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RESUMO 
A grande competitividade na sociedade contemporânea não se restringe apenas ao 
mercado financeiro, mas, também reflete na vida do ser humano correlacionada à 
sua autoestima, com sua estética e com a necessidade de sentir-se bem consigo 
mesmo, como prioridades e elementos indispensáveis para a sua saúde, seu bem 
estar pessoal e seu sucesso profissional. Sendo assim, como profissionais da área e 
inseridas neste contexto de saúde, bem estar e estética, desenvolveu-se uma 
pesquisa qualitativa exploratória com o instrumento questionário (APÊNDICE E) 
para avaliar a satisfação dos 13 voluntários com a técnica aplicada do desincruste. 
O objetivo geral foi averiguar a satisfação com a aplicação da técnica do desincruste 
no tratamento de peles alípicas e lipídicas, uma técnica de eletroterapia utilizada nos 
tratamentos estéticos faciais e corporais. Dessa forma, se acredita estar 
colaborando diante da restrita literatura pertinente a esta técnica, e que muitos 
questionamentos sobre a validade e a importância da sua utilização tem sido feitos 
ao longo destes anos existindo até diversos profissionais que por defini-la como 
ultrapassada passaram a abandoná-la optando por outros procedimentos. 
 
 Palavras chaves: Estética facial. Peles alípicas. Peles lipídicas. Desincruste. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Principia-se com a Organização Mundial de Saúde, a qual estabelece como conceito 

de saúde, universalmente aceito, o completo bem estar físico, mental e social do ser 

humano, o que vem a embasar o estudo ora proposto (BRASIL,2005). 

Outrossim, ressalta-se que, apesar de almejada por todos, mesmo que em 

diferentes proporções, a saúde estética, a valorização da imagem ou da autoestima 

é por vezes associada à mera satisfação de um capricho ou futilidade. No entanto, 

trata-se de um grande equívoco, uma contradição ao conceito preconizado pela 

Organização Mundial da Saúde, visto que o cuidado com a simetria e higiene do 

corpo, o bom estado da pele, cabelos, unhas, os cuidados com as vestes, os 
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ornamentos e a cosmética devem ser vistos como a busca do bem estar físico, 

mental e social, propiciando ao ser humano estar bem consigo e com a sociedade. 

Mais expressivo, o esclarecimento de Hallawell (2009), de que os gregos 

perceberam há cerca de 2.500 anos, que a beleza e a saúde são interligadas. Dessa 

maneira a sociedade grega estruturou-se sobre três pilares: a nobreza, a beleza e a 

saúde. Os gregos consideram a nobreza como incorporação de valores éticos. Tais 

valores, quando aplicados de acordo com os princípios de harmonia e estética, 

produzem beleza nas pessoas, nas artes e na arquitetura. O resultado é saúde para 

o individuo e para a sociedade como um todo. 

A propósito, importa ressaltar que os assuntos relacionados à saúde e ao bem-estar 

ganharam grande destaque nos últimos anos, por força disso, o mercado de estética 

vem se apresentando cada vez mais aquecido e promissor, como bem explica 

Peretti (2011): "As pessoas têm cada vez mais preocupação em estarem bem e se 

sentirem bem, por isso hoje procuram, muito mais do que antes, o mercado de 

estética”. 

Diante dessa demanda, ocorre o avanço na dermatologia e cirurgia estética, com a 

incorporação dos cuidados estéticos e de embelezamento da pele, ampliando-se, 

portanto, a atuação do esteticista em tratamentos faciais, corporais e capilares, 

desde uma simples limpeza de pele a tratamentos com aparelhos específicos. 

Em vista desses fatos, foi realizada esta pesquisa qualitativa e exploratória com o 

objetivo geral de averiguar a satisfação dos voluntários após o tratamento da pele 

alípica e lipídica com a aplicação da técnica do desincruste, a qual segundo Borges 

(2006) trata-se de uma técnica que utiliza a corrente galvânica para facilitar a 

retirada do excesso de secreção sebácea da superfície da pele. 

Desse modo, para que fosse obtido êxito com o alcance do objetivo inicialmente 

proposto, delineou-se como objetivos específicos pesquisar sobre a técnica do 

desincruste desmistificando os questionamentos existentes apesar de ser uma 

técnica usada há muitas décadas; elucidar a técnica de desincruste e, por último, 

averiguar a satisfação dos voluntários atendidos com a aplicação da técnica de 

desincruste no tratamento facial da pele alípica e lipídica. 
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Originou-se a problemática desta pesquisa, diante dos muitos questionamentos 

sobre a validade e a importância da utilização do desincruste, bem como, se o 

aparelho aplicador é fabricado até hoje, por que não é utilizado no curso de 

Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí, da cidade de Balneário 

Camboriú? 

E ainda, por que apesar da pouca literatura pertinente, tem-se o conhecimento de 

que nos procedimentos indicados no combate ao quadro seborreico e em peles 

alípicas a utilização do desincruste é de grande importância pelos inúmeros 

benefícios que proporciona aos pacientes, se justifica a escolha pelo tema e 

desenvolvimento da pesquisa ora descrita. 

Uma pesquisa cujo tema é relevante e viável, pois, na verdade, percebe-se que na 

espécie humana a preocupação estética parece ser uma herança genética, que vem 

se incorporando ao seu comportamento de forma cada vez mais acentuada através 

dos tempos. Com o intuito de pertencer a um grupo social de forma condizente com 

os padrões existentes necessários ao equilíbrio psíquico, a imagem do ser humano, 

representa um elemento fundamental para a caracterização da saúde, o que 

caracteriza a relevância social e científica. 

Portanto, diante da crescente mudança nos conceitos da beleza que hoje faz da 

área da estética um mercado promissor, a presente pesquisa se torna também 

relevante e viável profissionalmente, pois como acadêmicas em conclusão do curso, 

se está na busca do aprimoramento do conhecimento para uma atuação com o 

domínio dos métodos e técnicas apropriadas aos diferentes processos terapêuticos. 

É de interesse adquirir competência para selecionar o tratamento adequado para 

cada situação, e habilidades necessárias para a correta utilização dos produtos e 

equipamentos utilizados em cada terapia, requisitos para um bom profissional no 

atendimento de uma sociedade exigente com a imagem pessoal e a qualidade de 

vida. 

