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INTRODUÇÃO À
METODOLOGIA ESTÉTICA

FUNCIONAL

     O setor de serviços de estética configura-se hoje como um

dos maiores e mais concorridos ramos de atividade no brasil

e no mundo. O crescimento exponencial  Esse setor ocorreu

frente ao desenvolvimento de padrões socioculturais que

alimentam a chamada “indústria fitness”. Surgiram, então,

diversos tipos de tecnologia, serviços e produtos capazes de

impactar a qualidade de vida e os hábitos dos consumidores.

 

     Os crescentes investimentos neste setor,. Entrentanto, não

foram acompanhados pelo desenvolvimento técnico

necessário para o alcance dos resultados desejados. No

brasil, por exemplo, observamos procedimentos estéticos

sendo realizados de forma massiva e generalista, sem

distinção entre os protocolos realizados para pacientes com

diferentes idades, fototipos, sexo ou patologias associadas.

Mais do que isso, não são estabelecidos corretamente os

objetivos dos tratamentos propostos, uma vez que não é feito

o diagnóstico dos pacientes. Logo, o resultado destes

tratamentos torna-se aquém do esperado.

 

 Países como frança e estados unidos, exemplos

consagrados de sucesso no setor, lecionam em suas escolas

de estética a metodologia de classificação diagnóstica dos

pacientes e a posterior adequação da tecnologia

empregada para cada um destes.

 

     Devemos entender, portanto, que o sucesso do trabalho

na estética fundamenta-se na utilização dessa metodologia,
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à exemplo da estética internacional. A partir de então,

orienta-se o planejamento das etapas do tratamento,

esclarecendo-se quais serão os objetivos da técnica

empregada em cada caso. À essa metodologia damos o

nome, no Brasil, de “estética funcional”. Os resultados

obtidos com a estética funcional são infinitamente superiores

aos generalistas.

 

Dito isso, mãos à obra!
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CLASSIFICAÇÃO DO
PACIENTE

    Devemos ter em mente que a abordagem ao paciente

deve anteceder a escolha da técnica empregada, visto que

cada paciente apreentará uma resposta diferente ao

protocolos oferecidos. A alta eficiência da metodologia da

estética funcional parte, portanto, da "Classificação

funcional“ dos pacientes. Esta classificação considera a

história clínica do paciente e sua relação prévia com

tratamentos estéticos para traçar um diagnóstico estético

preciso. Veremos que em alguns casos a realização prévia

de certos tipos de tratamento contraindica a utilização de

equipamentos que forneçam, por exemplo, energia em

forma de calor.

 

Passemos a observar o seguinte:
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CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

Classificação Funcional 01

  É o paciente que ainda não fez nenhum procedimento

estético especializado.

 

 Por não ter realizado nenhum tratamento estético

anteriormente, apresenta parâmetros clínicos preservados,

tais como permeabilidade de membrana celular e

coeficiente de relaxamento térmico celular.

 

  O coeficiente de relaxamento térmico celular refere-se à

capacidade das células de fazer adaptações de expansão e

retração em sua estrutura. Esse coeficiente altera-se com a

5



utilização continuada de tratamentos que oferecem energia

em forma de calor, como por exemplo, radiofrequência e luz

pulsada. Pode também ser alterado por fatores externos

como agentes químicos, ou pelo processo fisiológico de

desidratação associado ao envelhecimento cutâneo (como

falaremos detalhadamente a seguir).

 

   Assim, o paciente de classe funcional I pode ser exposto a

técnicas que utilizem ou não calor, e é receptivo a ativos

tópicos, uma vez que a permeabilidade de suas membranas

celulares não ativa mecanismos de defesa específicos e o

coeficiente de relaxamento térmico celular está preservado.

 

   Sobre o aspecto psicológico, é receptivo e aceita diferentes

tipos de tratamentos de bom grado. Em geral, tem algum

nível de constrangimento em investir em Estética.

 

   Reconhecer antecipadamente essas características é, sem

dúvida, uma vantagem adicional importante na hora de lidar

com suas expectativas, apresentar o plano de tratamento e

o orçamento do serviço oferecido.

www.grupoesteticafuncional.com.br (11) 96574-1136

Classificação Funcional 02

   É o paciente que já fez tratamentos estéticos previamente e

foi mal sucedido.

