Estética Avançada e
Dermatocosmética
programa do curso
Semiologia
Fisiologia Sistema Tegumentar correlacionado ao sistema endócrino. Abordagem dos principais
recursos e técnicas de anamnese e avaliação física estética facial e corporal.
Tratamentos Estéticos Através de Peelings Químicos e Mecânicos
Abordagem dos diferentes tipos de peelings químicos e mecânicos, compreendendo mecanismo
de ação de cada molécula e respeitando as indicações e contraindicações. Ênfase na
aplicabilidade clínica para tratamentos faciais e corporais nas diversas disfunções estéticas.
Dermocosméticos Aplicados a Estética
Apresentação dos principais conceitos e aplicabilidade da cosmetologia. Abordar os principais
princípios ativos utilizados na prevenção e tratamento de afecções estéticas cutâneas.
Eletroestética
Fundamentação científica sobre técnicas e equipamentos eletrotermofotoestéticos disponíveis na
prática clínica da estética, e sua aplicabilidade relacionada à área estética. Enfoque prático-clínico
dos diversos recursos da eletrotermofotoestéticos nos tratamentos faciais e corporais.
Tratamentos Estéticos Corporais
Essa disciplina contempla a utilização de técnicas, recursos e equipamentos eletroestéticos atuais
para as mais diversas aplicabilidades corporais na estética.
Tratamentos Estéticos Faciais
Essa disciplina contempla a utilização de técnicas, recursos e equipamentos eletroestéticos atuais
para as mais diversas aplicabilidades faciais na estética.
Pré e Pós-operatório de Cirurgias Plásticas
Apresentação das técnicas de cirurgias plásticas faciais e corporais e sua relação com o pós
operatório imediato e tardio. Enfoque científico e clínico no tratamento pós operatório com objetivo
de potencializar os resultados, auxiliar o processo de cicatrização e minimizar ou atuar em
possíveis intercorrências.

Auriculoterapia nas Disfunções Estéticas
A disciplina contempla a teoria da medicina tradicional chinesa e aplicação da técnica da
auriculoterapia para potencializar os tratamentos estéticos como aumento do metabolismo,
redução da ansiedade, aumento da diurese entre outros benefícios.
Tratamentos estéticos Através de Taiping
A disciplina contempla técnicas de aplicação de bandagens para auxílio de tratamentos estéticos
como redução de aderências cicatriciais, melhora da drenagem linfática, prevenção de fibroses,
dentre outros.
Nutricosméticos e nutracêuticos aplicados à estética
Estudo dos alimentos, dietas, suplementação e nutracêuticos capazes de contribuir com os
tratamentos estéticos.
Tricologia
Sistema de desenvolvimento do cabelo, composição química e propriedades físicas dos cabelos,
nutrição dos sistema capilar, manifestações do couro cabeludo, alopecias, alterações da haste,
avaliação capilar, tratamentos cosmetológicos e elétricos aplicados ao sistema capilar.
Terapias de SPA
Conceito de SPA, terapias das pedras quentes, massagem com velas, cromoterapia,
aromaterapia, ritmo e musicalização nas terapias de SPA, terapias complementares.
Estética Íntima
Abordagem sobre os aspectos anatômicos e de avaliação da região íntima. Ênfase em
procedimentos capazes de promover o embelezamento da região íntima e aparência da genitália.
Discutir sobre os principais recursos utilizados na área.
Eletroestética aplicada a fototerapia
Abordagem científica e prático-clínica dos equipamentos de fototerapia aplicados a estética.
Mecanismo de ação, ciclagem, técnica de aplicação, indicações e contraindicações de LED, Luz
Intensa Pulsada e Laser de baixa e média potência.
Tecnologias avançadas em estética
Abordagem científica e prático-clínica dos equipamentos, cosméticos, recursos inovadores e
tendências no mercado da estética facial, corporal e capilar.
Branding – Gestão de Marcas
Marketing Digital e Redes Sociais

trabalho de conclusão de curso
Não aplicável.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
Nós, da Universidade Positivo, acreditamos que a prática é tão importante quanto a teoria. Por
isso, além das aulas teórica, você também terá diversas aulas práticas em laboratório.
De olho no futuro
Os avanços tecnológicos na área de estética acontecem em uma velocidade enorme. O
profissional de estética necessita de atualização constante na área de tratamentos faciais e
corporais para se manter sempre atualizado e oferecendo o melhor serviço aos pacientes.