 

2 PELES ALÍPICAS E LIPÍDICAS 

 

A estrutura e a fisiologia da pele mostra que trata-se de um órgão vital e complexo, 

atribuindo-lhe funções como proteção, termorregulação, função sensorial e 
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metabólica (PEYREFITTE; et al, 1998). 

Diz ainda o autor, que as qualidades estéticas da pele são determinadas por uma 

justa combinação dos constituintes da película hidrolipídica. 

Ao falar-se da película hidrolipídica e o sebo cutâneo, visto que o conhecimento 

desta película fina e superficial é fundamental segundo Barata (2003) para o estudo 

das substâncias anti-seborreicas, pois é devido à alteração que surgem os principais 

problemas de estética. Essa película cobre a camada córnea, sendo constituída por 

emulsão natural, cuja fase aquosa e oleosa resultam das secreções dos aparelhos 

anexos da epiderme, ou seja, do suor e sebo cutâneo. 

Conforme ainda Barata (2003) muitos autores definem seus principais componentes 

como o esqualeno (hidrocarboneto insaturado; esteróis, entre os quais se encontram 

principalmente o colesterol e o calciferol; e ácidos e álcoois graxos livres ou 

combinados em moléculas mais complexas (glicerídeos, fosfolipídeos), ou em ceras 

que resultam da esterificação dos ácidos graxos com esteróis ou álcoois de alto 

peso molecular. 

Portanto, pode-se afirmar que a pele é lipídica, quando ocorre um aumento na 

produção de sebo, em quantidades anormais. Em consequência desse fluxo, os 

óstios foliculares ficam dilatados. Tende a manifestar-se mais na região frontal, nazal 

e mento, pois nessas regiões há maior quantidade e volume de glândula sebáceas 

(PEYREFITTE et al, 1998).  

Logo, Hernandez (1999,p.54) apresenta características visuais e táteis da pele 

lipídica, como: téz lívida, aspecto reluzente, óstios foliculares dilatados, presença de 

comedões.  

Complementando, Peyrefitte; et al, (1998),cita características lesões de acne ou 

cicatrizes frequentemente presentes, textura granulosa e espessa, aumento do 

volume e da hiperatividade das glândulas sebáceas, pele resistente com 

envelhecimento tardio. 

Logo, com relação à pele alípica, há uma diminuição da retenção de água, devido a 

falta de MNF no estrato córneo (PERYFITTE; et al ,1998).  
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Segundo Hernandez (1999), a diminuição de lipídeos e de água, diminui a proteção 

contra as agressões exteriores, e consequentemente, acelera o envelhecimento 

cutâneo. 

A seguir, Peyrefitte; et al (1998), enuncia características táteis e visuais da pele 

alípica: pele fina e sem brilho, perda da maciez, tez com tendência a rubores. Sendo 

esta mais sensível às agressões externas como frio, vento, calor, sabões e 

detergentes com pH elevado e contatos prolongados com a água. 

 

3 HIGIENIZAÇÃO 

 

A limpeza atua na retirada das secreções da pele, no suor, nas células descamadas, 

nos transpirados aderidos ao sebo, nos produtos cosméticos (maquiagens), nos 

contaminantes externos (poluição, tóxicos ambientais, etc...). 

Para o efeito de limpeza, ou seja, higienização onde utiliza-se produtos para retirada 

de oleosidade, sujidades da atmosfera poluente, detritos orgânicos e inorgânicos e 

na retirada das células da camada córnea, estimulando a renovação celular, são 

utilizados mais comumente o sabonete líquido, o esfoliante físico e o aparelho de 

desincruste associado ao produto cosmético desincrustante, como foi no caso a 

limpeza realizada na presente pesquisa. 

Para uma limpeza é apropriada a utilização de produtos cosméticos destinados a 

higiene cutânea, que irão atuar na superfície para eliminar os produtos por arraste, 

por fricção mecânica/física, atrito (esfoliante), ou com o auxilio de corrente elétrica 

associado a cosméticos (desincruste), mediante soluções que solubilizam os 

componentes aderidos. 

Uma limpeza tem como objetivo eliminar impurezas de origem externa e produtos de 

degradação e descamação. Deve respeitar o equilíbrio fisiológico do tecido cutâneo, 

sem desengordurar excessivamente, sem alterar opH cutâneo e sem desarranjar as 

proteínas cutâneas.  
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4 A ELETROTERAPIA APLICADA NA ESTÉTICA FACIAL 

 

A eletroterapia é uma área que já existe há muitos anos, Benjamin Franklin, grande 

colaborador na teoria da eletricidade estabelecendo que cargas de mesmo nome se 

repelem e cargas de nomes diferentes se atraem. 

 Além disso, assentou a ideia da conservação das cargas elétricas e inventou o 

para-raios, a primeira grande aplicação dos conhecimentos elétricos (MARTINS, 

1981). 

A eletroterapia atualmente abrange vários recursos, dividida em: eletroterapia, 

termoterapia e fototerapia. A primeira é aquela em que funcionam os equipamentos 

que aplicam corrente elétrica no tecido através de eletrodos (Tens, Corrente Russa, 

C. Galvânica, etc.); na segunda funcionam os recursos que geram calor (Microondas, 

Ondas curtas etc.) e na terceira os tipos de radiações eletromagnéticas visíveis ou 

não, como: Laser, Infra-vermelho, Ultra-violeta (PEIXOTO, 2007). 

A eletroterapia vem sendo cada vez mais utilizada nos tratamentos estéticos faciais 

e corporais, sendo até considerada como fundamental por muitos profissionais da 

área. 

Na estética a eletroterapia melhora a superfície cutânea atuando na epiderme, 

derme, hipoderme e no tecido muscular.  

Esta micro corrente é normalmente caracterizada como um tipo de eletroestimulação 

que utiliza as correntes de baixa frequência que podem ser contínuas ou alternadas 

(PEIXOTO, 2007). 

Prosseguindo, o autor diz que a micro corrente pode ser definida como um tipo de 

eletroestimulação que utiliza correntes com parâmetros de intensidade na faixa dos 

micro amperes, de baixa frequência, podendo apresentar correntes contínuas ou 

alternadas. Também é chamada de MENS (Micro ElectroNeuroStimulation). 

O objetivo da técnica é promover a revitalização cutânea, melhorando a flacidez 

muscular, elasticidade, a viscosidade e o brilho da pele, que ocorre devido à 

formação de um campo bioelétrico natural, que promove revitalização celular, 

conforme cita Peixoto (2007).      
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A polaridade dos tecidos não-excitáveis tem sido documentada nas últimas décadas. 

