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É impressionante e inevitável a sensação 
que contagia a todos ao se constatar que 

mais um ano passou. Todo início de ano é 
assim mesmo. Tempo de comemorar vitórias, 
avaliar e refl etir as derrotas e principalmente 

de se renovar o espírito e se embriagar de 
esperança. 

Nós acreditamos que as boas ideias, devem, 
e podem ser sempre melhoradas. Mais é 

preciso inovar. Assim, não passamos somente 
por um processo de remodelação visual, 

onde as novas formas de apresentação 
foram desenvolvidas, diferentes estudos 

de vinhetas e retículas foram implantadas. 
A mais nova tecnologia computadorizada 

passa a ser utilizada, novos sistemas de 
impressão rotativa a laser e a utilização de 

papel importado da Alemanha, um designer 
arrojado permitem o aumento da tiragem 

sem maiores custos extras. Enfi m, fez-se 
uma revisão completa em todos os detalhes, 

visando as novas tendências de mercado e 
profundas mudanças. Agregamos uma nova 

equipe de trabalho, mais jovem, com mais 
garra e vontade de vencer, que sejam bem 

vindos a luta! 
O que não muda é o básico: a fi losofi a 

da publicação, seu compromisso com o 
público leitor, pois há 35 anos mantemos 
o compromisso de buscar a qualidade da 

informação, sua autenticidade, e a adequação 
aos desejos do mercado. 

Este reposicionamento colocam nossa 
revista em linha com o próprio grupo Vida 

Estética, cuja fi nalidade básica é a satisfação 
das necessidades do mercado e a tendência 

de aglutinar os segmentos profi ssionais 
da Imagem Pessoal. Em paralelo, 

realizaremos 7 Congressos Vida Estética 
pelo Brasil.

Assim estamos iniciando 2019 
fortalecidos e para retomarmos a nossa 

posição de liderança no mercado. 
Espero que gostem da nova edição, 
editorialmente inédita, e com uma 

riqueza absoluta de informação sobre 
um tema que promete revolucionar o 

mercado da Estética profi ssional.
Abraços

Rodrigo Lomba – Editor Chefe
Bacharel em Comunicação/

Tecnologo em Estética

EDITORIAL
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E s t é t i c a  P a l i a t i v a 
e  O n c o l o g i a 

E s t é t i c a
A c o m p a n h a m e n t o 

p a l i a t i v o 
m e l h o r a n d o  a 

q u a l i d a d e  d e  v i d a 
d o s  p a c i e n t e s .

•  VANESSA MENESSES MONTEIRO     •
Esteticista Paliativista

Começo o assunto explanando um pouco sobre a 
doença em questão, que só de ouvir o nome dela 
já assusta; CÂNCER.

O QUE É O CÂNCER?

É uma doença de múltipla etiologia, sendo seu início 
proveniente de danos no DNA. Segundo Alcântara (2013), o 
câncer é uma doença genética, crônica,  não contagiosa que 
pode acometer pessoas em qualquer  faixa etária, raças ou níveis 
socioeconómicos.  Diariamente, milhões de células se dividem 
para formar novas células, substitiuir as que envelheceram ou se 
replicaram de forma errônea afi m de garantir a homeostase. No 
entanto, somos expostos a inúmeros fatores que podem alterar 
esse processo, enfraquecendo nossas barreiras fi siológicas, 
ativando os protooncogenes,transformando-os em oncogene 
que  são responsáveis pelas transformações dessas células 
desordenadas  em tumores (WARD,2002). As células alteradas 
que se comportam de maneira anormal estão em desequilíbrio 
em relação a proliferação celular (ciclo celular) e apoptose 
(morte programada). A partir desse dano do DNA, ocorrem 
três processos de defesa para reestabelecer o equilíbrio: a 
morte celular pelo próprio erro genético ou por apoptose, pelo 
reconhecimento do erro e reparo do mesmo ou, a mais rara e 
o ponto de partida para o câncer, a transmissão desse dano 
para as células fi lhas. (Rodrigues et. al., 2016)

Segundo o INCA  existem mais de 100 doenças com esse 
desenvolvimento desordenado que são classifi cadas de acordo 
com o seu tecido normal originário. Além do local, a combinação 

única de alterações genéticas de cada indivíduo e as suas 
futuras modifi cações de acordo com a evolução da patologia 
classifi cam os tipos de cânceres. 

TRATAMENTOS DO CÂNCER

1. radioterapia:

Consiste no uso de radiações ionizantes para destruir ou 
inibir o crescimento das células mutantes que formam o tumor. 

Cerca de 60% dos pacientes diagnosticados com câncer, 
podem ser submetidos a seções de radioterapia, utilizando-a 
como tratamento principal do câncer, tratamento adjuvante 
(após o tratamento cirúrgico), tratamento neoadjuvante (antes 
do tratamento cirúrgico), tratamento paliativo, para alivio 
de sintomas da doença como dor ou sangramento e para o 
tratamento de metástases.     

O objetivo da radioterapia moderna é alcançar uma resposta 
terapêutica favorável, levando as células malignas a perderem 
a sua capacidade de multiplicação, ao mesmo tempo em que 
são preservados, ao máximo, os tecidos normais. Uma célula 
neoplásica é capaz de dividir-se, indefi nidamente, formando 
um clone com crescimento em progressão geométrica. A 
radioterapia mata essas células tumorais por dois mecanismos, 
um direto e um indireto. A radiação ionizante penetra na célula 
destruindo o seu DNA com efeito direto de 30%, o efeito indireto 
(70%) se dá pela produção de radicais livres nas células.

Através desse mecanismo as células fi cam marcadas para 
morrer mais tarde (apoptose ou morte celular programada). 
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EFEITOS COLATERAIS DA 
RADIOTERAPIA

Os efeitos colaterais da radiação vão 
depender do volume da irradiação, da 
dose total e fracionamento diário, do 
tipo de aparelho de radioterapia, se tem 
associação com outros tratamentos 
e outras variáveis específicas, como: 
idade, estado nutricional, doenças 
de base, anomalias cromossômicas e 
outros mecanismos de sensibilização. 
Os principais efeitos podem ser: alteração 
do olfato; Alteração da deglutição; 
Alteração da voz; Tosse; Dermatites 
(queimaduras de pele); Linfedema 
(inchaço crônico); Fratura dos ossos; 
cansaço; Telenangectasias; Diminuição 
da imunidade; Alteração dos nervos; 
Queimação/asia no esôfago; Fibrose 
tecidual (endurecimento da pele); entre 
tantos outros.  

2. Quimioterapia:

O tratamento quimioterápico utiliza 
medicamentos anticancerígenos para 
destruir as células tumorais através da 
destruição do material genético destas 
células. Por ser um tratamento sistêmico, 
atinge não somente as células cancerosas 
como também as células sadias do 
organismo.   

Este tratamento é o mais utilizado em 
pessoas diagnosticadas com câncer. Ele 
pode ser administrado por vías venosas 
ou orais, onde pode ser aplicado um ou 
mais quimioterapicos.   

Podem ter 4 finalinadades diferentes, 
sendo divididas em tratamentos:
 Curativos: com o objetivo de de 

obter o controle completo do tumor;     
 Adjuvante: quando realizada após 

a cirurgia, com objetivo de eliminar as 
células cancerígenas remanescentes, 
diminuindo a incidência de recidiva e 
metástases à distancia;
 Neoadjuvante: quando realizada 

para reduzir o tamanho do tumor, visando 
que o tratamento cirúrgico possa ter 
maior sucesso;   
 Paliativa: sem finalidade curativa, 

é utilizada para melhorar a qualidade da 
sobrevida do paciente.

Os avanços verificados nas últimas décadas, na área da quimioterapia antineoplásica, 
têm facilitado consideravelmente a aplicação de outros tipos de tratamento de câncer 
e permitido maior número de curas.

O regime de aplicação vai depender do tipo, do estadiamento e da condição clínica 
do paciente. A dose é calculada de acordo com o peso e altura do paciente e o descanso 
entre os ciclos servem para promover uma recuperação do organismo e diminuir 
os efeitos colaterais, já que o quimioterápico afeta as células doentes e as sadias.

EFEITOS COLATERAIS DA QUIMIOTERAPIA
Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos quimioterápicos dependem do tempo de 

exposição e da concentração plasmática da droga. A toxicidade é variável para os 
diversos tecidos e depende da droga utilizada. 

Nem todos os quimioterápicos ocasionam efeitos indesejáveis e nem todas as 
pessoas reagem do mesmo modo. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns incluem: 
Enjoos e vômitos;Tonturas e fraqueza; Falta de apetite;  Feridas na boca; Alterações 
na menstruação; Unhas quebradiças e escuras; Infecções recorrentes; Anemia; 
Diminuição do desejo sexual;

Manchas ou mudanças da coloração da pele; Queda de cabelo e de outros pelos 
do corpo; Ansiedade e alterações de humor como: tristeza, melancolia e irritabilidade; 
entre outros aquí não relacionados.

EFEITOS COLATERAIS NA PELE
Mucosites: devido a queda da imunidade, apresentar vermelhidão, fissuras ou 

feridas dolorosas, o que caracteriza a mucosite. A higiene dentária adequada e o uso 
de soluções orais antissépticas podem ajudar na prevenção e no tratamento desse 
efeito colateral. 
Hiperpigmentação e esclerodermia: manchas na pele e despigmentação, causadas 

pelo uso do fármaco bleomicina;    
Alterações nas glândulas da pele: Pode apresentar manchas avermelhadas, 

pústulas ou nódulos acompanhados de febre em região de maior sudorese, como 
axila e virilha.  
Eritrodisestesia palmo-plantar: é ocasionado pela toxicidade de alguns 

quimioterápicos nos pequenos vasos sanguíneos das palmas das mãos e das plantas 
dos pés. Segundo o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI), a EPP 
pode ser dividida em 3 graus, variando de sensações de queimação nas mãos e pés, 
vermelhidão, inchaço, formigamento, bolhas, dor, coceira e até descamação com 
sangramento

PACIENTES ONCOLÓGICOS
O câncer é a segunda doença crônica que mais mata no mundo, segundo o INCA 

(Instituto Nacional do Câncer). Quando falamos em câncer, tumor, metástase. Essas 
palavras carregam um peso negativo muito forte, e o que acontece muitas vezes, 
é vermos o problema à frente da pessoa, esquecendo que na verdade há um ser 
humano a frente desta doença.  O câncer se configura como uma doença que afeta 
não apenas o corpo, mais também o psicológico, as relações familiares e sociais, 
qualidade de vida e a dinâmica familiar e de trabalho, envolvendo dessa forma aspectos 
biopsicossociais (MACIEIRA; PALMA, 2011).      
Receber o diagnóstico de uma doença que ao longo da história ceifou muitas vidas 
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e que está histórica e socialmente ligada a morte, provoca no paciente e naqueles 
que estão ao seu redor um turbilhão de sensações, sentimentos e emoções. 

1. autoestima em pacientes oncologicos

A autoestima está relacionada à forma como as pessoas veem a si mesmas, podendo 
ter características estáveis, da mesma maneira que outras maleáveis e adaptativas. 
Assim sendo, o autoconceito pode sofrer alterações momentâneas como, por exemplo, 
quando um indivíduo se compara com alguém extremamente bem-sucedido. 

No concernente ao tratamento do câncer, o paciente pode se defrontar com possíveis 
alterações na aparência física, limitações e impedimentos de atividades de rotina, que, 
muitas vezes, somam-se à quimioterapia, ao estigma da doença, à dificuldade para 
enfrentar o tratamento e seus efeitos colaterais, e à readaptação após o tratamento.

2. Humanização

Em 2003, foi lançada a Política Nacional de Humanização (PNH), que é uma 
política pública no SUS voltada para ativação de dispositivos que favoreçam ações de 
humanização no âmbito da atenção e da gestão da saúde no Brasil. A PNH estimula 
a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos 
coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto que muitas 
vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a autonomia e a 
corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no 
cuidado de si. Humanizar se traduz, como inclusão das diferenças nos processos de 
gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo 
isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de 
novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. (Brasil, 2013)

3. oncologia integrativa 

Para Siegel e Barros (2013), a Oncologia Integrativa (OI) é um ramo da Medicina 
Integrativa (MI) a qual usa práticas baseadas em evidências de forma integrada com a 
medicina convencional, a partir da aplicação de 5 categorias de medicinas alternativas 
e complementares (MAC) no acompanhamento dos tratamentos convencionais como 
quimioterapia, cirurgia, radioterapia e terapia molecular, a saber: 

1) Práticas baseadas na biologia: 
vitaminas, remédios à base de ervas 
e outros suplementos dietéticos; 
2) Técnicas mente - corpo: 
yoga, meditação, visualização; 
artes expressivas (arteterapia, 
musicoterapia, dança); 
3) Sistemas médicos tradicionais: 
medicina tradicional chinesa e 
medicina ayurvédica.
4) Práticas de manipulação 
corporal: reflexologia, massagem, 
exercícios; 
5) Terapias energéticas: reiki, toque 
terapêutico, qigong; 

4. cuidados paliativos

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), em conceito definido em 
1990 e atualizado em 2002, “cuidados 
paliativos consistem na assistência 
promovida por uma equipe multidisciplinar, 
que objetiva a melhoria da qualidade de 
vida do paciente e seus familiares, diante 
de uma doença que ameace a vida, por 
meio da prevenção e alívio do sofrimento, 
da identificação precoce, avaliação 
impecável e tratamento de dor e demais 
sintomas físicos, sociais, psicológicos e 
espirituais”. 

Nas fases iniciais do câncer, o 
tratamento geralmente é agressivo, com 
objetivo de cura ou remissão, e isso é 
compartilhado com o doente e sua família 
de maneira otimista. Quando a doença 
já se apresenta em estágio avançado ou 
evolui para esta condição mesmo durante 
o tratamento com intenção curativa, a 
abordagem paliativa deve entrar em cena 
no manejo dos sintomas de difícil controle 
e de alguns aspectos psicossociais 
associados à doença. Na fase terminal, 
em que o paciente tem pouco tempo de 
vida, o tratamento paliativo se impõe para, 
através de seus procedimentos, garantir 
qualidade de vida.  

O término de uma terapia curativa 
para o câncer não significa o final de um 
tratamento ativo, mas mudanças em 
focos de tratamento. A OMS enfatiza que o 
tratamento ativo e o tratamento paliativo 
não são mutuamente excludentes e 
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Possibilita o beneficio de melhorar 
a circulação pelo aumento do fluxo 
sanguíneo e linfático, estimulando 
a drenagem venosa, aumentando o 
metabolismo do tecido muscular e a 
elasticidade, promovendo relaxamento, 
c o m o  aum e nto  d e  at i v idad e 
parassimpática e da redução da atividade 
de simpatia e, assim proporcionando 
sensação de conforto e de bem estar 
ao paciente oncológico. De modo 
geral, observa-se o aumento da tensão 
muscular nos pacientes sofredores de 
dor neoplásica. Assim, a massagem pode 
ser utilizada com propósito de reduzir 
os níveis de estresse, ansiedade e ainda, 
diminui os efeitos colaterais provocados 
pela medicação, como náuseas e vômitos.

