ele terá fácil acesso a essas substâncias. Ofereça outras formas de socializar. 

 

 Não o ajude com o vício: Nunca, sob nenhuma circunstância, dê dinheiro para 

ele comprar drogas nem facilite isso. Não encubra o vício do seu ente querido 

nem invente desculpas ou justificativas. 

 

 Defina Limites: Não ceda às manipulações e evite abusos e qualquer tipo de 

ameaça. Avalie que comportamentos são aceitáveis e quais estão passando 

dos limites. Abusos físicos e psicológicos, principalmente se envolverem 

crianças e idosos, são inaceitáveis. 

 

 Procure ajuda para você: Lidar ou conviver com um dependente químico não 

é uma tarefa fácil. Isso pode te afetar de forma emocional, física e mental, 

portanto, é importante que você procure ajuda para si próprio. Existem grupos 

de apoio para auxiliar familiares e amigos de dependentes químicos. Terapia 

também é uma opção. 

 

 Foque nos resultados positivos: Elogie os esforços e cada conquista, mesmo 

que sejam pequenos. Comemore e incentive-o a sempre fazer progressos. 

 

 Evite julgamentos: Julgamentos e condenações não ajudarão o dependente 

químico em nada, muito pelo contrário, só o afastarão, o que acabará 

alterando seu comportamento e o induzindo ainda mais a usar a droga. 

 
QUESTIONÁRIO 

1- Explique: o que é abuso de álcool? 
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2- Quais os sintomas do alcoolismo (SDA)?  

 

 

 

3- O alcoolismo tem cura? Por quê? 

 

 

 

4- Cite 01 (uma) consequência do uso abusivo do álcool: 

 

 

 

5- Quais os principais tipos de drogas? 

 

 

 

6- Como são classificadas as drogas? 

 

 

 

7- Onde é produzida a “Flakka” e por que é conhecida como a “Droga 

Zumbi”? 

 

 

 

8- O que é overdose e quais as consequências? 
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9- Cite 03 (três) formas que devemos agir quando temos um dependente 

químico na família: 

 

 

 

12. DOENÇAS ORIUNDAS DE REGIMES SEM ACOMPANHAMENTO OU 

CONHECIMENTO TÉCNICO 

3 mentiras que estão acabando com a sua dieta (Fig. 63). 

 
Fonte: MUNDOBOAFORMA. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1,4 bilhões 

de pessoas com mais de 21 anos em todo o mundo apresentam sobrepeso. Destes, 

cerca de 500 milhões representam casos de obesidade.  

A mudança de hábitos de alimentação e exercícios físicos são formas de 

obter resultados positivos contra este quadro global de saúde. 

Há quem tenha sempre na manga uma dieta da sopa, da proteína, dos 

pontos, do grupo sanguíneo, sem glúten, que eliminam o consumo de determinados 

alimentos e exageram na ingestão de outros.  

O que na maioria das vezes não fica bem explicado é que remédios e 

alterações radicais na alimentação sem ter o acompanhamento nutricional podem 

colocar a saúde em risco e trazer complicações piores do que o excesso de peso. 

Ainda mais no Brasil, apontado como o país que mais consome medicamentos para 

emagrecer. 

http://www.blog.saude.gov.br/%20http:/www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/
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Todo início de ano os brasileiros fazem promessas de novos hábitos de vida, 

mudanças e planos, sempre em busca de um ano novo melhor que o anterior. Com 

isto, é comum a busca por atividades físicas e, também, por dietas.  

 

Fazer dieta sem acompanhamento nutricional representa risco a saúde (Fig.64). 

 
Fonte: GLOBOESPORTE. GLOBO. 

O perigo está mesmo no momento em que as pessoas, ansiosas por 

resultados na balança, recorrem às chamadas dietas milagrosas, que prometem 

perda de peso rápida e se baseiam em rotinas alimentares inadequadas. 

E o grande problema está justamente aí: não existem milagres e nem almoço 

grátis, o que significa que não é possível perder peso tão rápido e com saúde. Por 

isso, muitos batem na tecla: é preciso fazer dietas com acompanhamento 

profissional. 

Não é chatice e nem “papo de nutricionista”. A chave para alcançar as 

mudanças desejadas está justamente na reeducação alimentar, e muitas vezes a 

perda de peso não acontece tão rapidamente quanto nas dietas milagrosas — ou 

malucas, como também gostam de chamar. 

 

Efeitos das dietas da moda (Fig.65).  
 

 

Fonte: LIFETRAIN. PT/2016/04. 

A obesidade tornou-se uma indústria lucrativa, com os mais diversos tipos de 

dietas que prometem a resolução rápida do quadro. As dietas de moda levam a uma 



 

79 
 

perda de peso rápida, mas, assim que são interrompidas, provocam aumento de 

peso, muitas vezes superando o anterior (Fig. 71). 

De acordo com a Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério 

da Saúde uma alimentação nutricionalmente equilibrada, baseada em alimentos in 

natura e processados ao mínimo, como grãos, tubérculos e raízes, legumes e 

verduras, frutas, leite, ovos, peixes, carnes, sem restrições drásticas, adaptadas à 

cultura, condição socioeconômica e estilo de vida é o melhor caminho para 

promoção da saúde e prevenção de enfermidades.  

Situações específicas e orientações de dietas com restrição de algum 

alimento e/ou nutriente devem ser avaliadas e orientadas por profissional habilitado, 

como o nutricionista. 

De acordo com a OMS, além de uma alimentação equilibrada, os adultos 

devem praticar pelo menos uma atividade física regular durante 150 minutos por 

semana. 

 

REAL PERIGO DAS DIETAS MILAGROSAS 

O perigo principal de dietas milagrosas, que são feitas sem acompanhamento 

nutricional, está na forma pela qual o metabolismo da pessoa que a pratica pode 

ficar desregulado. 

Isso acontece especialmente em dietas com baixa quantidade de calorias, 

que condicionam o corpo a comer menos do que você deveria. Esta mudança pode 

causar o efeito contrário ao desejado: com a diminuição da taxa metabólica basal 

(mínimo de calorias que o organismo precisa para sobreviver em repouso), a perda 

de peso torna-se cada vez mais complicada. 

Desta forma, o organismo entende que precisa poupar energia, pois a 

demanda energética é muito baixa. Em outras palavras: comer pouco não significa 

que você vá necessariamente perder peso. 

DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL  

Dietas à base apenas de carboidratos, proteínas, fibras ou líquidos são 

prejudiciais à saúde. Isso porque isoladamente, esses grupos alimentares não são 

capazes de oferecer todos os nutrientes de que o organismo necessita, podendo 

ocasionar déficit de vitaminas e minerais.  

http://dab.saude.gov.br/portaldab/cgan.php
http://dab.saude.gov.br/portaldab/cgan.php


 

80 
 

EFEITO SANFONA  

 Caracteriza-se pela perda de peso e sua recuperação algum tempo depois. É 

comum em dietas sem equilíbrio adequado de nutrientes, que prometem 

emagrecimento rápido. Ocorre porque, durante a dieta, há perda de gordura e de 

massa muscular. Com a redução de musculatura, as necessidades de energia 

diminuem e, ao interromper o regime, a pessoa volta a engordar. O efeito sanfona 

também sobrecarrega os órgãos, o que torna difícil o emagrecimento ao longo do 

tempo. 

EXCESSO DE GORDURAS E PROTEÍNAS 

A ingestão excessiva de proteínas e gorduras pode resultar em aumento nos 

níveis de colesterol e triglicerídeos, e facilitar o aparecimento de doenças graves. 

Dietas ricas em proteínas podem sobrecarregar o fígado e os rins. A insuficiência de 

fibras, comum nesses tipos de dieta, pode alterar o bom funcionamento do intestino 

e facilitar o surgimento de câncer. 

FALTA DE CARBOIDRATOS 

Responsáveis pelo fornecimento de energia do corpo, normalmente são 

excluídos das dietas que estimulam o emagrecimento rápido a qualquer custo, pois 

são tidos como vilões do excesso de peso. Sua ausência pode diminuir a quantidade 

de serotonina, substância produzida no cérebro com a função de regular o apetite e 

a saciedade. A queda de serotonina pode levar à compulsão alimentar e ao aumento 

da ansiedade, dificultando o processo de emagrecimento. Além disso, a não 

ingestão de glicose acaba gerando alta concentração de cetona no organismo, que 

acarreta o aumento da produção de radicais livres, podendo estimular até o 

aparecimento de doenças crônicas, sendo a principal delas o câncer. 
 

Dicas de prevenção (Fig. 66). 

Abaixo seguem dicas nutricionais que você deve seguir, caso queira 

emagrecer com saúde: 
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Fonte: GLOBOESPORTE. GLOBO. 

ATIVIDADE 
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13. GINÁSTICA PARA A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FORMA 

Corpo em manutenção (Fig. 67). 

 
Fonte: FACEBOOK. 

 

A Ginástica como manutenção ou recuperação da forma previne, ou trata, as 

largas doenças que afetam a população. Envolve a prática de uma série de 

movimentos de flexibilidade, coordenação motora e força com a finalidade de 

prevenir, melhorar ou mesmo aperfeiçoar o corpo e o espírito. Combate o 

sedentarismo e o stress.  

Ao gerar massa muscular, a ginástica também leva o organismo a acelerar o 

metabolismo e a consumir mais calorias, contribuindo assim para a redução da 

obesidade. Previne a osteoporose, a artrite e melhora o funcionamento 

gastrointestinal. 

Os principais objetivos da Ginástica são combater o sedentarismo e o stress, 

prevenir doenças e proporcionar bem-estar físico, mental e social. 

Saude estilo de vida (Fig. 68). 

 
Fonte: FACEBOOK. 



 

83 
 

A prática regular de exercícios físicos acompanha-se de benefícios que se 

manifestam sob todos os aspectos do organismo.  

Do ponto de vista músculo-esquelético, auxilia na melhora da força e do tônus 

muscular e da flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações.  

No caso de crianças, pode ajudar no desenvolvimento das habilidades 

psicomotoras. 

A prática regular de atividade física traz bem estar físico e mental, além de 

contribuir para o bom funcionamento do coração, da circulação sanguínea, da 

respiração e até dos hormônios. 

Estudos científicos confirmam que pessoas fisicamente ativas apresentam 

menor risco de desenvolverem problemas mentais do que os indivíduos sedentários, 

além de a atividade física apresentar efeitos benéficos na prevenção e tratamento da 

pressão alta, da elevação do colesterol, da diabetes e da obesidade. 

 

Alguns benefícios da ginástica para sua saúde: 

1. Reduz o peso e a gordura. 

2. Melhora a força e o tônus. 

3. Aumenta a flexibilidade. 

4. Fortalece ossos e articulações. 

5. Diminui a pressão arterial. 

6. Melhora o diabetes. 

7. Diminui o colesterol total e aumenta o colesterol bom 

8. Promove maior fluxo de sangue para o cérebro. 

9. Libera endorfinas, o que aumenta a sensação de bem-estar. 

10. Recupera a autoestima. 

11. Reduz ansiedade e estresse. 

12. Melhora o sono e a memória. 

13. Dá mais energia e resistência. 

14. Melhora o equilíbrio e a postura. 

15. Previne doenças crônicas. 

16. Fortalece o sistema cardiorrespiratório. 

    

Além da competição, como exemplo da rítmica, olímpica e outras, a ginástica 

ganhou com o tempo a finalidade estética, especialmente a partir das décadas de 
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1980 e 1990, com o surgimento em massa de academias de ginástica que a cada 

ano inventam um modelo novo da prática da GINÁSTICA. 

Alguns exemplos: 

GINÁSTICA AERÓBICA 

DEFINIÇÃO: 

É um tipo de treinamento aeróbico que utiliza grande variedade de 

movimentos dos membros inferiores e membros superiores repetidos, provocando, 

constantemente, uma sobrecarga no sistema cardiovascular. 

Confira abaixo uma lista com diversas modalidades aeróbicas e quantas 

calorias você pode perder com cada uma delas (média de 50 minutos de treino). 

Maneiras fáceis e indolores de tornar o fitness um hábito (Fig. 69). 

                       Aero Jazz: 400 Calorias 

 
Fonte: INDIANEXPRESS.COM/PHOTOS/LIFESTYLE-GALLERY. 

Benefícios da hidroginástica (Fig. 70) 500 Calorias. 

 
Fonte: EDUCACAOFISICAA.COM. BR/2019/04. 
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Spinning: (Fig.71) 500 Calorias. 

 
Fonte: CARMAFITNESS. IT. 
 

 

Aero Fight: (Fig.72) 600 a 850 Calorias. 

 
Fonte: FACEBOOK. 

 

 

Step: (Fig.73) 400 a 500 Calorias. 

 

 
Fonte: ATIVO.COM/FITNESS/TREINAMENTO. 

 

Pump: (Fig.74) 500 Calorias. 

http://www.carmafitness.it/
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Fonte: VIVEVIEN. 

 

Jump: (Fig.75) 300 a 600 Calorias. 

 

Fonte: ACQUARIUSFITNESS. 

 

Hiit: (Fig.76) até 550 calorias em 20 minutos. 

 
Fonte: BEWELLSTUDIOS. NET.  
 

BENEFÍCIOS: 

- Diminui o percentual de gordura; 

- Promove o bem estar e saúde; 
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- Estimula a convivência em grupo; 

- Aumenta a autoestima; 

- Combate o stress; 

- Aumenta a resistência cardiorrespiratória. 

 

GINÁSTICA LOCALIZADA 

DEFINIÇÃO:  

Uma das mais tradicionais formas de fazer exercícios físicos é a ginástica 

localizada. O nome -ginástica localizada- é colocado pela forma como ela é feita, 

com os exercícios priorizando séries para cada segmento muscular, com a intenção 

de tonificá-los. 

Atualmente existe uma gama de materiais que auxiliam no desempenho do 

trabalho numa aula de Ginástica Localizada. A criatividade do profissional poderá 

muito ajudar na elaboração de rotinas que proporcionarão um excelente resultado, 

tanto estético como fisiológico. Dentre estes materiais estão: 

Halteres: (Fig. 77).  

 
Fonte: BR.123RF. COM/PHOTO_20859615. 

 

Barras com anilhas: (Fig.78).  
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Fonte: PRODUTO. MERCADOLIVRE.COM. BR/MLB-994529524. 

 

Caneleiras: (Fig.79).  

 
Fonte: DENTALACCESS.COM. BR/PRODUTOS/0,84523. 

 

Elásticos: (Fig. 80). 

 
Fonte: AMERICANAS.COM. BR/PRODUTO/26183174. 

 

Steps: (Fig. 81). 

 
Fonte: LOJACORPOEFORMA. 

 

Barras fixas e paralelas: (Fig. 82).  
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Fonte: ELHOMBRE.COM. BR/7/ ORTOBRAZ. 

 

Colchonetes: (Fig. 83). 

 
Fonte: DANELAR.COM. BR/HOME/242. 

 

ALGUNS EXEMPLOS DE GINÁSTICA LOCALIZADA E GASTO CALÓRICO: 

(média de 50 minutos e dependendo da intensidade do treino). 

Gap: (Fig. 84) – O Gap é uma aula com um trabalho muscular localizado e de 

resistência específica para os glúteos, abdominais e pernas. (400 cal.) 

 

 
Fonte: ODIARIODOVALE. 

 



 

90 
 

Super local – Aula com trabalho muscular e resistência geral para todo o 

corpo, utilizando pesos de mão e outros acessórios. (300 à 500 cal.) 
 

Ginástica coletiva: (Fig.85). 

 
Fonte: MERGULHOBH. 

 

Local Flex – Aula dividida por duas partes, a primeira localizada, a segunda 

de flexibilidade. (Calorias não dimensionadas) 

Abdominais – Aulas que trabalham a musculatura do abdômen visando a 

melhoria da resistência, tônus muscular e a definição muscular (30 minutos). (150 a 

300 cal. dependendo do seu peso) 

 

Ganhar massa muscular (Fig.86). 

 
Fonte: BR.PINTEREST. 
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BENEFÍCIOS DA GINÁSTICA LOCALIZADA: 

Pelo fato de boa parte da aula ser de forma aeróbia, há uma melhora no 

sistema cardiorrespiratório. O aluno ainda terá um fortalecimento dos músculos de 

forma geral, de acordo com a variedade de exercícios realizados, incluindo 

exercícios com pesos e bastões. É uma ótima forma de adquirir saúde e deixar o 

corpo bonito. 

-Melhora da postura: por possuir um grande acervo de exercícios, a ginástica 

localizada treina o corpo todo de forma equilibrada, contribuindo para uma melhor 

postura. 

-Ajuda no aumento e/ou preservação da massa muscular: a ginástica 

localizada é uma boa pedida, seja para ganhar massa ou manter a que você já 

possui, o que traz vantagens não só do ponto de vista estético, mas também para a 

saúde de uma forma geral. 

-Melhora das habilidades psicomotoras: com exercícios variados, a ginástica 

localizada pode contribuir para a melhora da agilidade, do equilíbrio e da 

coordenação. 

 

ALONGAMENTO 

DEFINIÇÃO: 

Alongamentos são exercícios voltados para o aumento da flexibilidade 

muscular, que promovem o estiramento das fibras musculares, fazendo com que 

elas aumentem o seu comprimento. O principal efeito dos alongamentos é o 

aumento da flexibilidade, que é a maior amplitude de movimento possível de uma 

determinada articulação. (Gasto calórico pequeno). 

Alongamento estático: O alongamento estático, que consiste em alongar o 

músculo em repouso, é o mais comum de todos. Pode ser usado como aquecimento 

sem risco de reduções significativas de força, potência e velocidade. Serve para 

melhorar a flexibilidade e também para relaxar. Além de ser um bom ajudante no 

tratamento de reabilitação do músculo depois de uma lesão. 

Exemplo: 
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 Alonga-se o movimento até uma determinada posição por cerca de 10 a 30 

segundos. Colocar o pé em um degrau, por exemplo, e esticar o tendão, levando o 

calcanhar para baixo; sentar-se no chão com as pernas estendidas e tentar encostar 

na ponta dos pés para alongar as costas e as pernas. 

Alongamento Estático (Fig.87). 
 

 
Fonte: ATIVOSAUDE. 

 

Alongamento ativo: É um tipo de alongamento estático, mas que consiste 

em alongar os músculos o máximo possível.  

Exemplo:  

Levantar a perna e mantê-la assim por alguns segundos, sem impulso, e 

relaxar em seguida é um exemplo. Movimentos de yoga também se enquadram 

aqui. 

 

Alongamento Ativo (Fig. 88). 
 

 
 Fonte: ATIVOSAUDE. 

Alongamento dinâmico: Consiste em alongar dando impulso, mas sem 

exceder o limite estático, com movimentos curtos e suaves. Deve ser feito após um 

período inicial de aquecimento. Este é ideal para o pré-exercício porque prepara o 

https://ativosaude.akamaized.net/wp-content/uploads/2017/12/13085621/alongamento-ativo-min.jpg
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corpo para a atividade que vem a seguir, e serve principalmente para ganhar 

flexibilidade e melhorar o desempenho esportivo. 

Exemplo: 

Elevação dos joelhos, agachamento, rotação de braços e do tronco. 

 

Alongamento Dinâmico (Fig.89). 

 
Fonte: ATIVOSAUDE.  
 

Alongamento passivo: É um tipo de alongamento estático, que usa uma 

força externa (de um parceiro, profissional ou máquina) sobre a região a ser 

alongada. Este tipo é mais eficaz que o alongamento ativo para fortalecer e relaxar 

músculos, mas também envolve mais riscos de lesões. 

Exemplo: 

Deitar de barriga pra cima, elevar a perna e manter essa posição, com algo 

ou alguém aplicando tensão sobre, forçando o alongamento. 