Todas as funções e atividades do corpo envolvem de alguma forma a eletricidade. 

Segundo Okuno (2006, apud BORGES, 2006), o conhecimento dos fenômenos 

elétricos é importante para uma melhor compreensão dos complexos processos 

físicos e químicos que caracterizam a vida. 

Segundo Charman (2006, apud BORGES, 2006), a hipótese relativa aos vários 

aspectos da bioeletricidade é que as células podem receber, decodificar e agir sobre 

sinais elétricos, magnéticos e acústicos. Esta bioeletricidade é a base em que se 

apoiam as várias teorias do sinal elétrico ou magnético interagindo entre as células. 

Continua o autor explicando que, quando a atividade elétrica endógena do 

organismo é considerada, é pertinente a hipótese de que as estimulações elétricas 

ou eletromagnéticas, quando aplicadas externamente ao corpo, possam 

desencadear alterações em nível celular que intensificam o processo de cicatrização. 

De acordo com Robinson e Snyder-Mackler (2001, apud BORGES, 2006), o modo 

normal de aplicação dos aparelhos de micro correntes ocorre em níveis que não se 

consegue ativar as fibras nervosas sensoriais subcutâneas, e o resultado disto é o 

cliente não sentir o formigamento que a corrente galvânica favorece. 

O plano de atuação das micro correntes é profundo, podendo atingir um nível 

muscular, e apresenta-se com imediata atuação no plano cutâneo e subcutâneo. 

 

4.1 Corrente Galvânica 

 

A corrente galvânica é uma corrente que tem as características de uma corrente 

direta. Como definição pode-se dizer que a corrente direta é uma corrente cuja 

intensidade se mantém constante em função do tempo. 

Logo, segundo Peixoto (2007), a corrente galvânica, na prática, é a mesma corrente 

direta. No entanto, existem alguns equipamentos (que não são muito comuns) que 

produzem uma corrente chamada EGAV (estimulação galvânica de alta voltagem) e 

que pelo fato de ser pulsátil, não tem nada a ver com a corrente direta. 

Os equipamentos que se dispõe hoje no mercado são bastante simples, de forma 

que os controles que se tem de operar, geralmente não passam do: controle de 
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intensidade (mA) e controle de tempo (min). (PEIXOTO, 2007). 

Referente às indicações da Corrente Galvânica, Peixoto (2007, p. 23) esclarece que: 

[...] embora não seja muito utilizada atualmente, tem várias indicações em 
áreas bem específicas: Eletroendosmose, Iontoforese, Eletrólise capilar e 
analgesia. Vale também lembrar que as correntes polares, e esta 
principalmente, devem ser utilizadas com eletrodos esponjosos. 

 

Em suma, embasando-se em Hegel (2001), a Corrente Galvânica, é uma corrente 

do tipo contínua e com sentido unidirecional, ou seja, os elétrons caminham num só 

sentido do pólo negativo para o positivo. São utilizados dois eletrodos, um positivo 

(vermelho) outro negativo (preto), havendo necessidade de ambos estarem em 

contato com o cliente fechando o circuito. Com a corrente galvânica são realizadas 

as seguintes técnicas faciais:Ionização,desincruste, eletrolifiting ou galvanopuntura, 

eletrólise ou eletrocoagulação. 

Proporciona alguns efeitos fisiológicos no organismo, tais como: hiperemia local, 

vasodilatação local, elevação da temperatura local, elevação do metabolismo, 

otimização da circulação sanguínea e analgesia (HEGEL,2001). 

Suas contra-indicações são: sobre portadores de marca-passos, pacientes renais, 

portadores de implantes metálicos e hipersensibilidade a corrente galvânica 

(HEGEL,2001) 

Logo, no próximo tópico características sobre a técnica do desincruste. 

4.2 Desincruste 

 

É uma técnica que utiliza a corrente galvânica para facilitar a retirada do excesso de 

secreção sebácea da superfície da pele. 

Segundo Winter (2001) o desincruste é um procedimento de ação eletroquímica que 

tem como objetivo retirar o excesso de sebo das peles exageradamente seborreicas. 

Complementando, Miedes (1999) afirma que se utilizam os efeitos polares da 

corrente galvânica para se obter uma limpeza de substâncias gordurosas da pele em 

profundidade. 

Percebe-se uma contradição aqui entre Winter (2001) e Silva (1998), visto que para 
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o primeiro, o desincruste é indicado para peles exageradamente seborreicas, sendo 

então, que conforme essa autora, a desincrustação é inadequada para o tratamento 

de peles alípicas, que já possuem pouca oleosidade. Concorda Miedes ( 1999), 

alegando que o desincruste é indicado somente para peles seborreicas em 

abundância, porém, existe loção desincrustante para ambos os tipos de peles. 

Já por sua vez, Silva (1998, p. 111) discorda destes, alegando que: 

O desincrustante resulta, nas peles alípicas, em uma forma de eliminação 
de detritos orgânicos e inorgânicos assimilados no nível epidérmico 
(vestígios de maquiagem, bem como sujeiras da atmosfera poluída, etc) que 
podem produzir obstrução na passagem osmótica de cosméticos a serem 
aplicados. Esta suave limpeza da epiderme proporciona uma receptividade 
melhor ao tratamento estético, principalmente para a introdução de ativos 
através da iontoforese. 
 
 

Bem, apesar de algumas discordâncias, na pouca literatura existente, o desincruste 

é caracterizado também por uma assepsia efetuada através da corrente galvânica 

associada a cosméticos específicos para o tipo de pele tratada, bem como 

proporciona um efeito para impedir a penetração de germes ou agentes nocivos. 

(SILVA, 1998). 

Referente à sua aplicação, Borges (2006) menciona que pode ser por qualquer 

aparelho que emita uma corrente contínua direta (corrente galvânica), utilizando-se 

um eletrodo ativo. O eletrodo passivo, em placa siliconada de carbono ou de metal, 

pode ser colocado sob a região escapular ou fixado no braço. 

Os eletrodos que devem ser utilizados são o gancho (jacaré) envolvido por algodão 

embebido na solução e o bastonete, que a cliente deve segurar durante a aplicação. 

Essa técnica também tem sido bastante utilizada nos tratamentos capilares para 

redução da oleosidade nos quadros seborréicos. 