Estudos comprovam que a massagem 
pode reduzir em ate 50% a intensidade da 
dor, os níveis de tensão, de ansiedade, 
a fadiga, as náuseas e a depressão, 
contribuindo para a melhora da qualidade 
do sono e de vida do paciente. Umas das 
funções do trabalho multidisciplinar de 
CUIDADOS PALIATIVOS.

2. cosmetologia

Os tratamentos contra o câncer 
podem apresentar um desafio maior na 
utilização de cosméticos para cuidados 
com a pele. Até mesmo o tom da pele 
pode mudar. Segundo a doutora Lídia 
Morus, presidente da Federação Latino-
americana de Sociedades de Ciências 
Cosméticas do Uruguai (FELASCC), 
a necessidade de produtos não 
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propõe que “muitos aspectos dos cuidados paliativos devem ser aplicados mais 
cedo, no curso da doença, em conjunto com o tratamento oncológico ativo” e são 
aumentados gradualmente como um componente dos cuidados do paciente do 
diagnóstico até a morte. A transição do cuidado ativo para o cuidado com intenção 
paliativa é um processo contínuo e sua dinâmica difere para cada paciente. 

Os cuidados paliativos devem incluir as investigações necessárias para o melhor 
entendimento e manejo de complicações e sintomas estressantes tanto relacionados 
ao tratamento quanto à evolução da doença. Apesar da conotação negativa ou passiva 
do termo paliativo, a abordagem e o tratamento paliativo devem ser eminentemente 
ativos, principalmente em pacientes portadores de câncer em fase avançada, onde 
algumas modalidades de tratamento cirúrgico e radioterápico são essenciais para 
alcance do controle de sintomas. Considerando a carga devastadora de sintomas 
físicos, emocionais e psicológicos que se avolumam no paciente com doença terminal, 
faz-se necessário um diagnóstico precoce e condutas terapêuticas antecipadas, 
dinâmicas e ativas, respeitando-se os limites do próprio paciente.

OS PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS SÃO:

• Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, 
dispnéia e outras emergências oncológicas
• Reafirmar vida e a morte como processos naturais.
• Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de 
cuidado do paciente.
• Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais 
ativamente possível até sua morte.
• Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e 
psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte 
ao luto.

ESTÉTICA HUMANIZADA E ONCOLÓGICA

Uma estética mais humanizada e com foco oncológico visa compreender e exercer 
o respeito à vida, entendendo o cliente como ser humano, com duvidas, anseios, 
necessidades que vão além da beleza. Entre os milhares de provas e dificuldades 
que um paciente oncológico tem que enfrentar, as mudanças do próprio aspecto 
físico, consequência das terapias de quimio e rádio, influenciam muito o aspecto 
psicológico do paciente. A perda de cabelo, sobrancelhas, cílios, olheiras, aumento 
ou perca de peso, úlceras, representam algumas das mudanças que os pacientes irão 
ao encontro durante o tratamento. 

A exigência de acompanhar as terapias médicas tradicionais e cirurgias a um 
tratamento mais relaxante e prazeroso, são importantes e tem sempre aumentado os 
pedidos neste aspecto, os objetivos são de promover o bem-estar e a qualidade de vida 
dos pacientes com uma doença oncológica durante os tratamentos, deixando mais 
leve os efeitos colaterais, relaxando a mente e o corpo nas vésperas dos tratamentos.

1. massagem 

É uma técnica intuitiva, de prática muito antiga, comumente usada como terapia 
complementar, juntamente com o tratamento convencional para pacientes com 
câncer, como o objetivo de promover o alivio da dor. É considerada uma das principais 
formas de realizar a estimulação cutânea, e pode ser definida como a manipulação 
dos tecidos moles do corpo, executada com as mãos, com a finalidade de produzir 
efeitos positivos sobre o sistema vascular, muscular e nervoso. 
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convencionais surge porque as células 
mais afetadas pelos tratamentos de 
quimioterapia e radioterapia são as de 
rápido crescimento no corpo, ou seja, a 
pele, as unhas e os cabelos.   

Entre as sequelas mais comuns 
naqueles em tratamento estão: pele muito 
seca - a pele fica muito ressecada, devido 
ao aumento na descamação e ruptura dos 
seus diferentes tipos de barreira; eczema; 
dermatite; acne; ressecamento nasal; 
irritação; coceira; manchas; aumento da 
sensibilidade ao sol; perda de cabelo. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos 
prejudiciais causados pelo tratamento 
contra a doença, e considerando o 
sistema imunológico enfraquecido, 
a indústria cosmética começou a 
desenvolver produtos específicos para 
esse público. São itens que tratam o 
ressecamento excessivo e alteração na 
pigmentação da pele, da acne, da queda 
de cabelos, entre outros. Bons exemplos 
são os hidratantes suaves para a pele, 
os isentos de álcool e os ricos em óleos 
e manteigas naturais. Os produtos para 
limpeza da pele devem ser feitos com 
tensoativos suaves e matérias-primas 
que auxiliem na regeneração da pele e na 
melhora da hidratação, evitando sempre 
a utilização de fragrâncias e demais 
substâncias que possam provocar o 
aparecimento de alergias. 

Substâncias que são disruptores 
endócrinos em cosméticos, cuidado.

Na cosmetologia podemos encontrar 
várias substâncias que possuem efeito 
disruptor endócrino, que também 
podem ser chamadas de substâncias 
xenobióticas.

Entre os principais xenobióticos 
presentes na cosmetologia estão o 
óleo mineral, parabenos, propilenoglicol 
e conservantes liberadores de formol, 
bem como os produtos que utilizem 
embalagens produzidas a base de 
componentes como o Bisfenol A. 
Segue os INCI NAME dos xenobióticos 
mais nocivos e que se encontra 
fácilmente nos cosméticos:  usada nas 
bases - Paraffinum liquidum, Paraffin, 
Petrolatum – solubilizante Propylene 
Glycol – conservantes   Propylparaben, 

Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, DMDM Hydantoin, 
Imidazolidinyl urea. 

 Bases cosméticas biocompatíveis e seguras.  
Para a aplicação de cosméticos em pacientes oncológicos necessitamos de 

cosméticos seguros e confiáveis, que não possuam substancias xenobióticas como 
bases em suas formulações.

Um grande exemplo de substancia segura são as bases biocompativeis, que 
possuem sua estrutura semelhantes ao manto hidrolipídico da pele, consequentemente, 
devem ser livres de substâncias altamente irritantes e sensibilizantes.Ricas em ômegas 
3, 6 e 9, quando em formulações cremosas ou gel creme, elas são importantes para 
garantir a segurança e eficácia dos cosméticos e estão entre os fatores que influenciam 
a carreação dos ativos e sua permeação na pele.

3. atuação do profissional com estética paliativa na oncologia 

Segundo o pesquisador Southwel (Londres), nosso corpo possui uma distribuição 
de energia que tem como objetivo atuar contra tendências neuróticas, estimulando 
o fluxo para baixo e   para fora, para equilibrar e completar os padrões naturais de 
energia do organismo. Para entender melhor, podemos pensar em um chafariz.

A intenção do profissional (terapeuta, esteticista, ou de qualquer área da Saúde 
Estética) que se propoe a trabalhar com a estética do BEM ESTAR, é guiar e/ou 
incentivar o fluxo de energia, um fator tão poderoso neste atendimento quanto os 
movimentos físicos de suas mãos, exercendo um impacto meditativo sobre a pessoa, 
que permanece por 48 ou 72 horas. E o princípio terapêutico é sempre o mesmo: 
mobilizar e harmonizar (dissolver), até que o organismo esteja limpo.   
    

 Estímulo da pele através do Toque e dos Pincéis 
No nosso corpo temos um universo micro, que esta inatalado na pele. Em 1cm² de 

pele contêm 6.000.000 (seis milhões) de células; 16 glândulas sebáceas; 1 metro de 
vasos sanguíneos; 5 folículos pilo-sebáceos; 100 glândulas sudoríparas; 5.000 (cinco 
mil) glândulas sensitivas; 4 metros de nervos;  25 pontos borosensíveis; 2 pontos 
termosensíveis; 12 pontos criosensíveis. Tudo isto reflete no organismo quando 
estimulado adequadamente através do toque. “Quando o terapeuta toca alguém, 
nunca toca só um corpo. Não esqueça que neste corpo está toda a memória de sua 
existência… Assim, quando toca num corpo, lembre-se de que toca num Templo.”  
Jean-Yves Leloup  

A pele tem função imunológica, que está cientificamente comprovada por numerosas 
pesquisas. Os pesquisadores descobriram que quando acariciamos a  camada externa 
da pele, a epiderme, se produz uma  substância que é indistinguível imunoquimicamente 
da timopoietinahormônio da glândula timo, que faz a diferenciação de linfócitos T. 
Os linfócitos T são originados a partir de células  produzidas na medula óssea, e 
que posteriormente migram (pelo menos metade delas) para a glândula timo, onde 
são processadas até se tornarem os linfócitos T. Sua função é  fabricar anticorpos,  
atuando também na imunidade celular. 

Os estímulos táteis aumentam o potencial elétrico do corpo. O aumento do potencial 
elétrico age sobre as células e glândulas produzindo um resultado fisiológico com 
efeitos sobre a mente e as emoções, produzindo reflexos sobre o comportamento. 
Pesquisas recentes comprovam que há alterações fisiológicas e bioquímicas quando 
a superfície da pele é bem estimulada. A pele é um órgão de percepções múltiplas 
devido possuir milhares de terminações nervosas. Quando realiza-se estímulo adequado 
sobre receptores sensoriais, desenvolve-se relaxamento ao corpo comunicação das 
terminações levados através da medula espinhal ao encéfalo, onde é interpretado 
como estímulo de relaxamento.
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Os neurônios precisam continuamente coletar informações sobre o estado interno 
do organismo e seu ambiente externo, os impulsos nervosos possam passar de uma 
célula a outra, criando uma cadeia de informações, cada substância química cerebral 
funciona em área bastante espalhadas, mas muito específicas do cérebro e podendo 
ter efeitos diferentes dependendo do local de ativação. 

O toque transforma estímulos físicos em comunicadores químicos e em estados 
psicológicos, possibilitando a geração de imagens mentais, emoções e sentimentos. 
Nas várias técnicas de massagens para relaxamento, sejam realizadas com a mão 
ou com algum acessório (pincéis, esferas resfriadas, massageradores) todos são 
formas de toque, onde  aplicamos pressão ou vibração sobre tecidos macios do corpo, 
incluindo músculos, tecidos conectivos, tendões e ligamentos. Proporcionara alívio 
de traumas físicos, stress psicológico, controle da dor, melhora da circulação e alivio 
de tensões. Para Benito Rico (2010), quando relaxamos, reduzimos nossos níveis de 
neurotransmissores do sistema nervoso autonomo simpático (como a adrenalina), 
permitindo que o corpo entre em um estado de repouso ajudando a se regenerar. 
Por sua vez, se produz outros neurotransmissores, as endorfinas (que atuam como 
hormonios e neurotranmissores do cérebro), capazes de devolver o equilíbrio e a 
saúde ao corpo. Quando se realizam técnicas terapeuticas de massagem, as mãos 
do terapeuta produzem vibrações celulares intensa que proporciona um estado de 
relaxamento que altera e ajuda a equilibrar o corpo.  

Massagem Neuro Pilo Sensorial (criada por Isabel Piatti)
Uma pesquisa realizada no Brasil (Marot, 1993) abordou a freqüência de transtornos 

de ansiedade e depressão da população dermatológica e mostrou correlações entre 
aspectos emocionais e doenças de pele, não objetivando diagnosticar os sujeitos 
para transtornos de ansiedade, depressão e/ou estresse. Em função disso, o estudo 
foi construído e analisado visando a proporcionar inferências sobre a relação das 
dermatoses com aspectos emocionais, visto que os sintomas físicos estão relacionados 
aos psicológicos.

A MASSAGEM NEURO PILO SENSORIAL foi desenvolvida como forma de atendimento 
ao cliente/paciente que envolvera todo um conhecimento de ser humano em um contexto 
HOLÍSTICO para atingir o maximo do equilíbrio (homeostase), da comunicação entre o 
corpo físico, mental e espiritual durante o periodo em que ele esatara em atendimento. 
Conhecendo toda esta ligação energética tras como objetivo da técnica, unir o 
conhecimento do profissional a sua técnica, aliando os PINCÉIS a música, para envolver 
nos cinco sentidos,  que auxiliara a proporcionar o bem estar do corpo, juntamente 

com os procedimentos realizados com 
as mãos, nosso maior instrumento de 
trabalho.   Os benefícios desta técnica não 
invasiva é proporcionar o gerenciamento 
do estresse proporcionando diminuição 
da ansiedade; aumento da qualidade do 
sono; mais energia e vitalidade; melhora 
da concentração; redução da fadiga; 
aumento da microcirculação; entre outros.
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PALIAR, CUIDAR, ALIVIAR, PROMOVER. Estas são as algumas das palavras 
que caminham juntas a todos os profi ssionais da saúde-estética; tão cheia de 
conhecimentos técnicos, mas também tão rica no ato de humanizar...

Promovendo paz, alivio da dor e qualidade de vida. 
É neste cenário que surge então o olhar sobre indivíduos que periodicamente 

ocupam o ambiente hospitalar. É neste cenário que buscamos adentrar ou até mesmo trazer até 
nós, pacientes que necessitam do bem-estar e também do cuidar. Pacientes que necessitam do 
toque prazeroso, pois o toque doloroso é muitas vezes rotina a muitos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Aliança Mundial de Cuidados 
Paliativos (AMCP) (2009), estima-se que cerca de 40 milhões de pessoas necessitem de cuidados 
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paliativos, sejam nas fases iniciais ou de modo continuo até o fi m da vida. Contudo, a realidade 
é bem diferente, sendo que somente 10% acabam por receber estes cuidados, ou seja, somente 
1 a cada 10 pessoas.

Fatalmente, a formação ou conscientização paliativista ainda não é uma realidade. Muitos 
profi ssionais não chegam nem mesmo a conhecer as bases desta área; tão necessária cada dia 
mais. Segundo a ONU, o mundo tem envelhecido e no futuro acredita-se que as pessoas com 
mais de 80 anos atingirão cerca de dois bilhões em 2050. 