 

Alongamento Passivo (Fig. 90). 

 
Fonte: ATIVOSAUDE. 

 

Alongamento balístico: É feito da mesma forma que o alongamento 

dinâmico, forçando os limites do músculo. Também conhecido como calistenia, ele é 

https://ativosaude.akamaized.net/wp-content/uploads/2017/12/13084332/Alongamentodin%C3%A2mico-min.jpg
https://ativosaude.akamaized.net/wp-content/uploads/2017/12/13084332/Alongamentodin%C3%A2mico-min.jpg
https://ativosaude.akamaized.net/wp-content/uploads/2017/12/13091402/shutterstock_522963856-min.jpg
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feito de forma rápida e com saltos e envolve exercícios repetitivos. Serve para ajudar 

a atingir amplitude de movimento. Mais utilizado em práticas esportivas, o 

alongamento balístico é desencorajado para algumas pessoas porque possui um 

alto risco de lesões. 

Exemplo: 

Abrir e fechar os braços, fingir um pontapé, balançar a perna para frente e 

para trás. 

 

Alongamento Balístico (Fig. 91). 

 

Fonte: ATIVOSAUDE. 

 

BENEFÍCIOS DO ALONGAMENTO: 

- Reduzem as tensões musculares; 

- Relaxam o corpo; 

- Proporcionam maior consciência corporal; 

- Deixam os movimentos mais soltos e leves; 

- Preparam o corpo para atividades físicas; 

- Ativam a circulação; 

-Melhoram a postura; 

-Diminuem a incidência de cãibras; 

-Ajudam a prevenir lesões; 

-Aumentam a flexibilidade; 

-Aumentam a força; 

-Aliviam dores; 

-Auxiliam a hipertrofia. 

 

QUESTIONÁRIO 

https://ativosaude.akamaized.net/wp-content/uploads/2017/12/13091942/shutterstock_769170097-min.jpg
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1- O que ocorre com o corpo ao praticar ginástica? 

 

 

 

2- Corresponda as modalidades com seus respectivos benefícios: 

(  ) Reduzem as tensões musculares         

(  ) Diminui o percentual de gordura 

(  ) Ginástica Aeróbica(  ) Aumento e/ou preservação da massa muscular 

(  ) Ginástica Localizada(  ) Aliviam dores 

(  ) Alongamento (  ) Aumenta a resistência cardiorrespiratória 

 (  ) Melhora da postura e habilidades psicomotoras 

(  ) Aumenta a flexibilidade 
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MÓDULO 3 

 

14. PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DA PELE 

Doenças de pele, infecção, eczema e psoríase derma ilustração do vetor da 
dermatologia (Fig.92). 

 
   Fonte: PT. DREAMSTIME. 

 

Assim como outros órgãos do nosso corpo, a pele sofre alterações com o 

passar dos anos e, desta forma, precisa de cuidados específicos conforme suas 

necessidades vão mudando. O envelhecimento natural é inevitável, no entanto, sua 

precocidade é influenciada por diversos fatores e alguns deles podem ser evitados e 

prevenidos, como o fumo e a exposição solar sem proteção. 

Algumas doenças: 

O vitiligo se caracteriza justamente pela perda de melanócito. É por causa 

disso que pessoas com essa doença possuem manchas esbranquiçadas por todo o 

corpo. 

 

Vitiligo: (Fig. 93). 

 
 Fonte: ATIVOSAUDE. 
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Para desenvolvê-la você deve ter uma predisposição genética. Num momento 

de grandes problemas emocionais, o corpo pode entrar “em curto” e atacar as 

próprias células. Para resolver o problema, o médico pode prescrever cremes e 

pomadas que fazem o efeito oposto do protetor solar, corticoides e outros. 

A principal característica da psoríase é a presença de manchas avermelhadas 

que descamam. Elas costumam aparecer em partes específicas do corpo como o 

couro cabeludo, cotovelos, pés, mãos, unhas, joelhos e também região genital. A 

doença também pode aparecer por toda a extensão do corpo. 

 

Psoríase: (Fig.94). 

 

 
Fonte: ATIVOSAUDE. 

Não se sabe ao certo o que provoca a psoríase. Ela é uma patologia autoimune e 

desconfia-se que uma célula chamada de “célula T” ataca as células saudáveis da 

pele com o intuito de curar uma ferida, já que essas células fazem parte do nosso 

sistema de defesa. 
 

Acne 

Eis uma doença de pele muito comum, que atinge milhares de pessoas e que 

pode se tornar bastante grave. Aqui, as glândulas liberam uma grande quantidade 

de sebo, que obstrui os poros e deixa o ambiente ideal para a presença de 

bactérias. 

 

Dieta para controlar a acne: que alimentos devo evitar? (Fig.95). 
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 Fonte: MELHORCOMSAUDE. 

 
 

As causas são várias como, alteração hormonal, o uso de cosméticos 

inapropriados para o seu tipo de pele ou também hereditariedade. O estresse 

também pode ser considerado uma causa, já que o cortisol aumenta a produção de 

hormônios que, por sua vez, faz a glândula secretar mais óleo. 

O tratamento vai de acordo com o grau da acne. Ele pode ser rápido como 

também durar meses. Podem ser prescritos esfoliantes, anticoncepcional, 

antibióticos, luz pulsada e outros. 
 

Rosácea 

Essa doença tem como manifestação inicial o aparecimento de manchas 

vermelhas na bochecha. Caso a pessoa que tem a patologia não procure um 

médico, a rosácea pode evoluir para a formação de espinhas no meio do rosto. 
 

Pele vermelha (Fig. 96). 

 

Fonte: SUMAYAMATTAR. 
 

Mudanças bruscas de temperaturas (ambientes muito quentes ou muito frios) 

consumo de alimentos com muita pimenta, uso de bebida alcoólica estão entre as 

causas. Aplicar muitos produtos esfoliantes no rosto também pode provocar a 

doença. 
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Dentre as doenças de pele aqui apresentadas, a rosácea apresenta o 

tratamento mais simples. O laser consegue oferecer bons resultados e o número de 

sessões dependerá de cada caso. 

Espinhas, manchas e até câncer: como barreira protetora do corpo, a pele 

sofre muitas agressões que podem acabar se manifestando sob a forma de 

doenças. Sua principal função é resguardar o organismo das agressões externas e 

controlar a temperatura local - com tantas responsabilidades, é normal que ela a 

região seja alvo de vários sintomas. 

Doenças virais 

Os vírus que azucrinam a pele podem ser passageiros, como os da catapora 

e do molusco contagioso, ou recorrentes, como o da herpes e alguns tipos de HPV 

causadores de verrugas. 

 

Doenças e sintomas/herpes simples (Fig.97). 

 

 Fonte: DRAUZIOVARELLA. UOL. 
 

Mas qualquer estrago que cometam significa que o sistema imune não foi 

capaz de defender a derme. E olha que às vezes o problema é penoso. Em idosos, 

o vírus da catapora pode se reativar e gerar o herpes-zóster. Trata-se de uma 

agressão à pele e a nervos periféricos que gera dores lancinantes. Ainda bem que, 

tanto nesse caso, como no do HPV e no do sarampo, vacinas existem para prevenir 

as complicações. 

Câncer de pele 

Quando se pede para ficarmos de olho em sinais estranhos na pele, isso se 

deve ao fato de que podem acusar um tumor em fase inicial. 
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Conheça os tipos de câncer da pele e como suspeitar de uma lesão (Fig.98). 

 
Fonte: GRACIELIPERCHES.COM/SINGLE-POST/2016/12/13. 

 

Os carcinomas, versão mais prevalente, costumam ser limados em um 

pequeno procedimento cirúrgico. Já o melanoma, mais agressivo, muitas vezes, 

precisa do apoio de quimioterapia ou imunoterapia. 

Embora sejam diferentes, ambos dividem os mesmos fatores de risco: a 

exposição aos raios solares e a falta de diagnóstico precoce. Pintas diferentes, de 

cores e bordas irregulares, merecem análise médica. 

Escaras: (Fig.99).  

 

Fonte: MAISIDADE.  

Também chamadas de úlceras de decúbito ou pressão, essas feridas brotam 

e crescem em pessoas que ficam acamadas ou em cadeiras de rodas por longos 

períodos. 
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O estrago decorre da fricção entre a pele e a superfície externa. Sem receber 

sangue a contento, as células epiteliais vão morrendo até a lesão dominar o pedaço. 

Daí por que em clínicas e hospitais hoje se toma tanto cuidado para evitar sua 

formação – mudança contínua de posição, colchões especiais e uso de óleos e 

loções ajudam nesse sentido. O arsenal terapêutico contra escaras cresceu nos 

últimos anos, e hoje até casos críticos conseguem ser domados. 

Sarna 

Ela não é problema só de bicho, não. São bolinhas vermelhas e uma coceira 

danada, especialmente à noite, que denunciam o início da escabiose (seu nome 

técnico), mal provocado por um ácaro que se espalha rapidinho por lugares muito 

povoados. 

 

Sarna Humana (Fig.100). 
 

 

Fonte: YOUTUBE. 

 

O peso dela é mais significativo em regiões como a área tropical da América 

Latina. Isso é triste porque o simples acesso a água potável e saneamento básico 

seria suficiente para baixar os índices de transmissão nos humanos. Entre as 

atitudes recomendadas para a prevenção, estão os banhos diários e uma higiene 

adequada das mãos. 

Micose: (Fig.101). 
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Fonte: NINADELLAROSA. BLOGSPOT.COM/2016/06. 

 

O inimigo aqui são os fungos. E saiba que mesmo micoses aparentemente 

simples chegam a estorvar a rotina se não enfrentadas. As de unha, por exemplo, 

provocam dor, atrapalham o uso de calçados e até o trabalho. 

A maior dificuldade é que o tratamento é lento e exige paciência – às vezes 

as pomadas antifúngicas sozinhas não dão conta. Há ainda micoses menos comuns 

e mais perigosas, como a esporotricose, transmitida por gatos e capaz de causar até 

danos internos. 

Urticária (Fig. 102). 

 

Fonte: CALLCLINICA. 
 

Marcada por vermelhidão, inchaço e uma tremenda coceira, ela é 

desencadeada por vários fatores, de frio a exercício físico. Embora os vergões 

sumam em coisa de 24 horas, a crise toda demora semanas para ir embora, com 

focos de coça-coça e ardência desaparecendo e retornando. 

Se esses sintomas forem familiares, procure um dermatologista, que ajudará 

a investigar a raiz da chateação – por volta de 20% dos acometidos terão novos 

episódios pelas próximas duas décadas. Outra boa razão para não deixar passar 
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batido: a presença de urticária está ligada a um maior risco de anafilaxia, sufoco 

potencialmente fatal. 

 

Dermatites (Fig.103). 

 
 Fonte: CAMILAROZA.COM. BR/2014/11. 

 

Tecnicamente, chamamos de dermatite qualquer inflamação na pele. Três 

tipos, porém, são mais recorrentes nos consultórios. Começamos com a dermatite 

atópica, que surge sem motivo aparente e costuma estar ligada a crises de rinite e 

asma. 

Ela é mais prevalente e preocupante nas crianças, chegando a exigir 

internação em alguns casos. 

Para contrapor a vermelhidão e as lesões em algumas áreas, o tratamento 

recorre a cremes específicos e remédios que controlam a inflamação – há situações 

em que a melhora pra valer só vem com os anos. Nos adultos é mais frequente 

deparar com a dermatite de contato, uma irritação que aparece depois da exposição 

a uma substância ou tecido – pode ser perfume, lã… O local agredido fica vermelho, 

arde, descasca e chega até a formar bolhas. 

Há casos em que o sujeito precisa inclusive se afastar do trabalho. Cerca de 

20% dos funcionários do setor industrial têm sensibilidade a algum componente que 

manuseiam. O essencial aqui é justamente decifrar a causa das lesões. Por fim, tem 

a dermatite seborreica, a famosa caspa, que na maioria das vezes só gera a 

descamação do couro cabeludo e das sobrancelhas, e seus consequentes pontinhos 

brancos nas roupas. Nos casos menos severos, xampus especiais tendem a 

resolver a vida. 

Alopecia (Fig. 104).  
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 Fonte: FLAVIOOLIVEIRADERMATOLOGISTA. 

 

A queda de cabelo também sabota a autoestima e a qualidade de vida. Mas a 

calvície que entrou no ranking americano não é resultado do avançar da idade. 

A encrenca aqui é a alopecia areata, tipo mais comum em gente jovem e que 

deixa verdadeiras clareiras na cabeça. Os fios saem em tufos, principalmente em 

períodos de estresse intenso. Em geral, há um histórico familiar da condição, muitas 

vezes associada a doenças autoimunes. A maioria dos casos, felizmente, melhora 

de forma espontânea. Se isso não ocorrer, o dermatologista pode receitar remédios 

para dar uma força. 

A importância dos cuidados específicos da pele para cada fase da vida 

Com o avanço da tecnologia, os dermocosméticos são cada vez mais 

eficazes em atender o que cada tipo de pele precisa em diferentes fases da vida. 

Cuidando bem da saúde, com uma alimentação saudável, exercícios físicos e uma 

boa rotina de cuidados com a pele, é possível, chegar à terceira idade com a pele 

cheia de beleza e saúde. 

Pele jovem: época de prevenir 

A pele jovem possui poucos sinais do envelhecimento, é firme e viçosa. 

Então, o ponto chave nesta época da vida é ter uma rotina disciplinada de cuidados 

diários preventivos, evitando o aparecimento precoce de marcas de expressão, 

rugas e linhas finas. Além disso, eles também são capazes de prevenir as manchas 

e a acne, um problema bastante comum na adolescência devido às alterações 

hormonais que o corpo passa neste período. 
 

The Bodyclinic AG: tratamentos de beleza profissionais e sérios (Fig.105).  
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Fonte: BEAUTYTIPPS. CH.  

Antes que alguns destes sinais apareçam, cuide da sua pele durante a 

juventude. Para isso, faça consultas regularmente com seu dermatologista e escolha 

produtos específicos para o seu tipo de pele. Na sua rotina, não podem faltar: 

higienização, tonificação, hidratação e proteção solar. Além disso, aposte em 

tratamentos específicos para suas necessidades e em produtos com ação anti-

idade, antioxidantes, que atuam prevenindo o envelhecimento precoce. 

Cuidados com a pele adulta 

Na pele adulta, os sinais da idade já são mais aparentes, por isso é preciso 

tratá-la, estimulando suas funções para desacelerar o envelhecimento. Nesta época, 

a pele começa a perder a elasticidade, a hidratação natural e o colágeno. É 

importante seguir sempre sua rotina diária de cuidados e adicionar alguns produtos 

especiais, que incentivam a produção de colágeno e têm ação anti-idade. Procure 

dermocosméticos que contenham antioxidantes e ativos como Vitamina C e E, além 

de Ácido Hialurônico em sua composição. 

Principais problemas de pele na idade adulta (Fig. 106). 

 
Fonte: NOVAPELEESTETICA. 
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A pele pode apresentar algumas condições que precisam de cuidados 

específicos na fase adulta como a acne, que pode surgir nesta época devido a 

disfunções hormonais como a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). Aposte em 

dermocosméticos multifuncionais, capazes de tratar a cútis à medida que previnem o 

aparecimento de novos sinais. 

Menopausa e pele madura 

Nestas fases, os danos causados pelas agressões diárias como o sol e a 

poluição estão mais evidentes, por serem cumulativos. Além disso, ocorrem 

mudanças hormonais que influenciam na pele, deixando-a mais frágil, flácida e 

ressecada, portanto são necessários cuidados e produtos específicos. 

Cuidados com a pele durante a menopausa (Fig.107). 
 

 
Fonte: DHOJEINTERIOR. 
 

Os protetores solares devem ter alta proteção UVA e UVB, além de 

componentes antioxidantes. Também é importante usar produtos com poderosa 

ação hidratante e nutritiva, capazes de melhorar a textura fina e ressecada da pele. 

Aposte, ainda, no uso de ácidos, que ajudam a promover a renovação das células, 

melhorando a aparência da pele. Os tratamentos noturnos também são grandes 

aliados contra as rugas e linhas de expressão nesta fase da vida. 

 

Rotina básica de cuidados (Fig. 108). 
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Fonte: FACEBOOK.COM/506812799420891. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Quais as doenças de pele citadas acima? 

 

 

 

2- Complete: Qual doença de pele: 

A) Tem como manifestação inicial o aparecimento de manchas vermelhas na 

bochecha........................................................................................................................ 
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B) Apresenta manchas avermelhadas que descamam. Em partes específicas do 

corpo como o couro cabeludo, cotovelos, pés, mãos, unhas, joelhos e também 

região genital.................................................................................................................... 

C) É marcada por vermelhidão, inchaço e uma tremenda coceira, desencadeada por 

vários fatores, de frio a exercício físico......................................................................... 

D) Causa manchas esbranquiçadas por todo o corpo...................................................... 

E) Os fios saem em tufos, principalmente em períodos de estresse intenso. 

.................................................................................................................................................. 

F) O inimigo são os fungos.................................................................................................. 

G) Provocado por um ácaro que se espalha rapidinho por lugares muito povoados. 

........................................................................................................................................ 

 

15. Estética Facial (Fig.109).  

 
Fonte: PICSWE.COM/PICS/ESTETICA-FACIAL-58. 

A Estética é uma palavra com origem no grego, que significa “aquele que 

nota, que percebe”.  

A estética facial tem como objetivo promover a saúde e o embelezamento do 

rosto. Mulheres e homens buscam tratamentos estéticos faciais para hidratar, 

renovar, embelezar a pele e melhorar a aparência. 

A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano, é divida em duas 

camadas: epiderme e derme. Além disso, há também a hipoderme (tela 

subcutânea), glândulas anexas, unhas e pelos. 

Hipoderme (Fig.110). 
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Fonte: TODAMATERIA.  
 

Funções da pele: proteção, revestimento, regulagem da temperatura, 

sensibilidade (calor, frio, dor e tato são obtidos pela pele). 

TIPOS DE PELE 

PELE SECA 

 Baixo nível de óleo e pele irregular 

 Poros apertados, sensação áspera e apertada, menos elasticidade. 

 Remendos escamosos que desaparecem com hidratação regular. 

 Usar produtos que hidratam e hidratam profundamente sua pele. 

 Evite sabonetes fortes para evitar a perda de óleos naturais e exposição ao 

sol e condicionadores de ar que roubam o teor de água da pele. 

 Use produtos de limpeza suaves e que hidratam profundamente a pele. 

 

PELE NORMAL 

 Muito poucas imperfeições, nenhuma sensibilidade. 

 Tem um conteúdo equilibrado de óleo e água. 

 Sente-se a pele lisa e aveludada. 

 Mantê-la com limpeza regular, tonificação e hidratação. 

PELE OLEOSA 

 Pele brilhante (principalmente na testa, nariz e queixo – chamado de Zona 

T) que pode ser propenso a imperfeições. 

 Poros alargados tornando-se propenso a acne. 
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 Adote um método diário de limpeza para evitar que se acumule sujidade na 

superfície da pele para manter os poros limpos 

 Produtos que pode não usar: hidratantes e loções que contêm ingredientes 

como manteiga de karité e petróleo.  

 Produtos bons para usar: cremes hidratantes sem óleo e produtos que 

promovam o controle do brilho. 

PELE MISTA 

 Pele oleosa na zona da testa, nariz e queixo mais seca no resto do rosto. 

 A testa, nariz e queixo precisam de maior atenção, porque podem ser 

propensos a cravos e poros dilatados. 

 Use produtos para pele mista. 