O processo de desincruste tem por finalidade facilitar a remoção dos comedões 

durante a limpeza de pele. Esse procedimento se dá através da transformação do 

sebo da pele em sabão pela reação de saponificação, que ocorre basicamente pela 

junção de um álcali (substância de pH elevado) sobre uma gordura, ou seja, 

o desincruste que pode ser o carbonato de sódio, lauril sulfato de sódio, salicilato de 

sódio age sobre o sebo da pele (gordura). O desincruste consegue atingir o sebo 

através da utilização de um aparelho de corrente contínua (galvânica) e segue os 
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mesmos princípios da ionização, porém sua ação se dá em camadas mais 

superficiais da pele, por isso, apesar de também utilizar a corrente galvânica é 

importante a verificação da indicação do aparelho na função desincruste e respeitar 

a polaridade indicada do produto (PEIXOTO, 2007). 

Segundo Borges (2006), á partir da eletrólise da solução promovida pela corrente 

elétrica, existem duas técnicas que podem ser utilizadas no processo de 

desincrustação da pele: 

 Eletrodo ativo e solução com polaridade inversa: Neste caso, o sódio presente 

no algodão do eletrodo ativo entra em contato com o sebo da pele. Pelo fato dos 

íons de sódio apresentarem polaridade positiva são atraídos pelo eletrodo ativo, 

que é negativo, fixando-se ao algodão. 

 Eletrodo ativo e solução com polaridade igual: Neste caso, inicialmente a 

eletrólise isola o sódio que entra em contato com a pele, produzindo o processo 

de “saponificação”. Em seguida, inverte-se a polaridade. Dessa forma, a corrente 

elétrica atrairá a solução desincrustante que foi agregada as sujidades e 

oleosidades da pele. 

Optou-se pela primeira opção devido a praticidade. 

De acordo com Borges (2006), a intensidade da corrente deve ser compatível com o 

limiar de sensibilidade confortável e segura para o paciente com um tempo de 

tratamento sugerido entre 4 á 5 minutos. E não menos importante suas contra-

indicações tais como: sensibilidade ao agente desincrustante e todos já 

mencionados da corrente elétrica. 

Tendo como benefícios assepsia da pele o destamponamento pilo-sebáceo, 

eliminação dos encrustados na superfície, preparação da permeação de ativos por 

iontoforese e facilitação de extração de acne e comedões. 

Por fim, como assevera Borges (2006) apesar do desincruste se constituir numa 

terapêutica bastante antiga, ainda falta comprovação científica sobre sua eficácia, 

confirma-se aqui o objetivo e justificativa para a proposta deste trabalho acadêmico, 

em qualquer uma das técnicas utilizadas, principalmente acerca da retirada eficiente 

da secreção sebácea em peles lipídicas, pois há duvidas se a limpeza com a ação 



11 

 

eletroquímica da corrente galvânica associada a cosméticos ou pela ação mecânica 

do sabonete líquido e esfoliante ao deslizar sobre a pele ocasione o efeito rebote. Já 

em peles alípicas tem-se como objetivo a não retirada total da oleosidade da pele 

(NMF), bem como facilitar a penetração de ativos em ambas as peles.   

5 METODOLOGIA 

 

De acordo com Lakatos; Marconi (2005), metodologia é o conjunto de atividades 

sistemáticas e racionais, que permite alcançar, com segurança e economia, o 

objetivo, o conhecimento e verdades, traçando o caminho a ser seguido, detectando 

prováveis erros e auxiliando nas decisões dos cientistas. 

Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa, realizou-se um estudo bibliográfico e 

exploratório com análise qualitativa para avaliação dos resultados da aplicação 

realizada com a técnica do desincruste. 

Portanto, caracterizada quanto aos meios, uma pesquisa bibliográfica, visto que foi 

sustentada com base em livros, sites, artigos, e outros meios e, segundo Gil (2006, p. 

44): “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Também caracterizada 

como exploratória, pois, neste estudo analisaram-se os resultados da aplicação 

realizada com a técnica do desincruste, sendo assim, conforme afirma Gil (2006) a 

pesquisa exploratória tem como objetivo maior o de familiarizar-se com o problema, 

visando torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, o que faz acreditar 

adequada para o caso ora proposto. 

Como instrumentos e equipamentos utilizados na pesquisa teve-se o Termo de 

Consentimento Livre de Esclarecimento (APENDICE A); o Termo de Compromisso 

de Utilização de Dados e/ou Prontuários (APÊDICE B); a Ficha de Avaliação Facial 

(ANEXO A); o Termo de Autorização para Aplicação da Pesquisa (APENDICE C); o 

Protocolo de Aplicação da Técnica do Desincruste (APÊNDICE D) e o Questionário 

de Acompanhamento e Satisfação do Cliente ao término da pesquisa. (APÊNDICE 

E). 

A população envolvida foi composta por voluntários do sexo feminino e masculino 

com idade de 13 a 30 anos, abordados no campus da Universidade do Vale do Itajaí 
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- UNIVALI de Balneário Camboriú. O processo seletivo ocorreu pela caracterização 

de peles alípicas e lipídicas, resultando em sete voluntários de peles lipídicas e 6 

voluntários de peles alípicas, sendo que após a seleção da amostra, realizou-se os 

agendamentos de horário dos participantes para que no primeiro agendamento, os 

participantes fossem informados da forma como seria realizada a pesquisa, leitura 

do termo de consentimento  livre de esclarecimento, bem como o preenchimento da 

ficha de anamnese facial. Logo, no segundo agendamento os selecionados foram 

informados do dia e hora que deveriam comparecer para a prática do protocolo, 

dando-se então início ao tratamento. 

Deve-se ressaltar aqui que os 13 voluntários selecionados também foram 

informados que caso ocorresse algum tipo de reação alérgica, o protocolo seria 

suspenso, o voluntário seria informado sobre o acontecido, recebendo explicações 

sobre as possíveis causas, juntamente com os procedimentos cabíveis que seriam: 

 Remoção com água fria dos componentes existentes na pele; 

 Aplicação de soro fisiológico com algodão; 

 Aplicação da máscara ultra suavizante como agente calmante; 

 Suspender a participação do voluntário do protocolo da pesquisa; 

 Em caso de reações graves seria imediatamente direcionado o voluntário ao 

medico dermatologista, e o custo referente ao tratamento de recuperação seria 

de suma responsabilidade das autoras do projeto; enfim o acompanhamento do 

voluntário até sua total recuperação.    

