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Resumo: A beleza dos cabelos e couro cabeludo encontra-se no equilíbrio da produção dos 
lipídios naturais produzidos pelo organismo através das glândulas sebáceas. Quando há um 
desequilíbrio na produção do sebo, tanto cabelos quanto couro cabeludo tem aspecto de sujos 
e pesados, causando um desconforto para quem sofre dessa produção exagerada do sebo. A 
indústria cosmética tem desenvolvido produtos com princípios ativos destinados para o 
combate da oleosidade no couro cabeludo e cabelos. Este estudo foi desenvolvido e baseado 
em uma pesquisa de caráter qualitativo exploratório, utilizando-se da técnica de estudo de 
caso para a análise da eficácia na aplicação de um protocolo de tratamento específico para 
controle da oleosidade analisando sua relação : Tempo x Lavagens. Participaram dessa 
pesquisa sete voluntários apresentando as características de couro cabeludo oleoso, a 
composição do protocolo utilizado envolvia um pré-esfoliante do couro cabeludo, um xampu 
anti-oleosidade e um condicionador. Os voluntários tinham como tempo médio de intervalo 
entre as lavagens de um dia. Após o termino do estudo de caso nos voluntários os mesmos 
conseguiram alterar esse tempo para uma média de dois dias de intervalo entre as lavagens. 
Considerando-se vários aspectos pode-se observar que os princípios ativos apresentados no 
protocolo tem sua eficácia comprovada pelos próprios voluntários. Outras pesquisas dessa 
natureza devem ter sua continuidade, pois é muito importante para o desenvolvimento da 
estética capilar conhecer de uma forma prática/teórica a ação dos princípios ativos utilizados 
nos produtos capilares. 
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1 INTRODUÇÃO.  

 
Todas as mulheres querem os cabelos macios, sedosos, brilhantes e saudáveis. 

Algumas querem os cabelos lisos, outras cacheados ou ondulados e para que isto ocorra 

procedimentos químicos são realizados como os relaxantes e alisantes capilares, contendo 

hidróxido de sódio, guanidina, tioglicolato de amônio etc.. Existem ainda aquelas que querem 

mudar constantemente de cor recorrendo às colorações, as quais são  classificadas em 

permanentes e semi-permanentes, e também os procedimentos para retirada da cor que são 

desenvolvidos por meio das descolorações. 

Os cabeleireiros são verdadeiros cirurgiões plásticos do cabelo que operam 

microscopicamente, vendo apenas o sistema macro. É muita responsabilidade, um 

compromisso que exige muito conhecimento prático e teórico. Faz-se necessário saber e 

diagnosticar o fio durante todas as etapas do processo, além da percepção, pois o produto 

químico não pensa, ele reage com seu substrato (CORAZZA, 2010). 

Porém a saúde dos cabelos não é representada apenas pela beleza da cor e de sua 

forma. Muitas pessoas são acometidas de afecções que podem comprometer a saúde dos 

cabelos e do couro cabeludo.  Alteração hormonal, estresse, falta de cuidados com a 

alimentação e uma série de circunstâncias podem desencadear anormalidades e interferem no 

bom funcionamento do organismo. 

Vários são os produtos desenvolvidos pela indústria cosmética para a prevenção e 

controle  de algumas dessas desordens que afetam o couro cabeludo e os cabelos. Entre eles 

estão os produtos cujos princípios ativos são destinados ao combate a oleosidade. 

Existem vários produtos no mercado cosmético que prometem o controle e o fim dos 

cabelos oleosos, um problema que atinge milhares de pessoas em todo o mundo. A 

necessidade de se avaliar a eficácia dos ativos destinados ao controle da oleosidade se faz 

necessária, pois através de um protocolo adequado e orientações corretas ao cliente sobre o 

assunto pode-se chegar  a resultados positivos. 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a eficácia do protocolo de tratamento capilar 

no controle da oleosidade, com a relação de “tempo x lavagens”, que foi realizado através de 

um estudo de caso, com sete voluntários que possuíam as características necessárias para o 

desenvolvimento do estudo. 

A relevância da pesquisa se deve ao fato de que ainda são poucas as publicações na 

área capilar em forma de artigo científico, sendo que o mesmo servirá de fonte de pesquisa 

para outros trabalhos acadêmicos e áreas afins. Como resultado final foi elaborado um folder 
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explicativo o qual será distribuído para a comunidade acadêmica e aos próprios participantes 

da pesquisa sobre os cuidados básicos que se devem ter quando apresentadas as características 

de couro cabeludo oleoso. 

 
 
2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

Os cabelos sempre tiveram e sempre terão uma importância fundamental na 

construção da auto-imagem do ser humano. Relatar qual a importância dos cabelos para o ser 

humano é um desafio. Em toda a história da civilização os cabelos passaram por diversos 

estágios de significados.  

  Dawber e Neste (1996) relatam a importância do cabelo em muitos rituais em uma 

variedade de povos primitivos que há muito tem sido reconhecida na literatura antropológica e 

psiquiátrica e se associam com conceito de forca, poder e atração física. Nos seres humanos 

modernos o cabelo praticamente não tem nenhum outro significado do que o da atração e 

símbolo sexual. 

 Entretanto, a função estética do cabelo, pode ser interferida por alguns fatores. 

Algumas alterações hormonais ou pré disposição genética podem fazer com que haja um 

desequilíbrio muito grande nas glândulas sebáceas que acabam interferindo diretamente na 

aparência e saúde dos cabelos e couro cabeludo deixando-os com aparência  de sujo, oleoso, 

pesado, ou com a falta de cuidado na higiene pessoal. 

 “A produção de oleosidade em excesso pelas glândulas sebáceas é evidentemente um 

problema sério para quem possui cabelos oleosos, mas pode ser um inconveniente também 

para as pessoas de cabelos mistos” (GOMES, 1999, p. 53). 