 Você também pode comprar vários produtos e usá-los em diferentes partes 

do seu rosto. 

 Ao criar uma rotina facial tenha em mente que o óleo não é a umidade, e 

limpeza regular, tonificação e hidratação tem que ser feito com a área a ser tratada 

em mente. 

 Limpe e tonifique a parte oleosa e hidrate a parte seca com cuidado extra. 

 

PELE SENSÍVEL 

 Reage a fatores externos, como o frio, poluição, raios UV, etc, tornando-se 

vermelho, caroços, vermelhidão e mais sensibilidade. 

 Pode ser oleosa ou seca, pode ficar facilmente irritada/agredida por 

produtos de cuidados da pele e cosméticos. 

 Ela tende a ficar manchada e quebra veias ao mesmo tempo, ela pode 

mostrar um rubor ou tom avermelhado ao olhar ou pode até mesmo causar 

comichão e maior irritação. 

 Evite álcool e fragrâncias, pois irritam facilmente a pele sensível. 

 Olhe para os produtos que visam o seu cuidado da pele. 

 Ir para produtos suaves, como géis de limpeza. 

 Esfolie uma vez por semana ou menos se você sentir sua pele ficar irritada 

facilmente, utilizando esfoliantes mais suaves. 
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Tipos de pele (111). 

 

Fonte: REGINACASTRO. 

Pele Masculina 

Este tipo de pele tem aspecto mais grosso e áspero, e geralmente é mais 

oleoso. 

Negro, branco, oriental: os cuidados para seu tipo de pele (112). 

 
Fonte: HOMEMNOESPELHO. 

Pele Sensível 

Este tipo de pele é muito sensível, e pode ficar vermelha apenas ao encostar 

a mão ou aplicar algum produto. Geralmente afeta peles mais claras, e reage de 

forma excessiva aos estímulos internos e externos a que é submetida. Pode ocorrer 
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sensação de coceira, vermelhidão, ardor, ressecamento, etc. Necessário sempre 

fazer um teste de sensibilidade antes. 

Pele Hidratada 

Este tipo de pele é saudável e tem luminosidade. Sua quantidade de água é 

equilibrada. 

Pele Desidratada 

Neste tipo, o conteúdo de água é insuficiente. A pele tem aspecto opaco, e 

pode ocorrer descamação e rugosidade. 

Pele hiper hidratada 

Neste tipo de pele, há excesso de água. A pele tem aspecto úmido e 

edemaciado. 

 

CUIDADOS ESPECÍFICOS COM A PELE 

Envelhecimento 

Podemos entender o envelhecimento como um processo fisiológico natural, 

uma grande variedade de alterações que ocorrem no organismo ao longo do tempo.  

Este processo se inicia desde o momento em que o óvulo é fecundado, e nunca 

para, já que nosso corpo está envelhecendo a cada segundo que passa.  

Os radicais livres (grandes causadores do envelhecimento). A formação de 

radicais livres em nosso organismo ocorre continuamente. Porém são produzidos 

devido a fatores externos, como: álcool, cigarro, poluição, radiação, má alimentação, 

etc. 

A ideologia do envelhecimento – Uma crônica de Máximo Trevisan (Fig. 113). 

 
Fonte: APUSM.COM. BR/2016/10. 
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Algumas das características da pele envelhecida são: rugas, perda de 

luminosidade, flacidez, ressecamento e afinamento da pele, alterações na coloração 

da pele, etc. 

É importante uma alimentação rica em nutrientes, como frutas, verduras, 

cereais integrais, que são antioxidantes. Além disso, a vitamina C, vitamina E, 

vitamina A e betacaroteno são excelentes antioxidantes. 

Acne 

A acne é de natureza hormonal e genética, e acomete, principalmente 

adolescentes, pois é nessa fase em que ocorrem intensos picos hormonais. 

Ocorre devido ao excesso de produção da glândula sebácea, obstruindo o 

poro. Com isso, grandes substâncias se acumulam, como: sujidade, poeira, 

bactérias, células mortas, etc. Assim são formados os comedões (ou chamados de 

pontos negros). Se o comedão for rompido, as substâncias irão sair e causar uma 

inflamação, dando origem às espinhas. 

A limpeza de pele é essencial para quem possui acne (dependendo do grau), 

pois faz a remoção das impurezas faciais, porém deve ser feita apenas por um 

profissional da área. 

Manchas/Discromias 

Quando falamos de discromias, falamos das manchas. DIS (alteração) e 

CROMIAS (relativo à cor). São caracterizadas por alterações de pigmentação da 

pele, em consequência da diminuição, do excesso ou da ausência de melanina em 

alguma área específica. 

Manchas que queremos evitar, aclarar o quitar (Fig.114). 

 
Fonte: DRFERNANDEZBLANCO. 
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O ideal é NUNCA esquecer de aplicar o filtro solar, mesmo sabendo que nem 

ele mesmo tem capacidade de barrar toda a ação dos raios RUV. Além disso, a 

exposição solar deve ser nos horários adequados (até 10h e após as 16h). 

Tipos de Máscara Facial  

Pele perfeita: como potencializar a ação dos cremes hidratantes (Fig.115). 

 
Fonte: MUITODIVA. 

As máscaras faciais hidratam a pele e proporcionam um aspecto saudável. 

Há vários tipos de máscaras, com variadas funções.  

Veja abaixo alguns tipos de máscaras faciais de acordo com o resultado que 

desejar:  

Máscara detox 

Higienize a pele com chá-verde (para desintoxicar), chá de flores e frutas 

(pele sensível) ou chá de hortelã (pele oleosa). Depois use o mesmo chá para fazer 

a máscara. 

Como fazer: esquente 1 xíc. (café) do chá escolhido (para ficar bem 

concentrado) + 1 folha de gelatina. Aplique no rosto com movimentos ascendentes 

(do centro do rosto para fora) para esticar a pele. Deixe agir por 15 minutos e 

enxágue. 

Máscara para clarear a pele 

Para renovar as células e clarear a pele invista nesta combinação. 

Como fazer: misture 1 col. (sopa) de açúcar mascavo  + 1 col. (sopa) de 

iogurte natural. Aplique no rosto e deixe agir por 10 minutos. Enxágue. 

Máscara para peles oleosas 

Essa receita promete controlar a oleosidade e diminuir o brilho da pele. 

Como fazer: separe 1 col. (sopa) de fubá + 2 col. (sopa) de iogurte natural + 

folhas de hortelã. Esmague a hortelã até obter um suco. Depois, misture-o com os 
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outros ingredientes. Aplique a máscara e deixe-a agir por 15 minutos. Depois, lave o 

rosto com água corrente. 

Máscara para aumentar a resistência natural da pele 

Ela hidrata e aumenta vitalidade, deixando a pele mais forte. 

Como fazer: ferva 04 pedaços de abóbora. Quando amolecer, retire-os da 

água e amasse-os com um garfo. Acrescente um pouco de mel e mexa até atingir 

uma consistência pastosa. Aplique no rosto, deixe agir por 15 minutos e enxágue. 

Dica Importante: 

Remover a maquiagem e cuidar da pele antes de dormir é essencial. Dormir 

de maquiagem apenas favorece a desidratação da pele, o aparecimento de 

espinhas e cravos, e até alergias. Também auxilia no envelhecimento precoce e na 

perda de vitalidade da pele. E mesmo se não usou maquiagem durante o dia, é 

essencial limpar a pele antes de dormir. Isto porque, a pele guarda sujidades, poeira, 

poluição e suor, que foram acumulados durante o dia, e se não forem removidos, 

podem prejudicá-la. 

 

O porquê de tirar a maquiagem antes de dormir!(Fig.116). 

 
Fonte: DIVATASSIADESOUZA. BLOGSPOT.COM. BR/2012/08. 

 

Escolha produtos hidratantes e nutritivos específicos para a noite e dia. É 

necessário ter cuidados com os produtos que for aplicar no rosto. O correto é 

procurar um profissional para indicar o melhor produto, de acordo com o tipo de pele 

Outro cuidado essencial é aplicar filtro solar todos os dias, e não apenas nos 

dias de praia e sol. O uso diário de filtro solar evita manchas e doenças de pele no 

futuro. 

 

Você sabe aplicar o filtro solar corretamente (Fig.117). 
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Fonte: NATURALMENTEBONITA.COM. BR/2014.  

Voltando a falar de acne, é recomendado nunca tentar retirar e/ou cutucar o 

rosto, pois pode acabar se machucando e ainda piorando. É essencial procurar um 

profissional da área para fazer este trabalho. 

Outra dica importante é não ficar passando a mão várias vezes no rosto, pois 

pode deixá-lo mais oleoso. E por último, mas não menos importante, duas dicas 

essenciais que, além de promoverem a beleza, são ótimas para a saúde: dormir 

bem e evitar o estresse. 

Durma Bem: Uma boa noite de sono é essencial para a qualidade de vida!(Fig.118). 

 
Fonte: UNIAOSAUDE.COM. BR/SITE/DICAS-SINGLE/10.  

 

Não basta apenas dormir 8 horas, mas sim ter um sono de qualidade. Evite 

barulhos e ruídos que possam atrapalhar. Se possível, escolha um lugar escuro, 

sem luzes, e evite ver televisão, utilizar o computador e falar ao telefone antes de 

dormir. Isto irá melhorar a qualidade de seu sono.  

O estresse é amigo do envelhecimento precoce, algo que ninguém deseja, 

não é mesmo? Por isso evite ao máximo se estressar, pense positivo, viva em paz e 

sempre que possível sorria. Nada melhor do que um sorriso no rosto para deixar a 

pele ainda mais linda e saudável. 

 

QUESTIONÁRIO 
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1. Quais são as funções da pele? 

 

 

 

2. Marque a resposta correta sobre cuidados com a pele: 

A) O envelhecimento não é um processo fisiológico natural 

B) A formação de radicais livres em nosso organismo ocorre continuamente. 

C) A alimentação não é importante para os cuidados da pele. 

D) O uso de protetor solar não precisa ser diário. 

E) Fatores externos, como: álcool, cigarro, poluição, radiação e má alimentação não 

interferem na nossa pele. 

3. Cite quais são os tipos de pele:.................................................................................. 

4. Quais são as camadas da pele?................................................................................ 

5. Por que ocorre a acne?.............................................................................................. 

6. Sobre pele sensível, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 

( ) Não Reage a fatores externos, como o frio, poluição, raios UV, etc., tornando-se 

vermelho, caroços, vermelhidão e mais sensibilidade. 

( ) Pode ser oleosa ou seca, pode ficar facilmente irritada/agredida por produtos de 

cuidados da pele e cosméticos. 

( ) Ela tende a ficar manchada e quebra veias ao mesmo tempo, ela pode mostrar 

um rubor ou tom avermelhado ao olhar ou pode até mesmo causar comichão e 

maior irritação. 

(  ) Evite álcool e fragrâncias, pois irritam facilmente a pele sensível. 

(  ) Recuse os produtos que visam o seu cuidado da pele. 

(  ) Ir para produtos suaves, como géis de limpeza não é uma boa opção. 

( ) Esfolie uma vez por semana ou menos se você sentir sua pele ficar irritada 

facilmente, utilizando esfoliantes mais suaves. 

7. Defina pele masculina:............................................................................................... 
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8. O que é pele mista?................................................................................................... 

9. Qual o horário adequado para a exposição ao sol?.................................................. 

10. Coloque 02 (duas) dicas para o cuidado da pele, que você acha importante: 

 

 

 

 

16. ESTÉTICA CORPORAL 

Massagem relaxante, drenagem linfática, esfoliação e hidratação corporal (Fig.119). 

 
Fonte: CARREIRABEAUTY.COM/FOTOS/ESTETICISTA-5687. 
 

Desde os tempos antigos sempre existiu a preocupação com a beleza. Dessa 

forma, várias pessoas vêm buscando por produtos e tratamentos que possam 

melhorar a aparência física. 

O mercado evoluiu e os tratamentos estéticos estão oferecendo resultados 

satisfatórios e alguns até imediatos. Antes, o cuidado com o corpo era baseado mais 

precisamente com dietas, cremes e aparelhos com eficácia limitada. Já nas últimas 

décadas a tecnologia passou a oferecer melhorias para as pessoas que desejam ter 

um corpo mais bonito ou “perfeito”, o que traz como resultado uma autoestima 

elevada e qualidade de vida. Sendo assim, tornou-se popular a estética corporal, 

que, aliada à exercícios físicos e dieta saudável, tem seus resultados 

potencializados. 

Objetivos 

https://www.carreirabeauty.com/fotos/esteticista-5687
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Os tratamentos estéticos corporais têm como objetivo promover uma melhor 

definição aos contornos do corpo através de combate à celulite, gordura localizada, 

flacidez, redução de medidas e todos os outros inconvenientes que comprometem a 

silhueta de alguém. 

O profissional da estética corporal estará atuando em uma área da saúde que 

está associada ao bem-estar mental e físico. 

Hoje em dia, muitos clientes procuram por tratamentos estéticos em salões de 

beleza, e clínicas estéticas, uma vez que muita gente já compreendeu a importância 

de cuidar do próprio corpo. 

 Para saber qual o melhor tratamento a ser seguido em cada caso, visto que 

não há duas pessoas iguais, se faz necessária a avaliação prévia, para que se 

possa ter base de qual programa de tratamento da Estética Corporal será utilizado. 

Falaremos a seguir um pouco sobre cada tratamento, para conhecermos as 

maravilhas que a estética corporal pode fazer pelo corpo. 

ALGUNS TRATAMENTOS EXISTENTES E OS SEUS BENEFÍCIOS 

Uma vez que existem diversos tratamentos, é importante que o profissional 

conheça as diferenças entre eles, pois cada um possui um fim específico para 

melhorar o corpo. 

TERMOTERAPIA ESTÉTICA 

É todo processo que usa a mudança de temperatura dos tecidos do corpo 

para realizar algum tratamento, seja estético ou terapêutico. Na estética, ele 

normalmente envolve os tratamentos de calor, que é aplicado com o objetivo induzir 

as enzimas e ativos de produtos para que penetrem mais rápido no organismo. 

No tratamento de termoterapia estética é utilizado mantas térmicas para 

ajudar na redução de medidas, facilitar a penetração de princípios ativos dos 

produtos pela permeabilidade cutânea e pela vasodilatação.  

Termoterapia manta térmica (Fig.120). 
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Fonte: ISISMAFRA.COM/2016/01. 

 

 

Thermo Derm (Fig.121). 

 

 
Fonte: DGMBEAUTYCARE. 

 

DRENAGEM LINFÁTICA 

A principal função da drenagem linfática é acelerar o processo de retirada dos 

líquidos acumulados entre as células, e os resíduos metabólicos; encaminhando-os 

aos vasos capilares e, por meio de movimentos específicos, direcionando para que 

sejam eliminados.  

Essa técnica também estimula a regeneração dos tecidos, melhora o sistema 

imunitário, é relaxante e tranquilizante, combate a celulite e a gordura localizada e 

ainda melhora a ação anti-inflamatória do organismo. 

Por meio de massagens com movimentos contínuos e suaves, a drenagem 

linfática melhora o fluxo linfático e auxilia na fisiologia e metabolismo do organismo, 

inclusive nos pré e pós-cirúrgicos. 

 

Drenagem linfática (Fig.122). 
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Fonte: FISIOLABORALSPA. 

VINHOTERAPIA 

É o tratamento feito com cremes, géis ou líquidos que tem por base 

compostos da uva e do vinho chamados de polifenóis, promovendo efeitos 

desintoxicante, clareador, nutritivo, renovador, tonificante e revitalizante. 

Traz ótimos benefícios nos procedimentos faciais e corporais, pois o vinho 

possui propriedade antioxidante e combate os radicais livres.  

 

Vinhoterapia (Fig.123). 

 

Fonte: MONALISADEBATOM. 

MASSOTERAPIA 

Esta técnica nada mais é do que um conjunto de técnicas de massagem e 

através delas promovem uma série de ações benéficas para o corpo. 
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Citamos alguns pontos para os quais ela serve e alivia, sendo necessária 

para essa rotina tão corrida que temos. São pontos que vão agir diretamente no 

nosso cotidiano, ajudando a construir uma vida muito mais produtiva: 

 Reduz as dores; 

 Aumenta a imunidade; 

 Reduz o estresse; 

 Melhora da qualidade do sono; 

 Traz benefícios também para prematuros; 

 Proporciona cura de lesões. 

 

Curso de massoterapia (Fig.124). 

 
Fonte: CERTIFICADOCURSOSONLINE. 

A massoterapia estética é feita com o uso de óleos ou cremes de massagem 

em movimentos deslizantes iguais.  

 

CRIOTERAPIA ESTÉTICA 

É o tratamento que usa baixas temperaturas para tratamentos estéticos e 

terapêuticos na pele. Para isso, podem ser usados jatos em spray ou com sondas 

previamente resfriadas. A palavra é derivada da palavra grega kryos, que significa 

frio. Nesse tratamento pode ser usado gelo seco ou nitrogênio liquido em contato 

com a pele, chegando a temperaturas de 196 graus Celsius negativos.  

Também contam como crioterapias mais leves alguns cremes, géis e sprays 

que levem cânfora ou mentol em sua composição, causando um resfriamento onde 

são aplicados. 

A crioterapia pode ser usada em tratamentos estéticos, tanto melhorando a 

tonicidade da pele e reduzindo gordura localizada e a celulite, quanto em 

tratamentos de manchas escuras e claras da pele. Seja com os produtos a base de 

http://www.minhavida.com.br/temas/gordura-localizada
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mentol e cânfora, seja com a criolipólise, tratamento estético desenvolvido pela 

Universidade de Harvard, que congela a gordura. 

  

 Crioterapia (Fig.125). 

 
Fonte: CLINICASORRIAESTETICA. PT.  

Existe também o criopeeling, feito com o nitrogênio líquido ou o gelo seco, em 

uma aplicação rápida e extensa de spray de nitrogênio líquido em uma área extensa, 

favorecendo a renovação da camada superficial da pele. 

O tratamento estético utilizando a Crioterapia tem como benefício o combate 

à flacidez e tonificação da pele.  

 

DEPILAÇÃO CORPORAL 

A DEPILAÇÃO é a remoção de pelos, rente à superfície da pele, não 

atingindo as porções internas dos folículos pilosos. Os pelos são apenas aparados 

ou cortados. São tratamentos temporários, geralmente indolores, e que fazem a 

remoção física dos pelos: raspagem com lâmina ou navalha, cremes depilatórios, 

aparelhos elétricos, depilação com linha ou fio. 

A EPILAÇÃO realiza a remoção por extração dos pelos inteiros incluindo as 

porções abaixo da pele, como parte do bulbo piloso. Proporciona a remoção de toda 

a haste do pelo e tem maior durabilidade: ceras quentes e frias, pinças, aparelhos 

elétricos que arrancam os pelos, eletrólise, luz intensa pulsada e laser. 

Contudo, em nosso país por costume o termo depilação é usado para todo 

procedimento de arrancar, retirar, remover os pelos. 

https://www.minhavida.com.br/beleza/tudo-sobre/16766-criolipolise
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TIPOS DE DEPILAÇÃO E SEUS BENEFÍCIOS 

Assunto frequente na vida de grande parte das brasileiras – e de alguns 

brasileiros também –, a depilação não é mais uma questão apenas de vaidade, mas 

de higiene e conforto. 

Porém, antes de sair se depilando com o primeiro método que oferecerem, é 

preciso levar em consideração os diferentes tipos de pele, cor, quantidade de pelos 

e nível de sensibilidade. 

Confira os processos mais conhecidos e descubra qual é o melhor para 

manter sua pele lisa e suave. 

