
C U R S O  O N L I N E

Avaliação
Estética 2.0
Aprenda agora tudo sobre o desenvolvimento da avaliação 
estética, disfunções e protocolos de procedimento estético 
com reponsabilidade com Rafael Ferreira e Natalia Vilela

A avaliação do paciente com excelência é o primeiro passo para a definição de um protocolo estético de sucesso! 
Avalie a disfunção estética e defina qual melhor técnica!
Compreender as características e necessidades do paciente e avaliar o desenvolvimento do tratamento estético são funda-
mentais para a manutenção e tratamento efetivo em sua clínica.
A avaliação estética correta exige a compreensão de diretrizes complexas com diversos alvos terapêuticos e fisiológicos. Rafael 
Ferreira e Natália Vilela traz dicas de avaliação e desenvolvimento de protocolos com segurança e efetividade para seu consul-
tório, além de toda sua experiência no mercado estético.

Completo de A - Z!

Módulos Início: Duração

Público-Alvo Certificado: Suporte:

15 Módulos Imediato 6 Meses

Esteticistas;
Farmacêuticos;

Pro�ssionais da saúde

Incluso Professor Tutor

100%
EaD

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 - Semiologia e Avaliação Estética com Natália Vilela

• Introdução a semiologia estética
• Anamnese e investigação estética
• Protocolos de recepção e condução
• Composição da ficha de avaliação
• Algoritmos de avaliação de queixa estética
• Conhecendo o paciente e seus hábitos
• Aspectos clínicas de avaliação
• Avaliando terapia medicamentosas
• Condução de entrevista e consulta estética
• Investigando a disfunção estética
• Abordagens de definição de procedimento
• Características do paciente com disfunção estética
• Percepção e autoestima do paciente estético
• Lidando com expectavas do cliente 

Módulo 2 - Semiologia e Avaliação Estética com Natália Vilela 

• Introdução a avaliação estética facial
• Principais disfunções estéticas na avaliação facial
• Consulta facial – classificação e análise
• Exames tecnologias e ficha de anamnese facial
• Avaliando as propriedades do feedback do paciente
• Ficha profissional de anamnese

Rafael Ferreira

Natália Vilela

Confira a grade completa no Cronograma abaixo! É extremamente simples!

• Selecione seu curso;
• Verifique a melhor opção de pagamento;
• Aprovado? Curso liberado na hora!
Você tem acesso integral, ilimitado ao curso durante todo o período do plano
de acesso em qualquer plataforma (Android - Windows - IOs).
• Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana 
• Conteúdo exclusivo 
• Professor tutor 24 horas 
• Apostila técnica exclusiva - DOWNLOAD 
• Material de apoio cientifico - DOWNLOAD 
• Mobile - Tablet - Desktop 100% Responsivo
• Aulas em HD - Vimeo Tecnology
• Segurança Pagseguro 
• Servidores Microsoft Azure 



      

Lupa e aplicação clínica
Dermatoscópio e aplicação clínica
Dermaview – lâmpada de wood, análises e aplicação clínica

Módulo 3 - Semiologia e Avaliação Estética com Natália Vilela

Classificação dos tipos de pele
Sistema Baumann de classificação
Características estéticas de cada tipo de pele:
• Pele normal
• Pele seca
• Pele seca alipíca
• Pele seca desidratada
• Pele oleosa
• Pele oleosa normal (T zone)
• Pele oleosa desidratada
• Pele oleosa seborreica
• Pele mista
• Pele sensível
• Pele acneica
Incidências de rotina que agravam as disfunções da pele
Cuidados estéticos relacionados aos tipos de pele
Características do fototipo da pele
Classificação da pele Fitzpatrick
Cor de pele facultativa e constitutiva
Estabelecendo a classificação do fototipo no consultório

Módulo 4 - Semiologia e Avaliação Estética com Natália Vilela

Características de hidratação da pele
Fatores responsáveis pela desidratação
Grau de oleosidade na pele
Características dos ostios
Fatores relacionados ao envelhecimento
Fisiologia estética do envelhecimento cutâneo
Alvos estéticos de classificação da pele
Componentes cutâneos e suas modificações com o envelhecimento
Radicais livres e danos estéticos
Fotoenvelhecimento e modificações a exposição solar
Características do fotoenvelhecimento
Classificação Glocau de envelhecimento
Sistema ABCD das “pintas”
Diretrizes do registro fotográfico facial

Módulo 5 - Semiologia e Avaliação Estética com Natália Vilela
 
Introdução a avaliação estética corporal
Principais disfunções estéticas na avaliação corporal
Consulta corporal – Síndrome da desarmonia corporal (SDC)



      