 Gomes (1999) salienta que além dos cabelos ficarem pesados e com aparência de que 

não foram lavados, podem desencadear outros tipos de problemas como a dermatite 

seborréica podendo chegar inclusive a queda do fio. 

Para Nemer (2004), as pessoas que possuem essa alteração das glândulas sebáceas 

apresentam o couro cabeludo oleoso, que dá o aspecto de engordurado e sujo. A produção do 

sebo é andrógeno-dependente. O sebo é estimulado por alterações hormonais, uso de 

medicamentos, e principalmente o estresse. Na mulher algumas etiologias hormonais, como 

ovário micro policístico podem ser as causas. Por produzirem uma quantidade maior do 

hormônio masculino, a testosterona, os homens possuem mais a característica de cabelos 

oleosos do que as mulheres. 



4 
 

Para caracterizar e melhorar o entendimento de funcionamento deste anexo (glândula 

sebácea) do folículo piloso se faz necessário uma breve revisão na literatura sobre sua 

anatomia e fisiologia.  

O folículo piloso para Dawber; Neste (1996),  são invaginações semelhantes a uma 

meia do epitélio superficial, localizado na papila dérmica, na derme. São inclinados, não 

verticais. 

 Pereira (2001), afirma que o folículo é dividido em dois segmentos. O segmento 

superior é onde se localiza a glândula sebácea, acima do músculo eretor. Segundo 

Kierszanbaum (2004), a glândula sebácea é uma glândula alveolar simples holócrina, que se 

distribui por toda a pele, exceto na palma das mãos e na planta dos pés. Sua porção secretora 

repousa na derme e o duto excretor se abre no colo do folículo piloso. As glândulas sebáceas 

podem ser independentes dos folículos pilosos e abrir indiretamente na superfície da pele, nos 

lados da boca, na glande do pênis, nos lábios menores e nos mamilos.  

Para Agache (1994), as glândulas são estáticas com forma e volume fixos. Podendo, a 

"bolsa" estreitar-se quando está vazia, enquanto outra aumenta o volume e depois, também 

regride, sendo assim, existe uma variação contingente celular de cada lóbulo e mesmo de cada 

glândula, podendo haver mudanças de ritmo secretor. 

A glândula produz uma substância chamada sebo, que é constituído de 

aproximadamente 43% de glicerídeos, 25% de ceras esterificadas, 16% de ácidos graxos 

livres, 12% de esqualeno, 4% de colesterol e vestígios de hidrocarbonetos saturados. 

É a ação dos hormônios andrógenos que causa a maior atividade das glândulas 

sebáceas. A oleosidade excessiva juntamente com o fungo Pitytosporum Ovale fazem parte do 

processo e os fatores desencadeantes são alterações físicas e emocionais, assim como a 

temperatura, tem como principais sintomas descamação, vermelhidão e coceira conhecida 

como caspa (MARTINEZ, 2009). 

No entendimento de Gomes (1999) a caspa é uma anomalia do couro cabeludo 

caracterizada pela descamação maciça de pequenos corpos da camada superficial da pele, 

chamada camada córnea. Quando a pele do couro cabeludo se vê agredida, ela produz mais 

células no sentido de aumentar de diâmetro a camada córnea protegendo-se da agressão. Há 

uma maior produção de células e estas empurram mais rapidamente para a superfície as 

células mortas..  

Nemer (2004) em suas observações descreve que a quantidade da oleosidade pode  

desencadear a dermatite seborréica, que é uma doença inflamatória, papulodescamativa, 

eritematosa e gordurosa, a Pityriasis sicca, Pityruasus capitis, conhecida como caspa, que é 
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uma descamação fina esbranquiçada e difusa, que pode estar  desencadeando a dermatite 

seborréica, a Pityriasis steatoides ou forma inflamatória, que caracteriza-se por apresentar 

placas arredondadas, com escamas amareladas, aderentes e oleosas. Também pode 

desencadear a alopecia, que é a queda de cabelos. 

Na sua correlação com a dermatite seborreica, Nemer (2004, p. 133) sublinha os 

principais fatores desencadeantes desta alteração juntamente com as características de 

oleosidade excessiva do couro cabeludo: 

 

Fatores emocionais: são os maiores potencializadores e encontrados com 
maior freqüência sendo este o mais difícil de ser controlado; Fatores físicos: 
a ação do frio, vento ou calor, umidade ou suor pioram o quadro clínico na 
maioria dos casos; Dieta: não há evidencias que a alimentação tenha 
correlação com a piora do quadro, porém pode haver deficiência de zinco, 
biotina e ácidos graxos essenciais. 

 
O Brasil em 2008, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos foi o terceiro país colocado no setor de vendas de cosméticos 

perdendo somente para os Estados Unidos e Japão (ABIPEC, 2010). 

A aplicação de produtos com princípios ativos destinados ao combate da oleosidade são 

utilizados largamente pela indústria cosmética. Segundo Souza (2005) vários ativos já foram 

desenvolvidos para este fim. 

Segundo Gomes (1999, p. 54) existem substâncias que agem através dos princípios 

ativos utilizados no combate a oleosidade que são: 

 

Substâncias de efeito adstringente: a adstringência afeta as proteínas 
superficiais da pele do couro cabeludo, contribuindo para um estreitamento 
dos poros (óstios foliculares), incluindo as glândulas sebáceas e sudoríparas. 
Dessa forma haveria uma diminuição das secreções eliminadas.Substâncias 
que promovem uma melhor distribuição da oleosidade ao longo dos fios: 
alguns ativos como o condensado de proteínas como o ácido abiético, 
proporciona um recobrimento do fio de tal forma que aumenta a sua 
afinidade com os óleos provenientes da secreção sebácea, resultando assim 
numa melhor distribuição e menor acúmulo da oleosidade.Substâncias que 
inibem a ação de lípases cutâneas; A quebra dos lipídeos também podem 
causar mais produção de sebo, ou seja, maior secreção sebácea, para inibição 
desse processo o ativo como o Phlorogine (extraído de algas) pode atuar 
como um inibidor cutâneo.Ativos de ação anti-séptica: o excesso de 
atividade da glândula sebácea está geralmente associado a uma maior 
proliferação de microrganismos, principalmente aqueles que se utilizam de 
lipídeos em sua nutrição (produção das  lípases).Sendo assim é recomendado 
o uso de agentes anti-sépticos como controladores desses microorganismos. 
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 Segundo uma revisão na literatura sobre princípios ativos utilizados para o controle da 

oleosidade, abaixo são relacionados os principais: 

 

• ÓLEO DE MELALEUCA: anti-séptico, antibiótico, bactericida e fungicida, 

antivirótico. 