 

 Por vezes, apresenta danos como hiperpigmentação,

cicatrizes, descamação cutânea.

 

    O coeficiente de relaxamento térmico celular nestes casos

está alterado, pois já houve dano celular estrutural causado

por procedimentos anteriores. A expansão e retração dos

tecidos é dependente da fixação de água nas cadeias de

aminoácidos que constituem a estrutura do colágeno. É essa
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a presença da água na estrutura do colágeno que garante

elasticidade aos tecidos. Tratamentos que utilizam calor,

diminuem a concentração de água na estrutura da molécula

de colágeno, e, portanto, estarão contra-indicados nesses

casos, pois implicarão em maior comprometimento do

coeficiente de relaxamento térmico celular, e portanto, da

elasticidade do tecido.

 

   Além disso, a capacidade celular de absorver ativos está

comprometida devido a alterações na permeabilidade das

membranas citoplasmáticas, que já as mesmas já ativaram

previamente mecanismos de resposta imune e/ou

inflamatória, que configuram inibição de efeito das

substâncias ofertadas, ou ainda, efeito rebote com efeito

oposto ao esperado.

 

     Sob o aspecto psicológico, o paciente classe funcional 02,

é quase sempre pouco receptivo a novos procedimentos, o

que nos impõe uma atenção adicional às explicações e ao

esclarecimento de dúvidas. Precisamos ser assertivos,

compreensivos e acima de tudo muito eficientes na técnica

escolhida. Todo o cuidado é pouco nesse caso, pois a

tendência a hiperpigmentação tende a se acentuar ao longo

do tempo.
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Pacientes que fazem tratamentos estéticos com

frequência.

    É o paciente que já é usuário de procedimentos estéticos,

em geral, já faz uso de toxina botulínica, preenchedores, fios,

entre outros.

 

 Clinicamente apresenta algumas restrições: a toxina

botulínica e os preenchedores não são compatíveis com o

emprego de técnicas que utilizam calor. Ativos que atuem

sobre glicosídeos como hidroquinona e dmae também

devem ser evitados, pois interagem com a toxina botulínica

diminuindo sua duração. Em geral o coeficiente de

relaxamento térmico já se encontra alterado devido aos

diversos e repetidos procedimentos. Nesses casos, portanto,

devemos evitar o uso de técnicas que empregam calor.

 

   O paciente de classe iii é exigente e adora novidades,

investe e faz questão de divulgar. É sem dúvida uma grande

oportunidade para uma clínica apresentar Bons resultados e

representa sempre um desafio profissional.

     É o paciente que traz uma patologia associada, que pode

ser acne ativa, psoríase, vitiligo, câncer de pele, entre outras.

Nesses casos, devemos proceder em concordância com o

profissional médico responsável evitando-se desfechos

indesejáveis na clínica de estética.
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Classificação Funcional 03

Classificação Funcional 04

CLASSE 01

CLASSE 02

CLASSE 03

CLASSE 04

Pacientes que nunca fizeram tratamentos estéticos.

Pacientes que já fizeram tratamentos estéticos e

foram mal sucedidos.

Pacientes que apresentam patologias.
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    Feita a classificação funcional, devemos agora partir para

a classificação do fototipo do paciente. A definição do

fototipo é fundamental, pois cada tipo de pele possui

peculiaridades específicas e apresenta diferentes respostas

aos tratamentos, bem como diferentes tipos de problemas a

serem revertidos. A pele mais clara, por exemplo, possui alta

capacidade de permeação de ativos, enquanto a pele negra,

devido à presença de pigmentos, tem menor permeação.

 

    Em termos práticos, significa dizer que para a pele negra

serão necessários protocolos com tempos de exposição

mais longos, quando se fala em luzes de LED e laser, por

exemplo.

 

  Vamos agora partir para a terceira classificação do

paciente: a sua faixa etária.