Assim, foram submetidos aos testes 13 participantes cujo requisito único foi possuir 

pele alípica ou lipídica, conforme parâmetros elencados na ficha de anamnese 

(ANEXO A). O período da aplicação da pesquisa abrangeu uma aplicação semanal 

durante trinta e sete dias). Sendo que cada voluntário participou de 05 (cinco) 

aplicações. 

A pesquisa foi realizada nas instalações do Laboratório de Cosmetologia e Estética 

da Universidade do Vale do Itajaí Campus Balneário Camboriú, situado na 5ª 

Avenida, bairro dos Municípios na cidade de Balneário Camboriú/SC. Tendo 

aprovação da utilização do mesmo pela coordenação do curso conforme 

(APÊNDICE C). 
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Referente às técnicas de aplicação, as pesquisadoras utilizaram os EPI’s 

(equipamentos de proteção individual), bem como o laboratório disponibilizou os 

EPC’s (equipamentos de proteção coletiva), adequados. Os tratamentos foram 

realizados com a acomodação dos voluntários em uma maca apropriada para 

tratamentos estéticos faciais. 

Sendo assim, após o primeiro passo que foi o preenchimento da ficha de avaliação 

(Anexo A) com cada cliente individualmente, realizou-se a higienização do lado 

esquerdo da face (lado E), com sabonete líquido neutro onde seu princípio ativo era 

lauril sulfato de sódio em movimentos circulares em seguida aplicação de esfoliante 

físico contendo microesferas de polietileno com movimentos circulares e suaves. A 

retirada do sabonete líquido e do esfoliante foi feita com o auxilio de torundas (gaze 

e algodão) embebidos em água fria. 

Logo, no lado direito da face (lado D) a higienização foi realizada pela técnica de 

desincruste no tempo da aplicação da higienização de 2 minutos,usando uma caneta 

(eletrodo ativo) com a ponta envolvida com algodão ou gaze umedecidos com 

solução desiscrustante cuja composição lauril sulfato de sódio á 2%, passando 

sobre a pele. O circuito é fechado pelo bastonete metálico que o cliente segurava 

com a mão (eletrodo passivo). 

Ao termino da aplicação de higienização face D e E finalizava-se com o protetor 

solar FPS 31(gel/creme). Importante ressalta, que o protetor solar poderia interferir 

nos resultados obtidos. Mas acredita-se por ter sido realizada a aplicação do FPS 31 

(gel/creme) em voluntários randomizados com estudo controlado supõe-se que não 

interferiu nos resultados justamente por ter sido utilizado o FPS em ambos os lados 

da face. 

Por fim, após a finalização do procedimento foi realizado um questionário 

(APÊNDICE E) onde os participantes expuseram sua satisfação sobre o 

procedimento lado direito (D) onde fora aplicado o desincruste e lado esquerdo (E) 

onde fora aplicado o sabonete líquido e esfoliante. Logo, após a análise dos 

resultados se passa a apresentação destes com a utilização do programa editor de 

texto (Word 2010), havendo ainda gráficos e tabelas elaborados em planilhas (Excel 

2010). 
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Informa-se ainda que além do projeto ter sido submetido à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, por ser uma pesquisa envolvendo seres humanos, foram cumpridos todos 

os preceitos estabelecidos na Resolução 196 de 10 de outubro de1996 do Conselho 

Nacional de Saúde. 

Outrossim, que os resultados finais obtidos na pesquisa foram enviados via e-mail 

para todos os voluntários, como devolutiva da pesquisa, além de que a referida 

pesquisa será apresentada em banca avaliadora do trabalho e disponibilizada em 

meio eletrônico para consulta dos próprios acadêmicos na Biblioteca da UNIVALI. 

E, ainda, se pretende divulgá-la através da elaboração de artigos científicos a serem 

encaminhados para publicação em periódicos indexados e encontros científicos 

pelas acadêmicas. 

6 ANÁLISE DOS DADOS 

A pesquisa, realizada nas instalações do Laboratório de Cosmetologia e Estética da 

Universidade do Vale do Itajaí Campus Balneário Camboriú, na qual as 

pesquisadoras utilizaram os EPI’s (equipamentos de proteção individual), bem como 

o laboratório disponibilizou os EPC’s (equipamentos de proteção coletiva), 

adequados, sendo os tratamentos realizados com a acomodação dos 13 voluntários 

em uma macaapropriada para tratamentos estéticos faciais. 

Logo, após o preenchimento da ficha de avaliação para cada cliente individualmente, 

realizou-se a higienização do lado esquerdo da face (lado E), e posteriormente no 

lado direito da face (lado D) a higienização foi realizada pela técnica de desincruste, 

já explicado no desenvolvimento da metodologia utilizada. 

Após a finalização do procedimento foi realizado um questionário (APÊNDICE E) 

onde os participantes expuseram sua satisfação sobre o procedimento lado D e lado 

E, após a análise dos dados se passa a apresentação desses. 

O primeiro questionamento foi se após a aplicação dos produtos foi sentida alguma 

diferença entre a face do lado esquerdo (E) e da face do lado direito (D), cujas 

respostas estão explícitas no Gráfico 1 a seguir: 
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Gráfico 1: Após a aplicação dos produtos foi sentida alguma diferença 
Fonte: a pesquisa. 
 

Como se pode perceber foi unanime a resposta afirmativa, ou seja, que os 13 (100%) 

respondentes sentiram a diferença pós a aplicação do tratamento na face D com 

relação à face E. 

A seguir, indagados sobre como sentiu a pele da face esquerda (E) após a aplicação 

do produto, a análise dos dados coletados está demonstrada no gráfico 2 abaixo: 

 
 

Gráfico 2: A diferença pós a aplicação do tratamento na face E 
Fonte: a pesquisa. 

 
Este gráfico demonstra que 6 voluntários de peles alípicas respondentes sentiram 

que sua face E após o tratamento realizado com sabonete líquido facial, esfoliante  e 

com o auxilio de torundas (gaze e algodão) embebidos em água fria para retirada 

dos mesmos, a pele de sua face E apresentou-se ressecada, em contrapartida 6 
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voluntários de peles lipídicas manifestaram que sua pele da face E teve aumento da 

oleosidade,sendo que apenas 1 (um) respondente de pele alípica afirmou ter sentido 

redução da oleosidade. 