• MICROESFERAS DE JOJOBA(DESERT WHALE): esfoliação mecânica 

• ZINC PYRITHIONE-PIRITIONATO DE ZINCO: Tem ação bacteriostática e 

fungistática, contra fungos,  leveduras e bactérias gram-positivas e gram-negativas, 

usado no controle da  oleosidade e combate a caspa. 

• PILOCARPUS PENNATIFOLIUS EXTRACT:  Jaborandi: antiinflamatório 

• CINCHONA CALISAYA EXTRACT:  Extrato fluído de Quina 

• CPSICUM ANNUUM EXTRACT: antimicrobiano 

• ARNICA MONTANA EXTRACT:  Antiinflamatório, antipirético 

• URTICA DIOICA EXTRACT: adstringente,  anti-radicais livres, anti-seborréica, anti-

séptico, bactericida, tônico, estimulante, hemostática, depurativa. 

Os ativos citados acima estavam presentes no protocolo da “Empresa Y” utilizado nesse 

estudo. Os ativos citados abaixo são utilizados em formulações cosméticas para couro 

cabeludo oleoso:  

• AUXINA TRICÓGENA (VEVY): regula a queda de cabelo, seborreguladora e 

adstringente. 

• BIOTIN B8 (ROCHE): complexo vitamínico do grupo B. Biorregular da secreção 

sebácea, tanto pela redução da lipogênese da glândula sebácea quanto pelo efeito 

inibidor da enzima5-alfa-reductase.  

• FOLLICUSAN (CHEMISCHES LABORATORIUM): estimula o funcionamento das 

células do couro cabeludo e folículos pilosos. Combate a queda de cabelo, melhora a 

estrutura capilar e normaliza a secreção sebácea. 

• H-VIT (CHEMYUNION): composto por extrato de licorice, rosa canina, Chicorium 

intybus, óleo de castanha-do-pará, Rhodophycea, mentol, biotin e pantenol. Indicado 

para o tratamento de queda de cabelo e oleosidade capilar. 

• BIOEX ANTICASPA (FARMA SERVICE): Composto vegetal hidroglicólico 

composto por bardana, lúpulo, timo, aquiléia, juá, limão, maçã, uva, clorofila, e ácido 

salicílico.(anticaspa,cabelos oleosos). 
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• BIOEX CABELOS OLEOSOS (FARMA SERVICE):  Composto vegetal 

hidroalcoólico composto por aquiléia,juá,limão,sálvia,menta,alecrim e quiláia.indicado 

no tratamento e prevenção da seborréia caspa e descamação do couro cabeludo. 

• VITACOMPLEX AC (EXTRANATURIS): extratos glicólicos de agrião, alecrim, 

Arnica montana, bardana, bétula, hamamélicas, Henna, nogueira e quina. Utilizado no 

combate a seborréia. 

• VITACOMPLEX AQ (EXTRANATURIS): extratos glicólicos de agrião, bardana, 

bétula, Capsicum, castanha da Índia, cavalinha, jaborandi, macela, marapuama, 

nogueira e quina. Possui ação adstringente. 

• VITACOMPLEX C (EXTRANATURIS): evita a queda e tem ação reguladora da 

oleosidade, usado no tratamento de seborréia. 

• VITACOMPLEX TC (EXTRANATURIS): previne a queda de cabelo e tem ação 

reguladora da oleosidade.  

• BERACARE ADA SYSTEM (BERACA INGREDIENTS):  reduz a produção de 

sebo. 

• CONCENTRATED PRODHYHAIR (PROD´HYG): antiqueda, utilizado para 

dermatite seborréica. 

Alguns dos ativos citados acima comprovaram sua eficácia através do estudo de caso 

realizado com esse estudo. 

 

3 METODOLOGIA 
 
 
 Este estudo foi desenvolvido e baseado em uma pesquisa de caráter qualitativo 

exploratório, utilizando-se da técnica de estudo de caso para a análise do objetivo proposto. 

Esta pesquisa propõe além do estudo de caso na avaliação da eficácia de protocolo de 

tratamento específico no combate a oleosidade uma busca dos principais princípios ativos 

destinados a esse fim. Especificamente focada para o couro cabeludo, a coleta dessas 

informações foi necessária para facilitar a delimitação do tema escolhido, entendimento e 

compreensão dos resultados da pesquisa. 

Para Merriam (apud GODOI; BANDEIRA-MELLO, SILVA, 2006, p. 91) conceitua 

pesquisa qualitativa como sendo:  

 

Um “guarda-chuva”, que abrange várias formas de pesquisa e nos ajuda a 
compreender e explicar o fenômeno social com menor afastamento possível 
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do ambiente natural. Nesse cenário não se buscam regularidade, mas 
compreensão dos agentes, daquilo que os levou singularmente a agir como 
agiram. 
 

A pesquisa com caráter exploratório tem como objetivo maior familiarizar-se com o 

problema, visando torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. O objetivo principal é o 

aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições (GIL, 2002). 

A pesquisa em referencia trata-se da avaliação de eficácia de principio ativo que foi 

analisado através do estudo de caso, que conforme a percepção de Young ( 1960 apud GIL, 

2002, p.59)  apresenta-se da seguinte forma: 

 

Um conjunto de dados que descrevem uma fase ou totalidade do processo 
social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações 
culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, 
uma instituição social, uma comunidade ou uma nação. 
 