Lâmina 

Método mais popular e acessível, corta apenas a parte superficial do pelo e, 

por isso, dura entre 2 e 3 dias. 

– Pontos positivos: é o jeito mais rápido, prático e barato de se depilar. A 

lâmina pode ser levada para qualquer lugar, não precisa de energia para funcionar e 

não causa dor. 

– Pontos negativos: pode causar alergias e irritações. A duração da 

depilação é curta. 

Lâmina não engrossa o pelo, mas ele pode realmente parece mais grosso quando 
cresce (Fig.126). 
 

 
Fonte: VIX.COM/PT/BELEZA/552623. 

Aparelho elétrico 

Existem dois tipos de aparelho para depilar. O primeiro é parecido com um 

barbeador e elimina os pelos com uma lâmina, por isso crescem rápido novamente. 
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O segundo possui um mecanismo que retira os pelos pela raiz. Este dura em média 

20 dias.  

– Pontos positivos: rápido, prático e agride menos a pele que a lâmina. 

– Pontos negativos: tem um custo inicial caro e é doloroso, por isso, não são 

indicados para regiões como a virilha e axilas. Não deve ser usado em peles 

lesionadas, irritadas ou que foram expostas ao sol. 

 

Depilador elétrico (Fig.127). 

 

Fonte: ZOOM.  

Creme depilatório 

Ao aplicar sobre a região a ser depilada, o creme destrói a queratina dos 

pelos. Depois é só retirar com uma espátula ou esponja. Dura de 3 a 5 dias.  

– Pontos positivos: indolor, fácil de aplicar, pode ser utilizado em casa e 

agride menos a pele que a lâmina. 

– Pontos negativos: a duração da depilação é pequena, pode causar alergia, 

possui cheiro forte e cada embalagem serve para poucas aplicações. 

 

Veet creme depilatório (Fig.128). 

 
Fonte: VOCEAOS40.COM. BR/2015/11. L 
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Cera quente 

Um dos métodos mais utilizados, principalmente nos salões de beleza. A cera 

é esquentada em um aparelho e, em seguida, aplicada na região desejada. Pode ser 

retirada tanto com um tecido falso como com a própria cera, dependendo do tipo. 

Na cera quente, o calor faz com que os poros se dilatem e os pelos possam 

ser retirados com maior facilidade. Usando-se repetidamente a depilação com cera, 

eles ficam mais fracos.  

Também pode conter em sua composição substâncias hidratantes e 

relaxantes, como alga, mel, entre outros. Dura entre 20 e 30 dias.  

– Pontos positivos: possui um preço mais acessível se comparado à 

depilação a laser ou com linha, é menos dolorosa que a cera fria e diminui os pelos 

gradativamente. 

– Pontos negativos: os pelos precisam estar longos, pode queimar a pele ou 

escurecê-la se a temperatura estiver muito quente, encravar os pelos e causar 

foliculite (inflamações nas saídas dos pelos que parecem espinhas). Deve ser 

evitada por quem possui vasos dilatados. 

 

Depilação com cera quente (Fig.129). 

 
FONTE: PEELINGS. 

 

Cera fria 

Espalha-se a cera sobre papel celofane e coloca-se na área desejada. As 

folhas são utilizadas repetidamente, até que não seja mais eficiente para continuar 

retirando os pelos. Dura entre 20 e 30 dias. 

– Pontos positivos: possui um preço mais acessível em comparação com 

processos definitivos ou depilação com linha, é higiênica, pode ser utilizada em casa 

e é recomendada para quem possui sensibilidade ao calor e vasos dilatados. 
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– Pontos negativos: mais demorada e dolorosa, resseca a pele, necessita 

de pelos longos para sua aplicação, pode provocar foliculite e pelos encravados. 

 

Manual depilação cera quente e fria (Fig.130). 

 

Fonte: CLINICADASHORTAS.COM/INDEX. PHP. 

Depilação com linha 

Conhecida também como depilação egípcia ou iraquiana, esse antigo método 

oriental está começando a ganhar espaço no Brasil. Utilizando uma linha de 

algodão, seda ou mesmo poliéster, esse processo retira os pelos um a um. 

É ideal para locais como a sobrancelha e o buço, mas também pode ser 

utilizado em outras regiões como axila, perna e virilha. Dura cerca de um mês.  

– Pontos positivos: é higiênico, não possui substâncias químicas, portanto 

não tem contraindicação, deixa a pele lisa, evita alergias e vermelhidão. 

– Pontos negativos: é um processo demorado e não é tão barato quanto a 

cera. 
 

Depilação linha fácil (Fig.131). 

 
Fonte: MODAEBELEZA.ORG. 

  

Laser 
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A aplicação do laser gera uma energia captada pela melanina (pigmento 

presente no pelo), que destrói a estrutura (folículo piloso) geradora de novos fios. “O 

tratamento tem entre 8 a 10 sessões, com no mínimo 15 dias de intervalo. Após 

obtenção do resultado desejado, deve ser feita manutenção uma vez por ano”, 

explica Marc. É indicado para pessoas com pele clara e fios pretos. 

– Pontos positivos: eliminam aproximadamente 80% dos pelos de maneira 

definitiva e pode ser aplicado na maior parte do corpo (exceto sobrancelha). 

– Pontos negativos: é o método mais caro, doloroso, não pode ser feito em 

peles de tons escuros, nem pode sofrer exposição ao sol durante o tratamento. 
 

 

Sem stress corpo lisinho e sem pêlos depilação a laser (Fig.132). 

 

 
Fonte: MEUBARATO.COM/OFERTA. 

Fotodepilação 

Feita com Luz Pulsada Intensa (IPL), esse tratamento age quase da mesma 

maneira que o laser. A diferença é que o folículo é destruído de forma gradual. “A 

fotodepilação é muito menos dolorida e agride menos a pele do que a depilação a 

laser, por usar uma luz mais suave”, afirma Marc. Além disso, um dos tipos de 

sistema IPL, chamado Quantum, está programado para qualquer tom de pele, 

incluindo o negro. 

– Pontos positivos: pode ser aplicado em todas as regiões do corpo, a dor 

não é muito intensa e remove definitivamente até 95% dos pelos tratados. 

– Pontos negativos: é caro e não pode ocorrer exposição ao sol durante o 

tratamento. 

 

Tudo o que precisa saber sobre fotodepilação (Fig.133). 

 



 

129 
 

 

Fonte: MAGG. PT/2018/05/03. 

ESFOLIAÇÃO 

Consiste em uma mistura de substância granular com um óleo ou creme 

específico que é esfregado em todo o corpo do cliente para limpar, esfoliar e hidratar 

a pele. Existem esfoliantes corporais à venda em lojas de cosméticos e 

farmácias. Essa esfoliação remove as células mortas e devolve um aspecto mais 

natural, liso e suave à derme.  

 

Esfoliação corporal (Fig.134). 

 
 Fonte: KALMMASPA. 

 

ENDERMOLOGIA 

A técnica da estética chamada endermologia é um dos que utilizam aparelhos 

de estética corporal. Nesse caso o procedimento é executado com um que funciona 

através de uma massagem feita por sucção. Ela age nos vasos linfáticos para 

eliminação de gorduras e toxinas presentes no corpo, por isso é ideal utilizar este 

método como tratamento estético para celulite e combate a flacidez.  

 

O que é endermologia e quais as indicações (Fig.135). 
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Fonte: UNIQUECIRURGIAPLASTICA. 

A endermologia é uma massagem profunda obtida a partir da associação de 

vácuo (também chamado de pressão negativa), gerado por uma bomba, com 

manobras de massagem feitas com a técnica de "palpação e rolamento", propiciada 

por ventosas ou cabeçotes adequados. 

São muitas as técnicas realizadas a serviço da beleza, não somente para 

reduzir medidas, tratamentos para gordura localizada ou tratamento para flacidez, 

mas também para hidratar o corpo e a pele em geral; levando conforto e 

relaxamento para os clientes. 

Logo, a Estética Corporal é um dos segmentos profissionais mais 

disputados no mercado. 

 

OUTRAS TÉCNICAS USADAS: 

 

Luz pulsada 

Tratamento que faz uma limpeza profunda nos poros com a utilização de luz 

pulsada. Além de tratar a pele, esse procedimento ajuda a tratar a oleosidade e 

também seca as inflamações que causam dor. É indicado para o tratamento de 

estrias. 

Dermoabrasão 

 É o lixamento da pele utilizando ponteiras de diamante com espessuras 

diversas. Ao aplicar as ponteiras sobre a pele, cria-se uma escoriação sobre a estria. 

O organismo então desenvolve mecanismos de defesa que favorecem a hidratação 

da pele, nutrem as fibras colágenas e elásticas e estimulam a formação de um novo 

colágeno. Esse é um tratamento eficaz, principalmente, para combater as estrias. 
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Ultracavitação 

É o processo que estimula a criação de bolhas de gás próximas às 

membranas das gorduras. Através de um ultrassom, essas bolhas são estouradas, 

resultando na fragmentação das membranas adiposas. O corpo então elimina essa 

gordura e, com isso, diminui a espessura da camada adiposa. Método eficaz contra 

celulite e gordura localizada. 

 

Radiofrequência 

Um dos tratamentos indicados para combater a flacidez. A técnica age 

através da geração de calor no tecido abaixo da pele, induzindo a produção de 

novas fibras de colágeno e melhorando o aspecto da pele. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Quais os objetivos dos tratamentos estéticos corporais? 

 

 

 

2- Qual a principal função da drenagem linfática e seus benefícios? 

 

 

 

 

3- Complete: 

A) A ........................................... é a técnica que: 

Reduz as dores;  

Aumenta a imunidade; 

Reduz o estresse; 

Melhora da qualidade do sono; 

Traz benefícios também para prematuros; 

Proporciona cura de lesões. 
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B) A ....................................... é um dos métodos de depilação mais 

utilizados, principalmente nos salões de beleza. 

C) ............................................. é o tratamento que usa baixas temperaturas 

para tratamentos estéticos e terapêuticos na pele. 

4- Por que a estética é um dos segmentos profissionais mais disputados no 

mercado? 

 

 

 

17. CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA DO PROFISSIONAL DE ESTÉTICA 

 

Massagem no trabalho (Fig.136).  

 
Fonte: BEECORP.COM. BR/BLOG. 

 

Profissionais da área de beleza precisam de orientação para evitar LER/DORT. 

Os profissionais da área de beleza são mestres em desenvolver tarefas 

contínuas. Mas escovar o cabelo dos clientes, curvar para fazer massagens ou 

maquiagens, pintar unhas ou desenhar sobrancelhas podem ser um entrave para a 

saúde. Com o objetivo de levar informações a esses profissionais, a Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesau) alertou que é preciso estar atento aos próprios hábitos. 

Para adotar bons hábitos de saúde no ambiente de trabalho, é preciso 

encontrar maneiras de organizar a rotina, evitando o surgimento ou o agravamento 

de doenças ocupacionais, as conhecidas LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e 

DORT (Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho). Esses agravos 

podem ocasionar dores no corpo, dormência, formigamento, alteração da 

sensibilidade, limitação dos movimentos ou sensação de inchaço. 
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Prevenir o surgimento dessas adversidades é a melhor alternativa. Para isso, 

os profissionais da beleza (depiladora, massagista, cabeleireira, manicure e 

maquiadora) devem praticar atividade física, alongamento, ginástica laboral, e pausa 

compensatória. 

Como a saúde é um bem que não se pode comprar, é importante incentivar a 

prevenção. Não só os trabalhadores têm o seu papel quanto à adoção de boas 

práticas, mas as empresas também. É fundamental que as instituições corrijam a 

posição dos móveis, promovam a ginástica laboral e encaminhem os pacientes. 

 

Os sintomas são os primeiros sinais para o encaminhamento dos 

trabalhadores da beleza aos profissionais médicos, seja ortopedista, fisiatra, 

fisioterapeuta ou psicólogo. O diagnóstico de LER/DORT possui quatro níveis (Fig. 

Evolução de LER), desde a orientação, até os níveis que levam ao afastamento 

temporário ou mesmo definitivo. Já a recuperação é feita através fisioterapia, 

tratamento medicamentoso ou cirúrgico. 

 

Notícia saúde (Fig.137). 

 
Fonte: UAI.COM. BR/APP. 

 

ETAPAS DA LER/DORT 

 (Fig.138). 
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 Fonte:  

 

AS LESÕES DE ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) E OS 

TRABALHADORES ESTETICISTAS. 

 

A sigla LER significa lesões por esforços repetitivos, sendo também 

denominada como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), 

que são doenças caracterizadas pelo desgaste de estruturas do sistema 

musculoesquelético que atingem várias categorias profissionais. 

 

28 de fevereiro dia mundial de combate a LER/DORT (Fig.139). 
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Fonte: PORTALDOSTRABALHADORES. 

Dentre as categorias atingidas pela enfermidade da LER/DORT ganha 

relevância aquelas relacionadas às profissões vinculadas à estética humana, tais 

como cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures e pedicures, depiladoras e 

maquiadores, profissionais que exercem atividades de higiene e embelezamento 

capilar, estético, facial e corporal dos indivíduos. 

A vinculação entre os trabalhadores esteticistas e as doenças de esforço 

repetitivo se dá considerando que estes profissionais dependem diretamente da 

utilização dos membros superiores para a realização de seu trabalho. A atividade 

profissional envolve esforços repetitivos, curvatura do corpo, suspensão dos braços 

no ar por longo período de tempo, além de uso de força e motricidade especiais. 

 

Massagem tailandesa (Fig.140). 

 
Fonte: TERRADOSORRISO.  

TRATAMENTO 

Nas crises agudas de dor, o tratamento inclui o uso de anti-inflamatórios e 

repouso das estruturas musculoesqueléticas comprometidas. Nas fases mais 

avançadas da síndrome, a aplicação de corticoides na área da lesão ou por via oral, 
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fisioterapia e intervenção cirúrgica são recursos terapêuticos que devem ser 

considerados. 

Os conhecimentos da ERGONOMIA, ciência que estuda a melhor forma de 

atingir e preservar o equilíbrio entre o homem, a máquina, as condições de trabalho 

e o ambiente com o objetivo de assegurar eficiência e bem-estar do trabalhador, 

têm-se mostrado muito úteis no tratamento e prevenção da LER. 

A ergonomia tem como propósito incorporar mudanças no sistema 

organizacional (posturas, posição e altura dos móveis, etc.),que evitem a fadiga 

física e psicológica dos trabalhadores.Melhora a saúde e qualidade de vida dos 

funcionários. 

“O MELHOR REMÉDIO AINDA É A PREVENÇÃO” 

Mudança de hábito – “O melhor remédio é a prevenção”. Para garantir uma 

vida saudável no ambiente de trabalho faça alongamentos antes, durante e depois 

das atividades que exercitas. Dessa forma, mesmo quando as dores já estão 

presentes, perceberás que a prática desses exercícios diminuirá sua ocorrência. 

 

DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA PROFISSIONAIS DE ESTÉTICA 

O reconhecimento dos direitos previdenciários destes trabalhadores sempre 

foi complicado, uma vez que a informalidade da atividade ainda é uma realidade. 

Além disso, o desfrute de uma vida estável sempre foi difícil para os esteticistas, 

pois, historicamente, quem escolhia qualquer uma dessas profissões dos salões de 

beleza não tinha por lei o direito aos benefícios que qualquer trabalhador com 

registro em carteira pode desfrutar, já que muitos trabalhavam como autônomos.  

Ainda, o pouco conhecimento da rotina dos trabalhadores esteticistas por 

parte de peritos e avaliadores ocasionaram, muitas vezes, uma equivocada análise 

da doença com relação ao trabalho, o que é fundamental para se concluir pela 

incapacidade ou não para a atividade. 

Atualmente, a realidade é bastante diferente de alguns anos atrás, pois a 

profissão de esteticista está regulamentada (através da Lei nº 12.592, de 18 de 

janeiro de 2012) e o recolhimento previdenciário é mais facilitado, inclusive com o 

enquadramento como microempreendedor individual. Mudou o reconhecimento 

desta espécie de trabalho como fator de valorização da atividade. Tempo atrás, a 

ocupação de cabeleireiro não constava sequer na lista de profissões. 
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Assim, em caso de ocorrência de lesões no corpo do esteticista ocasionadas 

pelo exercício da atividade, é possível a postulação do benefício por incapacidade 

para afastamento da atividade e tratamento adequado. 

Estes podem ser: auxílio-doença (incapacidade temporária), aposentadoria 

por invalidez (incapacidade permanente) ou auxílio-acidente (redução da capacidade 

para o trabalho). 

Além disso, em algumas hipóteses é possível pedir a reabilitação profissional, 

a qual visa a capacitar o trabalhador em outra profissão que não a que 

habitualmente exercia, o que pode ser necessário em casos de invalidez total para a 

atividade da esteticista. Tudo deve ser devidamente avaliado por um profissional 

especialista na área. 

É fundamental estar com as contribuições previdenciárias EM DIA, 

independente de se tratar de um esteticista empregado, autônomo ou 

microempreendedor individual. O enquadramento equivocado na previdência pode 

ser motivo para o indeferimento do benefício. 

É maravilhoso poder mexer, mudar e transformar o visual das pessoas. 

Todavia, tão importante quanto esta atividade é a garantia efetiva de proteção 

previdenciária para estes trabalhadores. Esta não é uma responsabilidade apenas 

do poder público, mas também do empregador e do próprio profissional que deve 

conhecer e cuidar de seus direitos previdenciários. 

 

ATIVIDADES 
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EXECUTAR ALGUNS TIPOS DE ALONGAMENTOS - PARA FAZER 

ANTES, NO MEIO E/OU DEPOIS DO HORÁRIO DE TRABALHO. (Segurar 

de 10 a 15 segundos, cada lado) (Fig.141). 
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Fonte: EDIMED.COM. BR/INDEX. PHP/2017/02/14. 

10 passos para se exercitar no escritório (Fig.142). 

 
Fonte: CONECTATUENTORNO. WORDPRESS.COM/2015/05/14. 

Posso treinar com mais uma pessoa? (Fig.143). 
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Fonte: TENNYSONPERSONAL.BLOGSPOT.COM/2007/11. 
 
 

18. MASSAGEM ESTÉTICA 

 

  Papel de parede (Fig.144). 

 
  Fonte: WALMART. 

 

As mulheres sempre estão em busca do corpo perfeito, por isso que a procura 

por tratamentos estéticos é tão grande. As principais queixas das mulheres em 

relação ao corpo são: gordura localizada, celulite, flacidez e estrias. Para a alegria 
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de muitas, sempre são lançados novos tratamentos e produtos para combater estas 

disfunções estéticas, porém sabemos que, além disso, é essencial manter uma 

alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente, para assim obter 

resultados positivos. 

Os principais objetivos dos tratamentos estéticos corporais são: promover o 

contorno corporal por meio de redução de medidas, melhorar a celulite e combater a 

flacidez. 

A principal função do armazenamento de gordura é reservar energia do 

organismo, ajudar a manter a temperatura do corpo, e se posicionar entre a pele e 

os órgãos internos para proteger contra choques mecânicos. O tecido adiposo 

corresponde a 20-25% do peso corporal nas mulheres e 15-20% nos homens, 

ambos com peso normal. 

BENEFÍCIOS DA MASSAGEM CORPORAL 

- Melhora a circulação sanguínea 

A massagem estimula os vasos sanguíneos e melhora o fluxo sanguíneo para 

os órgãos vitais do corpo. A prática pode melhorar o intercâmbio entre substâncias 

dos tecidos das células e do sangue que, por sua vez, mantém o metabolismo do 

tecido. O aumento do fluxo sanguíneo assegura que os nutrientes sejam 

suficientemente abastecidos nas partes vitais do corpo. 