Ainda que o cuidado paliativo possa ser mais evidente a medida que envelhecemos, estes 
cuidados independem da idade. Logo, é necessário que se tenha a clareza de que o paliar são 
para todos aqueles que estejam envolvidos na doença que ameaça a vida, paciente ou familiar. 
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causas e sintomas

Hipertensão, diabetes e histórico familiar de DRC são as causas bases de maior 
destaque e que aumentam o risco de um indivíduo desenvolver esta doença (SANTOS, 
LUCAS, GLORIA, 2018; MARINHO et al, 2017). Quando falamos em causa base é 
importante dar destaque aos quadros clínicos que agravam ainda mais a estas 
situações: 

 Dieta hipersódica; 
 Dieta hiperproteica; 
 Hipertensão arterial; 
 Sedentarismo; 
 Obesidade; 
 Fumo; 
 Anemia; 
 Níveis séricos elevados de colesterol/ triglicérides; 
 Hiperglicemia e;
 Níveis séricos elevados de ácido úrico. 

QUADRO 1 – TERAPIAS RENAIS SUBSTITUTIVAS (TRS)

HEMODIÁLISE
Processo pelo qual o sangue é fi ltrado e bombeado através de uma 
máquina.

DIÁLISE PERITONEAL
Infusão de um líquido na cavidade abdominal e drenado através de um 
cateter.

TRANSPLANTE RENAL Substituição dos rins acometidos por outros saudáveis.

Fonte: PERES et al, 2014; RAMOS et al, 2008

É nesse discorrer, que convido você, leitora (o) a observar ainda mais atentamente 
o cenário agravante que vemos atualmente e nesse contexto perceber que, somente 
cerca de 20 países possuem atendimentos paliativos bem integrados aos sistemas 
de saúde. Portanto, é preciso cada vez mais falarmos de saúde pública, e assim, 
falarmos de cuidados paliativos.

Nos cuidados paliativos, é possível ser notado que o câncer é uma das doenças 
mais evidenciadas, seguida também de outras que envolvam condições crônicas 
como as doenças renais crônicas.

DOENÇA RENAL CRÔNICA E SUAS TERAPIAS

A doença renal crônica (DRC) caracteriza-se de acordo com Marinho e colaboradores 
(2017) como: “perda permanente da função dos rins, sendo este um problema global”. 
A partir desta doença, vemos também o termo insufi ciência renal crônica (IRC), sendo 
em alguns momentos usados como sinônimo. 

Cerca de 10 a 13% da população mundial é afetada pela DRC e as intervenções 
comumente aplicadas são a Dialise e o Transplante Renal (Quadro 1). A saber, a 
dialise é dividida ainda em: Hemodiálise e Dialise Peritoneal, sendo a hemodiálise a 
terapia mais utilizada.  

As estimativas de brasileiros que realizam diálise giram em torno de 100 a 112 mil 
brasileiros, segundo dados de 2014 a 2018, totalizando cerca de 91% da intervenção 
mais realizada, enquanto o transplante renal totaliza 9%.
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Portanto, o paciente com DRC ou suspeita deve procurar e manter acompanhamento 
junto ao médico nefrologista, responsável por investigar e cuidar destes pacientes.

Agora, quando a DRC, já está diagnostica e o paciente, já realiza tratamento e/ou 
já se submeteu ao transplante, nós profi ssionais da saúde, podemos notar a presença 
de diferentes mudanças sistêmicas e locais no corpo: 

 
 Cansaço, 
 Náusea, 
 Astenia, 
 Vômitos,
 Falta de apetite,
 Fraqueza, 
 Palidez, 
 Peles amareladas, 
 Edemas, 
 Insônia, 
 Ansiedade e;
 Infecções. 

Estes, são somente alguns dos sintomas, físicos e psicológicos, que podem 
acompanhar estes pacientes. 

ALTERAÇÕES CUTÂNEAS E DE MUCOSAS

A pele é dita como janela da alma e muitas vezes por ser tão exposta, acaba por 
ser agredida, por olhares, comentários e perguntas que por vezes não são no intuito 
de machucar, mas acaba por resultar neste ato. 

Estas ações decorrem do fato de que, o individuo com a doença renal crônica, 
pode sofrer alterações cutâneas em decorrência das terapias empregadas. No caso 
do paciente em tratamento dialítico, é comum notar que os níveis séricos de ureia e 
creatinina são superiores quando comparados as pessoas sem esta doença. 

Já as pessoas com transplante renal acabam por fazer uso continuo de substâncias 
imunossupressoras, como os corticoides, o que acaba por gerar efeitos colaterais 
e risco aumentado de desenvolver certas disfunções, tais como risco de infecções 
(MORAIS et al, 2011). 

Estas disfunções sistêmicas, levam a quadros clínicos expressos na pele, muito 
características nessa população, sendo que as mais comuns de serem notadas são:

 Além destas, alterações como 
hiperceratose plantar, fotossensibilidade, 
dermatite seborreica, língua saburrosa, 
acne, alopecia e muitas outras podem 
se desenvolver diante das terapias 
substitutivas renais. Logo, profi ssionais 
esteticistas e demais profi ssionais que 
trabalham no segmento Saúde-Estética 
podem também colaborar com o paliar 
destes pacientes.

O PALIAR ESTETICO E A 
DOENÇA RENAL CRÔNICA

Este segmento, ainda é muito jovem 
e tem muito a se desenvolver. A cada 
dia, olhares sob novos setores acabam 
por surgir. Procedimentos vistos como 
simples, tais como hidratação cutânea e 
massagem são alguns dos mais utilizados 
até o momento nestes novos setores. 
Muito embora, sejam considerados desta 
forma, quando vistos detalhadamente 
se apresentam grandiosos e complexos.

  Xerodermia: Ressecamento e desidratação de pele ocasionadas por atrofi a das 
glândulas sebáceas e sudoríparas, levando a desequilíbrios na composição da barreira 
cutânea e do manto hidrolipídico. O que acaba por gerar afi namento da pele, aspereza, di-
minuição do turn over (renovação celular) e maior propensão ao aparecimento de fi ssuras 
e complicações cicatriciais.
  Prurido: Conhecido popularmente como coceira, no paciente com DRC, é chamado 
especifi camente de Prurido Urêmico, pois suas causas são específi cas. Pode se manife-
star de modo local ou sistêmico e está relacionada a hipervitaminose A ou D, acúmulo de 
catábolitos (toxinas urêmicas), hiperparatireoidismo, proliferação de terminações nervo-
sas e aumento de histamina. 
  Hiperpigmentações: Possui como algumas das causas o acúmulo do hormônio estim-
ulador de beta-melanócitos (B-MSH); além de um distúrbio do metabolismo das porfi rinas, 
decorrentes de possíveis infecções por hepatite C, levando então a hiperpigmentações 
difusas. Além disso, elastose solar, lentigos e púrpuras senis podem surgir. 
  Alterações ungueais: Dentre elas a ausência da lúnula e também; Unhas meio a meio, 
caracterizadas por coloração normal na sua metade distal e cor branca na metade proxi-
mal; ausência de lúnula são comuns nesses pacientes. 

Fonte: Costa, Quirino, Santos, 2017 
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Nos indivíduos com DRC, como citamos 
nesta matéria, é possível notar atrofias 
glandulares tegumentares e, portanto, seu 
hidratante deve ser focado na reposição 
de substâncias lipídicas de maior teor 
graxo e também nos repositores ou 
indutores hídricos tais como aminoácidos 
e eletrólitos, sendo estes últimos focados 
nos micronutrientes conhecidos como 
minerais ou oligoelementos.

No contexto lipídico, podemos por 
exemplo, citar os óleos e manteigas 
vegetais, tais como o óleo de semente 
de uva (vitis vinífera seed oil), o óleo de 
jojoba (jojoba oil), a manteiga de cupuaçu 
(Theobroma Grandiflorum Seed Butter) 
e a manteiga de karité (Butyrospermum 
Parkii Butter).

Já na esfera dos repositores hídricos 
devemos lembrar do potássio, cálcio, 
fosforo, ferro cobre, entre outros, sendo 
que alguns desses minerais podem ser 
encontrados no extrato de aveia (avena 
sativa extract). Além disso ao que se 
refere aos aminoácidos, vemos com 
frequência os compostos conhecidos 
pelo nome de Hydroviton¹ e Prodew 400².

Além disso, o paciente com DRC, 
também merece atenção aos cuidados 
vasculares, necessitando de princípios 
ativos vasoprotetores e vasomotores: 
ginkgo biloba (ginkgo biloba leaf extract), 
centella asiática (centella asiatica extract), 
castanha da índia (aesculus hippocastanum 
seed extract), chá verde (camelia sinensis 
extract), entre muitos outros.

Unido aos cosméticos, o toque 
demonstra papel fundamental ao agir 
sobre terminações nervosas livres, 
nociceptoras, termoceptoras, células 
de merkel, e tantas outras que a cada 
diferente manobra tem a possibilidade de 
ser estimulada ou acalmada, de acordo 
com cada quadro clínico. Portanto, o ato 
de tocar deve ser realizado sempre com 
muita sensibilidade e atenção, pois a cada 
histórico, a cada sintoma, a cada causa, 
ele deverá ser promovido de uma forma 
e com repetições específicas, tomando 
sempre o cuidado para não promover 
a fadiga das terminações nervosas, 
possíveis e comuns de ocorrem frente 
ao estimulo excessivo. 

A  h i d r a t a ç ã o  p o r  e xe m p l o , 
dividida em barreira cutânea e manto 
hidrolipidico, quando atentados, 
demonstram composições hídricas e 
lipídicas diferenciadas, sendo assim, é 
necessário que profissionais façam o 
uso de hidratantes específicos a partir 
de diferentes alterações fisiopatogênicas. 

O toque, é capaz ainda de promover 
aumento da permeabilidade cutânea 
dos princípios ativos e assim ambos, 
cosmético e toque, são capazes 
de colaborar com o reequilíbrio 
endocrinoimunologico local (tegumentar) 
e sistêmico. Afinal devemos lembrar que 
este paciente, possui condições como 
proliferação de terminações nervosas 
livres e excesso de histamina plasmática. 

Logo, o olhar sobre o macro e os 
microssistemas de nosso corpo devem 
ser analisados, escutados e sentidos 
com muita atenção. É nesse contexto 
que fechamos esta matéria convidando, 
você, leitora (o) a se capacitar no ato 
de paliar e embora o “Dia Mundial do 
Rim” seja comemorado, desde 2006, na 
segunda quinta-feira do mês de março, 
é importante que o paliar seja praticado 
todos os dias do ano. Afinal Paliar é 
Humanizar e, portanto, é necessário ser 
praticado por todos os profissionais que 
se comprometem com a saúde. Afinal 
como afirmado pela OMS “Saúde não é 
meramente a ausência da doença, mas 
sim o completo bem-estar físico, mental, 
emocional e social”
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AATENÇÃO PALIATIVA PRESSUPÕEM A AÇÃO 
DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, já que a 
proposta consiste em cuidar do indivíduo em todos 
os aspectos: físico, mental, espiritual e social. O 
paciente em estado terminal deve ser assistido 

integralmente, e isto requer complementação de saberes, partilha 
de responsabilidades, onde demandas diferenciadas se resolvem 
em conjunto.

Os cuidados paliativos são indicados em vários tipos de 
doenças crônicas e consistem em uma gama de recursos 
aplicados por equipes multiprofissionais. Entre esses recursos 
a terapia manual se destaca, com o intuito de oferecer conforto 
através do contato mais básico, o toque.   

Para a realização das técnicas manuais e outros tratamentos 
são necessários produtos cosméticos, e neste momento muitas 

vezes o 
profissional de 
saúde fica em dúvida 
de como escolher o produto 
cosmético mais adequado para ser 
utilizado em um paciente que está debilitado 
e suscetível.   

Pois se levarmos em consideração a toxicologia 
cosmética, representada por ingredientes com potencial 
alergênico, teratogênico, carcinogênico, entre outros. E os 
constantes avanços em pesquisas sobre xenobióticos e 
disruptores endócrinos presentes em cosméticos, além dos 
ingredientes com potencial alergênico existe uma pequena 
parcela de produtos adequados para essa população tão 
especifica. 
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O conhecimento em cosmetologia 
permite maior facilidade na escolha de 
produtos seguros e eficazes para os 
tratamentos paliativos.

CUIDADOS PALIATIVOS E 
COSMÉTICOS

Com a entrada dos profissionais de 
estética na área de cuidados paliativos, 
se abriu um novo caminho a ser explorado: 
o uso de cosmetologia profissional voltada 
aos atendimentos à pacientes com doenças 
crônicas, sejam elas terminais ou não.  

A formação em saúde estética oferece 
uma base sólida relacionada a produtos 
cosméticos cotidianamente utilizados, 
entretanto, não são todos os profissionais 
que atuam em paliativismo e até mesmo 
todos os profissionais de saúde estética 
que dominam os pormenores de 
formulações e ingredientes. E percebendo 
este movimento de mercado e as 
necessidades cosméticas para paliar as 
mais diversas reações aos tratamentos de 
doenças crônicas e terminais, a indústria 
cosmética está se movendo para ofertar 
produtos adequados, eficazes e seguros.

O desenvolvimento de produtos 
específicos para cuidados paliativos está 
diretamente ligado aos sinais e sintomas 
decorrentes das complicações e reações 
aos tratamentos de câncer, doença 
renal crônica assistida por hemodiálise, 
diabetes, pacientes transplantados, entre 
outros.

PELE COMO BARREIRA E 
PROTEÇÃO FISIOLÓGICA

A pele é o maior órgão do corpo e 
apresenta diversas funções, entre elas 
a de resposta imune e proteção do 
organismo. A pele saudável é resultado 
de uma pessoa saldável, e possui como 
características principais a integridade 
de sua barreira composta por eletrólitos, 
queratinócitos, sebo e microbiota.   

O conceito de que a barreira cutânea 
seria uma mera “capa” para separação 
do meio ambiente do meio interno sofreu 

mudanças radicais nos últimos 50 anos. 
Até a década de 60, considerava-se que 
a barreira cutânea estava, de fato, na 
porção superior da camada granulosa, 
não sendo formada pelo estrato córneo. 
Os primeiros trabalhos que modificaram 
esse pensamento foram os de Christopher 
e Kligman, que analisaram o estrato 
córneo de forma isolada e demonstraram 
sua resistência. Os trabalhos de 
Blank e Scheuplein demonstraram as 
particularidades da permeabilidade 
do estrato córneo, cuja penetração é 
determinada por características químicas 
da molécula e pela espessura do estrato 
córneo, além do seu grau de umidade. 
Em 1975, Michaels et al., propuseram 
um modelo esquemático para explicar 
o estrato córneo do ponto de vista da 
permeabilidade, chamado “brick & mortar”, 
em que os tijolos são os corneócitos e o 
cimento são os lipídeos. Esse modelo 
foi revisado e confirmado por Johnson 
et al. em 1997 e aceito até hoje como o 
mais adequado para a compreensão do 
arranjo celular e dos trajetos tortuosos 
para a permeabilidade cutânea. A pele 
constitui uma importante barreira 
contra agressores físico-químicos 
(abrasão, corrosão etc.) e biológicos 
(microrganismos, proteínas estranhas 
e outros). Os mecanismos de defesa 

variam desde a secreção sebácea, com 
ação protetora e antimicrobiana, até as 
mais específicas e complexas funções 
imunológicas.    