Por outro lado, com relação a terceira pergunta aplicada aos respondentes de como 

sentiu a pele da face direita (D) após a aplicação com a técnica do desincruste, os 

resultados obtidos encontram-se no gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3: A diferença pós a aplicação do tratamento na face D 
Fonte: a pesquisa. 

 
 

O gráfico 3 esclarece que 7 entrevistados de peles lipídicas sentira a face D após o 

tratamento realizado com a técnica do desincruste, sua pele com diminuição da 

oleosidade, seguidos de 6 com peles alípicasque sentiram-na hidratada. 

Tal fato nos faz constatar corretos os ensinamentos de Borges (2006) que a técnica 

do desincruste, segundo ele, trata-se de uma técnica que utiliza a corrente galvânica 

para facilitar a retirada do excesso de secreção sebácea (oleosidade) da superfície 

da pele. 

Prosseguindo com as indagações, também foi solicitado que respondessem com 

qual o lado da face que se sentiu mais satisfeito, ao ponto de utilizar a técnica 

aplicada em toda a face. 

A este questionamento, os respondentes conforme se percebe no gráfico 4, 

afirmaram que: 



17 

 

 

Gráfico 4: Lado da face que mais satisfez, ao ponto de utilizar a técnica aplicada em 
toda a face. 
Fonte: a pesquisa. 
 

 
Unanimidade novamente nas respostas obtidas sendo que os 13 (100%) dos 

entrevistados encontraram-se mais satisfeitos com a face direita (D) na qual foi 

aplicada a técnica do desincruste. 

Portanto confirma-se aqui o aludido por Winter (2001) que o desincruste é um 

procedimento de ação eletroquímica que tem como objetivo retirar o excesso de 

sebo das peles exageradamente seborreicas. Bem como a colocação de Miedes 

(1999) quando afirmou que se utilizam os efeitos polares da corrente galvânica para 

se obter uma limpeza de substâncias gordurosas da pele em profundidade. 

Confirma-se também o que Silva (1998, p. 111), alega: 

O desincrustante resulta, nas peles alípicas, em uma forma de eliminação 
de detritos orgânicos e inorgânicos assimilados no nível epidérmico 
(vestígios de maquiagem, bem como sujeiras da atmosfera poluída, etc) que 
podem produzir obstrução na passagem osmótica de cosméticos a serem 
aplicados. Esta suave limpeza da epiderme proporciona uma receptividade 
melhor ao tratamento estético, principalmente para a introdução de ativos 
através da iontoforese. 
 

Por derradeira, a pergunta o que esse lado da face escolhido lhe proporcionou, 

importante salientar que os voluntários poderiam optar por mais de uma questão 

onde obteve respostas diversificadas como se pode constatar no gráfico 5 que 

contém a coleta e distribuição desses dados, logo a seguir. 
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Gráfico 5: O que o lado da face escolhido proporcionou 
Fonte: a pesquisa. 

 

As opções de respostas aqui abrangiam o brilho, a hidratação, o equilíbrio da 

oleosidade e a maciez. 

Importante se ressaltar as colocações de Borges (2006) que na estética a 

eletroterapia melhora a superfície cutânea atuando na epiderme, derme, hipoderme 

e no tecido muscular. É uma técnica que visa promover a revitalização cutânea, 

melhorando a flacidez muscular, elasticidade, viscosidade e o brilho da pele. 

Prosseguindo com as respostas, a opção pelo “brilho” teve apenas um entrevistado 

de pele lipídica, sendo que outros 6 respondentes de pele lipídicas escolheram o 

equilíbrio da oleosidade e a maciez, seguidos de 7 que tem peles alípicas optaram 

pela hidratação, ficando portando a maciez o maior resultado referido pela grande 

maioria (12) dos respondentes. 

A fundamentação realizada para a realização desta pesquisa permitiu que se 

discernissem melhor esses dados coletados e resultados, pois conforme explicou 

Barata (2003), para o estudo das substâncias anti-seborreicas, referente ao 

tratamento deve-se, adotar medidas preventivas e protetoras para obter maciez e 

elasticidade da pele, reforçando a hidratação natural. 

Logo, no próximo tópico se deixarão registrados as considerações finais sobre os 

resultados obtidos na realização do presente estudo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demandas relacionadas à saúde, bem estar e estética intrinsecamente relacionadas 

ganharam grande destaque nos últimos anos, por força destas, o mercado de 

estética vem se apresentando cada vez mais aquecido e promissor. 

Motivadas por este forte incremento, como acadêmicas de cosmetologia e estética 

inseridas nesse contexto, se realizou o estudo de caso onde se averiguou os efeitos 

da técnica do desincruste em peles alípicas e lipídicas com o intuito de desmistificar 

e apontar a realidade factual na aplicabilidade desta técnica e seus resultados. 

Em ambas as peles, se pode constatar, em trinta e sete dias de testes, fatores como: 

Subtração de oleosidade excessiva nas peles lipídicas e a não retirada total da NMF 

(Fator natural de proteção) nas peles alípicas. 

Constatou-se ainda, que no lado (D) direito, onde se utilizou a técnica desincruste, a 

pele ficou evidentemente mais hidratada e sem excesso de oleosidade. Já no lado 

(E) esquerdo, onde fora aplicado sabonete líquido e esfoliante, a pele apresentou-se 

mais agredida e ressecada, retirando totalmente a incidência de oleosidade, 

desencadeando assim o efeito rebote com indícios onde supostamente apareceu  

surgimento de acne e comedões na superfície das peles lipídicas. No caso 

específico das peles alípicas, constatou-se o incremento do ressecamento. 

Adicionados aos efeitos da corrente galvânica, foi evidenciado ainda hiperemia local, 

considerando a literatura sobre o mecanismo de ação do desincruste, associado a 

corrente galvânica podemos supor que após a ocorrência de hiperemia local possa 

ter elevando a temperatura e o metabolismo otimizando a circulação sanguínea, 

onde proporcionou aos voluntários uma maior satisfação do lado direito da face onde 

fora utilizado o aparelho desiscruste.  

Diante dos resultados factíveis e tecnicamente sustentados e através dos 

formulários de satisfação do cliente, concluiu-se que a técnica do desincruste é 

eficaz e eficiente por atender satisfatoriamente as expectativas de maneira menos 

agressiva, onde se eliminou o excesso de oleosidade, detritos orgânicos e 

inorgânicos com equilíbrio sem desestruturar a barreira de proteção da pele. 
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SUGESTÕES 
 

Em nosso estudo de caso utilizamos como ferramenta de resultado um questionário 

de satisfação do cliente. Fica aqui a dica de aprofundar o estudo de maneira onde 

possa comprovar-se cientificamente os resultados sobre a técnica do desincruste. 