- Intensifica a força muscular 

Enquanto os exercícios regulares são a melhor maneira de construir a força 

muscular, massagens podem ajudar a relaxar os músculos após um alto nível de 

estresse físico. Isso mantém um músculo elástico e o fortalece, tornando-o menos 

suscetível a lesões musculares. A massagem é uma obrigação para os atletas do 

edifício do corpo para manter a imunidade do músculo contra lesões. 

 

Saiba tudo sobre a massagem modeladora (Fig.145). 
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 Fonte: AREVISTADAMULHER.COM. BR/FAQ/23029.  

- Reduz a gordura 

Nosso corpo armazena a gordura em cápsula como apêndices chamados 

células de gordura. Pesquisas mostram que a massagem apropriada é realizada na 

zona de acumulação de gordura em excesso, que rompe as cápsulas de gordura, e 

a torna pronta para absorção dentro do corpo. Combinada com exercícios e a dieta, 

a massagem modeladora pode reduzir altos níveis de excesso de gordura em seu 

corpo. 

- Acelera o metabolismo corporal 

Sob estresse constante de trabalho e hábitos alimentares irregulares, o 

metabolismo do corpo de um indivíduo muitas vezes pode tornar-se lento. O 

resultado é o aumento do peso corporal devido ao acúmulo de gordura. Estudos 

mostram que a massagem modeladora não só pode ajudar com o relaxamento e 

recuperação muscular, mas também pode estimular o metabolismo do corpo. Um 

metabolismo corporal ativo significa que seu corpo pode queimar nutrientes, muito 

mais rápido, e levará à redução de gordura. 

- Combate à celulite 

O principal componente de gordura corporal acumulada é a celulite. Se suas 

coxas e nádegas são afligidas pela celulite acumulada, a massagem modeladora 

pode definitivamente ajudar. Massagear as áreas carregadas de celulite pode 

distribuir a gordura e liberá-la para dentro do corpo para a absorção no organismo. O 

metabolismo também fica estimulado por uma massagem que ajuda a reduzir a 

celulite em seu corpo. 

 

AS CINCO MASSAGENS MAIS EFICASES PARA O EMAGRECIMENTO 

https://www.arevistadamulher.com.br/faq/23029-saiba-tudo-sobre-a-massagem-modeladora
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1. Drenagem linfática manual 

Esta massagem estimula a contração dos vasos linfáticos e até fornece 

nutrição celular. É um método de massagem realizado com pressões leves, suaves, 

rítmicas que levam o excesso de líquidos acumulados no corpo até os gânglios 

linfáticos. 

A drenagem linfática é uma técnica manual que estimula o retorno da linfa 

para o sistema linfático, diminuindo a retenção de líquidos e eliminando resíduos e 

toxinas. Sendo assim, ela não atua diretamente na redução da gordura corporal nem 

da celulite (que nada mais é do que um excesso de gordura forçando uma pele 

retraída), apesar de ter um efeito indireto sobre as mesmas, já que aproxima o 

tecido gorduroso dos vasos sanguíneos e facilita sua captação pelos mesmos no 

momento da atividade física. 

 

Massagem de drenagem linfática (Fig.146). 

 

 
Fonte: ESTETICABRAZIL.  

Como ela melhora a circulação, também pode atuar indiretamente na 

prevenção da flacidez e nos desagradáveis inchaços causados pela TPM. 

2. Massagem modeladora 

É muito confundida com a drenagem linfática. Mas a massagem modeladora 

busca desenhar as curvas do corpo e é realizada com maior vigor e no corpo todo. A 

profissional pressiona os pontos da celulite e de acúmulos de gordura e, assim, 

suaviza esses problemas. É geralmente focada nas regiões onde há maior acúmulo 

de gordura, que nas mulheres são barriga, coxas, culote, glúteos, e às vezes braços. 

Desta forma, a massagem modeladora traz a diminuição de medidas, da celulite, 
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favorecimento da lipólise (quebra da gordura) e modelagem do corpo, além de 

prevenir a flacidez, melhorando a elasticidade da pele. 
 

Massagem modeladora (Fig.147). 

 
Fonte: ESTETICABRAZIL. 
 

Indicações e Contraindicações 

A massagem modeladora é indicada para a modelagem corporal, celulite, 

redução de medidas, gordura localizada, etc. 

As contraindicações da massagem modeladora são: dermatites e dermatoses, 

lesões na área, varizes, trombose, flebite, processos inflamatórios, etc. 

3. Massagem redutora 

Indicada para reduzir a gordura localizada, a massagem é executada 

utilizando movimentos rápidos, repetitivos e firmes sobre os tecidos do corpo, 

favorecendo a quebra das células de gordura localizada que são eliminadas pela 

corrente sanguínea. Os movimentos são vigorosos e dinâmicos, com foco em áreas 

específicas, como abdômen e culote. 

Além de redução das medidas, a massagem também melhora a elasticidade 

da pele, reduz a flacidez e celulite. Elas explicam que a diferença da massagem 

modeladora O profissional também usa acessórios para potencializar a ação das 

manobras e os efeitos aparecem se for realizada pelo menos uma vez por semana. 

4. Massagem Lipolítica 

A técnica modela o contorno corporal, auxilia na redução de medidas e 

melhora a oxigenação e nutrição tecidual. Na técnica, são utilizadas manobras de 

deslizamentos e fricções locais. A massagem é realizada com decúbito dorsal 
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(barriga pra cima), decúbito ventral (barriga para baixo), decúbito lateral (pessoa 

deitada de lado) e sentada, com a finalidade de se trabalhar o corpo inteiro. 

Algumas manobras da massagem modeladora (Fig.148). 

 
Fonte: MUZIFISIO. BLOGSPOT.COM/2011. 
 

5. Dermoativadora 

A massagem elimina a celulite, estimula circulação a sanguínea, melhora a 

oxigenação e nutrição celular. Além de movimentos da drenagem e da massagem 

modeladora, um massageador anticelulite e produtos com ativos turbinam a técnica 

e alisam coxas e bumbum. 

 

Massagem terapêutica (Fig.149). 

 

Fonte: WEBDOCORPO. 

 

http://muzifisio.blogspot.com/2011
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Massagem Relaxante (Fig.150).  

 
Fonte: CLINICAHOCHHEIM. 

É a preferida de muitas mulheres e homens, já que promove o relaxamento, 

alívio da tensão e do stress, alívio do cansaço e de dores musculares. Promove o 

relaxamento do corpo e da mente. É muito solicitada em clínicas de estética e salões 

de beleza, pois é uma massagem clássica e conhecida por todos. 

 

As contraindicações da massagem relaxante são:  

- cirurgias recentes;  

- cardíacos;  

- hipertensos;  

- edemas;  

- dermatites;  

- alterações circulatórias graves, etc. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Quais as 05 (cinco) Massagens mais eficazes para o emagrecimento? 

 

 

 

2- Qual é a massagem preferida entre muitas mulheres e homens? Por quê? 
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3- Quais os benefícios da massagem corporal para emagrecer? 

 

 

 

ATIVIDADE 

REALIZAÇÃO DE UMA MASSAGEM RELAXANTE EM APENAS UM 

PARTICIPANTE (MASSAGISTA CONVIDADA). 
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MÓDULO 4 

 

19. COMO DESENVOLVER E CUIDAR DO TRABALHO DE ESTÉTICA: 

DIVULGAÇÃO, HIGIENE E SAÚDE, FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE. 

7 ideias de promoções para fazer em seu salão de beleza e estética (Fig.151). 

 
Fonte: AHAZOU. 
 

Não é necessário ser um expert em estratégias de marketing para divulgar 

sua clínica de estética ou SPA. Um planejamento bem elaborado com um passo a 

passo a ser seguido pode potencializar as suas estratégias de divulgação. 

Para isso, metas e objetivos precisam ser definidos e acompanhados, 

medindo-se os resultados a médio e longo prazo. 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA DIVULGAR SUA CLÍNICA DE ESTÉTICA 

Para ajudar você a ter sucesso na implantação de uma estratégia de 

marketing para o seu negócio, separamos várias dicas de estratégias de marketing 

para divulgar sua clínica de estética e aumentar a procura pelos seus serviços. 

Confira! 

Para cada clínica, o resultado de uma divulgação pode apresentar diferentes 

resultados. Por isso, é muito importante que o empreendedor conheça bem o 

mercado de atuação e o segmento do público-alvo que pretende atingir para 

conseguir melhores resultados nas campanhas. 

Conheça as melhores estratégias de marketing para divulgar sua clínica de 

estética: 
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Melhores estratégias de marketing para seu negócio (Fig. 152). 

 
 Fonte: AGENCIAR8.   

 

1. Use as ferramentas de marketing digital 

No mercado da estética e do bem-estar, o marketing digital tem se mostrado 

uma ferramenta indispensável para as clínicas divulgarem os seus serviços. 

Algumas estratégias são mais simples, como a publicação dos serviços em 

classificados online, sites e blogs. 

Existem também sites que centralizam cupons de descontos, que podem ser 

uma ótima opção para divulgar promoções da sua clínica. 

Já outras ferramentas de marketing online permitem uma divulgação mais 

ativa, fazendo sua marca engajar com o seu público: você pode abrir um canal de 

comunicação e divulgação de promoções pelo WhatsApp, criar uma página no 

Facebook, alimentada com fotos de tratamento e de clientes, e criar campanhas de 

e-mail marketing. 

2. Solicite feedback aos clientes 

Nada melhor que o próprio cliente para dizer o que acha do atendimento e se 

os serviços da clínica trazem resultados satisfatórios. 

Elabore um pequeno questionário com respostas objetivas para medir o grau 

de satisfação dos clientes e, ainda, disponibilize um espaço para sugerirem 

mudanças e melhorias. Com base no resultado da pesquisa, poderá elaborar uma 

estratégia focada em cima da solução dos problemas mais comuns descritos. 

Umas das metodologias mais conceituadas para medir a satisfação do seu 

público é o Net Promoter Score (NPS). Por meio de uma simples pergunta, é 
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possível saber se a sua clínica tem prestado um serviço de qualidade, que atende as 

necessidades de seus clientes. 

Nesse caso, a pergunta sugerida é: em uma escala de zero a dez, qual é a 

viabilidade de você indicar os serviços de nossa clínica para um conhecido ou 

amigo? 

Aqueles que assinalam0 9 ou 10, são considerados clientes promotores de 

sua marca. Quem assinala 07 ou 08, são chamados de clientes neutros. Já aqueles 

que assinalam 06 ou menos, podem ser considerados como clientes detratores. 

Agora, se você prefere fazer um pequeno questionário mais detalhado, 

algumas perguntas que podem constar são: 

-De modo geral, como você avalia a qualidade de nossos serviços? 

-Qual é o seu grau de satisfação com a nossa clínica? 

-Os resultados obtidos foram o que você esperava? 

-Em que você acha que ainda precisamos melhorar? 

O mais importante é que seu questionário seja simples e, ao mesmo tempo, 

objetivo, para que o cliente possa responder rapidamente, sem nenhuma dificuldade 

de compreensão. 

3. Seja colunista ou tenha um blog para dar dicas de estética 

Existem diversos blogs que tratam de assuntos relacionados à beleza, 

estética e cuidados com a saúde e bem-estar. 

Ofereça uma parceria com o dono do blog, no qual você produz conteúdo 

gratuito sobre dicas de estética, enquanto ele dispõe de um espaço para divulgar a 

sua clínica e, ainda, indicá-la por meio de seus próprios textos. 

Caso não consiga uma parceria desse tipo, você mesma pode montar um 

blog e começar a produzir conteúdo para ele. É uma boa opção para melhorar o 

posicionamento da clínica em sites de busca, como o Google. 

Além disso, as informações passadas poderão gerar autoridade sobre os 

temas, fazendo com que os leitores decidam visitar a sua clínica. O título de cada 

artigo precisa ser atrativo, que induza o leitor a fazer a leitura, a seguir, listamos 

alguns exemplos, como: 

-“Descubra aqui tudo o que você precisa saber antes de realizar um 

procedimento estético!”; 

-“Confira (x) dicas para eliminar as celulites de uma vez por todas!”; 
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-“Preenchimento labial: saiba o que é e como funciona!”. 

Esses são apenas alguns exemplos de títulos que chamam a atenção do 

leitor. Mas é importante que além de atrativos, eles também se enquadrem dentro 

das regras de SEO. Antes de criar um tema para o seu post, você precisa saber qual 

será a sua palavra-chave e inseri-la no título, nos intertítulos e ao longo do texto. 

A palavra-chave nada mais é que o principal termo ou palavra que descreve o 

assunto que será tratado no seu artigo, por isso é essencial que, antes de escolhê-

la, você verifique o volume de buscas dela nos mecanismos de busca. Ela pode ser 

medida no planejador de palavras-chave do Google. 

O título do seu post será, por exemplo, “Confira (x) dicas para eliminar as 

celulites de uma vez por todas!” a sua palavra-chave é “eliminar as celulites”. 

Superfácil, não é mesmo? 

A escaneabilidade também é um ponto importante. Para deixar seu conteúdo 

bem escaneável, padronize todos os seus intertítulos, ou seja, se o primeiro estiver 

em forma de pergunta, os demais devem seguir o mesmo padrão. 

O tamanho dos parágrafos também devem ser levados em consideração 

nesse momento. Evite deixá-los muito longos, o ideal é que cada um tenha em torno 

de 50 palavras. 

 

4. Distribua cartões de desconto e fidelidade 

Cartões presentes podem ser utilizados para aumentar o volume de negócios 

da clínica aplicando-se estratégias com dois objetivos distintos: captação e 

fidelização de clientes. 

No primeiro caso, com o objetivo de captar novos clientes, você pode oferecer 

um cartão de desconto que será utilizado quando um cliente trazer um novo cliente 

como indicação. Já com o objetivo de fidelização, sua clínica ou SPA pode entregar 

cartões para clientes que estão vindo pela primeira vez, oferecendo descontos em 

outros serviços. 

Outra opção interessante é preparar cartões fidelidade — cada vez que o 

cliente usa algum serviço da sua clínica recebe um carimbo. Quando juntas 10 

carimbos no cartão, ganha um serviço de graça. 

Para emitir os cartões fidelidade e vouchers de descontos, é importante que a 

clínica consiga rastrear o cadastro dos seus clientes e manter um histórico acessível 

e atualizado. Um software de gestão pode ser essencial para manter os dados de 
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contatos dos clientes organizados e permitir a emissão dos vouchers sem 

dificuldade. 

5. Divulgue em sites de compras coletivas 

Os sites de compras coletivas podem ser uma ótima opção para divulgar uma 

clínica de estética e bem-estar. É uma forma interessante de trazer muitos clientes 

novos ao estabelecimento, mas é preciso planejamento para que essa estratégia 

não fuja ao controle e torne-se inviável. 

Lembre-se que o volume de atendimentos pode aumentar enormemente após 

o lançamento da oferta, e será necessário fazer o agendamento de todos eles. 

Pesquise as vantagens, desvantagens e dicas antes de investir e tire o melhor 

proveito possível da campanha. 

 

6. Entregue conteúdo em vídeo 

Os vídeos devem fazer parte da sua estratégia de conteúdo, pois, além de a 

sua mensagem ser rápida e transparente, ela ainda prioriza o que você quer que o 

seu potencial cliente veja. 

 

Clube do video marketing (Fig.153). 

 
Fonte: NOVOEMPREENDEDOR. 

Os conteúdos em vídeos envolvem o cliente, fazendo com que ele fique mais 

predisposto a contratar seus serviços. 

Essa estratégia ajudará a sua clínica a se estabelecer como autoridade e 

aumentar o engajamento com o seu público, pois ela oferece um conteúdo didático e 

ampla diversidade de formatos. 

Para fazer vídeos de qualidade é preciso levar alguns fatores em 

consideração. Primeiramente, você precisa contar com bons equipamentos e o local 
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precisa ser bem silencioso, para que não haja interrupções e nem ruídos que 

possam prejudicar a comunicação. 

Além disso, os conteúdos em vídeos precisam ser objetivos. Nada de ficar 

fazendo suspenses e rodeios como muitas pessoas fazem, isso desgasta a 

paciência do seu potencial cliente e faz com ele desista de assistir o vídeo até o 

final. 

Nesse momento, o título também é muito importante. Ele precisa ser atrativo 

e envolvente, a que estimule a curiosidade do seu público-alvo. 

7. Organize eventos corporativos 

Os eventos corporativos são poderosas ferramentas de marketing, pois 

proporcionam diversos benefícios, tanto para os seus colaboradores quanto para os 

seus clientes. 

Coquetel traz beleza ao Batel (Fig.154). 

 

 

Fonte: COLUNALEANDROMOURA. BLOGSPOT.COM/2011/09.  

Essa estratégia é uma excelente oportunidade para o enriquecimento do seu 

networking e estreitamento do relacionamento com o seu público. Por meio dele, sua 

clínica sofrerá mudanças positivas, pois você conquistará novos clientes e terá uma 

equipe mais motivada. 

Além disso, depois que o evento termina, a sua marca continua cativando as 

pessoas, por exemplo, pela experiência que foi proporcionada, pelos brindes 

distribuídos etc. 

8. Realize parcerias 

http://colunaleandromoura.blogspot.com/2011/09
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As parcerias estratégicas devem ser um diferencial competitivo para a sua 

empresa. Tentar fazer tudo sozinho não é uma boa prática de quem quer alcançar o 

sucesso. 

 

Parcerias comerciais em máquinas de café (Fig.155). 

 
Fonte: PONTODOSCAFES.  

Se você vai investir em marketing, por exemplo, por que não contratar um 

consultor profissional para fazer suas campanhas? Além de ter um conhecimento 

mais profundo sobre o assunto, a sua empresa poderá alcançar melhores resultados 

com mais agilidade. 

Para acelerar os processos da sua clínica, que tal contratar um sistema de 

gestão? A tecnologia melhora a qualidade na prestação de serviços e otimiza a 

produtividade da equipe. 

Aqui, o Digital Influencer também oferece uma boa oportunidade para 

aumentar a sua clientela. Para contratar o influenciador ideal, você precisa levar em 

consideração as preferências do seu público-alvo, a fim de identificar se aquele 

Digital Influencer poderá alcançar os potenciais clientes que você precisa. 

9. Invista em mídias sociais 

As mídias sociais aproximam o público da sua clínica e conquistam mais 

clientes. A interatividade pode ser mais leve e descontraída, sem deturpar a imagem 

do seu negócio. Por isso, ao criar suas postagens, é preciso que elas despertem o 

interesse do seu público-alvo, isso é uma estratégia forte também no marketing 

pessoal. 
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Utilize as mídias sociais para conversão: você pode estar perdendo um bom 
dinheiro!(Fig.156). 

 

 
 Fonte: DIGITALKS.COM. BR/ARTIGOS. 
 

Atualmente, a maioria dos consumidores está nas redes sociais, é por isso 

que o seu negócio precisa estar na Internet, pois a proximidade é fundamental para 

otimizar as suas vendas. 

Portanto, aposte nessas ferramentas e melhore seus resultados. A 

comunicação é fundamental para que a sua clínica conquiste espaço no mercado. E 

hoje, a melhor maneira de comunicar-se com o seu público é por meio das redes 

sociais. 

Se quiser aprender como criar uma imagem profissional para suas redes 

sociais, entre em: (gestaodeestetica.com/banner-para-clinica-de-estetica) e confira o 

passo a passo. 

As estratégias de marketing são essenciais para melhorar os resultados da 

sua clínica. Sem uma boa divulgação, nenhum negócio se mantém no mercado. 

Portanto, é de suma importância que você conheça seu público-alvo para elaborar 

campanhas eficientes, que chamem a sua atenção e cative-o. 