 Para Gil (2002, p.60) a vantagem da utilização do estudo de caso se dá pelo fato do 

mesmo poder ter um delineamento adequado a cada situação. Pode-se enquadrar a esta 

pesquisa o conceito de que existe uma simplicidade dos procedimentos: 

 

Os procedimentos de coleta e análise de dados adotados no estudo de caso, 
quando comparados com os exigidos por outros tipos de delineamento são 
bastante simples. Da mesma forma, os relatórios dos estudos de caso 
caracterizam-se pela utilização de uma linguagem e de uma forma mais 
acessível do que de outros relatórios de pesquisa. 
 

Dentro dessa concepção o estudo de caso é apenas de aplicação de um protocolo para 

o controle da oleosidade, com produtos cosméticos, possuindo seu registro e autorização de 

funcionamento pela ANVISA, sendo que o  principal objetivo no resultado final  foi verificar 

quantos dias o voluntário levou para lavar os cabelos novamente. 

 

3.1 Instrumentos e equipamentos utilizados na pesquisa: 

 

  Foram utilizados  como instrumentos e recursos de pesquisa : a) Ficha de anamnese 

capilar (APÊNDICE III); b) Questionário para acompanhamento e controle  das 

sessões(APÊNDICE IV). 
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3.2 Universo 

 

Docentes do Curso superior em Tecnologia em Cosmetologia e Estética da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, campus de Balneário Camboriú. A pesquisa foi 

realizada nas instalações do Laboratório de Cosmetologia e Estética (salão de beleza), da 

Universidade do Vale do Itajaí – Campus Balneário Camboriú, situado a 5ª Avenida, bairro 

dos Municípios na cidade de Balneário Camboriú/SC. Tendo aprovação da utilização do 

mesmo pela coordenação do curso conforme (APÊNDICE V). 

Após a seleção da amostra, foram feitos os agendamentos de horário dos  participantes  

para: a) primeiro agendamento os participantes informando a forma como seria realizada a 

pesquisa e entregue o termo de consentimento e livre esclarecido e   o preenchimento da ficha 

de anamnese capilar  ; b) o segundo agendamento para a aplicação do protocolo. 

Foram informados os cuidados necessários que os participantes deviam ter na 

manutenção do tratamento em casa como, por exemplo: temperatura da água, secagem dos 

cabelos; o que evitar na alimentação , etc.. Também estabeleceu-se os dias da semana que os 

mesmos iriam comparecer ao Laboratório de Cosmetologia e Estética para a aplicação do 

protocolo de tratamento dentro da disponibilidade de cada participante e das pesquisadoras. 

Foram necessárias duas sessões semanais durante seis semanas para cada voluntário. 

Tendo no geral 12 sessões de aplicação do protocolo para cada voluntário. 

 

3.3 Metodologia de aplicação: Cabeça inteira –Protocolo de tratamento 

 

 O desenvolvimento do protocolo de tratamento seguiu conforme a descrição abaixo: 

1) Pré-esfoliação capilar (procedimento feito no couro cabeludo) que tem como objetivo 

principal e remoção de células mortas e a desobstrução dos óstios foliculares. 

Método de aplicação: Com o couro cabeludo seco foi aplicado o produto que possui 

como princípio ativo o Tea Tree, óleo de melaleuca e esferas de jojoba, que com 

movimentos circulares e suaves farão a remoção de células mortas, desobstruindo os 

óstios foliculares. Este procedimento tem a ação anti-bactericida e desencruste, 

preparando o couro cabeludo para os passos seguintes. Tempo máximo: 15 minutos 

2)  Aplicação do xampu anti oleosidade, que também pode ser utilizado em tratamentos 

para a caspa. 

Métodos de aplicação: com o couro cabeludo enxaguado com água morna em 

abundância para a remoção do pré esfoliante foram aplicadas duas demãos do xampu, 
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também com movimentos circulares, trabalhados somente com a polpa digital dos 

dedos para não agredir o mesmo. Tempo máximo: 15 minutos. 

3) Condicionamento do cabelo apenas nos comprimentos e pontas, com seu enxágüe. 

Método de aplicação: O condicionador tem a função primordial de retirar a carga 

eletrostática negativa deixada pelo xampu, porém deve-se ter o cuidado de fazea 

aplicação somente no comprimento e pontas dos cabelos, evitando que haja contato 

com o couro cabeludo. Enxaguar com água em abundância. Tempo máximo: 5 

minutos. 

4) Retirar a umidade do cabelo com temperatura amena em torno de 80%. Em alguns 

casos, foi feita a modelagem (escova), cuidando sempre com a temperatura do 

secador. 

O tempo total de permanência do participante no laboratório foi de no mínimo 

90 minutos, desde a avaliação até a aplicação completa do protocolo e todo o 

procedimento foi realizado com a temperatura da água morna ou fria. 

 

3.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 

Esta pesquisa teve sua aprovação (Anexo I), para o desenvolvimento após avaliação 

do Comitê de Ética. Os produtos do protocolo de tratamento utilizados na pesquisa são 

registrados na ANVISA. Não houve a autorização da empresa para a divulgação  do nome da 

mesma,  em toda a pesquisa a empresa será denominada “EMPRESA Y”.  

Os produtos ora citados já foram testados dermatologicamente em seres vivos, não 

sendo um experimento novo. Portanto não serão utilizados produtos que ainda não tenham 

sido testados dermatologicamente. 

Os participantes também foram informados de possíveis riscos ou reações adversas 

que o tratamento possa ter como: alergia, vermelhidão, sensação de refrescância, 

ressecamento do couro cabeludo.  

Neste estudo de caso não foram envolvidos nenhum dos procedimentos prático 

relacionados à: cortes capilares; coleta de mechas de cabelo; raspagem ou retirada  de 

resíduos no couro cabeludo para análise. 