Distúrbios na barreira cutânea são 
componentes importantes na patogênese 
da dermatite de contato, psoríase e 
dermatite atópica. Esses distúrbios 
podem ser facilmente ocasionados 
devido aos tratamentos a doenças 
crônicas.    
Qualquer perturbação da barreira cutânea 
desencadeia uma resposta de reparação 
com duração de dias ou horas, conforme 
a intensidade do estimulo. Do ponto de 
vista imunológico, há liberação de pools 
de IL1α (Interleocina 1 alfa) e aumento 
da síntese de proteínas formadoras de 
citocinas, com a geração de moléculas 
de adesão intracelular, aumento da 
TNF-α (Fator de Necrose Tumoral Alfa), 
com consequente ativação das células 
de Langerhans. Esses fenômenos 
desencadeiam uma resposta inflamatória, 
ativação de melanócitos, angiogênese e 
fibroplasia, cuja intensidade dependerá, 
basicamente, da intensidade da agressão. 

A barreira cutânea é continuamente 
renovada, de maneira controlada e 
organizada. A partir do rompimento 
da barreira, seja por agentes físicos 
ou químicos, entre 60 a 360 minutos 
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aumenta a quantidade de lipídeos na 
interface entre o estrato granuloso e o 
estrato córneo, e a nova bicamada lipídica 
começa a aparecer, reestruturando-se 
entre 30 minutos a duas horas. O aumento 
da proliferação celular, que ocorre entre 
6 a 20 horas após a agressão a barreira, 
fornece células adicionais que contribuem 
para a sua restauração. O reparo completo 
da barreira requer de 24 a 36 horas.

A microbiota faz parte da barreira 
cutânea, de maneira essencial. O conceito 
da microbiota da pele implica em uma 
distinção entre flora residente e flora 
transitória, com base principalmente na 
estabilidade quantitativa de espécies 
de microrganismos. A preservação da 
microbiota específica é essencial para 
a integridade estrutural  e funcional 
da pele. A microbiota residente 
interrompe o desenvolvimento de cepas 
de microrganismos potencialmente 
patogênicos. Esta rivalidade entre a 
microbiota benéfica e não benéfica 
mantém a homeostase tecidual. A 
microbiota cutânea colonizada pela 
flora residente constitui um meio que 
é hostil à proliferação microbiana. A 
densidade dos microrganismos varia de 
102 a 105 germes por cm2, dependendo 
da região.   

A f lo ra  microb iana cutânea 
representa um fator importante na 
proteção imunológica da pele. Qualquer 
desequilíbrio provoca uma deficiência 
funcional imunológica, o que muitas vezes 
leva a ocupação da região da pele por 
uma flora patogênica dormente. Uma vez 
que esta barreira cutânea é enfraquecida, 
reduzida ou mesmo destruída pelo uso 
excessivo de produtos que são agressivos 
para a pele e do seu ecossistema, qualquer 
microrganismo indesejável é capaz de 
atravessá-la, desencadeando assim os 
mecanismos de defesa não-específico, 
mas imediatamente ativo. Portanto, a 
presença da microbiota confere à pele 
uma linha de defesa ecológica, opondo-
se a implantação de microrganismos 
patogênicos através de um fenômeno 
de competição nutricional e também 
pela secreção de substâncias protetoras 

possuindo atividades enzimáticas, 
bactericidas e até mesmo antibiótico. 

IMPACTO DOS 
TRATAMENTOS PARA O 
CÂNCER

Nos tratamentos oncológicos o 
paciente enfrenta mudanças físicas 
que causam baixa autoestima e 
sensibilidade em sua pele. Alguns dos 
efeitos colaterais cutâneos relatados na 
literatura:                       - Radiodermites com 
edema e eritema, bolhas e descamação; 
-Hiperpigmentação; - Alopecia; - Necrólise 
epidérmica tóxica; -Urticária; -Dermatite 
esfoliativa, dermatite de contato, erupção 
cutânea; - Seborreia, acne fulminante; - 
Discromia do cabelo; - Equimose; -Xerose, 
síndrome pé-mão, descamação

COSMETOLOGIA COMO UM 
RECURSO PALIATIVO

Para reduzir os efeitos adversos 
causados pelo tratamento das doenças 
crônicas, e considerando o sistema 
imunológico enfraquecido, a indústria 
cosmética começou a desenvolver 
produtos específ icos para esse 
público. São ingredientes que tratam o 
ressecamento excessivo e alteração na 
pigmentação da pele, da acne, da queda 
de cabelos, entre outros.

Bons exemplos são os hidratantes 
suaves para a pele, os isentos de álcool, 
petrolatos, conservantes irritantes e 
xenobióticos que são ricos em óleos e 
manteigas vegetais. Os produtos para 
limpeza da pele devem ser feitos com 
tensoativos suaves e matérias-primas 
que auxiliem na regeneração da pele e na 
melhora da hidratação, evitando sempre 
a utilização de fragrâncias, corantes e 
demais substâncias que possam provocar 
o aparecimento de alergias.

BASE COSMÉTICA E O RISCO 
DOS XENOBIÓTICOS 

A cosmetologia vai muito além dos 
ativos voltados para os tratamentos 
estéticos faciais e corporais. Para os 
profissionais de saúde estética e os 
clientes terem acesso aos produtos 
nas prateleiras, prontos para serem 
comprados, existe um longo caminho 
de pesquisa e desenvolvimento para 
a elaboração de um cosmético, 
principalmente se ele for para uso 
profissional. 

Um cosmético é composto por uma 
base cosmética (excipientes, adjuvantes, 
conservantes, fragrâncias, etc...) e 
por ativos cosméticos. Geralmente a 
atenção é voltada para quais ativos 
compõe o produto, pois são eles que 
determinam o objetivo de tratamento. 
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Esta porém, é uma visão simplista, afi nal 
com tantas pesquisas que já foram 
publicadas é notável que ingredientes 
das bases cosméticas são de grande 
relevância, tanto na efi cácia do produto 
quanto nos riscos para o usuário e o 
ambiente.                     Não é de hoje 
que se fala de ingredientes cosméticos 
com risco tóxico, potencial alergênico e 
de irritabilidade. Infelizmente os riscos 
não são apenas esses, em pesquisas não 
tão recentes se discutem e demonstram 
os efeitos sistêmicos de ingredientes 
c o s m é t i c o s  c o n h e c i d o s  c o m o 
xenobióticos e responsáveis pelos efeitos 
de disruptores endócrinos. Existem várias 
listas desses ingredientes e sabendo o 
impacto que causam no metabolismo e 
também no ambiente é fundamental uma 
análise crítica da continuidade de seu uso 
indiscriminado pela indústria cosmética.

Entre os principais xenobióticos 
presentes na cosmetologia estão o 
óleo mineral, parabenos, propilenoglicol 
e conservantes liberadores de formol, 
bem como os produtos que utilizem 
embalagens produzidas à base de 
componentes como o Bisfenol A. Estudos 
mostram que cosméticos contendo óleo 
mineral podem contribuir para a artrite 
reumatoide principalmente em indivíduos 
que possuem genótipos específi cos que 
levam à predisposição e nos que são 
expostos simultaneamente a outros 
agentes ambientais que induzem artrite 
reumatoide.

Quanto aos parabenos, em uma análise 
com 8 produtos cosméticos contendo 
essa substância, 6 apresentaram 
atividade estrogênica, ou seja, se 
comporta no organismo como se fosse 
o próprio estrogênio, que está ligado a 
problemas hormonais que podem levar a 
alterações no ciclo menstrual, fertilidade, 
nos ovários, início da puberdade e 
ainda interferir no desenvolvimento de 
alterações inestéticas como manchas 
(hipercromias), celulite e acne. 

Já o propilenoglicol altera a camada 
de proteção da barreira cutânea, criando 
falhas em sua permeabilidade, o que 
faz com que outros agentes químicos 
possam penetrar mais profundamente 

na pele, aumentando a toxidade pela 
maior quantidade que chega na corrente 
sanguínea. Com isso as exposições 
contínuas ao propilenoglicol aumentam 
as chances de sensibilização e ocorrência 
de dermatites. 

Os liberadores de formol, por ainda 
conterem resíduos de formaldeído livre, 
são agentes potencializadores de causar 
alergia de contato e sensibilização. 

Produtos cosméticos livres de 
xenobióticos podem ser chamados 
de cosméticos verdes e cosméticos 
sustentáveis, eles dão prioridade para 
matérias-primas sustentáveis, naturais 
e em alguns casos, até ingredientes 
orgânicos, eliminando completamente 
componentes que possam oferecer algum 
risco para a saúde do consumidor que 
utiliza, do profi ssional de saúde estética 
que faz a aplicação e muitas vezes está 
o dia todo em contato constante com o 
produto, e também que ofereçam algum 
tipo de nocividade ao meio ambiente.

Em alguns casos, a substituição de 
ingredientes de origem animal, bem 
como de componentes não sustentáveis, 
exige um grande investimento, tanto em 
pesquisa quanto no próprio custo da 
matéria-prima, mas sem dúvida é um 
custo-benefício que vale a pena, não 
só para as fabricantes de cosméticos 
como para os próprios consumidores, 
que também contam com as vantagens 
no uso de um produto com essas 
características, evitando a toxidade dos 
xenobióticos. 

bases cosméticas

Ao longo das décadas o uso de 
produtos cosméticos vem se tornando 
cada vez mais comum, o acesso a 
diferentes marcas com produtos para 
os mais variados fi ns cosmetológicos 

está muito mais fácil, numa realidade de 
consumo cada vez maior de cosméticos, 
não só os de uso domiciliar (home care) 
como também os de uso profi ssional, 
esses produtos devem ser avaliados afi m 
de evitar riscos em potencial.  

Hoje num dia normal nos expomos a 
muitos produtos diferentes, o sabonete, 
o xampu, o condicionador, a pasta de 
dente, o perfume, o hidratante corporal, 
o desodorante, o hidratante facial, o fi ltro 
solar, o esfoliante ou  óleo de banho, 
etc... todos esses produtos possuem 
ingredientes que formam a sua base 
cosmética e ativos que proporcionam 
os efeitos esperados de cada um deles, 
entre os ingredientes se destacam o 
veículo que normalmente é água ou 
óleo, os conservantes, espessantes, 
antioxidantes, corretores de pH, a 
fragrância, entre outros. E sabendo 
que todos esses componentes estão 
em contato direto com a pele do nosso 
corpo diariamente, surge uma dúvida: 
será que realmente todos esses produtos 
cosméticos (formados a partir de tantos 
componentes) fazem bem à pele?

Esta reflexão deve nortear o trabalho 
dos profissionais de saúde estética, 
pois uma análise crítica dos produtos 
que são aplicados nos clientes, pode 
minimizar o risco de intercorrências como 
hipersensibilidade à cosméticos ou evitar 
exposições desnecessárias a disruptores 
endócrinos que podem gerar alterações 
consideráveis no metabolismo dos 
indivíduos.  Isso pensando em uma pessoa 
saudável, agora some a essa equação 
todo o comprometimento imunológico 
e fragilidade da pele de um portador 
de doença crônica, o impacto é muito 
maior! É essencial esse conhecimento 
e discernimento na hora de escolher os 
produtos cosméticos a serem utilizados 
em casa e nos tratamentos paliativos. 
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Os profi ssionais de saúde 
estética, principalmente o 
que atuam no paliativismo 
tem a responsabilidade 
de atender os pacientes 
com todo o cuidado 
e ética inerentes aos 
tratamentos executados, 
mas também deveriam 
ter o direito de saber 
exatamente o que tem 
dentro dos produtos 
a que são expostos 
d i a r i a m e n t e  e 
que aplicam nos 
pacientes. 

INGREDIENTES 
COSMÉTICOS COMO 
XENOBIÓTICOS/
DISRUPTORES ENDÓCRINOS

Estudos mostram que a exposição aos 
diferentes tipos de toxidade promovida 
pelos agentes xenobióticos podem gerar 
desregulação endócrina – e todas as 
consequências advindas desse tipo de 
alteração como o aumento no risco de 
obesidade, hipertensão e câncer, entre 
outras patologias.   

Entre os principais xenobióticos 
presentes na cosmetologia estão o óleo 
mineral (Paraffi num liquidum, Paraffi n, 
Petrolatum), os conservantes parabenos 
(Propylparaben ,  Methylparaben , 
E t h y l p a r a b e n ,  B u t y l p a r a b e n , 
Isobutylparaben), conservantes liberadores 
de formol (Quartenium, Diazolinidil Urea, 
DMDM Hydantoin e Imidazolidinyl urea) e 
propilenoglicol (Propylene Glycol). 

DISRUPTORES ENDÓCRINOS

Os Desruptores Endócrinos são 
substâncias exógenas que podem 
influenciar negativamente as funções do 
sistema endócrino, sendo responsáveis 
por alterações no crescimento, 
desenvolvimento e até mesmo na 
reprodução dos seres vivos. São 
responsáveis por provocar a quebra da 
homeostase do organismo, acarretando 
em desequilibrio hormonal e mudanças 
nos padrões normais de regulação 
gênica durante o desenvolvimento e 
diferenciação celular.

Após a anáise de diversas pesquisas 
a União Européia acredita que os 
disruptores endócrinos tem a capacidade 
de danificar diretamente um órgão 
endócrino, alterando sua função, 
também podem reagir com receptores 
hormonais ou gerar alteração no 
metabolismo de um hormonio 
em um órgão endocrino. 
Desde de 2006 já existem 
publicações que demonstram 
que os DE são substâncias tão 
potentes que mesmo em baixas 
concentrações são capazes de 
interagir diretante com o sistema 
endócrino, provocando assim 
efeitos negativos sobre todo o 
metabolismo.    