As pessoas precisam conhecer o seu negócio pela qualidade que ele oferece 

na prestação dos serviços. Sendo assim, não deixe de seguir essas dicas de 

marketing para divulgar Clínica de Estética. Elas são fundamentais para o 

crescimento do seu negócio. 
 

COMO VENDER O SEU SERVIÇO, SEM SER PENALIZADO PELO SEU 

CONSELHO DE ÉTICA 
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Atrair o maior número de pessoas para o seu negócio é o desejo de todo o 

esteta. Porém, quando falamos em um serviço/produto de saúde ou estética, a 

divulgação deve ser feita de forma ética e responsável, visando não só resguardar o 

paciente, mas também o profissional. 

O Código de Ética Profissional de Farmácia, explica em detalhes o que você 

pode e o que você não pode fazer, enquanto farmacêutico esteta. 

Algumas destas questões 

-É proibido a divulgação de antes e depois e slogans como “Emagreça 5kg 

em 1 semana”: cada paciente tem um organismo diferente, por isso vai reagir ao 

tratamento de forma diferente. Você não deve divulgar um resultado inexato (que 

você não possa comprovar); 

-Proteja a intimidade do seu cliente: não divulgue imagens ou informações do 

seu paciente, sem autorização dele; 

-É proibida a divulgação de imagens ou vídeos de procedimentos; 

-Não divulgue tratamentos ou procedimentos que não tenha comprovação 

científica de eficiência; 

-Deixe o seu cliente informado sobre os riscos dos procedimentos. 

Manter-se ético é dever de todo farmacêutico esteta 

 Segundo o Código de Defesa do Consumidor, propaganda enganosa é 

crime. O profissional que infringir a lei, será penalizado e poderá ter um 

apontamento em sua ficha criminal. Além de poder ser autuado pelo seu Conselho e 

ter a suspensão da sua habilitação profissional. 

É importante seguir os padrões éticos de publicidade. Não se afaste da ética, 

porque você poderá ter problemas. Conheça o limite de regulação da sua profissão, 

saiba o que você pode e o que você não pode fazer de acordo com o Código de 

Ética Farmacêutica. 

Acesse o site do Conselho Federal de Farmácia e leia a Resolução 596, que 

dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica. 

MANUAL DAS NORMAS DE HIGIENE 

As clínicas de beleza devem garantir condições de higiene previstas nas 

normas da vigilância sanitária.  
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Higiene em clínicas de beleza. Atualmente o Brasil está na terceira posição 

dos países líderes no mercado de beleza, apenas perde para Estados Unidos e 

Japão. 

Tendo em vista o grande número de clínicas de estética brasileiras e a baixa 

fiscalização de agentes públicos, clientes e funcionários (as) precisam do máximo 

cuidado com a higiene para não pegar uma doença. Veja abaixo, quais são as 

normas básicas de higiene para clínicas de beleza. 
 

Higiene em clínicas de beleza (Fig.157). 

 
Fonte: NOTICIAS EUROESTETICA BLOGSPOT. 
 

01: Os equipamentos de proteção dos profissionais em clínicas de beleza 

necessitam ser de uso individual, conforme indica o Centro de Vigilância Sanitária de 

SP (São Paulo), afinal, as exposições da pele podem transmitir doenças sérias. 

02: As clínicas de beleza devem limpar e desinfetar seus ambientes de 

trabalho diariamente. Os produtos em uso precisam se alternar para evitar que 

bactérias e outros microrganismos ganhem resistência. 

03: A higienização nas clínicas de estética jamais deve ser feita com uso das 

mãos. Para higienizar os profissionais precisam usar descartáveis (luvas, toucas, 

etc.). 

04: Clinicas de estética necessitam se adequar à legislação sanitária para não 

receber multas ou precisar fechar por causa da fiscalização de agentes públicos. Os 

textos legais em ressumo indicam a necessidade de pisos lisos, lixeira de pedal com 

saco plástico, sabonete líquido, luvas e toucas descartáveis, etc. 

05: Qualquer cliente deve ficar de olho nas toalhas e nos lençóis de tecido, 

que precisam estar limpos e higienizados com água e sabão, sem contar que os 

funcionários necessitam trocar a cada novo paciente. 
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06: Profissionais precisam realizar certas coisas antes de começar os 

tratamentos nas clínicas de estética: Lavar as mãos, trocar o filme plástico do 

carrinho de auxílio, usar novas luvas descartáveis, e, fazer antissepsia. 

07: Todos os materiais de uso único necessitam ser descartados, sem 

exceção. A assepsia deve acontecer nos acessórios, equipamentos e nas mãos de 

cada cliente no sentido de evitar infecção. 

08: Funcionários das clínicas de beleza precisam realizar descontaminação 

nos instrumentos que têm contato com sangue, caso da pinça, por exemplo. 

Acessórios que todo profissional de estética precisa ter (e entender) (Fig.158). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA. 

 

A gente sabe que você entende tudo de tecnologias e equipamentos! Mas 

sabe aqueles acessórios para estética que quase ninguém comenta e são cruciais 

para o bom resultado dos seus tratamentos? É justamente sobre eles que vamos 

falar. 

Abaixo, você encontra 05 acessórios para estética que valem a pena o 

investimento: 

Membrana para Criolipólise (Fig.159). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA.  

Ao investir ou locar um equipamento de criolipólise, saiba que é crucial, 

comprar as membranas protetoras, são elas que protegem a pele do paciente e 

evitam danos no tecido. A membrana possui um material, o ácido Hialurônico,  que 

mantém a hidratação da pele, evitando riscos como queimaduras e lesões na 

http://casadaestetica.com.br/beleza-e-bem-estar/cosmeticos/manta---membrana-para-criolipolise-cold-shield-30-x-38-cm---vicae
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epiderme. Aqui vale uma observação, a membrana é de uso único, ou seja, para 

cada paciente uma membrana deve ser usada e, ao fim da sessão, descartada. Não 

se pode usar a mesma em mais de um paciente. Infelizmente, há profissionais que 

já fizeram isso e os resultados foram péssimos, resultando, muitas vezes, em 

queimaduras. 

O pacote com dez membranas custa, em média, R$ 330,00. Mas é possível 

comprar pacotes com até 50 unidades. E, não é porque se trata de um acessório 

que o quesito preço tem que ser determinante. A qualidade da sua membrana 

importa – e muito – no procedimento. Pense nisso! 

Balança de Bioimpedância (Fig.160). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA.  

A gente sabe que alguns acessórios para estética tem um custo um pouco 

elevado, como esse. Mas investir em uma balança de bioimpedância é um grande 

diferencial para qualquer centro estético. 

A balança de bioimpedância é um importante equipamento de análise 

corporal. Durante tratamentos que envolvem  redução de medidas, perda de peso e 

melhora na celulite e flacidez, o profissional de estética consegue monitorar, de 

forma integral, o peso do paciente, avaliando seu estado nutricional, quantificando a 

perda ou ganho de massa muscular e/ou gordurosa, avalia também o impacto da 

atividade física na composição corporal, o grau de retenção e hidratação, podendo 

até mesmo estimar a ingestão calórica ideal para atingir a composição corporal 

desejada. 

No aparelho, existem eletrodos de corrente elétrica que devem ser colocados 

nos braços, nas mãos ou nos pés. Estes estímulos fazem a medição de todo o peso 

corporal, que é mostrada em seu painel digital. 

http://casadaestetica.com.br/search?p=Bioimped%C3%A2ncia
http://blogcasadaestetica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/2009428944_bc8429c0_U25C125F7E1.jpg
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Mini-incubadora (Fig.161). 

 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA.  

Investir em biossegurança vai além da autoclave, viu? A mini-incubadora é 

um acessório fundamental para a realização da monitorização da esterilização 

usando indicadores biológicos. É simples de usar, bivolt e tem baixíssimo consumo 

de energia.  

Mas isso nos leva a uma nova pergunta: o que é monitorização da 

esterilização? A monitorização da esterilização nada mais é do que o controle de 

qualidade da esterilização. É indispensável ser feito, independente do seu método 

de escolha da esterilização. Hoje, o método de esterilização mais recomendado é 

por meio de autoclaves que usam o vapor sob pressão. 

A esterilização é um processo não visível aos olhos humanos, assim sendo, 

precisamos de meios para detectar as eventuais falhas e corrigi-las. Afinal, a 

esterilização é fundamental para evitar infecções durante procedimentos médicos, 

odontológicos e estéticos. Por mais técnico que possa parecer esse assunto, o 

investimento deste acessório é fundamental,não só para o profissional de estética, 

mas para todos os profissionais que se preocupam com a saúde de seus 

clientes/pacientes e esterilizam seus instrumentos em autoclaves. 

Sem dúvida, é o meio mais prático e econômico de realizar a monitorização 

da esterilização com indicadores biológicos, no próprio local. Outra vantagem é que 

o profissional tem maior controle do processo e rapidez no resultado, comparado ao 

envio do teste para um laboratório.  Além disso, hoje, os clientes estão mais 

informados das necessidades relacionadas à biossegurança em todos os locais que 

frequentam. Recomendar que os profissionais também informem seus clientes sobre 

http://casadaestetica.com.br/estetica/autoclaves-esterilizacao/mini-incubadora--ref--2910-
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os procedimentos direcionados a controle de infecção, acaba sendo um diferencial 

que valoriza o estabelecimento. 

Lençol Térmico (Fig. 162). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA.  
 

Imagina que delícia seu cliente deitar numa maca quentinha, 

confortavelmente aquecida! Para alguns procedimentos, como depilação ou 

drenagem, por exemplo, é fundamental oferecer esse conforto ao cliente. 

O lençol térmico é um lençol elétrico que contém em seu interior resistências 

que aquecem a sua cama, ou maca, proporcionando uma agradável sensação de 

bem-estar. Indicado para os dias e as noites de frio do nosso inverno. O lençol 

térmico é colocado por cima da maca ou do colchão. 

O investimento é baixo (um lençol para maca custa, em média, entre R$ 

280,00 e R$ 430,00) e os benefícios são inúmeros, é um diferencial que certamente 

seu cliente vai perceber. Muitos fabricantes de lençol térmico recomendam também 

para algumas queixas como cólicas menstruais, contusões, artrite, artrose, entorses, 

entre outros. Sendo assim, também é possível o uso home care.  

Manta Térmica (Fig.163). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA. 

A manta térmica é para ser utilizada em protocolos em cabine. Seu sistema 

de aquecimento é superior ao do lençol.  

http://casadaestetica.com.br/search/Index/162141?p=Len%C3%A7ol+T%C3%A9rmico
http://casadaestetica.com.br/search?p=Manta%20T%C3%A9rmica
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A manta térmica possui um sistema resistivo que é composto por fio de níquel 

e cromo bobinado que pode suportar uma temperatura de até, aproximadamente, 

150 graus. Esse sistema possui ainda a proteção de um termostato, que desliga o 

aparelho assim que a temperatura na resistência chega a aproximadamente 80 

graus (a esse ponto, a temperatura na superfície da manta estará em torno de 55 a 

60 graus), a manta é indicada, principalmente, para a terapia com calor localizado. 

Esse produto é um dos primeiros investimentos de um centro estético, 

justamente, porque é possível associar a manta em diferentes tratamentos: em 

protocolos desintoxicantes, redução de medidas para celulite, massagem relaxante, 

analgesia, permeação de ativos e mais. 
 

Atendimento em domicílio: uma boa idéia (Fig.164). 

 
Fonte: BLOGCASADAESTETICA. 

 

Os custos fixos de um ponto de atendimento, como aluguel e luz, são alguns 

dos fatores que levam profissionais de estética a fazerem atendimento a domicílio. 

Apesar de muitos profissionais de estética ainda acreditarem que é necessário um 

local de atendimento para terem lucros maiores, já se sabe que não só é possível ter 

uma receita maior, como há outros benefícios. Por exemplo, flexibilidade de horários 

e locais faz com que o profissional possa até mesmo aproveitar mais viagens para 

alternar entre passeios e atendimentos. 

As vantagens do atendimento a domicílio são tantas que, além de esteticistas, 

profissionais de toda a área da beleza (cabeleireiros, manicures e podólogos) e 

muitos da área da saúde (fisioterapeutas e biomédicos) estão adotando essa prática. 

Porém, no meio de tantos prestadores de serviço, é importante se diferenciar e 

garantir sucesso em seu negócio. 
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Confira as dicas abaixo para ter sucesso fazendo o atendimento a 

domicílio: 

1. Divulgue os serviços que oferece 

Para começar, é importante estar atento a duas formas de divulgação: as 

redes sociais e sua rede de contatos. Comece utilizando as suas próprias redes para 

mostrar aos seus amigos quais serviços você oferece. Amigos e familiares já sentem 

confiança em você e, por isso, é mais fácil que eles sejam os primeiros clientes. 

Peça para que eles divulguem em suas redes sociais e contem aos amigos sobre 

seu atendimento. O boca-a-boca faz uma grande diferença. 

Conquistou os primeiros clientes? Crie o perfil comercial nas redes sociais 

para que as pessoas possam avaliar seu atendimento e compartilhar seus 

conteúdos. 

2. Personalize seu atendimento 

Tente entender qual é o perfil dos seus clientes: se estão dando preferência 

ao atendimento a domicílio por conta do conforto ou praticidade, por exemplo. A 

partir disso, tente suprir sua satisfação, mas sem deixar a qualidade de lado. 

3. Diversifique seu portfólio 

Tanto para você, como para seu cliente, é mais vantajoso que, em uma única 

visita, sejam feitos mais de um procedimento. Por isso, ofereça serviços que 

resolvam problemas distintos. Aproveite ao máximo o momento do atendimento para 

divulgar outros serviços. Por exemplo, você pode estar fazendo um tratamento 

corporal, como para redução de celulite, e divulgar seu serviço de limpeza de pele. 

 

Atendimento a domicilio (Fig.165). 

 

 
 Fonte: BLOGCASADAESTETICA. 

 

4. Tenha os equipamentos certos 
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Para realizar protocolos de fisioterapia e estética em domicílio, é necessário 

ter os equipamentos portáteis e os acessórios corretos. Existem novas tecnologias, 

como o jato de plasma, que oferecem resultados incríveis e são portáteis. E lembre-

se: você sempre pode fazer um “mimo” a mais. Aposte em aromaterapia e 

acessórios para bem-estar e tente sempre fazer mais com menos. 

Se está preocupado em adquirir seus aparelhos portáteis e não obter retorno 

financeiro, você pode usar uma calculadora inteligente para saber o retorno de cada 

investimento que irá fazer (conteúdo.casadaestetica.com.br/calculadora) para 

receber gratuitamente a calculadora. 

DICAS PARA FIDELIZAR CLIENTES DE ESTÉTICA 

Um dos principais objetivos do dono de uma clínica de estética é além de 

aumentar o número de clientes, fazer com que eles tenham uma relação de 

fidelidade com o estabelecimento. Quando ele cria este laço, é um indicativo de que 

a pessoa possui confiança no trabalho que é feito. Além disso, o cliente simboliza 

um portfólio vivo para atrair novas pessoas para sua clínica. Por exemplo, unhas 

bem feitas ou uma pele bonita são alvos de elogios e a pessoa pode indicar o seu 

trabalho.  

 

O que devo fazer para fidelizar clientes de estética (Fig.166). 

 

 
 Fonte: GESTAODEESTETICA. 

 

Por isto, é sempre importante criar um vínculo de fidelização com seu cliente. 

Vamos dar alguns exemplos do que é essencial para isto. Confira: 

Educação e simpatia 
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   Esse é um requisito básico para qualquer atendimento ao público. Nenhum 

cliente gosta de ser mal atendido ou passar por uma situação de constrangimento 

por um tratamento ruim que possa ter sofrido por parte de algum funcionário da 

clínica de estética. Por isto, tanto você quanto qualquer pessoa que trabalhe neste 

local devem sempre prezar por um atendimento educado. Mesmo que a pessoa 

venha a ser rude com qualquer um que esteja trabalhando ali, é fundamental que se 

mantenha a compostura e a educação. Por isto, faça um treinamento com todos os 

funcionários que trabalham ali. Crie um padrão de atendimento que deve ser 

seguido por todos: sempre cumprimentar o cliente, perguntar no final se ficou 

satisfeito, agradecer pela preferência, etc. Assim você cria um padrão de conduta, 

podendo advertir aqueles que fugirem da norma. 

Crie um ambiente especial 

   Toda pessoa gosta de se sentir acolhida aonde vai. Criar um ambiente 

diferenciado, que mexa com o imaginário do cliente, que gere conforto é essencial 

para fazer com que ele goste de ficar ali. Principalmente quando se trata de 

procedimentos demorados. Por isto, criar um ambiente climatizado, limpo, com 

poltronas de espera confortáveis, música e decoração, passará um clima 

interessante para o público. Lembre-se também de sempre cuidar das questões de 

higiene.  

 

Recepção de clinica (Fig.167). 

 
 Fonte: HELIOPRINT.COM. BR/BLOG. 

 

Programa fidelidade 
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   Incentivar que seus clientes continuem fazendo seus procedimentos com 

você é fundamental. Para isto, programas de fidelidade são uma ótima saída para 

“prender” o público. Por exemplo, ganhar um design de sobrancelha ou limpeza de 

pele após 10 procedimentos, ou então um desconto em algum outro procedimento 

da clínica, por exemplo. Segue alguma das principais formas para fidelizar: cupom 

de desconto, programa de pontos, vale presente ou voucher que pode ser nominal 

ou livre podendo oferecer serviços, pacotes ou produtos.  

Promoções por indicação 

   Uma das vantagens da fidelização é fazer com que a satisfação renda 

indicações para novos clientes. Por isto, é importante incentivar que eles levem 

novas pessoas para a clínica. Oferecer um desconto em um procedimento caso leve 

uma amiga pode ser uma boa saída. Assim, o amigo conhecerá os serviços e 

poderá fazer outros procedimentos, e até mesmo virar uma nova cliente fiel.  

Atendimento diferenciado 

   Todo cliente gosta de ser agradado. Promoções em datas especiais, tais 

como aniversário, dia da profissão, dia das mães, dia da mulher é uma forma de 

mostrar um carinho especial para com os clientes. Por isto, um mimo (que pode ser 

promoção, nos procedimentos, ou até mesmo pequenos brindes), pode acabar 

conquistando a fidelidade dos clientes. 

 

Sabonete líquido personalizado (Fig.168). 

 
Fonte: ELO7. 
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Estas são dicas fundamentais para você fazer para criar laços com seus 

clientes e fidelizá-los. Você pode até estabelecer relações de amizade com eles, 

mas como nem todos dão abertura para isto, o mais certo é seguir as dicas que 

indicamos. 

Coloque-as em prática e veja como os resultados serão positivos, fidelizar 

clientes de estética não é tão complicado quando se conhece o cliente. 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Quais as estratégias de marketing explanadas acima? 

 
 

 

 

 

 

2- Complete as frases: 

A) As clínicas de beleza devem garantir condições de 

.............................................. previstas nas normas da ................................................  

B) Todos os materiais de uso ........................ necessitam ser 

..................................., sem exceção. A assepsia deve acontecer nos 

.................................., ..................................., ............................., .....................  

.............................. e nas ................................... no sentido de evitar .......................... 

C) Tente entender qual é o .................................. dos seus clientes: se estão 

dando preferência ao atendimento a ................................... por conta do 

................................. ou .............................................., por exemplo. A partir disso, 

tente suprir sua ......................................., mas sem deixar a ............................ de 

lado. 

D) Para realizar protocolos de fisioterapia e ................................. em 

domicílio, é necessário ter os equipamentos ............................. e os ........................... 

corretos. 