 

4 ANÁLISE E RESULTADOS 

Após a aplicação do protocolo ora utilizado nesse estudo e com o objetivo de 

responder aos questionamentos levantados os quais foram: quantos dias o voluntário levou 
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para lavar novamente o couro cabeludo e cabelos; qual foi a percepção sensorial do voluntário 

após a aplicação do protocolo e se observou melhora, piora ou não percebeu nenhuma 

alteração após a aplicação e finalização do mesmo. Chegou-se aos seguintes resultados: 

 

Voluntário número 1 

 Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as 

seguintes características e procedimentos já utilizados: estrutura da haste capilar: lisa e fina e 

teor lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas de caspa, dermatite 

ou alergias. Não faz uso de nenhum tipo de medicamento e utiliza coloração capilar a cada 

três meses. Durante o preenchimento da anamnese, a mesma relatou que  tem o hábito de 

lavar os cabelos quatro vezes por semana com água morna e geralmente utiliza xampu para 

cabelos tingidos, utilizando condicionador somente nas pontas. 

Obteve uma melhora no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no terceiro dia e que no seu habitual lavava em dias 

alternados com o espaçamento de um dia entre as lavagens.  

Voluntário número 2 

 Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as 

seguintes características e procedimentos já utilizados. Estrutura da haste capilar: lisa e grossa 

e teor lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas de caspa, dermatite 

ou alergias. Não faz uso de nenhum tipo de medicamento e não fez procedimentos químicos. 

Durante o preenchimento da anamnese, a mesma relatou que  tem o hábito de lavar os cabelos 

três vezes por semana com água morna e geralmente utiliza xampu para cabelos normais, 

utilizando condicionador no comprimento e nas pontas. 

Obteve uma melhora no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no terceiro ou quarto dia e que no seu habitual lavava em 

dias alternados com o espaçamento de dois dias entre as lavagens. 

Voluntário número 3 

 Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as 

seguintes características e procedimentos já utilizados. Estrutura da haste capilar: lisa e fino e 

teor lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas de caspa, dermatite 

ou alergias. Faz uso de medicamento (anticoncepcional) e utiliza coloração capilar a cada dois 

meses. Durante o preenchimento da anamnese, a mesma relatou que  tem o hábito de lavar os 

cabelos quatro vezes por semana com água quente e geralmente utiliza xampu anti-caspa, 

utilizando condicionador no comprimento e nas pontas. 
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Obteve uma melhora no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no segundo dia e que no seu habitual lavava em dias 

alternados com o espaçamento de um dia entre as lavagens. 

Voluntário número 4 

 Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as 

seguintes características e procedimentos já utilizados. Estrutura da haste capilar: lisa e fino e 

teor lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas de caspa, dermatite 

ou alergias. Não faz uso de medicamentos e não fez procedimentos químicos. 

Durante o preenchimento da anamnese, a mesma relatou que tem o hábito de lavar os cabelos 

todos os dias com água morna ou quente e geralmente utiliza xampu anti-caspa, utilizando 

condicionador no comprimento e nas pontas. 

Obteve uma melhora no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no segundo dia e que no seu habitual lavava todos os dias. 

Voluntário número 5 

 Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as 

seguintes características e procedimentos já utilizados.  Estrutura da haste capilar: ondulado e 

de espessura média e teor lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas 

de caspa, dermatite ou alergias. Não faz uso de medicamentos e utiliza coloração capilar a 

cada três meses. Durante o preenchimento da anamnese, a mesma relatou que  tem o hábito de 

lavar os cabelos três vezes por semana com água morna e geralmente utiliza xampu para 

cabelos normais, utilizando condicionador na cabeça inteira e hidratação toda semana. 

Não obteve resultados no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no segundo dia e que no seu habitual lavava em dias 

alternados com o espaçamento de dois dias entre as lavagens. 

Voluntário número 6 

 Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as 

seguintes características e procedimentos já utilizados. Estrutura da haste capilar: ondulado e 

fino e teor lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas de caspa, 

dermatite ou alergias. Não faz uso de nenhum tipo de medicamento. Durante o preenchimento 

da anamnese, a mesma relatou que  tem o hábito de lavar os cabelos quatro vezes por semana 

com água morna e geralmente utiliza xampu para cabelos normais, utilizando condicionador 

no comprimento e pontas. 
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Obteve uma melhora no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no segundo dia e que no seu habitual lavava em dias 

alternados com o espaçamento de um dia entre as lavagens. 

Voluntaria número 7 

Após o preenchimento da ficha de anamnese capilar a voluntária apresentou as seguintes 

características e procedimentos já utilizados.  Estrutura da haste capilar: liso e fino e teor 

lipídico: seborreico. A voluntária relatou que nunca teve problemas de caspa, dermatite ou 

alergias. Não faz uso de nenhum tipo de medicamento e utiliza coloração capilar há cada três 

meses, e faz escova progressiva com formol  a cada 5 meses. 

Durante o preenchimento da anamnese, a mesma relatou que tem o hábito de lavar os cabelos 

quatro vezes por semana com água morna e geralmente utiliza xampu para cabelos normais, 

utilizando condicionador no comprimento e pontas. 

Obteve uma melhora no aspecto que se refere ao tempo x lavagem, conseguindo ao final do 

tratamento lavar os seus cabelos no terceiro dia e que no seu habitual lavava em dias 

alternados com o espaçamento de um dia entre as lavagens. 

