
Pós-Graduação
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PRESENCIAL



A procura pelos procedimentos estéticos e o consumo de produtos cosméticos que

atenuam os sinais de envelhecimento vêm aumentando mundialmente a cada ano. O Brasil

é o 2º país que mais realiza procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no mundo.

Ao término da Pós-Graduação, o aluno estará apto para avaliar e tratar as diversas

afecções estéticas faciais e corporais por meio de recursos modernos proporcionados pela

eletrotermofototerapia, com aulas práticas com equipamentos modernos e atualizados no

mercado.

As competências desenvolvidas durante o curso irão proporcionar capacitação para

realizar ótima anamnese a fim de identificar causas das patologias estéticas; conciliar de

forma correta os parâmetros oferecidos em equipamentos de eletrotermofototerapia; traçar

orientações home care e alimentares que auxiliarão no sucesso do tratamento proposto; e

identificar de forma assertiva, dermocosméticos específicos para cada protocolo estético.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Osório

DURAÇÃO

13 meses

INVESTIMENTO

18 parcelas de R$ 550,00

MATRIZ CURRICULAR

364 horas

PERIODICIDADE

Mensal

DIA 1

SEXTA-FEIRA

19h às 22h

DIA 2

SÁBADO

8h30 às 12h30 e 

13h30 às 17h30

Estão aptos a ingressar no curso graduados nas áreas de

Estética, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Biomedicina

que desejam atuar na área da estética facial, corporal e

capilar.



Coordenação

ANDRESSA PERIN MARTINS          

andressa.martins@up.edu.br

Possui graduação em Fisioterapia pela

Universidade do Oeste de Santa Catarina -

UNOESC; Especialização em Fisioterapia

Dermatofuncional pela Faculdade Ibrate;

Mestrado em Fisiologia pela Universidade Federal

do Paraná - UFPR. Pós-graduanda na

especialização em Cosmetologia e

Nutricosméticos pela Universidade Positivo - UP.

Experiência profissional como fisioterapeuta

(instrutora de pilates) na clínica Pratique Pilates

Studio; Fisioterapia Dermatofuncional como

responsável técnica de consultório Dra. Andressa

Perin Martins. Experiência como professora

universitária de Graduação e Pós-graduação na

Universidade Opet -UniOpet, Faculdade Ibrate e

Faculdade Inspirar. Atualmente faz parte do

corpo docente da Universidade Positivo - UP no

curso Tecnólogo em Estética e Cosmética, onde

supervisiona estágio extracurricular institucional -

Clínica Escola em Estética e Cosmética.

Coordenação

mailto:andressa.martins@up.edu.br


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

FISIOLOGIA E SEMIOLOGIA – 28H

Fisiopatologia das principais afecções estéticas correlacionadas com conceitos de anamnese,

desenvolvimento de ficha de avaliação, adipometria, perimetria, bioimpedância elétrica, escalas

e classificações reconhecidas para avaliação facial e corporal. Registros fotográficos.

ASPECTOS NUTRICIONAIS APLICADOS À ESTÉTICA – 28H

Atuação da nutrição na estética; avaliação clínica e bioquímica; conduta nutricional na estética.

Abordagem dos nutricosméticos voltados as principais afecções estéticas faciais, corporais e

capilares. Microbiota cutânea e trato gastrointestinal; suplementação de probióticos,

prebióticos e simbióticos e correlação com: rejuvenescimento, acne, fotoproteção, cicatrização.

ELETROESTÉTICA – 14H

Abordagem de conceitos introdutórios da eletroestética no mercado atual, bases

eletrofisiológicas da corrente elétrica terapêutica, conceitos de ciclagem e modulação dos

equipamentos. Correntes de baixa intensidade, eletroestimulação neuromuscular e conceitos

básicos da onda ultrassônica em estética.

DERMOCOSMÉTICOS APLICADOS À ESTÉTICA FACIAL – 14H

Abordagem teórica da cosmetologia voltada as principais afecções estéticas faciais. Ativos

cosméticos focando no seu mecanismo de ação; fisiopatologia e prevenção das principais

afecções faciais.

DERMOCOSMÉTICOS APLICADOS À ESTÉTICA CORPORAL – 14H

Abordagem teórica da cosmetologia voltada as principais afecções estéticas corporais. Ativos

cosméticos focando no seu mecanismo de ação; fisiopatologia e prevenção das principais

afecções corporais.



Clique aqui para saber mais

TRATAMENTOS ESTÉTICOS FACIAIS – 28H

A disciplina proposta contempla a utilização de tecnologias e cosmecêuticos para os mais

diversos tratamentos estéticos faciais, tais quais, radiofrequência convencional e fracionada,

jato de plasma, eletrocautério, dentre outros. Aborda também o procedimento de limpeza de

pele profunda facial.