O mecanismo de ação dos 
DE  é ainda em grande parte 
desconhecido. As ações dos DE 
podem ser mediadas pela ligação 
direta a sistemas enzimáticos ou a 
receptores nucleares ou de membrana, 
esteroides e não esteroides, incluindo 
neurotransmissores. A ligação a estes 
receptores resulta na estimulação ou 
inibição dos mecanismos de transcrição 
ou pós-transcrição celular, interferindo 
com a atividade dos canais de íos ou de 
proteínas que atuam como segundos 
mensageiros. Um disruptor endócrino 
pode imitar hormônios naturais no corpo, 
como estrógenos ou andrógenos, mas 
também hormônios da tireóide. Pode 
bloquear a interação de hormônios 
naturais com o seu receptor, alterando 
seu metabolismo in vivo.  

Muitos estudos têm sido realizados 
sobre produtos de uso domiciliar, que 
contem ingredientes que possuem efeito 
de DE. Em uma investigação realizada em 
2015 foram registradas a presença de 
ftalatos, parabenos e benzofenona-3 na 
urina de adultos e crianças e nos adultos 
a utilização de produtos cosméticos de 
uso domiciliar foram associados com a 
presença de conservantes parabenos. 
Esses resultados evidenciam que o uso 
de cosméticos é uma fonte de exposição 
aos disruptores endócrinos.  

bht  e bha

O BHT e o BHA são conservantes e 
antioxidantes amplamente usados para 
prevenir a oxidação de óleos capilares/
faciais/corporais, batons, bases (e 
até em alimentos como margarinas, 

lasanhas). Segundo o European 
Food Safety Authority, esses 
ingredientes são alergênicos, 
tóxicos para o sistema imune, 
DE e tem limitadas evidencias 
de cancinogenicidade.

De acordo com EWG, um ou 
mais ensaios in vitro em células 
de mamíferos apresentaram 
resultados positivos para mutação 
e um ou mais estudos mostram a 
formação de tumores em doses 
elevadas. BHT foi proibido como 
conservante em alimentos em 
países como Japão, Romênia, 
Suécia e Austrália. No Brasil, 

infelizmente, ele é permitido, e é 
o antioxidante sintético mais utilizado 

na indústria cosmética. Existem estudos 
e experimentos realizados para verifi car 
a carcinogenicidade do BHA e do BHT. 
A conclusão até o momento, segundo 
estudos da Agência Internacional de 
Pesquisa sobre o Câncer (IARC) foi de 
que o BHA pode ser considerado como 
possivelmente carcinogênico em animais, 
devido a evidências sufi cientes baseadas 
nos experimentos. Um dos resultados 
conclui que o BHA combinado com outros 
componentes, que são possivelmente 
carcinogênicos, induz modifi cações no 
DNA, iniciando a mutagênese.

estética, principalmente o 
que atuam no paliativismo 
tem a responsabilidade 
de atender os pacientes 
com todo o cuidado 

tratamentos executados, 
mas também deveriam 
ter o direito de saber 
exatamente o que tem 
dentro dos produtos 
a que são expostos 

que aplicam nos 
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Nas embalagens, o BHA e o BHT 
podem ser encontrados com os 
seguintes nomes: BHA, BHT, butylated 
hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene, 
antioxyne b, antrancine 12, eec n°e320, 
embanox; nipantiox 1-f, protex, sustane 
1-f, tenox BHA, DBPC, advastab 401, 
agidol, agidol 1, alkofen BP, antioxidant 29, 
antioxidant 30, antioxidant 4, antioxidant 
4K, antioxidant KB e antrancine 8.

SELEÇÃO DE ATIVOS 
COSMÉTICOS PARA O 
TRATAMENTO COSMÉTICO 
PALIATIVO 

Ácido Hialurônico: Polissacarídeo 
presente naturalmente na derme. 
Possui capacidade de se ligar à 
moléculas de água, agregando volume 
à matriz extracelular, resultando em um 
preenchimento cutâneo, melhora na 
sustentação, hidratação e elasticidade da 
pele. Também possui efeito antioxidante, 
captando excesso de radicais livres 
presentes nas células.   

Aquasense:  É um extrato 
proveniente das cascas da piptadenia 
colubrina. Neste extrato, há a 
presença da arabinogalactnas que 
auxiliam hidratação da pele, através 
da estimulação da expressão da 
aquaporina AQP3. Estas, por sua 
vez, são canais que quando 
estimuladas, permitem 
a passagem da 
água do meio 
para o interior da 
célula, resultando no 
equilíbrio osmótico da pele. 

Bioecólia: Oligossacarídeos a-glicano 
de ação prebiótica, dedicado no 
cuidado e preservação da microbiota 
da pele, estimulando seletivamente o 
desenvolvimento da flora benéfi ca para o 
organismo e inibindo por competitividade 
a flora indesejada. Protege a microbiota 
da pele, restaurando o equilíbrio 
e estimulando o estado normal.       
D’Pantenol: É uma pró-vitamina do 
complexo B, um constituinte natural 
presente na pele e nos cabelos. Quando o 
D´pantenol é aplicado diretamente à pele, 

este é convertido no ácido pantotênico, 
um substrato para a coenzima A. Esta 
coenzima exercer um importante papel 
na manutenção metabólica da respiração 
celular, bem como o fornecimento de 
energia para o bom funcionamento das 
células. Logo, o D’pantenol atuará como 
reparador celular, além de promover 
queratinização de tecidos lesados. 

Extrato de Aveia: Composto por 
aminoácidos, lecitina, pectinas, sais 
minerais e vitaminas do complexo B, K e E. 
O extrato tem como fi nalidade, promover 
maior emoliência e hidratação da pele 
devido aos componentes semelhantes 
ao NMF.   Extrato de Aloe Vera: Possui a 
capacidade de formação de fi lme sobre 
a pele, retardando a perda de água 
para o meio externo, promovendo uma 
maior hidratação deste tecido. Auxilia 
em processos de cicatrização e na 
multiplicação celular.   Frescolat: 
Apresenta propriedade refrescantes, 

sensação de conforto e alívio a pele 
de efeito duradouro, sem provocar 
irritabilidade do mentol devido a sua 

ação refrescante. 
Fucogel:  Pol issacar ideo 

d e  a l t o  p e s o  m o l e c u l a r , 
composto por moléculas de 
L-fucose, D-galactose e ácido 
galacturônico.  Apresenta 
atividade sensorial, resultando 
em leveza e sensação agradável. 

Possui ação de hidratação progressiva, 
devido a fácil interação da molécula 

de fucose aos receptores de 
queratinócitos. Sua ação anti-
aging é promovida pela interação 

com a enzima sirtuína-1, responsável 
pelo controle fi siológico, como reparo 
do DNA e resistência ao estresse oxidativo 
das células, auxiliando na regeneração 
da barreira celular da pele. Além de 
atuar como inibidor dos receptores de 
sensibilidade, promovendo sensação de 
alívio, reduzindo sensação de irritação e 
formigamento. 

Hydroviton 24: Associação de 
aminoácidos, ureia, alantoína e lactato 
sódico que auxiliarão na regulação do 
NMF da pele, promovendo uma hidratação 
intensa por 24 horas. 

Manteiga de Cupuaçu: Triglicerídeos 
composto por diversos ácidos graxos 
saturados e insaturados. Apresenta 
rápida absorção sobre a pele. Possui alta 
capacidade de absorção da água, devido 
as interações entre as moléculas de água 
e os fitoesterois presentes, fazendo 
assim com que ocorra uma melhor 
hidratação dos tecidos. A presença destes 
fi toesterois, como o betasitosterol, podem 
auxiliar na barreira contra raios UVB, 
devido a sua capacidade de absorção dos 
raios UV. Além de possuir ação emoliente, 
proporcionando toque macio e aveludado, 
recuperando a umidade e elasticidade 
da pele.  

Manteiga de Karité: Rico em ácido 
cinâmico, este fitoesterol atuará na 
proteção da pele, constituindo uma 
barreira contra os raios UVA e UVB. A 
presença dos tocoferóis promoverá 
ação antioxidante sobre as células, 
impedindo ação de radicais livre. Além 
de apresentar característica emoliente, 
prevenindo o ressecamento da pele, além 
de proporcionar um toque aveludado. 

Óleo de Girassol: Rico em ômegas, 
hidrata e regenera os tecidos. Contém 
alto teor de vitamina E, previne 
o envelhecimento e possui ação 
antioxidante. Emoliente e condicionador. e 
para manter a saúde e a beleza da pele por 
causa de suas propriedades calmantes 
e emolientes. Amplamente utilizado em 
tratamentos contra a acne, irritações, 
eczema e outros problemas de pele.

Óleo de Semente de Uva: Um 
hidratante para o corpo devido à sua 
propriedade umectante e emoliente 
que retém a água na pele, hidratando-a. 
Atua na prevenção de estrias e celulites, 
devido à alta concentração e tocoferol, 
que auxilia na elasticidade dos tecidos, 
restaurando o colágeno e melhorando 
a circulação periférica. É facilmente 
rapidamente absorvido pela pele, não a 
deixando oleosa.

Prodew 400: É constituído por 
componentes que auxiliam no fator de 
hidratação natural (NMF) com o PCA 
Na e oito aminoácidos: Prolina, Glicina, 
Alanina, Prolina, Serina Treonina, Arginina, 
Lisina e Ácido Glutâmico. Estes possuem 
características higroscópicas, retendo a 
água no estrato córneo, atuando com 

preenchimento cutâneo, melhora na 
sustentação, hidratação e elasticidade da 
pele. Também possui efeito antioxidante, 
captando excesso de radicais livres 
presentes nas células.   
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presença da arabinogalactnas que 
auxiliam hidratação da pele, através 
da estimulação da expressão da 
aquaporina AQP3. Estas, por sua 
vez, são canais que quando 
estimuladas, permitem 
a passagem da 

para o interior da 
célula, resultando no 
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uma umectação efi ciente dos tecidos. 
Além de conferir elasticidade e auxiliar 
na produção de colágeno.   
Quiditat SRC: Ativo à base da água 
integral da água de coco verde, associado 
a polissacarídeos sulfatados provenientes 
das águas marinhas Eucheuma Spinosum 
e Kappaphycus Alvarezii, resultando 
na formação de mucilagem, com alta 
capacidade de retenção de água. Com 
o sinergismo formado entre a água de 
coco e os polissacarídeos, promovem 
hidratação e remineralização da pele.

Vitamina E: Uma vitamina lipossolúvel, 
com ação antioxidante, atuante na 
eliminação de radicais livres. Facilmente 
absorvida pela pele, atua diretamente 
nas células, retardando a formação 
de peróxidos e a oxidação de lipídios, 
retardando o efeito de envelhecimento. 

Vita Oil Ômega 3: Óleo proveniente 
da semente do linho, possui alto teor 
de ácido graxo que mantém o equilíbrio 
hidrolipídico do estrato córneo, 
resultando em uma hidratação profunda 

feridas, alívio de eczema e assaduras 
e tonificantes da pele. Estudos tem 
demonstrado resultado de diminuição 
de dermatite.     Óleo de Macadâmia: Rico 
em ômegas e conhecido como esqualeno 
vegetal (antioxidante) redução a ação 
do estresse oxidativo das células. Atua 
diretamente nas regiões mais ressecadas 
e sensibilizadas, promovendo reparação 
na barreira cutânea. Reduz processos 
inflamatórios.
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e normalização na produção de queratina, 
evitando processos de ressecamento da 
pele.  

Fitoblend Vasoprotetor: Associação 
de cinco (5) espécies vegetais ricas 
em flavonóides, taninos e polifenóis , 
promovem a melhora da pele. São elas: 
- Fucus;  - Arnica;  - Cavalinha; - Centella 
Asiatica; - Castanha da India; 

Chá Verde: Estudos clínicos apontam 
o chá como quimioprotetor, fotoprotetor 
e relacionam sua atividade ao retardo do 
envelhecimento por possuir atividades 
antioxidante, anti-radicais livres, inibidor 
da indução, iniciação, promoção 
e proliferação da carcinogênese, 
antiinflamatório, antiangiogênico, indutor 
de apoptose de células cancerígenas, 
inibidor de metaloproteinases, protetor 
da conversão de células benignas em 
malignas e inibidor dos danos ao DNA.

Calêndula: Sua ação é de refrescante, 
antiinflamatório, cicatrizante, anti-séptica, 
antialérgica, analgésica, cicatrização de 

Em 2016, idealizei a campanha ESTÉTICA HUMANIZADA   trazendo um olhar abrangente 
sobre a relação entre os tratamentos estéticos e a importância de valorizar a autoestima 
do público atendido, incentivando ao autoexame pela busca da beleza das mamas através 
de aplicação cosmético de tratamento todos os dias. A preocupação se estendeu também 
a todas as pessoas que já passaram ou estão passando por tratamentos de câncer. A 
agressividade dos tratamentos para o câncer, como a radioterapia e a quimioterapia, 
faz o paciente sofrer com alterações na aparência física, como ressecamento da pele, 
irritação, descamação, o surgimento de   dermatite e acne,  entre outros fatores que afetam 
diretamente a autoestima. Com o objetivo de minimizar os efeitos prejudiciais causados 
pelo tratamento, PERCEBI a necessidade de se pensar em produtos cosméticos específi cos 
para este público, nos atendimentos realizados pelos profi ssionais da Saúde Estética na 
atuação da ESTÉTICA PALIATIVA. 

Me dediquei a Pesquisar e Desenvolver cosméticos seguros e efi cazes na reparação da 
Barreira Cutânea. Nasceu a LINHA REVIVER com a Tecnologia do HDNR 
system e livres de substâncias nocivas (os Xenobioticos), principalmente 

fragrâncias e BHT (que tem ação carcinogênica).
A Linha Reviver foi desenvolvida com o objetivo de ajudar o dia a dia 

de quem enfrenta essa doença. Minha CONVICÇÃO é que os COSMÉTICOS 
SEGUROS tem fundamental importância no papel da Saúde Física e Metal 
das pessoas e os profi ssionais da ESTÉTICA são merecedores deste apoio 
imprescindível para que se possa avançar nos atendimentos.

A Linha REVIVER, já ganhou dois produtos profi ssionais com os 
nomes PALIAR (creme e Flan) e ganhara em breve toda a linha de atendimento facial, com 
esta tecnologia de ponta HDNR System com as Bases Biocompatíveis.

A idealização e desenvolvimento fi cou toda sob minha responsabilidade e escolhi 
a renomada Empresa BUONA VITA Cosméticos para lançar a 
LINHA REVIVER com toda esta qualidade, pautada nos seus 
mais de 30 anos de tecnologia de ponta, Cosméticos Seguros, 
Efi cazes e Naturais, sempre respeitando os profi ssionais por 

seus valores éticos e morais, consistentes e comprometida 
com a Saúde Estética dos pacientes e dos profi ssionais 

que atuam no atendimento estético.  

" NÃO ESCOLHI CUIDADOS 
PALIATIVOS”.
FUI ESCOLHIDA E DISSE SIM!!!!!!