 

     A idade tem forte influência sobre o tecido cutâneo, pois é

diretamente proporcional ao acúmulo de danos causados

por fatores extrínsecos (exposição solar, radiação, vento,

substâncias químicas), o que define as diferentes condições  
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QUADRO 01 - Classificação dos fototipos de Fitzspatrick

FOTOTIPOS CARACTERÍSTICAS
SENSIBILIDADE AO

SOL

I - Branca
Queima com facilidade, nunca

bronzeia
Muito Sensível

II - Branca
Queima com facilidade, bronzeia

muito pouco
Sensível

III - Morena

Clara

Queima moderadamente,

bronzeia moderadamente
Normal

IV - Morena

Moderada

Queima pouco, bronzeia com

facilidade
Normal

V - Morena

Escura

Queima raramente, bronzeia

bastante
Pouco Sensível

InsensívelVI - Negra Nunca queima, totalmente

pigmentada
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fisiológicas para maior ou menor resposta ao tratamento

oferecido.

 

  Dos 18 aos 30 anos de idade, observamos, de forma

genérica, um tecido cutâneo com boa elasticidade, com

padrões de hidratação ou desidratação intimamente

relacionados à ingestão de líquidos e à alimentação. As

queixas, muitas vezes, são questões que possuem forte

influência das características genéticas do paciente (ex:

acne, olheiras). Os danos causados pela exposição

ambiental, em geral, são brandos e facilmente recuperáveis

(sardas, desidratação insipiente), pois o tecido ainda possui

alta capacidade de multiplicação celular, de elasticidade e

de permeação através das membranas celulares. 

 

   Dos 30 aos 45 anos, observamos que os danos acumulados

após anos de exposição aos fatores ambientais começam a

manifestar-se mais intensamente. Melasmas são freqüentes

queixas, bem como marcas de expressão (rugas estáticas e

dinâmicas). Nesse momento, entendemos a importância da

prevenção do aparecimento desses sinais, já que eles

possuem evolução rápida, ou seja, aparecem e rapidamente

se intensificam rapidamente. Nessa faixa etária, o tecido

cutâneo ainda apresenta uma elasticidade preservada,

porém, a produção de colágeno inicia sua desaceleração e a

desidratação celular ocorre muito mais facilmente se não

forem tomados cuidados específicos. A recuperação dos

danos necessitará cuidados mais intensos, diários e

contínuos, para que se alcance um resultado consistente e

estável após o término do protocolo estético.

 

    A partir dos 45 anos as pacientes comumente apresentam

sinais de fotoenvelhecimento (como discutiremos a seguir),

flacidez e marcas de expressão como principais queixas. Isso

ocorre principalmente porque os tecidos de sustentação  do 
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rosto (gordura subcutânea e osso) também sofrem um

processo de reabsorção ao longo do tempo, diminuindo sua

espessura. Ao alcançar essa faixa etária, essa perda

compromete a arquitetura facial, de forma que malares e

bochechas perdem volume e tendem a tomar o aspecto

"Caído"; olheiras ficam mais "Fundas"; a pele acumulada em

regiões de mandíbula, pescoço e colo aumentam. Nesse

momento, o efeito lifting é objetivado e, para que ele ocorra

de maneira estável, é preciso trabalhar especificamente o

estímulo à produção de colágeno e elastina, recuperar a

desidratação acentuada e, então, quando possível, oferecer

as etapas avançadas de volumização com o uso de

preenchedores (ác. Hialurônico).

 

  Nessa faixa etária, devemos estabelecer protocolos

completos, a longo prazo, combinando diferentes técnicas e

tecnologias (adequadas a cada caso), com encontros de

manutenção mensais entre as diferentes fases do

tratamento, para que os resultados sejam consistentes e

satisfatórios.
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OBJETIVOS DO
TRATAMENTO FACIAL

Desidratação celular;

Contaminação bacteriana;

Fotoenvelhecimento.

  Para oferecermos um tratamento facial de qualidade,

precisamos entender o que estamos tratando e quais serão

os nossos principais objetivos. Nesse sentido, devemos ter

em mente três principais “inimigos” a serem combatidos,

responsáveis pelo surgimento de grande parte dos sintomas

e queixas clínicos.
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  A desidratação ocorre no corpo humano de forma

fisiológica e continuada. A capacidade de reter a água no

interior das células e entre os tecidos vai diminuindo com o

passar dos anos e consequentemente a elasticidade dos

mesmos. Podemos observar esse efeito não só na pele, mas

também nos cabelos, unhas, olhos, dentes etc. Essa

desidratação é a grande vilã do processo do

envelhecimento!