E) Nenhum cliente gosta de ser ................................................... ou passar 

por uma situação de ................................................. por um tratamento ruim que 

possa ter sofrido por parte de algum ........................................................................... 

Por isto, tanto você quanto qualquer pessoa que trabalhe neste local devem sempre 

prezar por um ................................................................. 
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F)Toda pessoa gosta de se sentir ............................................ aonde vai. 

Criar um ambiente diferenciado, que mexa com o ............................... do cliente, que 

gere ...................................é essencial para fazer com que ele ................................ 

de ficar ali. 

 

20. MAQUIAGEM 

 

Como se maquiar passo a passo (Fig.169). 

 
Fonte: MUITOCHIQUE. 

 

A maquiagem é cada vez mais amada pelas mulheres, pois tem o poder de 

realçar a beleza e esconder imperfeições. Além disso, tem como principal objetivo 

levantar a autoestima. 

A maquiagem é uma arte, e deve ser feita delicada e corretamente. Além 

disso, é essencial remover a maquiagem todos os dias, antes de dormir. Há vários 

truques que podem ser feitos com a maquiagem, que transmitem a impressão de 

realçar o olhar, diminuir o nariz, afinar o rosto, etc. Devemos sempre lembrar que a 

maquiagem deve ser feita de acordo com cada pessoa, ou seja, o que pode ficar 

bem em tal pessoa, talvez não combine com o formato de rosto da outra pessoa. 

A preparação de pele é essencial para uma maquiagem bonita, porém deve 

ser muito bem feita e de acordo com o tom de pele da pessoa. 

COMO LIMPAR A PELE 

Como deixar sua pele com aspecto saudável (Fig.170). 
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Fonte: DIARIOBELEZA. WORDPRESS.COM/2016/11/16/. 

 Preparar a pele para receber a maquiagem é a etapa inicial. 

 Para isso você vai precisar de: 

- Protetor solar (se a maquiagem não contiver fator de proteção FPS de 15 

no mínimo utilize-o separado); 

- Produto de limpeza para seu tipo específico de pele: (oleosa, mista, normal 

ou seca); 

- Hidratante para o rosto ou tonificante; 

- Esfoliante; 

- Creme para região dos olhos (pois a região é mais sensível); 

- Demaquilante (caso necessite tirar algum resquício de maquiagem); 

- Algodão/lenços de limpeza para o rosto. 

 

1- PASSO 

Higienizar a pele: É fundamental para eliminar as células mortas, impurezas 

e desobstruir os poros e manter a oxigenação da pele. 

Produtos necessários: 

- Demaquilante: Sua função é retirar toda maquiagem e impurezas; 

- Cremes: Estes por sua vez são mais indicados para pessoas possuem a 

pele denominada seca, pois contem mais óleo em sua formulação. Pessoas de pele 

oleosa não devem utilizar cremes. 

- Sabonetes: São responsáveis por limpar a pele superficialmente. Utilize 

sabonete especifico para o rosto nunca o mesmo que você usa no corpo. 

- Emulsões: Usado para pele mista e seca. 

- Géis: Deve ser usado em pele oleosa. 

- Loções: Pode ser usado em pele mista ou oleosa (porém o mais indicado 

para pele oleosa é o gel mesmo). 

https://diariobeleza.wordpress.com/2016/11/16/como-deixar-sua-pele-com-aspecto-saudavel/
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2- PASSO 

Tonificar a pele: O tônico é um complemento da limpeza, pois ele por sua 

vez equilibra o PH da pele, serve como calmante e controla a oleosidade, ajudando 

na fixação da maquiagem. 

Cuidado: Não deve ser utilizado em pele sensível. 

Hidratar: Os hidratantes podem ser encontrados em forma de: 

Loções, cremes, emulsões ou géis. 

Cuidado: Deve ser usado (hidratante) conforme seu tipo de pele (mista, 

seca, oleosa ou normal). 

Dica: 

- Use protetor solar (SEMPRE); 

- Retire a maquiagem antes de dormir; (Não adianta apenas passar 

demaquilante...). Passe-o e depois lave o rosto com água abundante para tirar toda 

a maquiagem. Dormir com maquiagem além do envelhecimento da pele ajuda ao 

aparecimento de espinha. 

- Lave seu rosto de preferência com sabonete neutro; 

- Nunca esprema espinhas ou cravos; 

- Beba muita água. 
 

Para maquiagem durar mais segue três dicas: 

1-Passe gelo no rosto antes de começar a maquiagem; (FECHA OS 

POROS); 

2-Utilize spray fixador para maquiagem; 

3-Lave seu rosto com água termal. (AS CELEBRIDADES USAM MUITO A 

ÁGUA TERMAL COMO SEGREDO DE MAQUIAGEM). 

TIPOS DE PINCÉIS PARA MAQUIAGEM 

Mini guia de pincéis de maquiagem para arrasar no make! (Fig.171). 
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   FONTE: NAILONLINE. NET. 

 

MOVIMENTOS CORRETOS PARA A APLICAÇÃO DOS PRODUTOS 

Como aplicar o creme facial da hinode de forma correta (Fig.172). 

http://nailonline.net/
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Fonte: COMOVIVERFELIZ. 

 

ETAPAS DA MAQUIAGEM 

Produtos: 

Primer 

O primer é fundamental como primeiro passo da maquiagem porque além de 

deixar a textura da pele mais suave e com poros e linhas finas menos visíveis, ajuda 

a manter a make com aparência de recém-feita por muito mais tempo. Isso acontece 

porque ele forma uma espécie de película protetora sobre a pele, impedindo que ela 

sugue a água da base fazendo o look craquelar com o passar das horas. 

Existem diversos tipos de primer, com várias funções diferentes. Para peles 

oleosas, o ideal é escolher um primer que diminua os poros e o brilho. Para peles 

normais e secas, o ideal é escolher um primer que hidrate e deixe uma textura 

aveludada à pele. 

Há também o primer específico para a região dos olhos, que aumenta a 

fixação e intensifica a cor das sombras. O primer para olhos também deve ser 

aplicado antes da maquiagem. 

Além do primer para o rosto e para os olhos, há também o primer específico 

para os lábios. Não interfere na cor do batom, e serve para aumentar a fixação. 

Como aplicar 

Na face: faça a aplicação em partes, para melhores resultados. Aplique em 

todo o rosto e espalhe com movimentos firmes, mas sem esfregar o produto sobre a 

pele. 
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Nos olhos: aplique em toda a pálpebra móvel com a ponta dos dedos ou com 

um pincel de base ou corretivo. Espalhe com movimentos firmes, mas sem esfregar 

o produto sobre a pele. 

Nos lábios: basta aplicar sobre os lábios antes de passar o batom ou gloss. 

Base 

A base tem a função de uniformizar a pele, disfarçar poros abertos e corrigir 

imperfeições. Porém, para um bom resultado, é essencial escolher um tom correto 

de base, e saber aplicar corretamente. 

O tom da base deve ser da mesma tonalidade de sua pele. Para escolher a 

base ideal antes de comprar, teste em alguma área do rosto, e não em outra parte 

do corpo. Só assim você conseguirá escolher o tom correto, até porque é no rosto 

que ela será aplicada. 

A base deve ser aplicada em todo o rosto e pescoço, e se possível, opte por 

bases que contenham filtro solar (FPS 15 no mínimo) em sua composição. 

 

Curso de automaquiagem guia para escolha e aplicação da base (Fig.173). 

 
Fonte: ACORDABONITA.COM/2013/09.   

Escolhendo a Base 

Para peles oleosas, o indicado é escolher uma base que seja “oilfree”, ou 

seja, “livre de óleo”. Para peles secas ou mistas, a base pode ser líquida ou 

cremosa. 

Como aplicar a base 

http://www.acordabonita.com/2013/09/curso-de-automaquiagem-guia-para-escolha-e-aplicacao-da-base/
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A base pode ser aplicada com um pincel próprio, com a ponta dos dedos ou 

então com uma esponja, dependendo do tipo de base. Deve ser aplicada em todo o 

rosto e pescoço, e se necessário puxar até o começo do colo. 

Tipos de Base 

Base líquida: esta é a base mais conhecida e encontrada. É fácil de aplicar, e 

possui um efeito mais leve e natural na pele. Pode ser usada em dias mais quentes, 

é ideal para o dia-a-dia e é indicada para peles sem muitas imperfeições. 

 

Base liquida FPS 15 (Fig.174). 

 
Fonte: BELLAJOIASEACESSORIOS. 

 

Base cremosa: base com ótima cobertura, ideal para disfarçar imperfeições. 

Ela é mais oleosa, por isso é indicado usar em dias mais frios ou então à noite. 

 

Erros de maquiagem que te deixa envelhecida (Fig.175). 

 
Fonte: FESTASDICAS.COM. BR/2016/11/27/5. 

 
 

Base em pó: como o pó ajuda na absorção da oleosidade, esta base é uma 

boa opção para peles oleosas. Opte pelas minerais, que não possuem óleo e 

ajudam ainda a tratar a pele. 

 

Base em pó Mary Kay bronze (Fig.176). 
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Fonte: EMPORIOMAKEUP.COM. BR/PRODUTO/370399. 
 

Base em mousse: deixa um efeito natural na pele. Como a maioria das 

fórmulas não possui óleo e pode ser usada em peles oleosas. 

Além disso, também pode ser aplicada em peles maduras, pois não acumula 

nas linhas de expressão. 

 

Base mousse efeito pó (Fig.177). 

 
Fonte: PAUSAPARAFEMINICES. 

Base compacta: tem textura cremosa e seu acabamento é mais opaco. Não 

deve ser utilizada em peles secas, pois pode deixar um aspecto artificial. 

 

Revlon Color Stay Compact Concealer Natural (Fig.178). 

 
Fonte: AMAZON. 

 

CORRETIVO 
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O corretivo é um item muito importante na maquiagem. Com ele conseguimos 

disfarçar pequenas imperfeições no rosto. O corretivo é ótimo para esconder as 

temidas olheiras. 

Existem diversos tipos de corretivo, porém devemos escolher um específico 

para o tipo de pele e o que se adaptar melhor. O tom do corretivo deve ser o mesmo 

que a tonalidade da pele, e assim como a base, também deve ser testada no rosto. 

Como aplicar o corretivo 

Com a ponta dos dedos ou com um pincel específico, aplique o corretivo 

delicadamente dando leves batidinhas sobre a pele, apenas nas áreas com 

imperfeições. 

 

Como usar corretivo para a maquiagem perfeita (Fig.179). 

 
Fonte: BELEZAINTERATIVA. 

Tipos de Corretivo 

Corretivo líquido: é mais indicado para a região dos olhos, para rugas mais 

leves, poucos cravos e olheiras mais suaves. 

 

Favorito da vez corretivo all hours da ysl (Fig.180). 

 
Fonte: BLOGLOVIN.COM/BLOGS/E-AI-BELEZA-2585849. 
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Corretivo em bastão: é ideal para disfarçar olheiras, porém deve ser aplicado 

dando leves batidinhas, para não ficar exagerado. 

 

Corretivo em bastão bege claro (Fig.181). 

 
Fonte:  GRAZICOSMETICOS.  

Corretivo em caneta/lápis: indicado para disfarçar espinhas e pequenas 

manchas. É necessário cuidar ao aplicar para não destacar as imperfeições. 

Nuevo corrector natural de la pluma de base de maquillaje com 2 colores (Fig.182). 

 
 Fonte: LIGHTINTHEBOX. 

Corretivo cremoso: o corretivo cremoso também pode ser encontrado como 

corretivo em bastão. Tem boa cobertura, e é ideal para esconder manchas e olheiras 

mais escuras. É indicado para pelas secas e mistas. 

 

Corretivo alta cobertura quem disse, Berenice? (Fig.183). 

https://www.grazicosmeticos.com.br/avon-pronta-entrega/avon-maquiagem-ideal-face-corretivo-em-bastao-bege-claro-1-7-g-51934-8
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Fonte: COISASDEDIVA.COM. BR/2015/08. 
 

Corretivo mineral: é ideal para obter um efeito mais leve e natural. Este 

corretivo é feito com minerais extraídos da natureza. É indicado para peles mistas, 

oleosas e sensíveis. 

 

Marykay love uka (Fig.184). 

 
 

Fonte: PICPANZEE. 

 

CORRETIVO COLORIDO 

VERMELHO – diminui manchas esverdeadas e disfarça manchas brancas. 

VERDE – disfarça manchas avermelhadas. Exemplo: espinhas. 

LARANJA – disfarça manchas brancas e olheiras azuladas. 

AZUL – neutraliza manchas de tom alaranjado. 

AMARELO – ideal para disfarçar olheiras escuras, manchas mais escuras do 

sol e pequenos hematomas. 

ROXO – neutraliza manchas esverdeadas e hematomas. 

LILÁS – disfarça manchas de tom marrom, e imperfeições alaranjadas ou 

amareladas. 

ROSA – disfarça manchas de tom marrom, manchas amareladas e 

espinhas. 
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Corretivos (Fig.185). 

 

 Fonte: SUELLENNCARVALHO. WORDPRESS. 

 

PÓ FACIAL 

 

Pó compacto (Fig.186). 

 
Fonte: BLOGDAPATE. WORDPRESS. 
 
 

            O pó facial, assim como a base, é um item de maquiagem indispensável para 

a preparação da pele. Utilizado para finalizar a maquiagem, o pó facial tem como 

objetivo retirar o brilho excessivo da pele e proporcionar um acabamento aveludado. 

O pó facial deve ser aplicado em todo o rosto e pescoço, com a ajuda de um 

pincel ou esponja. 

Tipos de Pó 
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Compacto: possui uma textura mais pesada, por isso é necessário aplicar 

delicadamente sobre a pele. Por não fazer sujeira, este é o pó ideal para ser levado 

na bolsa. Se a pele for oleosa, o ideal é escolher as fórmulas oil-free. 

 

Pó compacto koloss (Fig.187). 

 
Fonte: MAKEUPLOVERS. 

 

Solto: tem textura leve, remove o excesso de brilho da pele e prolonga o 

efeito da base e do corretivo. 

 

La Bella Donna Pó Loose Mineral Foundation SPF 20 (Fig.188). 

 

 
Fonte: KATRINATIQUE. 

 

Translúcido: tem cobertura leve e praticamente sem cor. Deixa um aspecto 

natural na pele, fixa bem a base e o corretivo, sem alterar a tonalidade dos produtos. 

Deixa um acabamento aveludado na pele, e pode ser compacto ou solto. 

 

Pó compacto translúcido antibrilho (Fig.189). 
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Fonte: NEGABELLA.COM. BR/PD-63032C.  

 

Mineral: tem textura leve e deixa um acabamento suave na pele. Possui 

minerais naturais em sua composição e pode ser usado em todas as peles. Tem boa 

fixação, e pode ser compacto ou solto. 

 

Pó translúcido mineral crystal (Fig.190). 

 

 
Fonte: BAIMS.COM.BR/SHOP. 

Pó Fixador: é um pó translúcido, especial para a fixação da maquiagem. 

Garante uma maquiagem duradoura. 

 

Banana powder fixador (Fig.191). 

 
Fonte: MAISVAIDOSA.  

 



 

182 
 

Iluminador: é indicado para iluminar e destacar algumas regiões do rosto. 

Exemplo: acima das maçãs do rosto e perto das têmporas. É bastante utilizado em 

truques de maquiagem, e junto com o pó bronzeador. 

 

Pó iluminador becca shimmering skin perfector pressed (Fig.192). 

 

 
 

Fonte: JOHNLEWIS. 
 

Pó Bronzeador/Bronzer: pó com tons em marrom, indicado para deixar um 

efeito bronzeado na pele. Opte pelos que contenham menos brilho, e não muito 

escuros. 

 

Linda menina cosmeteria (Fig.193). 

 
 
Fonte: HOTSTA. NET/TAG.  
 

 

O pó bronzeador, ou bronzer, também serve para fazer efeitos e truques de 

maquiagem, como, por exemplo, afinar o rosto. Para um efeito bronzeado, aplique 

nas maçãs do rosto, queixo e testa. Aplique aos poucos, delicadamente, para não 

ficar mais escuro do que o desejado. 
 

BLUSH 

http://hotsta.net/tag/lindameninacosmeteria
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O blush tem como principal função deixar um aspecto saudável ao rosto. É 

necessário que o blush escolhido seja do tom certo, e deve também ser aplicado 

delicadamente para não parecer exagerado. 

Com o blush também é possível criar efeitos na maquiagem, como afinar, 

arredondar ou alongar o rosto. 

Como aplicar 

Veja abaixo algumas dicas de como aplicar o blush de acordo com seu 

formato de rosto: 

Rosto redondo: aplique o blush no alto das maçãs do rosto. Para afinar, 

aplique um blush mais escuro nas laterais do rosto. 

Rosto quadrado: assim como no rosto redondo, aplique nas laterais do rosto 

para afinar. 

Rosto oval: com movimentos circulares, aplique o blush nas maçãs do rosto. 

Rosto triangular (coração): aplique o blush nas laterais, e na parte mais baixa 

das maçãs do rosto. 

 

Segredos do blush (Fig.194). 

 
 Fonte: OFLUMINENSE.COM. BR/PT-BR/REVISTA. 

 
 

Tipos de Blush 

Blush em pó/compacto – é o mais utilizado e mais fácil de ser encontrado. 

Deve ser aplicado com um pincel próprio de blush e tem ótima fixação. 

É indicado para todos os tipos de pele, especialmente peles oleosas. 
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Líquido/Mousse/Cremoso – este tipo de blush tem uma textura mais pesada, 

por isso não é tão indicado usar em dias quentes, pois pode acabar derretendo ou 

deixando excesso de brilho na pele. 

Deixa um efeito natural na pele, porém deve ser aplicado aos poucos, com a 

ponta dos dedos ou com uma esponja. É indicado para peles secas. 

Mineral – assim como o blush em pó, este também tem textura leve e deixa 

um aspecto natural sobre a pele. Como contém ingredientes naturais, causa menos 

alergias e não entope os poros. Tem boa fixação, e deve ser aplicado com um pincel 

próprio para blush. É indicado para todos os tipos de pele, especialmente peles 

sensíveis. 

Bastão – como possui uma textura mais rígida, tem ótima fixação. Pode ser 

aplicado diretamente sobre a pele, ou então com a ajuda de uma esponja. Após 

aplicar o ideal é espalhar com os dedos, para criar um efeito mais natural. É indicado 

para peles mistas e secas. 

Tom de blush ideal 

Pele branca (rosada) – para este tom de pele, o ideal é escolher um blush de 

tom pêssego ou de tons alaranjados. 

Pele branca (amarelada) – os tons rosados combinam com a pele branca 

amarelada. Não escolha os tons de pêssego ou tons alaranjados, pois não irão 

destacar neste tom de pele. 

Pele morena – como a pele morena possui tonalidade entre a pele branca e a 

pele negra, é mais fácil escolher os tons de blush para este tom de pele. Este tom de 

pele combina tanto com tons rosados, quanto com tons de coral e bronze. 

Pele negra – o ideal é escolher tons mais escuros, como marrom escuro e 

terracota. Evite os tons rosados. 
 

Qual blush combina com o seu tom de pele? (Fig.195). 
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Fonte: MAKECOISAETAL.COM. BR/NOTICIA/22/. 

  

OLHOS 
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O que mais chama a atenção na maquiagem é a parte dos olhos. Claro que 

sem a pele preparada, e um belo batom a maquiagem fica incompleta, porém nada 

mais belo do que uma maquiagem bem feita nos olhos, com sombra, lápis, 

delineador e máscara para cílios. 

Vamos ver agora os principais itens de maquiagem utilizados para enfeitar e 

destacar os olhos: 

Sombras 

 

Kit de palete de sombras para sombra de olhos (Fig.196). 