PEELINGS QUÍMICOS E ENZIMÁTICOS – 14H

Anatomia e fisiologia da pele; anamnese e seleção de pacientes; definição e classificação dos

tipos de peelings; indicações e contraindicações; peelings industrializados e magistrais; veículos

cosméticos adequados; cuidados pré e pós procedimentos.

TERAPIA PARA INDUÇÃO DE COLÁGENO POR MICROAGULHAMENTO – 14H

Mecanismo de ação e bases fisiológicas da técnica; especificações; aplicação da técnica,

aplicabilidades práticas, a técnica e seus equipamentos, vantagens e desvantagens.

TRATAMETOS ESTÉTICOS CORPORAIS – 28H

A disciplina proposta contempla a utilização de tecnologias, terapias manuais e cosmecêuticos

para os mais diversos tratamentos estéticos corporais.

TECNOLOGIAS AVANÇADAS EM ESTÉTICA – 14H

A disciplina proposta contempla a abordagem de novas e altas tecnologias disponíveis no

mercado da estética para os mais diversos tratamentos estéticos faciais, corporais e capilares.

ELETROESTÉTICA APLICADA À FOTOTERAPIA – 28H

Abordagem da eletroestética baseada em fototerapia nas diversas possibilidades de

tratamentos estéticos atuais. Luz Intensa Pulsada, Laser e LED.



Clique aqui para saber mais

PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS – 14H

Na disciplina proposta será demonstrada as técnicas de cirurgias plásticas faciais e corporais,

bem como os procedimentos pós operatório indicados para cada caso para potencializar

resultados, acelerar o processo de cicatrização e reduzir ou tratar possíveis intercorrências.

TRATAMENTOS ESTÉTICOS ATRAVÉS DE TAPPING – 14H

A disciplina contempla técnicas de aplicação das bandagens elásticas funcionais para auxilio

nos tratamentos estéticos. Aplicação em fortalecimento muscular, diminuição de aderências

cicatriciais, melhora da drenagem linfática, prevenção de fibroses, dentre outros.

TERAPIAS MANUAIS EM ESTÉTICA – 28H

Fisiologia da massagem ocidental; Técnicas de massagem ocidental estética: massagem

modeladora, recursos complementares e cosmetologia aplicada, bases da drenagem linfática.

TERAPIAS DE SPA – 14H

Conceitos e ambientes de spa; percepções para o trabalho com terapias alternativas. Técnicas

aplicadas à terapias de spa: massagem com pedras, massagem com velas, massagem com

bamboo, banhos terapêuticos, reflexologia, Shiatsu. Técnicas integrativas de spa no dia a dia

profissional da estética.

TRICOLOGIA – 14H

Crescimento do sistema da haste capilar, afecções do couro cabeludo e da haste capilar;

avaliação capilar com dermatoscópio; noções básicas de química aplicada à tricologia

(xampus, condicionadores, clareamento e descoloração capilar, ondulação capilar, relaxantes

químicos); Cosmetologia na terapia capilar, terapias de tratamento do couro cabeludo.

DERMOCOSMÉTICOS APLICADOS A TRATAMENTOS CAPILARES – 14H

Abordagem teórica da cosmetologia voltada as principais afecções estéticas capilares. Ativos



Clique aqui para saber mais

cosméticos focando no seu mecanismo de ação; fisiopatologia e prevenção das principais

afecções capilares.

MARKETING E EMPREENDEDORISMO EM ESTÉTICA – 14H

Da liderança ao marketing: como engajar equipe e fortalecer a sua marca. Como valorizar seu

produto e aumentar a lucratividade. Como lançar e divulgar produtos através do e-commerce

e mídias sociais.

ESTÉTICA ÍNTIMA – 14H

Imagem corporal, imagem genital e função sexual; anatomofisiopatologia e avaliação em

estética íntima; documentação fotográfica; afecções estéticas relacionadas à estética íntima;

processo de melanogênese e hipercromia em estética íntima; abordagens terapêuticas para o

tratamento das diferentes afecções estéticas da área íntima; ética no trabalho com estética

íntima.

AURÍCULOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES ESTÉTICAS – 14H

A disciplina contempla a teoria da medicina tradicional chinesa e aplicação da técnica da

auriculoterapia para potencializar os tratamentos estéticos como melhora do metabolismo,

redução de ansiedade e estresse, aumento da diurese, dentre outros benefícios.

REMOTO
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Osório



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