Comecei atendendo pai de uma cliente com cancer metastatico e observando a 
melhora nele em relação ao auto estima, qualidade do sono entre outros benefi cios...
resolvi replicar isso na vida de outros pacientes. Foi quando me ofereci pra realizar 
massagem de conforto nos pacientes do HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU, 
enquanto eles recebiam quimioterapia e percebi a mesma melhora em todos. Resolvi 
seguir com essa atividade, comecei estudar ainda mais e descobrir que alem da massagem 
eu poderia oferecer mto mais e assim poder dar conforto e bem estar a todos aqueles 
que sofrem de uma doença que ameace a continuidade de vida. Nasceu a ESTETICA 
PALIATIVA, que esta em processo de pantente.

Ali eu percebi que simplesmente queria fazer isso dá minha vida. Busquei mais 
estudos científi cos do que mais eu poderia oferecer aos pacientes, prestei o vestibular 
no Hospital Israelita Albert Einstein, me especializei em cuidados paliativos. Comecei 
estudar estudar e estudar sobre o assunto, até que nasceu a Estética PALIATIVA. 

Porque mostro cientifi camente o quanto podemos ajudar os pacientes desde um 
diagnóstico que ameace a continuidade da sua vida.

Seja o câncer, Esclerose Lateral Amiotrófi ca ( ELA), HIV, ou qualquer outra doença. 
Conseguimos previnir alguns efeitos colaterais, tratar alguns outros dentro dos 

nossos conhecimentos e possibilidades. Fortalecer os sistema imunológico, 
controlar dispnéia, dores, fadiga...através do toque afetuoso. 

O objetivo é acrescentar vida os dias, porque não podemos deixar os que 
sofrem pra trás.

Cicely Saunders idealizadora dos cuidados paliativos dizia :
“ Ainda que não se possa curar, sempre é possível cuidar!”
Sempre é possível cuidar ou seja PALIAR!
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O TERMO “CUIDADOS PALIATIVOS” é utilizado para 
designar a ação de uma equipe multiprofi ssional 
à pacientes fora de possibilidades terapêuticas 
de cura. A palavra “paliativa” é originada do latim 
palliun que significa manto, proteção, ou seja, 

proteger aqueles em que a medicina curativa já não mais acolhe. 
Os Cuidados Paliativos foram defi nidos pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 1990, e redefi nidos em 2002, como 
sendo uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos 
pacientes e famílias que enfrentam problemas associados com 
doenças, através da prevenção e alívio do sofrimento, por meio 
de identifi cação precoce, avaliação correta e tratamento da dor, e 
outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual. Seus 
princípios incluem: reafi rmar a importância da vida, considerando 
a morte como um processo natural; estabelecer um cuidado 
que não acelere a chegada da morte, nem a prolongue com 
medidas desproporcionais (obstinação terapêutica); propiciar 
alívio da dor e de outros sintomas penosos; integrar os aspectos 
psicológicos e espirituais na estratégia do cuidado; oferecer 
um sistema de apoio à família para que ela possa enfrentar a 
doença do paciente e sobreviver ao período de luto. 

Devem reunir as habilidades de uma equipe interdisciplinar 
para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida 
impostas pela doença, pela dor, e promover a reflexão necessária 
para o enfrentamento desta condição de ameaça à vida para 
pacientes e familiares. 

O processo de viver se prolongou de uma forma exponencial 
nas últimas décadas, devido às inovações tecnológicas que 
impactaram no aumento da sobrevida, e isto nos faz perceber 
que a morte, na maioria das vezes, já não é um episódio e sim 
um processo, às vezes até prolongado, demorando anos e até 
mesmo décadas dependendo da enfermidade.

Cuidados paliativos, não são sinônimos de pessoas à beira 
da morte. Existem inúmeras pessoas com as mais diversas 
patologias que passam anos em cuidados paliativos.

O câncer é uma patologia que tem crescido a cada ano e, no 
biênio 2018/2019, estima-se que, mais de 600.000 novos casos 
da patologia sejam diagnosticados. Este diagnóstico assusta 
não somente os pacientes, mas também, os profi ssionais da 
saúde que ainda são muito temerosos ao tratamento e manejo 
destes pacientes. 
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Falando de cuidados paliativos e 
câncer, devemos ressaltar que muitos 
casos de pacientes oncológicos, exigem 
que este, tenha recursos para analgesia 
e, a eletroterapia é um recurso sem 
igual para este fi m, associado a outras 
técnicas.

A dor no câncer é talvez o sintoma mais 
angustiante que apresenta um paciente 
com neoplasia, devido à deteriorização 
de sua qualidade de vida. 

O  e n v o l v i m e n to  d a  e q u i p e 
multidisciplinar no tratamento oncológico 
é de extrema importância, pois cada 
profissional contribui com técnicas 
especifi cas nos cuidados necessários 
para promover uma assistência completa.  
No tocante à estética em oncologia, 
busca- se levar uma melhor qualidade 
de vida aos pacientes, minimizando 
os efeitos adversos o tratamento e, 
promovendo maior conforto.

Mitos foram implantados ao longo 
de décadas entre os profissionais da 
saúde, dentre estes mitos, a eletroterapia 
se encaixa, como se não a primeira, 
um dos recursos mais temidos pelos 
profi ssionais da saúde, a ofertar e aplicar 
estes recursos em seus pacientes, seja 
para qual destino for. 

Todo re curso  e le t rote ráp ic o 
nas literaturas de 5 anos para trás, 
contraindicam estes recursos para 
os pacientes oncológicos. Mas, cabe 
ressaltar que câncer é uma questão 
de biologia molecular, desta forma, os 
recursos eletroterápicos não provocam 
metástase ou se quer estimulam o 
crescimento ou desenvolvimento de 
células neoplásicas, desde que aplicados 
de forma correta e em regiões que 
promovam conforto e segurança.

O que se prioriza e se recomenda 
é que, não utilizemos os recursos 
eletroterápicos diretamente sobre a 
área do tecido neoplásico, isso promove 
uma vasodilatação e, consequentemente 
maior nutrição celular, de células que se 
proliferam desordenadamente. O estímulo 
ao fator de crescimento endotelial 
(VEGF), pode fazer com que eu tenha 
uma proliferação das células tumorais 
em outras áreas e,  pela invasão da 
membrana basal. Deve-se evitar ainda, 

a aplicação de eletroterapia que tenha 
geração de calor superfi cial ou profundo 
em áreas que foram irradiadas, pela 
sensibilidade extrema da pele desta área 
que foi exposta a redioterapia.  

Vale lembrar que, para que o câncer 
se desenvolva diversas “chaves” ( que 
denominamos vias de sinalização), devem 
ser “viradas” ou ativadas para que haja o 
desenvolvimento das neoplasias e, para 
que ocorra a metástase (proliferação de 
células cancerígenas), para outras áreas 
do corpo, essas células neoplásicas 
existentes, devem romper a membrana 
basal.

Com o avanço tecnológico e a 
dedicação a pesquisa dos tratamentos 
direcionados aos pacientes com câncer, 
observa-se um elevado índice de bom 
prognóstico e aumento da expectativa 
de vida. Desta forma, é cada vez mais 
comum, os relatos de impactos na pele 
decorrentes dos tratamentos e da própria 
patologia e, posteriormente impactos na 
estima destes pacientes.

Tanto a quimioterapia, como a 
radioterapia e os procedimentos 
cirúrgicos, trazem impactos para 
pele e seus anexos. Estes, podem ser 
temporários ou, se estender a médio e 
longo prazo.

A retirada cirúrgica do tumor pode 
trazer sequelas locais que classifi camos 
como estéticas e/ou funcionais. Podem 
surgir cicatrizes atróficas, cicatrizes 
hipertróficas, queloides, aderências 
cicatriciais, hiperpigmentação, fi broses, 
entre outros.

São comuns as reações cutâneas 
decorrentes de agentes quimioterápicos 
antineoplásicos. O principal mecanismo 
destes agentes é induzir a apoptose 
(morte celular programada de células 
proliferativas, sejam elas neoplásicas 
ou não). Como pele, cabelos, unhas e 
mucosas constituem-se basicamente 
de células proliferativas, estas, sofrem 
grande impacto com este tratamento.

A radioterapia acarreta inúmeros 
efeitos sobre a pele, variando entre 
agudo (até seis meses após o início 
deste tratamento) ou crônico (após seis 
meses do início deste tratamento), leve, 

MÁSCARA FACIAIS – ESSENCIAIS 
DO INÍNIO AO FIM

 Dr. Luiz Carlos Antunes - Diretor 
Científi co Samana – Cosmética 
Dermatológica. Farmacêutico 
Bioquímico Industrial, 
especializado em Ciência e 
Tecnologia Cosmética.

A aplicação sequencial de máscaras 
faciais agrega uma proposta diferenciada 
para maximizar os resultados oferecendo 
benefícios multifatoriais para a pele: reju-
venescimento, hidratação, clareamento e 
nutrição. O kit Essencial Mask age através 
da Corneoterapia e promove um equilíbrio 
entre o Estrato Córneo e o Manto Hidroli-
pídico que são essenciais para a saúde. 
São compostas por Caviar, um ativo que 
hidrata e nutre a pele. O Kit é composto 
por Máscara Facial Termo-Esfoliante que 
impulsiona a permeação através da ação 
do Termossense com ação estimulante; 
Máscara Facial Crio-Revigorante composta 
por Hortelã que possui ação detox e des-
congestionante a realiza a varredura dos 
radicais livres; Máscara Facial Clareadora 
com Ácido Tranexâmico que uniformiza e 
harmoniza o tom da pele reduzindo a in-
tensidade das manchas e Máscara Facial 
Antirrugas composta por Prodizia que atua 
como melatonina de uso tópico para rege-
neração e proteção celular que age inten-
samente nas rugas e linhas de expressão.
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moderado ou grave. A classifi cação de leve moderado ou grave, está relacionada 
com a localização, extensão e/ou profundidade da lesão.

As complicações de pele a curto e médio prazo são, fatores  agravantes ou até 
mesmo limitantes para a continuidade do tratamento mas, é possível prevenir e/ou 
amenizar estes impactos no tecido tegumentar.

Os efeitos colaterais e/ou reações adversas dos tratamentos antineoplásicos 
acarretam importantes consequências na qualidade de vida dos pacientes, sendo 
assim, se faz necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

Alguns estudos nos demonstram que as implicações com os antineoplásicos, 
principalmente quimioterapia e radioterapia podem ser agravadas e/ou desencadeadas 
por eles. Estes impactos, se fazem presentes em adultos e crianças.

Um estudo realizou uma pesquisa sobre os impactos dermatológicos e cosmiátricos 
nos pacientes em tratamento de câncer. Dentre as alterações dermatológicas e 
cosmiátricas em pacientes maiores de 16 anos que foram tratados com agentes 
antineoplásicos estão, eflúvio telógeno/anágeno, alopecia, xerose cutânea, radiodermite, 
queilite, linfedema, alteração da cor das unhas, dermatite pigmentar linear, prurido, 
eritema, queimadura pós radioterapia, alteração das mucosas, erisipela,  onicólise, 
rarefação de sobrancelhas, hipercromia pós quimioterapia. Neste mesmo grupo 
observou -se alterações dermatológicas e cosmiátricas que foram agravadas pelo 
tratamento como melasma, onicomicose, Tinha (pés, mãos e corpo), dermatite 
seborreica, cicatrizes, foliculite, hiperqueratose plantar, olheiras e psoríase.

Já dentre os pacientes menores de 16 anos, as alterações dermatológicas e 
cosmiátricas encontradas estão, xerose cutânea, eflúvio telógeno/anágeno e alopecia, 
prurido, hipercromia no local da cicatriz cirúrgica, eritema, dermatite seborreica e estrias. 

Como alterações dermatológicas e 
cosmiátricas agravadas pelo 

tratamento estão pitriase alba, olheiras 
acne e dermatite atópica.

Em ambos grupos, a alopecia 
é a primeira alteração estética ou 

cosmiátrica pontuada, seguida de xerose 
cutânea, alterações nas mucosas, eritema 

e prurido.
Um outro estudo, correlaciona as 

alterações de pele com a classe de 
quimioterápicos e desta forma, lista as alterações 

de pele mais comuns ligadas a cada classe de 
agentes antineoplásicos. Neste estudo, os autores 

corroboram com a ideia de que estas alterações 
são reversíveis com a diminuição da dose destes 

agentes antineoplásicos ou, aumento do intervalo 
entre as sessões. As alterações listadas neste estudo são 

alopecia, tricomegalia e anelamento dos cabelos, alterações 
ungueais, hidradenite écrina neutrofi lica, eritema 

acral, erupção acneiforme, estomatite, 
mucosite, hiperpigmentação, 

inflamação de queratoses 
pré existentes, reações 

de hipersensibil idade, 
fotossensibilidade, edema 
periorbitário, síndrome 
mão- pé, eritema tóxico 
dos quimioterápicos, 

fotoalergia, fototoxicidade, melanose, 
urticária, prurido, vasculite, dermatite de 
contato alérgica, descamação, foliculite, 
hirsutismo, telangiectasia, psoríase e 
úlceras de perna.

Como que com tantos impactos 
à pele e a estima destes pacientes, 
vamos fechar os olhos e contraindicar 
procedimentos de saúde estética à eles? 
Como proliferamos a informação de 
que eletroterapia é contraindicada aos 
pacientes em cuidados paliativos?

As alterações dermatológicas e 
cosmiátricas ou estéticas podem ser 
prevenidas, amenizadas e /ou tratadas 
pré, peri e pós o tratamento de câncer.

Esta abordagem exige um amplo 
conhecimento de pele, dos fatores 
desencadeantes destas alterações, bem 
como os recursos a serem empregados 
de forma segura, efi caz e que não cause 
impacto ou interação com o tratamento 
realizado.

Podem ser utilizados recursos de 
eletroterapia, fototerapia e cosméticos 
específicos para estas peles, que se 
encontram fragilizadas e com muitas 
particularidades, desde que sejam 
utilizados com amplo conhecimento do 
mecanismo de ação e os benefícios que 
estes, trarão aos pacientes.

Os cuidados paliativos se estendem 
sim aos profi ssionais da Saúde Estética 
pois, proporcionando bem estar e melhora 
da qualidade de vida destes pacientes, 
contribuímos com a melhora da patologia. 
Cuidados Paliativos não se restringem à 
beira da morte mas sim, a promoção da 
melhora da qualidade de vida.