Diante destes resultados obteve-se uma média no aumento dos dias como intervalo 

entre as lavagens de um (1)dia para dois (2) dias como demonstrado no gráfico 1, sendo assim 

positivo o seu resultado final. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         Gráfico 1: Média do intervalo entre as lavagens dos voluntários na pesquisa. 
           Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
 
 

Percepção Sensorial 

Após a aplicação do protocolo, era questionado qual era a percepção sensorial que o 

voluntário sentiu após a aplicação dos produtos, e foram obtidos os seguintes resultados: 
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Todas os voluntários, após a aplicação do protocolo, não mais sentiam seus cabelos oleosos e 

pesados, e sim refrescância, cabelos leves e sensação de limpeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

         Gráfico 2: Percepção sensorial do voluntário após as aplicações.  
         Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 

 

Observação de melhora/piora 

Ao final de todas as aplicações realizadas, as voluntárias relataram se a oleosidade 

melhorou, piorou ou se não sentiu diferença, e os resultados obtidos foram: 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Observação de melhora/piora após o término da aplicação do protocolo. 
                  Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
 

 

Das sete voluntárias, seis relataram que houve uma diminuição na oleosidade e apenas 

uma não sentiu diferença. Nenhuma delas sentiu que seu cabelo e couro cabeludo ficou mais 

oleoso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os resultados obtidos, os princípios ativos utilizados no protocolo da empresa 

Y, os quais foram microesferas de jojoba, óleo de melaleuca, pitirionato de zinco, entre 

outros, demonstraram ser eficazes no controle da oleosidade; embora saibamos que não só o 

uso de produtos específicos para este tipo de cabelo/couro cabeludo deva ser utilizado. 

É muito importante que o indivíduo tenha conscientização de que outros meios podem 

ser utilizados para auxiliar no equilíbrio da produção do sebo, como uma alimentação 

balanceada e fazer exercícios físicos regularmente. 

Um dos principais fatores que se pôde observar nos voluntários foi o alto nível de 

estresse. Medidas preventivas como uma alimentação equilibrada e atividades físicas ajudam 

a combater a oleosidade, embora pareçam ser simples são atitudes fundamentais para se 

chegar a esse equilíbrio. 

Percebe-se também que as pessoas não têm informação suficiente quanto à forma de 

higienizar os cabelos e o couro cabeludo. Saber avaliar a composição de um xampu 

identificando os seus princípios ativos voltados ao controle da oleosidade é fundamental na 

hora da compra, pois, sabe-se que a oleosidade juntamente com outros fatores pode apresentar 

um quadro evolutivo, para caspa e dermatites, por exemplo. 

Sabe-se da importância que cabelos exercem na vida das pessoas. Mantê-las 

informadas sobre fatores desencadeantes de alguns problemas e a forma de higienização é a 

melhor prevenção para manter os cabelos saudáveis e bonitos. 
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APÊNDICE I 
 

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: Avaliação do protocolo de tratamento capilar no controle da oleosidade 
do couro cabeludo: Uma relação de”  Tempo x Lavagens” 
 Pesquisador Responsável: Denise krüger Moser 
Telefone para contato: 47- 9979-0420 
Pesquisadores participantes: Suelen Cristina Appi e Mariele Boschetti. 
 

Esta pesquisa tem caráter qualitativo exploratório, sendo utilizado como método da 
pesquisa um estudo de caso com sete voluntários que apresentam as características de couro 
cabeludo oleoso. O objetivo principal do estudo será a avaliação da  eficácia do protocolo de 
tratamento no controle da oleosidade do couro com relação ao tempo x lavagem. 

 Esta pesquisa é parte integrante do Trabalho de iniciação científica das acadêmicas  
Suelen Cristina Appi e Mariele Boschetti.Trabalho este apresentado como pré requisito para a 
obtenção da graduação das mesmas dentro 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 da disciplina Cabelos – Corte e Produção, a qual faz parte do curriculum do curso 
Superior em Tecnologia em Cosmetologia e Estética, desenvolvendo o senso de pesquisa, 
responsabilidade e investigação. 
 
METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Serão selecionados sete docentes do Curso Superior em Tecnologia em Cosmetologia 
e Estética que possuam as características de couro cabeludo oleoso para participarem como 
modelos voluntários do estudo de caso desta pesquisa. 
Serão utilizados como instrumentos e  recursos de pesquisa : a) Ficha de anamnese capilar;b) 
Questionário para acompanhamento e controle  das sessões. 

A pesquisa será realizada nas instalações do Laboratório de Cosmetologia e Estética 
(salão de beleza), da Universidade do Vale do Itajaí – Campus Balneário Camboriú , situado a 
5ª Avenida, bairro dos Municípios na cidade de Balneário Camboriú. Tendo aprovação da 
utilização do mesmo pela coordenação do curso. 
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Após a seleção da amostra, serão feitos os agendamentos de horário dos  participantes  
para: a) primeiro agendamento : os participantes serão informados da forma de como será 
realizada a pesquisa e entregue o termo de consentimento e livre esclarecido; o preenchimento 
da ficha de anamnese capilar para coleta de dados contendo perguntas fechadas e abertas 
pertinentes a pesquisa e ao assunto estudado como: Dados pessoais contendo as informações 
como: nome, endereço, idade, profissão, endereço eletrônico;Análise do fio como forma, teor 
lipídico e espessura; Alterações do couro cabeludo como: caspa, dermatite, seborréia, 
alergias; Se já fez uso de algum tipo de tratamento capilar e qual; Se faz uso de alguma 
medicação; Qual o período de duração da alteração; Com que idade percebeu a alteração; Se 
já se submeteu a algum tipo de tratamento químico capilar como: colorações, alisamentos, etc; 
Quanto aos hábitos de higiene capilar como: qual a freqüência que lava os cabelos; quais os 
produtos utilizados e qual a temperatura da água durante a lavagem. Serão informados os 
cuidados necessários de que os participantes deverão ter na manutenção do tratamento em 
casa como, por exemplo: temperatura da água, secagem dos cabelos; alimentação o que evitar 
etc.  

Serão necessárias duas sessões semanais durante dois meses. Tendo no geral 12 (doze) 
sessões de aplicação do protocolo num período de 6 (seis) semanas para cada voluntario. 
 