 

     O organismo humano desenvolveu mecanismos de defesa

que procuram minimizar os efeitos deletérios da

desidratação sobre os tecidos. Na superfície da pele, por

exemplo, encontramos os queratinócitos que oferecem um

incremento na espessura do tecido, além de refletirem a luz,

diminuindo a penetração lesiva de radiação em camadas

mais profundas.
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    Da mesma forma, a ativação da melanina (realizada pela

enzima tirosinase, sensível à desidratação e à radiação), cria

também uma barreira física que procura reter a radiação na

superfície da pele. Podemos observar tal processo de

ativação por exemplo no bronzeamento cutâneo.

 

     Entretanto, esses mecanismos de defesa são insuficientes

para conter o processo de desidratação fisiológica. Nosso

papel será então, como primeiro objetivo, frear e reverter a

desidratação das regiões de face, pescoço e colo dos

pacientes. Alterações típicas da face, que frequentemente

são queixas clínicas podem ser observadas nas imagens a

seguir.

 

    Primeiramente, dividiremos a face em 3 grandes áreas:
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TERÇO
SUPERIOR

TERÇO MÉDIO

TERÇO
INFERIOR
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RUGAS:

Primária

Secundária

Terciária

Glabelares/entre olhos

PIGMENTAÇÃO:

Região Frontal

Emolduramento

1.

a.

b.

c.

d.

2.

a.

b.

3. RUGAS:

a. Dobras infraorbitárias

b. Pregas de comissura

orbital

4. PIGMENTAÇÃO:

a. Dorso do nariz

b. Região maxilar

c. Emolduramento 

5. PTOSE PALPEBRAL

6. RUGAS:

a. Ritides

b. Sulco naso-geniano

c. Comissuras labiais

7. PIGMENTAÇÃO:

a. Mento

b. Supralabial

8. FLACIDEZ

9. HIPERCROMIA DO TERÇO

INFERIOR

9

Sinais externos da desidratração
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2B

2A
1C

1B
1A

1D

4A

4B 4B

4C

5

3A

3B

8

7B

7A

6C

6B

6A
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   Observando o sinais externos da desidratação, devemos

ter em mente a escolha de protocolos que favoreçam o

aumento do aporte de água para o meio intracelular (como

por exemplo luzes de led azul e ambar, laser vermelho,

oxigenoterapia, conforme descreveremos a seguir). Além

disso, é de suma importância estimular a ingesta de água e a

boa alimentação. Cuidados de home care, como a utlização

de água termal, cremes hidratantes que contenham ácido

hialurônico, também podem ser aconselhados.
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Contaminação Bacteriana

    A contaminação bacteriana, por sua vez, é responsável por

originar queixas como “bolinhas na superfície da pele”, acne,

pele oleosa, além de acentuar ainda mais a desidratação

cutânea. Isso ocorre porque a proliferação descontrolada de

bactérias sobre a pele, que acontece devido a uma

somatória de fatores como alteração de ph, uso equivocado

de cosméticos, propensão hormonal, etc; proporciona o

engurgitamento das glândulas sebáceas, comprimindo-as,

de forma que as secreções oleosas se acumulam na

superfície da pele, originando “bolinhas”, acne, irritação e

vermelhidão.
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  O combate a esse fator baseia-se na utilização de

protocolos bactericidas (como detalharemos a seguir), e

orientação correta de home-care. São aliados alguns itens

como água termal (torna o ph da pele mais alcalino,

desfavorável ao crescimento de bactérias) e água micelar

para a limpeza das impurezas da pele.
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Fotoenvelhecimento

   Outro sintoma de suma importância, que frequentemente

encontraremos na prática estética será o

fotoenvelhecimento. Hoje sabemos que a exposição crônica

à radiação é capaz de gerar alterações significativas nos

tecidos.

 

  O fotoenvelhecimento é decorrente da alteração de

componentes da chamada matriz extracelular (conteúdo de

proteínas e estruturas acelulares que sustentam as células).

