
C U R S O  O N L I N E

Avaliação
Estética
Aprenda agora tudo sobre o desenvolvimento 
da avaliação para procedimentos estéticos 
com Rafael Ferreira!

A avaliação do paciente com excelência é o primeiro passo para a de�nição de um protocolo estético de sucesso!

Compreender as características e necessidades do paciente e avaliar o desenvolvimento do tratamento estético são 
fundamentais para a manutenção e tratamento efetivo em sua clínica.

A avaliação estética correta exige a compreensão de diretrizes complexas com diversos alvos terapêuticos e �siológicos. 
Rafael Ferreira traz dicas de avaliação e desenvolvimento de protocolos com segurança e efetividade para seu consultório, 
além de toda sua experiência no mercado estético.

Material Didático: Início: Acesso:

Aulas: Certificado: Suporte:

Incluso Imediato 24 Horas Ilimitado

HD Vimeo Incluso Professor Tutor

100%
EaD

O curso é disponibilizado na maior plataforma EaD da América Latina, Live Class! A Plataforma 
Live Class é a inovação pedagógica para ensino a distância. O objetivo da experiência Live Class é 
colocar o professor a disposição do aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com isso temos 
toda a responsabilidade em praticidade, economia de tempo, facilidade de acesso, suporte e 
qualidade de ensino.



Coordenação         

Conteúdo Programático

Módulo 1 - Diretrizes e Conceitos Avalia�vos 

     Introdução aos pontos de avaliação do paciente I;
      Conceitos em desenvolvimento de tratamentos esté�cos;
      Caracterís�cas do paciente esté�co;
      Classificação da pele;
      Equipamentos de análise;
      Fases da definição de protocolos;
      Interações a associações no protocolo;
      Pontos a serem observados na avaliação esté�ca;
      Registro e procedimentos administra�vos;
      Evolução e reavaliação do paciente;
      Fatores habituais e ambientais que interferem na avaliação esté�ca;
      Problemá�cas e resoluções frequentes na base de orientações do paciente;
      Reações adversas e quadros de transtornos terapêu�cos;
      Bases de orientações do tratamento paciente-dependente;
      Consolidando a expecta�va e resultado do paciente;
      Diretrizes em tratamentos mul�disciplinares;
      Caracterís�cas hidro fisiológicas da hidratação cutânea;
      Fisiologia da pele: Desidratação;
      Fisiologia da pele: Oleosidade;
      Fisiologia da pele: Espessura.

Módulo 2 - Avaliação Esté�ca de Perfil

      Introdução aos pontos de avaliação do paciente II;
      Conceitos em avaliação de perfil de pele;
      Cuidados e técnicas na avaliação facial;
      Caracterís�cas da pele seca – mista – oleosa;
      Tônus e densidade da pele;
      Alterações do pelo e combinações esté�cas;
      Sensibilidade e irritação da pele;
      Hipervascularização e alterações da vitalidade da coloração da pele;
      Conceitos em analise clínica e instrumental para definições de tratamento;
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Paulo. Cosmetologo na Clínica Mezzo.



      
      Manutenção e controle no tratamento das manchas;
      Manutenção e controle no tratamento da acne;
      Manutenção e controle no tratamento da gordura localizada.

Módulo 3 - Avaliação Esté�ca e Desenvolvimento de Protocolos I

      Introdução aos pontos de avaliação do paciente III;
      Manutenção e controle no tratamento da retenção hídrica;
      Manutenção e controle no tratamento da flacidez;
      Manutenção e controle no tratamento da estria;
      Avaliação instrumental: Equipamento So� Plus;
      Registro histórico do tratamento e proteção a “não resultados”;
      Sondas e caracterís�cas técnicas da análise;
      Avaliação instrumental de pH cutâneo;
      Avaliação instrumental de hidratação;
      Avaliação instrumental de oleosidade;
      Avaliação instrumental de viscoelas�cidade;
      Avaliação instrumental de área hiperpigmentada;
      Avaliação instrumental da temperatura;
      Avaliação instrumental do perfil de área rosto e rugas.

Módulo 4 - Avaliação Esté�ca e Desenvolvimento de Protocolos II

      Introdução aos pontos de avaliação do paciente IV;
      Avaliação instrumental de rugosidade;
      Avaliação instrumental de poros;
      Avaliação instrumental de diâmetro de cabelos;
      Instruções ao paciente pós procedimento;
      Simulação prá�ca da dinâmica de avaliação;
      Pontos fundamentais no protocolo;
      Diretrizes de preparo da pele;
      Diretrizes de preparo da a�vação cutânea.

   Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana

   Conteúdo exclusivo

   Professor tutor 24 horas

   Apos�la técnica exclusiva

   Material de apoio cien�fico 

   Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo

   Aulas em HD - Vimeo Tecnology

   Segurança Pagseguro

   Servidores Microso� Azure

www.ipupo.com.br