Metodologia de aplicação: Cabeça inteira –Protocolo de tratamento 
 

O protocolo de tratamento selecionado para esta estudo foi da empresa Pró Lab Ltda, 
aqui denominada por empresa Y, visto que, após a consulta à empresa a mesma não fez 
objeções no uso dos produtos para a referida pesquisa, porém não houve tempo hábil para o 
retorno da autorização por escrito para a divulgação pública da marca, sendo o referido 
protocolo composto por: Pré-esfoliante; xampu para cabelos oleosos; condicionador para 
cabelos oleosos; 
 

3) Pré-esfoliação capilar (procedimento feito no couro cabeludo) que tem como 
objetivo principal e remoção de células mortas e a desobstrução dos óstios 
foliculares; 

Método de aplicação: Com o couro cabeludo seco será aplicado o produto que possui 
como princípio ativo, óleo de melaleuca e esferas de jojoba, que com movimentos 
circulares e suaves farão a remoção de células mortas, desobstruindo os óstios 
foliculares. Este procedimento tem a ação antibactericida e desencruste, preparando o 
couro cabeludo para os passos seguintes. Tempo máximo: 15 minutos. 
4) Aplicação do xampu anti-oleosidade, que também pode ser utilizado em 

tratamentos para a caspa; 
Métodos de aplicação: O couro cabeludo será bem enxaguado com água morna em 
abundância para a remoção do pré-esfoliante. Serão aplicados duas demãos do xampu, 
também com movimentos circulares, trabalhados somente com a polpa digital dos 
dedos para não agredir o mesmo. Tempo máximo : 15 minutos 
5) Condicionamento do cabelo apenas nos comprimentos e pontas, com seu enxague; 
Método de aplicação: O condicionador tem a função primordial de retirar a carga 
eletrostática negativa deixada pelo xampu, porém deve-se ter o cuidado de fazer a 
aplicação somente no comprimento e pontas dos cabelos, evitando que haja contato 
com o couro cabeludo. Enxaguar com água em abundância. Tempo máximo: 5 
minutos. 
6) Retirar a umidade do cabelo com temperatura amena em torno de 80%.Se desejar 

finalizar com a modelagem capilar, cuidando sempre com a temperatura do 
secador. 
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7) Todo o procedimento deverá ser realizado com a temperatura da água morna ou 
fria de preferência. 

 
O tempo total de permanência do participante no laboratório será de no mínino 90 minutos,  
para a aplicação completa do protocolo (lavagem e modelagem capilar). 
 
A cada sessão realizada do protocolo de tratamento será aplicado um questionário de 
acompanhamento para posterior avaliação nos resultados da pesquisa. 
 
Resultados da pesquisa 
 
Espera-se que ao concluir a aplicação do protocolo nos voluntários de acordo com a 
metodologia proposta as pesquisadoras possam avaliar: 
 
- Qual foi a percepção sensorial do voluntário após a aplicação do protocolo; 
- Quantos dias o voluntário levou para lavar novamente o couro cabeludo e cabelos; 
- Se observou melhora, piora ou não percebeu nenhuma alteração; 
 
 
ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
 
 

Os produtos do tratamento ora utilizados na pesquisa são registrados pela ANVISA 
sob o protocolo AUT. FUNC. 203241-9, possuindo rotulagem, informativo de grau de risco 
do produto e tudo o que a normativa preconiza. Portanto não serão utilizados produtos que 
ainda não tenham sido testados dermatologicamente. 

Os participantes também serão informados de possíveis reações adversas que o 
tratamento possa ter como: alergia, vermelhidão, sensação de refrescância, ressecamento do 
couro cabeludo. Porém conforme o fabricante do produto o mesmo não possui contra 
indicação e reações adversas sendo o mesmo testado dermatologicamente. 

Os produtos que serão utilizados no protocolo de tratamento pertencem a empresa aqui 
denominada Y. Neste estudo de caso não estarão envolvidos nenhum dos procedimentos 
práticos relacionados: Cortes capilares; Coleta de mechas de cabelo; Raspagem ou retirada  de 
resíduos no couro cabeludo para análise. 

A pesquisa será realizada conforme a sua conveniência para a coleta de informações 
sobre o tema alvo desse estudo. Sua identificação será preservada e sua participação é 
voluntária e caso não deseje participar não haverá qualquer prejuízo a sua pessoa. Fica 
registrado que a participação é voluntária não implicando em pagamento de qualquer espécie 
(remuneração ou indenização). Também não haverá ressarcimento para quaisquer ações 
judiciais movidas pelo entrevistado a exemplo de desconforto e danos morais que por ventura 
possa entender como pertinentes. 

Como resultado de pesquisa será elaborado um manual prático de cuidados com o 
couro cabeludo oleoso. Suas características, as disfunções das glândulas sebáceas, os 
procedimentos que devem evitados, os hábitos saudáveis que devem ser adotados, e que 
existem tratamentos capilares cosméticos que podem amenizar ou melhorar sensivelmente 
este quadro. 

 
 

Denise Kruger Moser 
Pesquisadora Responsável 
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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 possíveis reações adversas que o tratamento 
possa ter como: alergia, vermelhidão, sensação de refrescância, ressecamento do couro 
cabeludo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 
que isto me leve à qualquer penalidade. 