Estatura e postura e aplicação clínica do estadiometro
Espessura de dobras cutâneas e aplicação clínica do adipômetro
Analisador da composição corporal
Massa e perimetria corporal
Bioimpedância e recomendações clínicas
Termografia e biótipo
Cicatrizes e características
Lesões cutâneas primárias e secundárias
Diretrizes do registro fotográfico corporal
Boas práticas em consultório

Módulo 6 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Introdução a disfunções estéticas
Implicações das disfunções estéticas no paciente
Disfunções estéticas faciais
Fisiologia, complicações e manifestações estéticas
• Acne I, II, III, IV e V
• Manchas pigmentares
• Cicatrizes residuais
• Milium
• Siringoma
• Xantelasma

Módulo 7 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Fisiologia e manifestações estéticas
• Efélides - sardas
Envelhecimento intrínseco e extrínseco
Câncer de pele e envelhecimento
Flacidez facial
Prevenção do envelhecimento
Hipertricose
Hisurtismo e excesso de pelos
Foliculite

Módulo 8 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Fisiologia e manifestações estéticas
• Melanose solar
• Melasma
• Olheira
• Rítides
• Telangectasias
• Rosácea
• Ceratose
Rugas e o processo do envelhecimento cutâneo
Tipos de rugas e caraterísticas estéticas

Módulo 9 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Anatomofisiologia da pele
Epiderme, derme e hipoderme
Disfunções estéticas corporais
Fisiologia do edema
Avaliação de sinal de Godet
Estrias e caraterísticas estéticas
Flacidez e caraterísticas estéticas
Gordura localizada
Fisiologia e classificação do tecido adiposo
Gordura visceral e subcutânea
Adipócitos e soluções estéticas

Módulo 10 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Celulite / lipodistrofia gonóide e soluções estéticas
Avaliação e classificação estética da celulite
Rejuvenescimento do colo
Telangectasia corporal / Vasinhos
Discromias “manchinhas brancas”

Módulo 11 - Diretrizes e conceitos avaliativos com Rafael Ferreira

Introdução aos pontos de avaliação do paciente I
Conceitos em desenvolvimento de tratamentos estéticos
Características do paciente estético
Classificação da pele
Equipamentos de análise
Fases da definição de protocolos
Interações a associações no protocolo
Pontos a serem observados na avaliação estética
Registro e procedimentos administrativos
Evolução e reavaliação do paciente

Módulo 13 - Avaliação estética de perfil com Rafael Ferreira

Introdução aos pontos de avaliação do paciente II
Conceitos em avaliação de perfil de pele
Cuidados e técnicas na avaliação facial
Características da pele seca – mista – oleosa
Tônus e densidade da pele
Alterações do pelo e combinações estéticas
Sensibilidade e irritação da pele
Hipervascularização e alterações da vitalidade da coloração da pele
Conceitos em analise clínica e instrumental para definições de tratamento
Manutenção e controle no tratamento das manchas
Manutenção e controle no tratamento da acne
Manutenção e controle no tratamento da gordura localizada

Módulo 14 - Avaliação estética e desenvolvimento de protocolos I com Rafael Ferreira

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 Soft Plus
Registro histórico do tratamento e proteção a “não resultados”
Sondas e características técnicas da análise
Avaliação instrumental de pH cutâneo
Avaliação instrumental de hidratação
Avaliação instrumental de oleosidade
Avaliação instrumental de viscoelasticidade
Avaliação instrumental de área hiperpigmentada
Avaliação instrumental da temperatura
Avaliação instrumental do perfil de área rosto e rugas

Módulo 15 - Avaliação estética e desenvolvimento de protocolos II com Rafael Ferreira

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 prática da dinâmica de avaliação
Pontos fundamentais no protocolo
Diretrizes de preparo da pele
Diretrizes de preparo da ativação cutânea



      

Estatura e postura e aplicação clínica do estadiometro
Espessura de dobras cutâneas e aplicação clínica do adipômetro
Analisador da composição corporal
Massa e perimetria corporal
Bioimpedância e recomendações clínicas
Termografia e biótipo
Cicatrizes e características
Lesões cutâneas primárias e secundárias
Diretrizes do registro fotográfico corporal
Boas práticas em consultório

Módulo 6 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Introdução a disfunções estéticas
Implicações das disfunções estéticas no paciente
Disfunções estéticas faciais
Fisiologia, complicações e manifestações estéticas
• Acne I, II, III, IV e V
• Manchas pigmentares
• Cicatrizes residuais
• Milium
• Siringoma
• Xantelasma

Módulo 7 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Fisiologia e manifestações estéticas
• Efélides - sardas
Envelhecimento intrínseco e extrínseco
Câncer de pele e envelhecimento
Flacidez facial
Prevenção do envelhecimento
Hipertricose
Hisurtismo e excesso de pelos
Foliculite