Muitos recursos são utilizados para 
este bem estar, a eletroterapia vem sendo 
estudada para que possamos utilizar cada 
vez mais com propriedade, segurança e 
efi cácia em cuidados paliativos.
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O câncer uma patologia que ocorre devido 
a fatores internos e externos. Sabido que 
sua or igem se dá pela má formação das 
células através de mutação genética, que se 
proliferam e atingem regiões circundantes.

As células cancerosas são ditas como neoplasias malignas, 
e sofrem um crescimento anormal e desordenado, atingindo 
os tecidos, sendo transportada rapidamente para o sistema 
linfático e sanguíneo, se espalhando rapidamente para todo 
o corpo, podendo levar o indivíduo a óbito (SILVA et al., 2013).

A dor é um dos principais sintomas que os pacientes 
oncológicos relatam. Está presente em cerca de 50-70% em 
pacientes diagnosticado com a doença, em vários estágios. 

Porém, sua incidência aumenta em 70- 90% em pacientes 
no estado avançado da doença. Por esse motivo, é uma das 
maiores preocupações quando se trata de cuidados paliativos 
(WATERKEMPER;  REIBNITZ, 2010).

Neste sentido, entende-se por cuidados paliativos o conjunto 
estruturado de procedimentos destinados a pacientes que 
não possuem possibilidade de cura (outrora denominados 
pacientes terminais), através do trabalho de uma equipe 
multiprofi ssional (HERMES; LAMARCA, 2013).  Tem por objeto 
cuidar e não curar, amenizando os sintomas desagradáveis 
resultantes dos tratamentos agressivos ou da doença em si, 
assegurando maior conforto e a qualidade de vida (FONSECA; 
MENDES JUNIOR; FONSECA, 2012). 
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O ato de tocar empregado na 
técnica de massagem terapêutica 
é um meio de se comunicar com os 
pacientes demonstrando o cuidado, 
proteção, acolhimento e conforto que 
eles necessitam. Têm como proposta 
identif icar suas necessidades e 
proporcionar o alívio da dor e sofrimento, 
que são os sintomas frequentemente 
experimentados pelos pacientes devido 
ao estado físico, psicológico, emocional e 
espiritual vulnerável que se encontram. Ao 
tocar o paciente, o profissional promove 
bem-estar e melhor qualidade de vida 
(MACDONALD, 2009).

 COMO OCORRE A 
NEOPLASIA MALIGNA

Ao se formar no corpo humano, uma 
única célula cancerígena se multiplica e 
dentro de pouco tempo se transforma 
em centenas de outras células, segundo 
a Associação Brasileira do Câncer (2017).

Na divisão celular normal, por ser 
muito controlada, as células do corpo 
crescem, se reproduzem e morrem. 
Quando esse processo sofre influências 
causadas por agentes carcinogênicos, 
o mesmo altera o seu DNA. Quando o 
crescimento de células ocorre de forma 
desordenada, evolui rapidamente e o 
tumor é originado através do processo 
do carcinogênese (ABREU, 2012).

Segundo relata a Associação Brasileira 
do Câncer (2017), por meio do sistema 
biológico o organismo tem como perceber 
essas variações celulares anormais, 
agindo para eliminá-las antes que possam 
causar danos.

P o r é m  o s  t u m o r e s  e s t ã o 
f re qu e nte m e nte  mu da n d o  su a 
composição genética; tal fato dificulta a 
sua destruição, conforme mostrado na 
figura 1. As células do câncer invadem 
inicialmente os tecidos adjacentes, sendo 
capaz de chegar ao interior de um vaso 
sanguíneo e linfático, e através desses, 
espalham-se rapidamente atingindo 
órgãos distantes do local onde o tumor 
surgiu, formando a metástase.  Enquanto 
as células cancerosas vão substituindo 

as células normais, os tecidos vizinhos e 
órgãos vão perdendo suas funcionalidades 
(INCA, 2017; ABC MED, 2017).

Figura 1: Processo carcinogênico - Fonte: (ABREU, 2012). 
JUNIOR; ROLIM, 2010).

Tipos de TraTamenTos

Os tratamentos, no caso de neoplasias malignas, podem ser realizados através 
de cirurgias, principalmente quando o tumor está em estágio inicial e em condições 
favoráveis para sua retirada, e transplante de medula óssea substituindo a deficiente 
por células normais capazes de reconstituir a nova medula. Porém, quanto mais tardio 
o tratamento e mais avançado o quadro da doença, maiores as chances de óbito. 
Podem–se destacar as seguintes terapias como recursos terapêuticos (FREITAS; 
CALDAS; MORAIS, 2016; INCA, 2017):

Radioterapia: utiliza ondas de radiação capazes de destruir o tumor, impedindo 
que as células se multipliquem.
Quimioterapia: utiliza-se um medicamento por via venosa, subcutânea, muscular 

ou oral, capaz de destruir as células cancerígenas.

efeiTos ColaTerais pós TraTamenTo

Os pacientes acometidos por esta patologia passam por períodos de muito 
sofrimento após o tratamento, destacando-se como principais efeitos colaterais: a 
queda de cabelo, xerose , hipercromias, edema, linfedema, eritema, náuseas e vômito, 
fadiga e fraqueza, insônia, anemia, cansaço, imunossupressão, diarreia, atrofia muscular, 
mucosite, dificuldades respiratórias, fotossensibilidade, flebite , constipação intestinal, 
queimadura pela radiação, herpes e catapora o que torna o tratamento primordial para 
a melhora de sua qualidade de vida (RODRIGUES; POLIDORI, 2012; MACDONALD, 2009).
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 CUIDADOS PALIATIVOS

Este termo é utilizado para definir a ação de uma equipe multidisciplinar de saúde 
a pacientes que não possuem cura. Os Cuidados Paliativos foram definidos pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2002 como:

Sendo uma abordagem que aprimora a qualidade de vida, dos pacientes e famílias 
que enfrentam problemas associados com doenças, através da prevenção e alívio do 
sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor, 
e outros problemas de ordem física, psicossocial e espiritual (HERMES; LAMARCA, 
2013,p.2).

Seus princípios demonstram a importância à vida, considerado como processo 
natural a morte, designando um cuidado de forma que não acelere a chegada da 
morte, nem a prolongue com medidas terapêuticas (ortanásia). Oferece alívio da dor 
e de outros sintomas torturantes; inclui os aspectos psicológicos e espirituais na 
estratégia do cuidado; oferece apoio aos familiares, para que esses possam enfrentar 
a doença do paciente e sobreviver ao período de luto (HERMES; LAMARCA, 2013).

Deve-se escolher um local adequado para realizar tais cuidados, levando em conta 
a opinião dos familiares e do próprio paciente; o profissional deve agir de forma 
humana e compassiva, demonstrando que se importa com o paciente e com sua 
condição (SALTZ; JUVER, 2013).

O acompanhamento do paciente deve ser feito por uma equipe multidisciplinar 
formada por profissionais Médicos, Massoterapeutas, Esteticistas, Fisioterapeutas, 
Psicólogos, Psiquiatras, Enfermeiros, Dentistas, Nutricionistas, Assistentes sociais. 
Deve ser considerado também um acompanhamento espiritual, de acordo com a 
crença do paciente (CARDOSO et al., 2013). 

Esses profissionais têm papel fundamental nos cuidados aos pacientes em fase 
terminal, contribuindo para encurtar o tempo de permanência na internação (COELHO; 
YANKASKAS, 2017), agindo com ética, respeito e compaixão (CARDOSO et al., 2013), 
tendo percepção e clareza sobre o diagnóstico da doença, cuidando do paciente como 
um todo, escutando e se colocando no lugar do outro (empatia). Um passo importante 
no planejamento dos cuidados paliativos será a possibilidade do crescimento e 
desenvolvimento pessoal do paciente e do profissional; permitindo que o paciente 
e seus familiares participem das decisões tomadas, corroborando com a qualidade 
dos últimos dias de vida do mesmo (SALTZ; JUVER, 2013).

sinTomas

Além dos sintomas que afetam o 
psicológico dos pacientes, o mesmo 
vivencia também sintomas físicos. A 
dor é um dos principais sintomas que 
o paciente relata, que em geral pode 
se distinguir quanto a sua origem, sua 
intensidade e localização. A origem da 
dor pode ser provocada pela doença 
(através da infiltração local ou metástase), 
pelo tratamento (efeitos colaterais da 
radioterapia ou quimioterapia) ou por 
causas diversas, e não propriamente 
ligada ao câncer. A intensidade da dor 
será definida como aguda, tendo como 
duração minutos, dias ou semanas 
(afecções traumáticas, infecciosas ou 
inflamatórias), ou crônica, tendo como 
duração de alguns meses a vários anos, 
acompanhada da doença ou associada 
a alguma lesão já tratada (tumores 
avançados, artrite reumatoide etc.). 

A localização da dor pode ser somática 
(dor contínua localizada em um local 
específico do corpo), episódica (dor 
transitória) e neuropática (dor constante 
ou esporádica, com presença de pontadas 
e queimação, causadas por injúria) 
(GRANER; COSTA JUNIOR; ROLIM, 2010; 
SIMOES, 2011). 

 MASSAGEM TERAPÊUTICA

A massagem é uma técnica terapêutica 
de reabilitação e prevenção complementar 
de práticas antigas de manipulações 
através de toques leves ou com maior 
pressão de acordo com a necessidade 
e objetivo desejado. É classificada em 
dois grupos, massagem oriental (Tui-Ná, 
Shiatsu, Do-in, Reflexologia, Shantala, 
Ayuvédica, Reike etc) e ocidental 
(terapêutica desportiva e estética). 
Especificamente a massagem ocidental 
(Sueca) desenvolvida pelo ginasta Pher H. 
Ling (1776-1839) utiliza-se de manobras 
de deslizamento superficial e profundo, 
amassamento, compressão, fricção, 
percussão e vibração, executada com as 
mãos com o objetivo de causar efeitos 
positivos nos sistemas vascular, muscular 
e nervoso (FONSECA; BRITTO, 2009). 
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 MASSAGEM TERAPÊUTICA EM PACIENTES COM 
NEOPLASIAS MALIGNAS 

Segundo a Massoterapeuta e coordenadora do programa “Mãos que 
Cuidam”, Rosana Ades, a massagem é uma arte sagrada e os profissionais 
qualificados a realizar esta técnica podem atuar em pacientes com câncer, 
seja em consultório, no hospital ou a domicilio, sem causar metástase. 
Diferente dos estudos que acreditam que o tumor pode ser disseminado 
em locais diferentes decorrente de uma simples pressão, MacDonald 
relata em seu livro que “A massagem não influencia de modo algum o 
aparecimento de mutações genéticas responsáveis pelo câncer e pode ser 
seguramente, aplicada, com adaptações apropriadas” (MCDONALD, 2009).

Em contrapartida, Alves et al. (2015) relatam diversos estudos referentes 
ao estado emocional dos pacientes oncológicos após a realização 
da massagem terapêutica onde foi observado melhora do quadro de 
depressão, estresse, ansiedade, desconforto físico e emocional, melhora 
na qualidade do sono, promovendo relaxamento a curto prazo, porém, a 
longo prazo os efeitos terapêuticos no sofrimento e qualidade de vida 
não foram significativos. 

A pioneira da massoterapia em pacientes oncológicos MacDonald (2009) 
relata que através dos cuidados paliativos há a diminuição do quadro de 
ansiedade e depressão, diminuição da fadiga, diminuição da medicação 
para dor, melhora do funcionamento intestinal e nos quadros de insônia.

Mesmo existindo discussões adversas sobre a realização da massagem terapêutica 
em portadores de câncer , estudos comprovam sua eficácia na minimização de efeitos 
colaterais no tratamento. Fonseca & Britto (2009) descrevem uma redução de até 
50% na dor, nos níveis de estresse, de ansiedade, cansaço, náuseas e depressão, em 
pacientes com neoplasias malignas submetidos a massagem terapêutica. 

Quando realizada antes e após sessões de quimioterapia resultou na diminuição 
da frequência e da intensidade de quadros de vômito, náuseas e diarreias. Pacientes 
que foram submetidos à Massagem Sueca puderam relatar melhora na disposição, 
melhora na circulação sanguínea e fluxo linfático reduzindo o quadro de edemas, 
aumento do tônus muscular, em quadros de insônia e fadiga, além de relatarem 
diminuição de dores, ansiedade, estresse e melhora do estado psicológico, emocional 
e espiritual (BATALHA; MOTA, 2013; MACDONALD, 2009).

Cabe salientar que é totalmente contraindicada a realização de massagem em 
pessoas com histórico de trombose venosa profunda, com câncer nos ossos (podendo 
ocasionar fraturas) e diretamente sobre tumor, no local da cirurgia e sobre o cateter 
implantado (ONCOGUIA, 2017; ADES, 2014; FONSECA; BRITTO, 2009).

ConClUsÃo

Conclui-se que a massagem terapêutica aplicada em pacientes em fase paliativa 
proporciona, por meio do alívio da dor, o incremento da qualidade de vida aos mesmos, 
de forma satisfatória e contundente. Ressalta-se, dessa maneira, que o Bacharel em 
Estética se depara com um nicho de mercado pouco explorado e de extrema relevância 
aos indivíduos, cuja competência é proporcionar conforto e bem-estar em todas as 
suas dimensões. Adicionalmente, foi perceptível a carência de estudos sobre os 
cuidados estéticos aplicados aos pacientes oncológicos. Sendo assim, sugerem-se 
novas pesquisas científicas que abordem a temática.

REFERÊNCIAS
ABCMED, 2016. É possível acabar com o câncer?. Disponível em: <http://www.abc.med.br/p/
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ABREU, Miguel Fernandes de; SOUZA, Telma Ferreira de; FAGUNDES, Diego Santos. Os efeitos da 
massoterapia sobre o estresse físico e psicológico. Revista Científica FAEMA, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 

Massoterapia pode ser definida 
como a aplicação de diversas técnicas 
manuais que visam proporcionar o alívio 
do estresse através da mobilização de 
estruturas variadas que estimulam 
o organismo promovendo analgesia, 
diminuindo edemas e melhorando a 
funcionabilidade do organismo como 
um todo (ABREU et al, 2012, p.2).

Além de proporcionar relaxamento 
e eliminar as tensões nervosas, a 
massagem possui diversos benefícios 
a nível fisiológico e terapêutico. Ao 
realizar o toque sob a pele, este estimula 
a micro circulação, aumentando o 
fluxo sanguíneo e linfático da região, 
hidratando a pele, melhorando sua 
elasticidade, oxigenação e nutrição das 
células; melhora do sistema imunológico; 
promove relaxamento; diminuição dos 
níveis de estresse; diminuição de quadros 
de insônia; melhora nos quadros de 
depressão; controle de dores agudas e 
crônicas, através do aumento da atividade 
parassimpática e da diminuição da 
atividade simpática do sistema nervoso, 
atuando nas terminações nervosas 
através de efeitos analgésicos (ABREU; 
SOUZA; FAGUNDES, 2012; FONSECA; 
BRITTO, 2009). 
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A busca por mecanismos que não sejam invasivos 
e que recuperem a aparência da queda do cabelo, 
é cada vez mais visível, uma vez que conduzam 
consigo o incremento da autoestima em pacientes 
afetados pelo câncer, em específi co ao de mama. 