 
 Local e data:____________________________________________________ 
Nome:__________________________________________________________ 
Assinatura do Sujeito ou Responsável:__________________________________ 
Telefone para contato:_____________________________________________ 
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APÊNDICE II 
 

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:” Avaliação da eficácia do protocolo de tratamento capilar no controle da 
oleosidade do couro cabeludo: Uma relação de” Tempo x Lavagens,”que irá utilizar os dados 
e imagens coletadas disponibilizadas pelos participantes da pesquisa, comprometemo-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 Camboriú SC, ____________de ___________de 

 

      _________________________                            ___________________________ 
            Suelen Cristina Appi                                                    Mariele Boschetti 
                     (Acadêmica)                                                           (Acadêmica) 
 

 
____________________________ 

Denise Kruger Moser 
Orientadora 
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APÊNDICE III 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 

FICHA DE ANAMENSE 

1.DADOS PESSOAIS 

Nome: _________________________________________  Idade:______________ 
Endereço:____________________________________  Cidade:_______________ 
Profissão:____________________________ Fone para contato:______________ 
E-mail:_____________________________________________________________ 
 

2 . ANÁLISE DO FIO 

Estrutura (  ) Oval (  ) Redondo (  ) Achatado 

Forma (  ) Ondulado (  ) Liso (  ) Crespo 

Teor lipídico (  ) Normal (  ) Oleoso (  ) Seco 

Espessura (  ) Fino (  ) Médio (  ) Grosso 

  

3. ALTERAÇÕES DO COURO CABELUDO 

(  ) Caspa (  ) Dermatite (  ) Seborreia (  ) Alergias 

 

4. JÁ FEZ USO DE ALGUM TRATAMENTO CAPILAR ? 

Medicação         (  ) Sim          (  ) Não 
Qual se afirmativo: _________________________________________________ 
Tratamento Cosmecêutico       (  ) Sim           (  ) Não   
Qual se afirmativo: _________________________________________________ 
Outro. Especificar qual: _____________________________________________ 
 

5. FAZ USO DE ALGUMA MEDICAÇÃO: 

(  ) Sim       (  ) Não              Qual se afirmativo: ___________________________ 

6. QUAL O PERÍODO DE DURAÇÃO DA ALTERAÇÃO: 

(   ) Um mês 
(  ) Seis meses 
(   ) Mais que seis meses 
 
 
7 . QUAL A IDADE QUE PERCEBEU A ALTERAÇÃO 

____________________anos. 
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8. PROCEDIMENTOS QUÍMICOS JÁ REALIZADOS NOS CABELOS 
 
(  ) Coloração sintética 
(  ) Coloração metálica 
(  ) Coloração vegetal (henna) 
(  ) Alisamento a base de hidróxidos 
(  ) Alisamento a base de tioglicolato 
(  ) Relaxamento a base de hidróxidos 
(  ) Relaxamento a base de tioglicolato 
(  ) Escova progressivas a base de formol 
 
9.  QUANTO AOS HÁBITOS DE HIGIENE CAPILAR 
  
Quantas vezes lava os cabelos por semana: 
 
(  ) uma      (  )  duas     (  ) três     (  ) quatro      (  ) todos os dias 
 
Qual a temperatura da água 
 
(  ) fria     (  ) morna    (  ) quente     (  ) super quente 
 
Qual produto utilizado para a higienização dos cabelos 
 
(  ) xampu para cabelos normais 
(  ) xampu para cabelos oleosos 
(  ) xampu anti-caspa 
(  ) xampu anti-resíduos 
 
Como usa o condicionador capilar: 
 
(  ) comprimento e pontas 
(  ) somente pontas 
(  ) cabeça inteira 
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APÊNDICE IV 

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 AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E 

EQUIPAMENTOS. 

Nós, Denise Kruger Moser, pesquisadora responsável e orientadora, Suelen Cristina Appi e 
Mariele Boschetti 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: Avaliação da eficácia do protocolo de tratamento capilar no controle da 
oleosidade do couro cabeludo: Uma relação de” Tempo x Lavagens,  solicitamos a 
autorização desta coordenação, para o uso  do Laboratório de Cosmetologia e Estética (salão 
de beleza) , em dia e horário determinados, para aplicação de nossa pesquisa. Dentro dos 
preceitos éticos responsabilizamo-nos por qualquer dano ou prejuízo que possam ocorrer 
durante o manuseio do equipamento durante a aplicação de nossa pesquisa. 
 

Balneário Camboriú SC, ______de_________de 2010. 

 

____________________________         ___________________________ 
Suelen Cristina Appi                                      Mariele Boschetti  
 
 
______________________________ 
Denise Kruger Moser 
 

 

ACEITE DA COORDENAÇÃO DO CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM 

COSMETOLOGIA E ESTÉTICA DA UNIVALI. 
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APÊNDICE V 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL – ESTUDO DE CASO 

Voluntária:________________________________________________________ 

Sessão  nº:____    data_________/___________/____________ Hora:_________ 

Após o procedimento qual foi a sua percepção sensorial do couro cabeludo: 
 
(    ) refrescância           (    ) cabelos leves          (    ) sensação de limpeza 
(    ) os cabelos continuaram pesados  e ainda oleosos . 
 
Lavou os cabelos após a aplicação do protocolo: 
(  ) mesmo dia 
(  ) primeiro dia 
(  ) segundo dia 
(  ) terceiro dia 
(  ) quarto dia 
 
Observou que a oleosidade 
(  ) melhorou 
(  ) piorou 
(  ) não percebeu diferença 
 
Alguma consideração ou comentário 
adicional:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
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APÊNDICE VI 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ  - UNIVALI  
CENTRO DE CIÊNCIAS  SOCIAIS APLICADAS- COMUNICAÇÃO, TURISMO E 

LASER – CECIESA 
CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM COSMETOLOGIA E ESTÉTICA 

 
 
 
 

GRÁFICOS DE  ANÁLISE DE RESULTADOS: TEMPO X LAVAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Voluntário 1 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, duas 
vezes por semana 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
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Gráfico 2: Voluntário 2 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, duas vezes 
por semana. 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

 

 

 

Gráfico 3: Voluntário 3 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, duas 
vezes por semana 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
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Gráfico 4: Voluntário 4 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, 
duas vezes por semana 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gráfico 5: Voluntário 5 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, 
duas vezes por semana 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
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Gráfico 6: Voluntário 6 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, 
duas vezes por semana 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7: Voluntário 7 Tempo de intervalo entre as lavagens durante a aplicação do protocolo, 
duas vezes por semana 
Fonte: Desenvolvido pelas autoras. 
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ANEXO I 

PROJETO APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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