Módulo 8 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Fisiologia e manifestações estéticas
• Melanose solar
• Melasma
• Olheira
• Rítides
• Telangectasias
• Rosácea
• Ceratose
Rugas e o processo do envelhecimento cutâneo
Tipos de rugas e caraterísticas estéticas

Módulo 9 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Anatomofisiologia da pele
Epiderme, derme e hipoderme
Disfunções estéticas corporais
Fisiologia do edema
Avaliação de sinal de Godet
Estrias e caraterísticas estéticas
Flacidez e caraterísticas estéticas
Gordura localizada
Fisiologia e classificação do tecido adiposo
Gordura visceral e subcutânea
Adipócitos e soluções estéticas

Módulo 10 - Disfunções Estéticas com Natália Vilela

Celulite / lipodistrofia gonóide e soluções estéticas
Avaliação e classificação estética da celulite
Rejuvenescimento do colo
Telangectasia corporal / Vasinhos
Discromias “manchinhas brancas”

Módulo 11 - Diretrizes e conceitos avaliativos com Rafael Ferreira

Introdução aos pontos de avaliação do paciente I
Conceitos em desenvolvimento de tratamentos estéticos
Características do paciente estético
Classificação da pele
Equipamentos de análise
Fases da definição de protocolos
Interações a associações no protocolo
Pontos a serem observados na avaliação estética
Registro e procedimentos administrativos
Evolução e reavaliação do paciente

Módulo 13 - Avaliação estética de perfil com Rafael Ferreira

Introdução aos pontos de avaliação do paciente II
Conceitos em avaliação de perfil de pele
Cuidados e técnicas na avaliação facial
Características da pele seca – mista – oleosa
Tônus e densidade da pele
Alterações do pelo e combinações estéticas
Sensibilidade e irritação da pele
Hipervascularização e alterações da vitalidade da coloração da pele
Conceitos em analise clínica e instrumental para definições de tratamento
Manutenção e controle no tratamento das manchas
Manutenção e controle no tratamento da acne
Manutenção e controle no tratamento da gordura localizada

Módulo 14 - Avaliação estética e desenvolvimento de protocolos I com Rafael Ferreira

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 Soft Plus
Registro histórico do tratamento e proteção a “não resultados”
Sondas e características técnicas da análise
Avaliação instrumental de pH cutâneo
Avaliação instrumental de hidratação
Avaliação instrumental de oleosidade
Avaliação instrumental de viscoelasticidade
Avaliação instrumental de área hiperpigmentada
Avaliação instrumental da temperatura
Avaliação instrumental do perfil de área rosto e rugas

Módulo 15 - Avaliação estética e desenvolvimento de protocolos II com Rafael Ferreira

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 prática da dinâmica de avaliação
Pontos fundamentais no protocolo
Diretrizes de preparo da pele
Diretrizes de preparo da ativação cutânea
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Disfunções estéticas corporais
Fisiologia do edema
Avaliação de sinal de Godet
Estrias e caraterísticas estéticas
Flacidez e caraterísticas estéticas
Gordura localizada
Fisiologia e classificação do tecido adiposo
Gordura visceral e subcutânea
Adipócitos e soluções estéticas
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Módulo 13 - Avaliação estética de perfil com Rafael Ferreira

Introdução aos pontos de avaliação do paciente II
Conceitos em avaliação de perfil de pele
Cuidados e técnicas na avaliação facial
Características da pele seca – mista – oleosa
Tônus e densidade da pele
Alterações do pelo e combinações estéticas
Sensibilidade e irritação da pele
Hipervascularização e alterações da vitalidade da coloração da pele
Conceitos em analise clínica e instrumental para definições de tratamento
Manutenção e controle no tratamento das manchas
Manutenção e controle no tratamento da acne
Manutenção e controle no tratamento da gordura localizada

Módulo 14 - Avaliação estética e desenvolvimento de protocolos I com Rafael Ferreira

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 Soft Plus
Registro histórico do tratamento e proteção a “não resultados”
Sondas e características técnicas da análise
Avaliação instrumental de pH cutâneo
Avaliação instrumental de hidratação
Avaliação instrumental de oleosidade
Avaliação instrumental de viscoelasticidade
Avaliação instrumental de área hiperpigmentada
Avaliação instrumental da temperatura
Avaliação instrumental do perfil de área rosto e rugas

Módulo 15 - Avaliação estética e desenvolvimento de protocolos II com Rafael Ferreira

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 prática da dinâmica de avaliação
Pontos fundamentais no protocolo
Diretrizes de preparo da pele
Diretrizes de preparo da ativação cutânea

   Acesso Ilimitado 24 horas - 7 dias por semana

   Conteúdo exclusivo

   Professor tutor 24 horas

   Apostila técnica exclusiva

   Material de apoio cientifico 
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   Aulas em HD - Vimeo Tecnology

   Segurança Pagseguro

   Servidores Microsoft Azure
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