Este conteúdo sofre maior degradação e desorganização.

Ocorre degradação de fibras colágenas, deposição de

excessiva de fibras elásticas anormais e pigmentação

inadequada. Há ainda efeito direto sobre as células, gerando

alterações em sua estrutura como hiperplasia, dismorfismo

ou atrofia. Dessa forma, há a formação de manchas e

regiões hiperpigmentadas. O tecido, enfim, sobre afinamento

da camada basal e do estrato córneo, ornando a pele mais

fina, sensível à desidratação e fatores extrínsecos.

 

    Nosso objetivo com o tratamento estético será diminuir a

sensibilidade adquirida por esse tecido pouco espesso, bem

como reverter os danos acumulados como

hiperpigmentação (manchas), desidratação acentuada.

Forneceremos maior aporte de água para as células e

eliminaremos o conteúdo celular danificado.
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    É importante entender que o fotoenvelhecimento advém

do efeito de radiação descontrolada sobre o tecido. Cada

tipo de onda, com seu comportamento é capaz de gerar

interações e efeitos específicos, de forma continuada e sem

controle de dose ou alvo.

 

  Os raios uva, de comprimento de onda curto, são

majoritariamente absorvidos na epiderme, enquanto os raios

uvb, de comprimento de onda maiores, causam alterações

tanto nos queratinócitos quanto nos fibroblastos da derme.

Ambos possuem a capacidade de gerar radicais livres, mas

uvb interagem diretamente com o dna, causando diversas

alterações. Os raios uvc, por sua vez, possuem tamanha

energia que são classificados como radiações ionizantes, e o

dano causado à superfície de contato assemelha-se ao

originado pelos raio-x, por exemplo.
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A iluminação facial e beleza

   O equilíbrio e correta iluminação facial são os grandes

definidores do que podemos enxergar como "Beleza". Afinal,

tudo o que podemos ver são reflexos de luz, que em nosso

cérebro produzem uma imagem. O correto balanceio da luz

no rosto é o que proporciona a evidência da beleza facial.

Hoje, a imagem que devemos considerar como modelo

padrão de iluminação é dividida em zonas, da seguinte

maneira:

 

  As zonas centrais (nº1 e nº2), devem refletir maior

quantidade de luz, sendo gradualmente mais destacadas do

que as demais.
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Nº1Nº2

Nº3
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FOTOMODULAÇÃO E
OXIGENOTERAPIA
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    O estudo da energia luminosa e sua influência sobre a pele

possibilitou o advento da fototerapia, a criação de lasers e

LEDs que, devidamente dosados e ajustados, são capazes

de produzir efeitos positivos sobre as funções e estados

celulares dos componentes da derme e epiderme, e

resultados extremamente favoráveis para os objetivos que

buscamos nas estética, como mencionamos anteriormente.

(lembre-se: buscamos primeiramente reverter os sinais

externos da desidratação, a contaminação bacteriana e o

fotoenvelhecimento, além de valorizar as zonas de

iluminação e beleza do facial!!!)

 

    Esse tipo de abordagem terapêutica já é bem estabelecido

na literatura dermatológica para o tratamento de acne,

psoríase, recuperação de lesões em pacientes diabéticos,

controle de cicatrização e redução de danos em grande

queimados.

 

    Devemos compreender que toda forma de luz e radiação é

um tipo de energia eletromagnética (unidade de

medida=fóton), e que tem a capacidade de interagir com

moléculas que compõem as células da nossa pele.

 

    Em contato com a superfície, parte de um feixe de luz pode

ser refletida ou refratada e parte absorvida - quando há

incorporação da energia transportada. Sabemos que as

ondas de maior comprimento, que possuem menor

frequência e energia, podem ser absorvidas e são capazes

de excitar as moléculas com as quais interagem.