 

Fonte: BR.BANGGOOD.COM/POPFEEL-120-COLORS-MINI-EYESHADOW.  

 

Com as sombras conseguimos fazer vários tipos de maquiagem e criar 

diversos efeitos. Porém para isso, devemos conhecer os tipos de sombra e saber 

como aplicá-las. Veja abaixo os principais tipos de sombra 

Sombra em pó – sombra fácil de encontrar e tem ótima fixação, porém deve 

ser aplicada com um pincel. É necessário aplicar aos poucos, para não cair resíduos 

no rosto. 

Sombra compacta – este tipo de sombra possui partículas ultrafinas e 

acabamento aveludado. É fácil de aplicar e de encontrar. Pode ser aplicada com um 

pincel ou com a ponta dos dedos. 

Sombra líquida, em mousse ou cremosa – este tipo de sombra possui leve 

brilho. É necessário ter cuidados ao aplicar, para não ficar acumulada na pálpebra. 

O ideal é aplicar aos poucos com a ponta dos dedos. 

Sombra em lápis – ideal para delinear e marcar o contorno dos olhos. Com 

esta sombra podemos fazer efeitos também, como um delineado colorido por 

https://br.banggood.com/POPFEEL-120-Colors-Mini-Eyeshadow-
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exemplo. Assim como a sombra líquida, é necessário ter cuidado ao aplicar para não 

acumular na pálpebra. 

Lápis 

Como passar lápis preto no olho (Fig.197). 

 
Fonte: BELEZA. UMCOMO.COM. BR/ARTIGO. 

 

O lápis de olho faz toda a diferença na maquiagem. Ele consegue realçar e 

destacar a beleza dos olhos. 

Lápis Preto – o lápis preto tem como principal função contornar e realçar o 

olhar. É possível usá-lo como delineador, como sombra, ou apenas na linha d’água. 

Lápis Branco – o lápis branco também possui diversas funções, e é muito 

utilizado em várias maquiagens. Pode ser usado como lápis, sombra e iluminador. 

Utilize o lápis branco na linha d’água, para dar a impressão de olhos maiores. 

Há duas maneiras de iluminar o olhar e a maquiagem com o lápis branco: 

aplicar o lápis no canto interno do olho; aplicar abaixo das sobrancelhas com a ponta 

dos dedos ou com um pincel fino. 

Delineador 

Como passar delineador e colocar cílios postiços sem erro (Fig.198). 
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Fonte: FABIANASCARANZI. 

 

O delineador é um item que faz toda a diferença em qualquer maquiagem. 

Pode ser o terror de muitas mulheres, devido à sua dificuldade de aplicar. Porém 

com alguns truques é possível fazer um lindo delineado sem borrar e estragar o 

resto da maquiagem já feita. 

Veja abaixo os principais tipos de delineador: 

Delineador líquido – é o tradicional, mais conhecido e fácil de encontrar. Deixa 

um efeito bonito e natural na maquiagem, porém é mais difícil de aplicar. É ideal 

para fazer traços mais finos. 

Delineador em gel – este tipo de delineador seca rápido, tem boa fixação e é 

mais fácil de aplicar. Porém é necessário utilizar um pincel específico para aplica-lo. 

Delineador em caneta – tem boa fixação, é mais prático e fácil de aplicar. 

Delineador em forma de lápis – este tipo de delineador é mais fácil de aplicar, 

porém não deixa o mesmo efeito que os outros tipos de delineadores. 

Delineador em pó – este tipo de delineador também é mais fácil de aplicar, 

porém é mais fácil de sujar e cair resíduos no rosto. É necessário aplicar 

delicadamente, com cuidado para não estragar o resto da maquiagem. O delineador 

em pó deixa um efeito mais natural e leve de delineado. 

 

Máscara para Cílios 

Como passar máscara de cílios (Fig.199). 

 
Fonte: PAPODECOSMETICO. 
 

A máscara para cílios, mais conhecida como rímel, é um dos itens preferidos 

e indispensáveis para a maioria das mulheres. Assim com a base, este item não 

pode faltar em nenhuma maquiagem. 

A máscara para cílios serve para dar volume aos cílios e realçar o olhar. 
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A máscara de cílios pode – e deve – ser utilizada em qualquer maquiagem, 

tanto para o dia, quanto para a noite. 

Mesmo sem alguma maquiagem elaborada, a máscara para cílios é usada 

por muitas mulheres no dia-a-dia, apenas para realçar o olhar. 

Existem diversos tipos de máscara para cílios, e cada uma tem uma função 

específica: dar volume; alongar; definir, etc. 

Vamos conhecer agora alguns dos principais tipos de máscara para cílios. 

Tipos de Máscara para Cílios 

Máscara para Cílios Preta – é a tradicional e mais utilizada entre as mulheres. 

Tem como objetivo escurecer os cílios e destacar o olhar. 

Máscara para Cílios Marrom – também destaca o olhar, assim como a 

máscara para cílios preta, porém deixa um aspecto mais natural. Ideal para o dia-a-

dia. 

Máscara para Cílios Colorida – além da cor preta e marrom, temos ainda a 

opção de tons coloridos, como: azul, roxo, rosa, verde, etc. Ideal para fazer uma 

maquiagem diferente ou criar efeitos na maquiagem. 

Máscara para Cílios: um lado preto e um lado branco – este tipo de máscara 

para cílios tem duas funções: um lado escurece e o outro lado serve para dar 

volume aos cílios. Primeiramente aplique a parte branca e espera secar. Depois 

aplique a parte preta por cima. 

Máscara para Cílios Transparente – esta máscara para cílios serve apenas 

para modelar, porém não escurece os fios. Ideal para usar no dia-a-dia. 

Máscara para Cílios Tubular (tube marcara) – esta é uma máscara para cílios 

com tecnologia. Suas cerdas possuem fibras, e ele cria uma espécie de tubo em 

volta de cada cílio, fazendo com que os cílios alonguem, criem volume e ótima 

fixação. 

Máscara para Cílios com Primer – tem a mesma função que o primer na 

maquiagem, porém este é específico para os cílios. Tem ótima aplicação, e deve ser 

utilizado antes de receber outra máscara para cílios. 

Máscara para Cílios Vibratória – como o nome mesmo diz, esta máscara para 

cílios, faz sozinha, o movimento de “zig-zag”, sem a necessidade de ser feito 

manualmente. Além disso, ajuda também a adicionar mais o produto desde a raiz, e 

faz com que os cílios ganhem volume e definição. 
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Máscara para Cílios à prova d’água – ideal para ser usado em ocasiões onde 

a maquiagem deva durar por horas. O lado positivo é que tem ótima fixação e fica 

firme por horas. O lado negativo é que os cílios ficam muito duros e podem acabar 

quebrando facilmente. 

Por isso na hora de remover, é necessário utilizar um produto específico. 

Tipos de Aplicador 

Para saber qual efeito você deseja, é necessário conhecer os tipos de 

aplicador de máscara para cílios. Veja abaixo os principais: 

Cerdas curtas e grossas – ideal para dar volume aos cílios. 

Cerdas arqueadas – tem a função de curvas os cílios para cima. 

Cerdas finas e duras – ideal para alongar os cílios, sem criar “gomos” do 

produto. 

Cerdas separadas – tem a função de pentear e deixar os cílios mais soltos. 

Cerdas alternadas – deixam os cílios bem definidos. 

Aplicador em forma de “ouriço” – diferente dos tradicionais, este tipo de 

aplicador é ideal para ser aplicado de qualquer ângulo. É possível aplicar em todos 

os cílios com este aplicador, principalmente no canto interno do olho. 

Escovinha – indicado para dar volume aos cílios. 

Pente – serve para pentear os cílios durante a aplicação da máscara, para 

que fiquem definidos. 

Mix Escovinha + Pente – ótima combinação para dar volume e definir os 

cílios. 

 

Batom (Fig.200). 

 
Fonte: MAISDICASDEMAQUIAGEM. WORDPRESS. 
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Mais um item de maquiagem indispensável: BATOM. É impossível imaginar 

uma bela maquiagem, sem batom, certo? 

Apesar de conhecer e ter, muitas mulheres não sabe que existem vários tipos 

de batom. Há diferentes tipos, texturas e cores. Vamos conhecer um pouco mais 

sobre este item de maquiagem tão famoso? 

Batom cremoso – é o batom tradicional, e o preferido de muitas mulheres. É 

fácil de aplicar, tem boa fixação e grande intensidade de cor. Apenas é preciso ter 

alguns cuidados ao aplicar, se os lábios estiverem muito ressecados. 

Batom líquido – fácil de aplicar, dá um efeito brilhoso nos lábios. 

Gloss labial – é bem parecido com o batom líquido, porém tem textura mais 

leve e cor mais transparente. Possui muito brilho, porém fixação baixa. Deve ser 

retocado algumas vezes ao dia, e tem boa hidratação para os lábios. 

Batom cintilante – possui brilho leve, geralmente perolizado. Tem baixa 

intensidade de cor, porém pode ser aplicado por cima de outro batom. 

Batom matte – possui grande intensidade de cor, mas não oferece brilho. Tem 

aspecto seco, por isso que é essencial estar com os lábios hidratados antes de 

aplicar o batom matte, para não criar um aspecto de pequenas rachaduras. 

Batom acetinado – não possui brilho, mas oferece bastante cor aos lábios. 

Deixa a cor pura. 

Cor de batom para cada tipo de pele 

Veja abaixo algumas sugestões de cores que combinam para cada tom de 

pele: 

BRANCA– tons de rosa, laranja e vermelho. 

MORENA – tons de vermelho, pink e nude. 

NEGRA – tons de dourado, marrom e bronze. 

ORIENTAL – tons de rosa, nude e vermelho escuro. 

Dicas 

Para uma boca nude, aplique corretivo ou base nos lábios, e por cima um 

gloss labial. Espalhe com a ponta dos dedos ou com um pincel para lábios. 

Outra dica legal é aplicar o corretivo ou base antes de passar um batom 

colorido, para aparecer a cor real do batom. 

Para as duas dicas é essencial hidratar bem os lábios, pois tanto o corretivo, 

quanto a base podem ressecar. 
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Cílios postiços (fig.201).  

 
 Fonte: PT. ALIEXPRESS.COM/ITEM/3D-MAGNET. 

 

Os cílios postiços servem para dar volume, realçar o olhar e aumentar o 

comprimento dos cílios. Fazem toda a diferença na maquiagem, e são adorados por 

praticamente todas as mulheres. 

Os cílios postiços têm o poder de alterar a expressão do olhar. Porém devem 

ser aplicados de forma correta e no tamanho ideal para cada olho. 

Os cílios postiços geralmente são utilizados em maquiagens mais elaboradas, 

porém nada impede de usar no dia-a-dia, ou em maquiagens mais simples, basta 

usar de forma e tamanho natural. 

Os cílios postiços são encontrados em diversas formas, tamanhos e cores. 

Podem ser feitos de cerdas naturais ou artificiais. Vamos conhecer abaixo os tipos 

de cílios postiços. 

Tipos de Cílios Postiços 

Cílios inteiros – é o mais fácil de encontrar, e é completo como o nome diz. 

São vendidos em pares, e podem ser volumosos, mais finos, naturais, etc. 

Cílios em tufos – também é fácil de encontrar, e, diferentes dos inteiros, estes 

são vendidos em pequenos pedaços. É mais difícil de aplicar, já que deve ser 

colocado pedaço por pedaço, porém deixa um efeito mais natural. 

Cílios para a parte inferior – estes cílios postiços são específicos para a parte 

inferior. 

Cílios cantoneira – servem para aplicar apenas no canto externo do olho, e 

deixam um efeito natural e bonito, além de valorizar o olhar. São vendidos prontos 

já, porém se não encontrar, basta comprar os cílios inteiros, cortar na metade, e usar 

apenas no canto externo do olho. 
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Além dos cílios postiços na cor preta, existem ainda os coloridos e artísticos, 

que também são fáceis de encontrar. 

Como colocar cílios postiços 

1 – Primeiramente, retire os cílios postiços da embalagem, de preferência 

com uma pinça. 

2 – Verifique o comprimento dos cílios de acordo com o tamanho do olho. Se 

necessário, corte os cílios para ficar no tamanho ideal. 

3 – Passe a cola (específica para aplicar cílios postiços) nos cílios postiços. 

Vá aplicando aos poucos, para não sobrar cola. Espere alguns segundos para secar 

um pouco, isso fixa melhor. 

4 – Com a ajuda da pinça ou com a ponta dos dedos, comece colocando os 

cílios postiços desde o canto interno até o canto externo da pálpebra, rente aos 

cílios superiores naturais. 

5 – Depois dos cílios postiços estarem posicionados corretamente, pressione 

levemente para fixá-los. 

6 – Para fazer um acabamento bonito, faça um traço com o delineador preto 

rente aos cílios superiores. Assim o efeito ficará mais natural, e o delineado irá 

esconder qualquer resíduo de cola que estiver aparecendo. 

E pronto. Se desejar você pode aplicar algumas camadas de máscara para 

cílios antes ou depois. 
 

DICAS DE AUTOMAQUIAGEM 

A automaquiagem não é difícil, mas precisa de prática e paciência. Muitas 

mulheres amam lidar com maquiagem, mas por não conseguirem um resultado 

satisfatório logo nas primeiras tentativas, desistem e recorrem aos profissionais.  

Acontece que não é todo mundo que consegue ter um maquiador profissional 

à sua disposição 24 horas por dias, e aprender um pouco de automaquiagem, é um 

tanto quanto libertador, já que você não vai depender de ninguém. 

 

Automaquiagem para iniciantes (Fig.202). 
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Fonte: BLOG. BELLACOTTON. 

 

Se você é iniciante em automaquiagem, aqui vai um aviso: no começo tudo 

parece complicado, mas, com a prática, você logo estará fazendo makes bem 

trabalhadas porque ninguém se tornou uma grande makeupartist da noite para o dia. 

E se você está começando esse caminho, aqui vão algumas dicas para você se 

inspirar. 

 

Guia da automaquiagem dicas e passo a passo para você aprender a se maquiar 
(Fig.203). 

 

 
Fonte: VIVALINDA. BOTICARIO. 

 

 

1. A primeira dica quando o assunto é maquiagem é identificar o que 

gostamos mais no nosso rosto. O que não gostamos tanto, disfarçamos, e o que 

adoramos, damos aquele up pra destacar!  

2. Use pincel. Muita gente acha que pincéis são difíceis de usar, mas eles 

são fundamentais – principalmente para quem não é um expert no assunto – porque 

http://vivalinda.boticario.com.br/maquiagem/para-aprender-de-vez-o-guia-completo-dos-pinceis-de-maquiagem
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aplicam os produtos de forma mais leve e de um jeito que dá para corrigir fácil 

quando se erra alguma coisa. 

3. Na hora de comprar a sua base, não caia no erro de testar a cor na mão 

ou no pulso. A pele do rosto é, sim, diferente dessas partes! 

4. Quando for escolher o corretivo, escolha na mesma cor da base para não 

correr o risco de ficar com a área abaixo dos olhos em um tom mais claro. 

5. Retire completamente a make antes de dormir. Maquiagem nenhuma faz 

mal para a pele, mas seu rosto precisa respirar! 

 
Fonte: VIVALINDA. BOTICARIO. 

1. Limpar a pele para tirar a make é importante, mas limpá-la antes da make 

é tão importante quanto! Pele limpa deixa a make fixar e durar muito mais! Limpe e 

tonifique! 

2. Aplique na pele limpa o primer facial, que serve para minimizar o aspecto 

dos poros abertos e fazer a make durar bastante! Aplique com o pincel chanfrado de 

base. 

3. Depois do primer aplicado e absorvido pela pele, é hora da base! Não 

esqueça que deve aplicar com o pincel e não exagere na dose! 

4. O terceiro passo na preparação da pele é o corretivo. Você pode optar 

pelo Flash Iluminador ou pelo corretivo tradicional. Agora, é hora de usar os 

dedos. Aplique com o dedo anelar, dando leves batidinhas. 

5. Pele pronta! Agora é a vez do pó! O único segredo aqui é não carregar 

muito o pincel a cada passada para dar um aspecto mais sofisticado e leve à make. 

6. Para os olhos, escolha três cores de sombra: uma clara, uma 

intermediária e uma mais escura. Com o pincel de esponja, aplique a cor 

intermediária em toda a pálpebra móvel (onde fica o globo ocular), a mais escura no 

http://www.boticario.com.br/make-b--primer-facial-alta-definicao-30ml-14022/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
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canto externo do olho, fazendo um leve> (“V” deitado) esfumado, e a mais clara no 

côncavo da sobrancelha e no canto interno do olho, criando um ponto de luz. Pronto! 

Olhar lindo e iluminado! 

7. Na raiz dos cílios inferiores, aplique levemente o lápis para olhos na cor 

preta ou uma sombra preta esfumada com o pincel chanfrado, bem rente à raiz dos 

cílios. 

8. Para completar o olhar, entra na história a nossa queridinha máscara para 

cílios! Cuide para não deixar o pincel com excesso de máscara! Aplique várias 

camadas para ficar poderosa! 

9. O famoso ar saudável vem com o blush. Dê um sorrisinho na frente do 

espelho e passe na parte da bochecha que fica mais saliente. Para fica bem natural, 

nas extremidades da área em que você aplicou o blush, esfume de uma forma que 

não se perceba exatamente onde começa e onde termina o produto.  

10. Lábios lindos são lábios com cor, seja um nude charmoso, seja aquele 

vermelhão de arrasar! A dica aqui é sempre contornar os lábios antes (com o batom 

mesmo) e depois preencher! 

 

Truques de maquiagem para o seu tipo de rosto (Fig.204). 

 

Fonte: VEJASP. ABRIL.COM. BR/BLOG/TODABELLA. 

 

O QUE NÃO PODE FALTAR 

1. Base Líquida é a melhor para começar porque é superleve; 

2. Corretivo para dar aquela enxugada no aspecto cansado; 

3. Pó Facial para tirar o brilho da pele; 

4. Sombra; 

http://www.boticario.com.br/intense-base-liquida-376intensebase/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
http://www.boticario.com.br/intense-corretivo-380intensecorr/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
http://www.boticario.com.br/intense-po-compacto-383intensepoco/p
http://www.boticario.com.br/intense-sombra-385intensesomb/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
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5. Máscara para cílios; 

6. Lápis para olhos; 

7. Blush; 

8. Batom nude, rosa e vermelho, que vão te garantir ter batom para todas as 

ocasiões; 

9. Pincéis: de esfumar sombra, o de sombra chanfrado, o de pó facial e o de 

blush; 

10. E, para finalizar, demaquilante! Nunca durma com maquiagem!  

 

ATIVIDADE 

- AUTOMAQUIAGEM (COM MAQUIAGEM PRÓPRIA DO ALUNO) 

ORIENTAÇÃO DE MAQUIADORA CONVIDADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boticario.com.br/intense-circus-mascara-para-cilios-magnifique-24784/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
http://www.boticario.com.br/intense-lapis-para-olhos-2015020202/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
http://www.boticario.com.br/intense-blush-compacto-378intenseblus/p
http://www.boticario.com.br/intense-batom-hidratante-375intensebato/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
http://www.boticario.com.br/kit-de-pinceis-intense-37261/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
http://www.boticario.com.br/intense-demaquilante-cremoso-150ml-16261/p?utm_source=Boticario&utm_medium=VivaLinda&utm_term=Conteudo&utm_content=guia-da-automaquiagem-dicas-e-passo-a-passo-para-voce-aprender-a-se-maquiar&utm_campaign=w3haus_conteudo_vivalinda
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