Utilizando-se de um aparelho indicado para medir a quantidade de sebo chamado de 

SEBUMETER, que hoje já esta disponível no laboratório de farmácia da UNIVALI de 

Itajaí, SC. 

Na época da pesquisa nós acadêmicas não tivemos acesso  ao aparelho devido a 

demora de se encontrar disponível o mesmo, por ter sido adquirido recentemente. 

Tendo-se também a opção de realizar um estudo de caso na área capilar com a 

técnica do desincruste com o objetivo de estar reduzindo a oleosidade excessiva no 

couro cabeludo como menciona Borges (2006). 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE DE ESCLARECIMENTO 

 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 

CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROJETOS DE 

PESQUISA 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua a outra é do pesquisador 

responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma alguma. 

 

INFORMAÇÕES DA PESQUISA: 

 

Título do Projeto: Os efeitos da técnica do desincruste em peles alípicas e lipídicas. 
Pesquisado responsável: Felipe Lacerda da Silva 

Telefone para contato: 48-96457245 

E-mail: flacerda@univali.br 

 

Pesquisador ¹: AnaileGraziele Pereira 

Telefone para contato: 47- 9923-8064 

E-mail: nayla_sestrem@hotmail.com 

 

Pesquisador ²: Karine Kreutzfeld 

Telefone para contato: 47-8808-6480 

E-mail:Karine_kreutzfeld@yahoo.com.br 

 
Esta pesquisa tem como objetivo principal encontrar dados baseados na satisfação dos 

voluntários sobre as diferenças na aplicação das duas técnicas onde apresentam mecanismos 

de ação distintos, com intuito de descobrir a maior eficiência e eficácia de um dos 

procedimentos. 

 

Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de Iniciação Científica das acadêmicas Anaile 

Graziele Pereira e Karine Kreutzfeld, sendo este trabalho pré requisito para a obtenção da 

graduação das mesmas do curso Superior em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, da 

UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí. Esta pesquisa visa permitir as acadêmicas 

participantes uma maior familiaridade com os estudos realizados dentro das disciplina de 

estética facial e Eletroterapia aplicada a estética a qual fazem parte do curriculum do curso 

Superior em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, desenvolvendo o senso de pesquisa, 

responsabilidade e investigação. 

 

 



23 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”, igualmente caracterizada como 

exploratória, pois, neste estudo se pretende analisar os resultados da aplicação realizada com a 

técnica do desincruste. A presente pesquisa inclui a utilização de voluntários do sexo feminino 

e masculino com idade de 13 a 30 anos. Na presente pesquisa serão submetidos aos testes 13 

voluntários participantes cujo requisito único é possuir peles alípicas e lipídicas, conforme 

parâmetros elencados na ficha de anamnese (ANEXO A). Será necessário, durante o período 

da aplicação da pesquisa, realizar uma aplicação semanal durante 37 (trinta e sete dias). Sendo 

que cada voluntário terá um total de 05 (cinto) aplicações. 

Segundo agendamento o início do tratamento com os voluntários deitados em uma maca e a 

aplicação será realizada de acordo com o protocolo desenvolvido. 

 

LOCAL DA PESQUISA 

 

Serão utilizadas as instalações do Laboratório de Cosmetologia e Estética da Universidade do 

Vale do Itajaí, situado a 5ª Avenida, bairro dos municípios, na cidade de Balneário Camboriú. 

Tendo aprovação da utilização do mesmo pela coordenação do curso (Apêndice IV). 
 

PERÍODO DA PESQUISA E DATA DA SUA REALIZAÇÃO 

 

Serão realizados os procedimentos de acordo a o agendamento do voluntario na segunda-feira 

tendo disponíveis os horários a partir das 13h30min até as 21h00min, em função do horário de 

atendimento do laboratório e visto haver disponibilidade tanto da pesquisadora responsável 

como das pesquisadoras participantes e após a autorização do Comitê de Ética. 

 

ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Conforme resolução 196/96, garantimos ao participante desta pesquisa que serão 

apresentados, no trabalho, somente os dados dos resultados finais sobre o tratamento, ficando 

preservadas e mantidas em sigilo todas as informações fornecidas e com direito a retirar a 

qualquer tempo o seu consentimento para o uso da pesquisa. Informamos ainda que a referida 

pesquisa será apresentada em banca avaliadora do trabalho e disponibilizada em meio 

eletrônico para consulta dos próprios acadêmicos na Biblioteca da UNIVALI. 

A pesquisa será concluída de acordo com a sua propriedade para reunir questões entre o 

assunto adquirido na analise. A identificação do voluntario será conservada e por eventual 

circunstância não querer participar não terá nenhum dano a sua pessoa. Fica registrado que a 

participação é voluntária não implicando em pagamento de qualquer espécie (remuneração ou 

indenização). Igualmente não terá indenização a fim de quaisquer ações judiciais movidas 

pelo entrevistado a exemplo de desconforto e danos morais que por ventura possa 

compreender como pertinentes. 

Espera-se que, ao concluir a aplicação do protocolo de acordo com a metodologia proposta, 

seja possível observar, nos voluntários, uma diminuição da oleosidade nos voluntários de 

peles lipídicas em um dos dois lados e a não retirada total da NMF em um dos dois lados, 

tendo assim as acadêmicas contribuído para a melhora no equilíbrio físico/emocional do 

voluntário e consequentemente a diminuição da atividade das glândulas sebáceas e a retirada 

dos detritos orgânicos e inorgânicos sem desestruturas a barreira de proteção da pele o que 

possibilitará contemplar todos os itens dos objetivos geral e específicos deste projeto. 
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A apresentação dos resultados da pesquisa será feita com a utilização de programa de editor 

de texto (Word 2010), havendo ainda gráficos e tabelas que serão elaborados em planilhas 

(Excel 2010). 

Os resultados finais obtidos na pesquisa serão enviados via e-mail para todos os voluntários, 

como devolutiva da pesquisa, além de serem apresentados em banca pública de defesa do 

trabalho de iniciação cientifica. 

