Biomedicina Estética
O aluno será capaz de identificar as principais disfunções estéticas, bem como
compreender o processo fisiopatológico para a escolha do melhor plano terapêutico dentro
das habilidades do profissional Biomédico Esteta. Por meio da realização da pós, o aluno
estará apto a operar equipamentos e realizar procedimentos para biomédicos habilitados
nessa especialidade, conforme previsto pelo Conselho Federal de Biomedicina (CFBM).




Conhecimentos: Compreensão das principais disfunções
estéticas, bem como dos processos fisiopatológicos, por meio de
fundamentação teórica e aulas práticas. Capacitação para uso e
identificação da melhor terapêutica para as respectivas
disfunções competentes ao profissional Biomédico Esteta.

Habilidades: Aplicação embasada em conhecimento
científico e evidências para escolha da terapêutica mais indicada para cada
paciente e respectivas disfunções, dentre os principais procedimentos da
Biomedicina Estética.
Atitudes: Raciocínio crítico, ética profissional, organização.

Descrição do curso
A Especialização em Biomedicina Estética proporcionará ao biomédico e profissional da
área de Estética conhecimentos atuais, por meio de recursos eletroestéticos avançados e
tratamentos invasivos faciais e corporais das mais diversas afecções estéticas.

Diferenciais


Aulas mensais teóricas e práticas em laboratórios equipados com aparelhos de
estética de última geração.



Modelo hands-on, aprenda com práticas supervisionadas por profissionais
altamente capacitados.

Mercado de trabalho
A profissão do biomédico esteta tem sido altamente valorizada, com ofertas de emprego de
valores atrativos uma vez que são mão de obra altamente qualificada para tratar as mais
diversas disfunções estéticas. A busca por saúde e bem-estar promove demanda de
mercado por profissionais capacitados.



Anatomofisiologia aplicada



Aspectos gerais e celulares do envelhecimento



Semiologia aplicada à estética



Visagismo



Biortomolecular aplicada à estética



Uso e aplicação de peeling



Uso e aplicação de procedimentos injetáveis I



Uso e aplicação de procedimentos injetáveis II



Prescrição e farmacologia em biomedicina estética



Uso de aplicação da eletroterapia



Uso e aplicação de laserterapia



Estética capilar e íntima



Associação de protocolos: possibilidades



Auriculoterapia



Bioética, Biossegurança e Legislação aplicadas à Estética



Administração e marketing



Disfunções estéticas I



Disfunções estéticas II

Carga horária total: 420 Horas