Fotomodulação
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    A interferência ajustada da luz permite a produção de um

efeito antiinflamatório imediato, devido à modulação na

produção de espécies reativas de oxigênio que, em menor

quantidade, diminuem o estímulo a fatores pró-inflamatórios

(como interleucinas e ativadores de transcrição). Sabe-se

que também ocorre aumento do metabolismo celular, e

portanto, do potencial regenerativo do tecido; além de

estímulo à angiogênese (formação de novos vasos

sanguíneos). Sabemos hoje que excitação de fibroblastos

pelos fótons de luz de uma freqüência de 400 a 8000nm é

capaz de estimular a proliferação de fibroblastos,

aumentado a produção de colágeno, e aprimorando as

etapas do processo de cicatrização (inflamação,

epitelização, deposição de tecido conjuntivo, e contração).

 

  É importante salientar que a reação com as moléculas

orgânicas – fotobioquímica -depende da intensidade e dose

incidentes, bem como das propriedades fotorreceptoras do

tecido. As moléculas capazes de absorver a energia

luminosa denominam-se cromóforos. Comprimentos de

ondas maiores conseguem atingir camadas mais profundas

da pele.

 

    Podemos dividir os efeitos da luz sobre a pele humana em

primário e secundário. Primários decorrem da interação de

fótons com os fotorreceptores, principalmente mitocondriais,

e podem ser observados segundos ou minutos após a

radiação. Já os secundários, acontecem subsequentemente

aos efeitos primários, devido a transdução e amplificação da

sinalização celular, e podem ser observados após horas ou

dias. Sua capacidade de atravessar a barreira dérmica

garante um efeito incomparavelmente superior ao efeito de

cremes e loções tópicas, cuja absorção pela pele é restrita

pela presença da barreira dérmica.
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    Nesse momento, entender os alvos do tratamento estético

(lembre-se: desidratação, contaminação bacteriana e

fotoenvelhecimento) tem especial importância!

 

 Quanto maior a heterogeneidade do tecido (regiões

desidratadas e com superfície irregular) e áreas de

pigmentação, maior será a radiação não terapêutica

absorvida. Ou seja, maior o dano acumulado com o

fotoenvelhecimento.

 

    Nesse sentido, o tratamento deve buscar sempre como um

bom resultado estético final uma pele lisa e de coloração

uniforme, preservando a saúde do tecido.
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    Vamos agora entender a utilização de um equipamento de

luzes de led e laser:

 

   Oxygen ws – advice – possui um software de configurações

que funciona em concordância com a metodologia de

trabalho da estética funcional. Seu painel inicial de

configurações dispõe das classificações dos pacientes,

guiando o protocolo com maior eficácia e especificidade

para cada caso. Observemos cada um de seus

componentes: 
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 LUZES DE LED:
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Luz azul : tem comprimento de onda de 470 nm.

  Proporciona a reação química fundamental para a

fotomodulação: a oxidação de uma porfirina, liberando

oxigênio reativo. Este oxigênio reage com o hidrogênio da

membrana citoplasmática e produz água no interior da

célula. Ao “roubar” hidrogênio da membrana celulares

estamos alterando a permeabilidade da membrana,

favorecendo a retensão de moléculas de água no interior da

célula, mantendo o efeito de hidratação por um tempo

prolongado.

Luz vermelha : tem comprimento de onda de 660 nm.

 Produz vasodilatação o que faz com que células

hiperpigmentadas que tem afinidade pela parede do vaso,

migrem para seu interior, sendo removidas da superfície da

pele. Além disso, traz nutrientes e oxigenação para a região

irradiada, favorecendo a regeneração celular.

 

Luz âmbar / infra-vermelha : 590 nm / 808 nm.

    Oferecem íons hidroxila (oh-), que possuem carga elétrica e

são agregados às correntes de aminoácidos através de

pontes de hidrogênio. Produzem, portanto, “reparos” na

moléculas de colágeno “maduras”, com arquitetura

prejudicada. Assim, tornam a superfície da pele lisa e sem

irregularidades.
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   A aplicação tópica de oxigênio in natura é uma terapêutica

amplamente utilizada internacionalmente, cuja expressão

ganha força e visibilidade no meio científico devido aos

excelentes resultados alcançados. O oxigênio é a molécula

vital, responsável pela atividade metabólica de cada uma de

nossas células. Desta forma, apresenta-se como o elemento

mais biologicamente compatível para o corpo humano. Seu

efeito sobre o tecido cutâneo baseia-se na sua reação com a

membrana citoplasmática das células, mais

especificamente os íons ohque circundam tal estrutura. A

partir desta reação, ocorre alteração da permeabilidade da

membrana citoplasmática, facilitando o aporte de moléculas

de água para o meio intracelular.
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Oxigenoterapia
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  Com isso, os danos de desidratação do tecido são