 

 

 

 

Felipe Lacerda da Silva 

Pesquisador Responsável 

 

 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

 

Eu,________________________________________, RG_______________, 

CPF_____________________________ abaixo assinado, concordo em participar do 

presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento. 

Local e data:____________________________________________________ 

Nome:__________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável:__________________________________ 

Telefone para contato:_____________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS E/OU 
PRONTUÁRIOS 

 
 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ- UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 

CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS E/OU PRONTUÁRIOS. 

 

Nós, abaixo assinado, orientador e acadêmicos responsáveis pelo Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado: Os efeitos da técnica do desincruste em peles alípicas e 

lipídicas, requeremos a permissão desta Coordenação, que irá utilizar os dados e imagens 

coletadas disponibilizadas pelos participantes da pesquisa, comprometendo-nos a manter a 

privacidade e a confiabilidade desses dados, preservando integralmente o anonimato dos 

participantes. Os dados serão utilizados somente nesse projeto de pesquisa. Qualquer outro 

uso que venha a ser planejado deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa e ser submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI. 
 

Balneário Camboríu, SC, ____________de ___________de 20011. 

 

      _________________________                            ___________________________ 

          Anaile Graziele Pereira                                                      Karine Kreutzfeld 

                 (Acadêmica)                                                                  (Acadêmica) 

 
 

 

____________________________ 

Felipe Lacerda da Silva 

Orientador 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA PESQUISA 
 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ- UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 

CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

EQUIPAMENTOS. 

Nós, Felipe Lacerda da Silva, pesquisador responsável e orientador, AnaileGraziele Pereira 

e Karine Kreutzfeld, pesquisadoras participantes e acadêmicas do Curso Superior em 

Tecnologia em Cosmetologia e Estética, da Universidade do Vale do Itajaí, com o trabalho 

de Conclusão de Curso intitulado:Os efeitos da técnica do desincruste em peles 

alípicas e lipídicas, requeremos a permissão desta coordenação, para o uso do 

Laboratório de Cosmetologia e Estética Bloco 6ª em dia e horário determinados, para 

executar nossa pesquisa. Dentro da determinação ética nos encarregaremos por qualquer 

dano ou prejuízo que possam ocorrer durante a aplicação de nossa pesquisa. 

 

Balneário Camboriú SC, ______de_________de 2010. 

 

____________________________         ___________________________ 

Anaile Graziele Pereira                               Karine Kreutzfeld 

 

_______________________________ 

Felipe Lacerda da Silva 

 

Aceite coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Cosmetologia e Estética – 

Universidade do Vale do Itajaí – Campus Balneário Camboriú/SC. 
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APÊNDICE D – PROTOCOLO DE APLICAÇÃO 

 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ- UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 

CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 
As pesquisadoras estarão utilizando os EPI’s( equipamentos de proteção individual), 

adequados no momento das aplicações do protocolo, bem como o laboratório disponibilizará 

os EPC’s ( equipamentos de proteção coletiva), adequados. Os tratamentos serão realizados 

com a acomodação dos voluntários em uma maca apropriada para tratamentos estéticos 

faciais. 

 

1- Primeiro passo o preenchimento da ficha de avaliação (Apendice III) com cada cliente 

individualmente. 

2- Será realizada a higienização do lado esquerdo da face ( lado E), com sabonete líquido 

facial em movimentos circulares  em seguida aplicação de esfoliante físico com 

movimentos circulares e suaves. A retirada do sabonete líquido e do esfoliante será feita 

com o auxilio de torundas (gaze e algodão) embebidos em aguá fria. 

3- Já no lado direito da face (lado D) a higienização será feita por uma técnica chamada de 

desincruste usando uma caneta ( eletrodo ativo) com a ponta envolvida com algodão ou 

gaze umidecidos com solução desiscrustante que sua composição lauril sulfato de sódio á 

2%, passando sobre a pele. O circuito é fechado pelo bastonete metálico que o cliente 

segura com a mão (eletrodo passivo).  

4- Ao termino da aplicação de higienização face E e D finalizar com o protetor solar FPS 

31(gel/creme). 

 

Caso ocorra algum tipo de reação alérgica, o protocolo será suspenso, o voluntario será 

informado sobre o acontecido, recebendo explicações sobre as possíveis causas, juntamente 

com os procedimentos cabíveis que são: 

 

 Remoção com aguá fria dos componentes existentes na pele; 

 Aplicação de soro fisiológico com algodão; 

 Aplicação da mascara ultra suavizante como agente calmante; 

 Suspender a participação do voluntario do protocolo da pesquisa; 

 Em caso de ocorrer reações graves será imediatamente direcionado o voluntário ao 

medico dermatologista, e o custo referente ao tratamento de recuperação será de suma 

responsabilidade das autoras do projeto; 

 Acompanhar o voluntário ate sua total recuperação.    

 

 

Frequência do Tratamento: 

 

Serão realizadas 05 aplicações com intervalos de 7 dias somando um total de 37 dias. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO 

 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ- UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 

CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 
 
 

1) Após a aplicação dos produtos você sentiu alguma diferença entre a 
face do lado esquerdo (E) e da face do lado direito (D)? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 

2) Como você sentiu a pele da face esquerda (E) após a aplicação do 
produto? 

(   ) aumento da oleosidade 
(   ) diminuição da oleosidade 
(   ) hidratada 
(   ) ressecada 
 

3) Como você sentiu a pele da face direita (D) após a aplicação do produto? 
(   ) aumento da oleosidade 
(   ) diminuição da oleosidade 
(   ) hidratada 
(   ) ressecada 
 

4) Qual o lado da face que você se sentiu mais satisfeito, ao ponto de 
utilizar a técnica aplicada em toda a face? 

(   ) lado da face direita (D) 
(   ) lado da face esquerda (E) 
 

5) O que esse lado da face escolhido lhe proporcionou? 
(   ) hidratação 
(   ) equilíbrio da oleosidade 
(   ) brilho 
(   ) maciez 
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ANEXO A – FICHA DE AVALIAÇÃO FACIAL 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ- UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIASSOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 

CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 
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Ficha De Avaliação Facial 
 

 
Fonte: FICHA DE ANAMNESE. Disponível 
em:<http://www.ck.com.br/downloads/Ficha%20de%20Anamnese%20Facial.pdf> Acesso em: Set. 
2011. 

http://www.ck.com.br/downloads/Ficha%20de%20Anamnese%20Facial.pdf