progressivamente revertidos de maneira estável e

permanente. Além disso, o oxigênio possui alta reatividade

com o elemento ferro, cuja concentração representa cerca

de 80% da composição dos pigmentos acumulados na pele

(manchas). Ao reagir com o ferro presente nos pigmentos, o

oxigênio diminui a concentração dos pigmentos e os dilui,

tornando-os mais claros. Assim, manchas hipercrômicas

passam também a ser alvo de uma reação estável e

permanente, que progressivamente alcança reversão e

tratamento definitivo.
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MODELO DE TRABALHO
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 "E como eu organizo o protocolo estético, após
reunidas todas essas informações?"

FASE 1 
"Diagnóstico, Prognóstico, Evolução"

Classificação funcional

Classificação Fitzpatrick

Avaliação dos níveis de desidratação

Remissão dos sinais externos da desidratação

Protocolos de home care

FASE 2 
"Iluminação e tensão"

Áreas de iluminação

Tensores

Homecare e beleza

FASE 3
"Harmonização facial"

Preenchedores

Toxina Botulínica

Rino modelagem
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   Esta é a etapa inicial de acolhimento do paciente e suas

queixas, de fazer a classificação funcional, de fototipo e de

faixa etária de cada um deles para traçarmos o diagnóstico

funcional com consistência e coerência. Iniciamos o

tratamento com um protocolo de sessões semanais

(1x/semana), que buscam, dentro de uma margem de tempo

de 30 dias, recuperar os danos consequentes da

desidratação, contaminação bacteriana e

fotoenvelhecimento e minimizar possíveis prejuízos mais

evidentes do tecido, como manchas e marcas de expressão.

 

   De uma maneira geral, é o uma etapa de recuperação e

preparo para a etapa seguinte, onde conseguiremos

trabalhar os detalhes de cada caso. Entretanto, é

fundamental que a técnica escolhida garanta resultados

surpreendentes para que haja satisfação da cliente, de

modo que, após 30 dias, passaremos à fase 2.
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 FASE I

   Nessa etapa conseguiremos agir sobre pontos específicos

de cada caso, buscando aperfeiçoar o resultado da etapa

anterior. A recuperação obtida previamente confere uma

maior capacidade de interação do tecido com o tratamento,

de forma que os resultados são ainda mais evidentes. Logo,

nesse momento traremos o resultado para um nível superior

de "Beleza" trabalhando aspectos fundamentais para essa

superioridade, como a iluminação e tônus facial.

 

 FASE 2
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   A fase 3 consiste na utilização de injetáveis como toxina

botulínica e ácido hialurônico, que conseguem, de forma

invasiva, alcançar alterações profundas no tecido em termos

de arquitetura tecidual, seja pela reversão de marcas de

expressão ou pelo remodelamento facial. Esta etapa visa

refinar a harmonização facial, e pode ou não ser utilizado no

protocolo.
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 FASE 3
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CONCLUSÃO
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    Ao final deste conteúdo, passamos a entender os pilares

do sucesso do tratamento estético facial: classificação dos

pacientes, objetivos do tratamento e etapas de trabalho.

Note que, no Brasil, estas etapas são negligenciadas pela

maior parte dos atendimentos estéticos, o que proporciona o

resultado insatisfatório.

 

  Agora que você conhece a metodologia da estética

funcional, a aplicação prática de seus fundamentos

garantirá à sua clínica um novo patamar financeiro, uma vez

que os resultados dos tratamentos faciais (agora

corretamente indicados) serão excelentes.
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Para mais informações, entre em contato
conosco, tire suas dúvidas através do

email
grupoesteticaufncionalbr@gmail.com ou

ligue para (11) 96574-1136

 

Aproveite para conhecer a nossa
plataforma de educação continuada:

www.grupoesteticafuncional.com.br

www.grupoesteticafuncional.com.br (11) 96574-1136

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS
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