Dentre as terapias aplicadas à Terapia Capilar, ressalta-
se uma técnica incipiente denominada touca crioterápica, 
comercialmente conhecida por  CapelliFreddo®. Esse aparelho 
nasceu para atualizar o comércio da Estética Capilar, e se 
modifi cou como uma suntuosa escolha para a realização da 
perda de cabelo.  
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CÂNCER

Câncer é o nome global intitulado 
a uma sequência de doenças, de 
que a dominante peculiaridade é ser 
resultante de um desenfreado avanço 
e segmentação celular. O método se 
acarreta quando células de determinado 
tecido ou órgão do corpo amadurece 
incontrolavelmente, elaborando células 
irregulares, que podem exacerba-
se e penetrar outros órgãos, em um 
procedimento renomado por metástase 
(A.C.CAMARGO CANCER CENTER, 2017).
Atualmente, tal patologia engloba um 
grupo de mais de cem mil enfermidades 
que têm em comum a multiplicação 
desordenada e involuntária das células 
saudáveis, podendo contaminar tanto 
tecidos da pele como o interior dos órgãos 
(INCA 2012).

Geralmente  mul t ip l icando - se 
rapidamente,  estas células são 
ameaçadoras e incontroláveis, nas 
quais defi nem a composição de tumores 
(acúmulo de células cancerosas) ou 
neoplasias malignas. De outra forma, um 
tumor benigno quer dizer simplesmente 
uma aglomeração de células que se 
avolumam lentamente e se parecem com 
seu tecido verdadeiro, difi cilmente institui 
risco de vida (INCA, 2012).

Podemos dizer então que, se o Câncer 
se inicia no epitélio, como pele ou mucosa, 
ele é nomeado CARCINOMA, se for 
originado no osso, músculo ou cartilagem 
é intitulado SARCOMA (INCA, 2012).

FISIOPATOLOGIA DO 
CÂNCER DE MAMA

No Brasil, o Câncer de mama é o mais 
frequente em mulheres, excluindo a região 
Norte, pois os casos de câncer do colo 
de útero são superiores aos de Mama. 
No ano de 2016 foram contabilizados 
57.960 casos que correspondem a uma 
taxa de existência de 56,2 casos por 
100.000 mulheres. A ocorrência do câncer 
de mama visa o crescimento gradual a 
partir dos 40 anos. Ele é formado por 
alterações genéticas, que podem ser 
atiçados por fatores do ambiente como, 
Tabagismo, ingestão de hormônios 
(TRH- terapia de reposição hormonal), 
início da menstruação com idade muito 
jovem, menopausa, excesso de peso, 
fatores genéticos e consumo de bebidas 
alcoólicas (A.C.CAMARGO CANCER 
CENTER, 2017).

4. tratamentos

A Estimativa do INCA e de que o 
Câncer de Mama procede da amplitude 
da doença (estadiamento), também como 
das peculiaridades do tumor. Assim como 
citado anteriormente, quando a doença 
é descoberta no início, o tratamento 
tem maior propensão à cura. Quando 
há provas de metástase, o tratamento 
tem como propósito primordial estender 
a sobrevida e valorizar o bem-estar. Os 
tipos de tratamento do Câncer de Mama 
podem ser (INCA, 2012).

CRISTAIS DE DIAMANTE – UM 
ARQUITETO DA PELEARQUITETO DA PELE

À medida que envelhecemos, muitos 
processos biológicos são afetados, o mi-
crorrelevo torna-se anisotrópico, a pele 
heterogênea destacando de forma mais 
acentuada as alterações cronológicas 

provenientes 
da idade. Uma 
das mais avan-
çadas técnicas 
para o rejuve-
nescimento é 
a decapagem 
cutânea, pro-
cedimento que 
devolve um 
relevo jovem 
e liso para 

a pele. O Kit 
CRYSTAL ESSENCIALY atua como 

uma decapagem quimioabrasiva de alto 
impacto agindo a partir do polimento do 
Estrato Córneo, promove o turn over ce-
lular e impulsiona o aumento da fi rmeza 
da pele com ação na redução de rugas e 
fi rmeza, atividade antiglicante e preenche-
dora de linhas e vincos. Sua formulação 
diferenciada é enriquecida com Cristais de 
Diamante e Células Troncos Vegetais que 
devolvem a radiância de uma pele jovem 
e a organização de toda estrutura dérmica 
atuando como um arquiteto antienvelhe-
cimento. O tratamento é composto por: 
Esfoliante Físico Facial, Solução Esfoliante 
Química, Máscara Facial de Diamante e Up 
Lifting.

Drª. Fernanda Sanches
Farmacêutica Bioquímica e 
Cosmetóloga.
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células que se multiplicam de maneira 
rápida, dentre as células que se dividem, 
estão às células do bulbo capilar, que é 
a estrutura que sustenta o fi o no cabelo, 
quando a quimioterapia atuar sobre essas 
células que tem a proliferação exacerbada 
e acentuada, elas exterminam as células 
do bulbo capilar e provoca a queda de 
cabelo (Figura 3). 

Não são todos os t ipos de 
quimioterapia que provocam a queda, 
isso depende de alguns princípios, como 
o tipo de medicação que será utilizado 
no tratamento, à dose da medicação, 
a constância dessa medicação 
administrada e também a via por onde 
ela será aplicada, alguns quimioterápicos 
tem preferência por provocar a queda de 
cabelo, é muitas vezes o médico não pode 
escolher o tratamento baseado naquele 
que tem maior ou menor oportunidade 
de gerar a queda, ele precisa escolher o 
tratamento que será mais apropriado ao 
paciente. Isso vai depender de paciente 
para paciente, pois alguns têm mais 
predisposição á queda. Geralmente a 
queda é reversível, o cabelo volta a nascer 
após o tratamento, que pode variar de 2 
a 3 meses de término da quimioterapia, 
lógico que coerentemente isso tem 
uma complexidade individual. Uma das 
maneiras de se minimizar a queda é 
resfriando o local de aplicação, com isso 
ameniza a circulação sanguínea no couro 
cabeludo e menos remédio entrará na 
circulação sanguínea, fazendo com que 
não atinja as células do bulbo capilar. 
(SOARES, 2012).

Dessa forma, podem-se sintetizar as 
fases da queda capilar da seguinte maneira:

Fase anagena: é a fase de crescimento 
da matriz, com rápida proliferação de 
células. O folículo anágeno penetra 
mais profundamente na pele, no nível 
subcutâneo. A duração dessa fase é 
variável entre as diferentes regiões do 
corpo, geralmente entre dois a seis anos. 
Fase catágena: é a fase de transição entre 
a anágena e a telógena, caracterizada 
pela atrofi a do folículo, que regride a um 
terço de suas dimensões anteriores. A 
duração dessa fase e de cerca de três 
semanas. Fase telógena: É a fase na qual 
o pelo se desprende e o folículo entra 
em repouso, tornando-se quiescente e 
reduzindo-se á metade de seu tamanho 
normal. Essa fase dura de três a quatro 
meses. (BORGES, 2016, P 126 e 127.)

 6. aparelho crioterápico

De acordo com o fornecedor Bleymed1 
o equipamento FREDDO afi rma que o 
mesmo foi especialmente idealizado para 
ajudar em tratamentos de quimioterapia, 
visando formular uma analgesia na área 
a ser trabalhada. O aparelho (Figura 
produz um ar exageradamente frio 
(-35ºC a -20ºC) que se espalha por um 
compressor de alta fluência que, ao 
encostar na área da pele desejada, produz 
uma crioanálgesia passageira, capaz de 
transformar tratamentos penosos em 
tratamentos mais agradáveis ao paciente. 

figura 4 touca crioterápica
Fonte: Revista Pequenas empresas Grandes 
Negócios (2017).

Este aparelho pode resfriar a pele 
antes, durante e depois que a energia 
é aplicada. Além de não se envolver na 
prática do procedimento, ele age na região 
diminuindo a vermelhidão causada pela 
radioterapia (BLEYMED, 2014).

7. mecanismo de ação fisiológica 
da touca crioterápica

De acordo com Maluf (2017), a 
quimioterapia tem como principal efeito 
colateral a queda de cabelo, que afeta a 

  Local: sendo eles, cirúrgicos e 
radioterápicos.
  Sistêmico:  quimioterapia , 

hormonioterapia e terapias biológicas.
Já a Radioterapia é um tratamento 

que se utiliza da radiação para anular 
um tumor ou difi cultar que suas células 
evoluam. Ela tem alguns tipos que são:
 Radioterapia Curativa: Visando a 

cura do paciente
  Radioterapia Pré-Operatório 

(prévia ou citorredutora):  Feito 
previamente á cirurgia e para diminuir 
o tumor.
 Radioterapia Pós- Operatório (pós-

quimioterapia (radioterapia profi lática): 
Com o intuito de exterminar cabíveis 
focos microscópios do tumor.
 Radioterapia Paliativa: Determinada 

para o tratamento local do tumor primário 
ou de metástase, não influenciando a taxa 
de sobrevida generalizada do paciente.

No que se refere à Quimioterapia, 
trata-se de um tratamento sistêmico do 
câncer que usa fármacos administrados 
regularmente conforme o processo 
terapêutico adotado, que se dividem 
em: quimioterapia curativa, quimioterapia 
prof ilática, quimioterapia previa, 
quimioterapia paliativa e quimioterapia 
para controle temporário da doença.

5. fisiopatologia da queda capilar 
em pacientes em tratamento para 
o câncer de mama

S o are s  (2012)  d e fe nd e  qu e 
basicamente a quimioterapia age nas 
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 indicações

De acordo com a reportagem da revista 
Pequenas empresas Grandes negócios, 
a indicação para esse tratamento é para 
pacientes com câncer de mama, mas 
também pode ser utilizado para outros 
fi ns (OLIVEIRA, 2017). 

8. parâmetros do aparelho

conclusão 

Por ser um aparelho com lançamento 
recente no mercado, ainda não se tem 
muitas comprovações clínicas, mas os 
resultados que foram obtidos tiveram 
efi cácia acima das expectativas. Não 
existem estudos científi cos referentes 
ao uso dessa touca, pois como citado 
anteriormente seu lançamento foi em 
outubro de 2017.

Há necessidade de estudos e 
verifi cações eletroterápicas relacionados 
aos parâmetros, pois durante as 
pesquisas para composição deste 
trabalho não foram encontradas 
informações sobre tempo de aplicação, 
quantidade de sessões e quando se inicia 
o tratamento. Entretanto, independente 
da escassa fonte de informação, a touca 
Capelli Freddo é um avanço na medicina 
e visa valorizar o bem-estar do paciente, 
reduzindo o efeito colateral tão temido 
que é a queda de cabelo.

Por fi m, ressalta-se que, de acordo com 
o presente estudo, o Bacharel em Estética 
se encontra devidamente capacitado a 
exercer aplicação da touca crioterápica 
(mediante formação do manuseio 
do aparelho), assim como outros 
procedimentos estéticos destinados aos 
cuidados palitativos. Entretanto, a prévia 
autorização do médico oncologista se faz 
indispensável.

aparência e a autoestima do paciente. 
É em função desta consequência, que 
a touca gelada existe. A mesma pode 
diminuir ou até evitar a perda de cabelos. 
Ela age diminuindo a temperatura do 
couro cabeludo e com isso os vasos 
sanguíneos que irrigam o folículo capilar 
se contraem, dessa maneira o fluxo de 
sangue na região é reduzido e a quantidade 
de remédios quimioterápicos que chega até 
os folículos também e reduzida. 

O paciente usa a touca durante a 
sessão de quimioterapia, havendo a 
necessidade de umedecer 20 minutos 
antes o couro cabeludo para facilitar a 
aderência. Por ser, extremamente, fria é 
usada outra touca (dessa vez cirúrgica) 

para proteger a cabeça do paciente. É 
importante o usuário consultar antes um 
médico com intuito de saber se é indicada 
ou não a utilização da touca.

Houve métodos que testaram os 
efeitos colaterais da quimioterapia e, 
também de medicamentos para minimizar 
tais efeitos favorecendo a qualidade de 
vida do paciente. Pode-se citar como um 
desses métodos a pesquisa realizada com 
140 (cento e quarenta) pacientes com 
câncer de mama específi co, que foram 
divididos em dois grupos. Um grupo foi 
usuário da touca Capelli Freddo durante 
as sessões de quimioterapia, enquanto 
o outro grupo realizou o tratamento de 
maneira padrão, ou seja, sem a touca. 
(MALUF, 2017). Como resultado do teste 
ocorreu o seguinte: o grupo que não 
fez uso da touca durante as sessões 
apresentou queda dos cabelos. Já 50% 
(cinquenta por cento) dos usuários do 
grupo que fez uso da touca, mantiveram 
seus cabelos. Ou seja, numa escala 

tabela de parâmetros

Temperatura De -35ºC a -10ºC
Tempo de Aplicação Durante a sessão de quimioterapia
Necessária autorização médica? Sim
Quantidade de sessões Informação não encontrada
Quando inicia o uso? Informação não encontrada

  Fonte: Maluf (2012); Fabinject (2011).

de 2 em cada 4 pacientes obtiveram o 
privilégio de conservar sua autoestima 
e seus cabelos.

 contraindicações 

De acordo com o manual do Fabricante 
Freddo, as contraindicações são: não 
aplicar o ar frio na região periorbital 
ocular, não aplicar diretamente nos locais 
que estejam com processos tumorais, 
pacientes portadores de infecções agudas 
e afecções cutâneas (BLEYMED, 2014).
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U m  n o v o 
a c r e d i t a r !

QUERIDA LEITORA,
Nosso primeiro artigo vai se dedicar ao Novo 
ano, a chegada dele em nossas vidas, as nossas 
expectativas para um novo acontecer.

ANO NOVO, VIDA NOVA?
Porque nova? Estaremos cansados da velha vida? Mas não foi 

a estória que escrevemos para nós mesmos?
Tantas questões e uma simples resposta: nada muda se não 

fizermos nós mesmos as mudanças. 
Estou escrevendo sobre mudanças e não promessas enganadoras.
Todo início de ano nos olhamos com olhar mais crítico, porém 

cheio de esperanças, e juramos para nós mesmas que “este ano 
vai ser diferente...”.

E o ano vem... o ano vai... e muitas pendências permanecem ali.
O que será que queremos mudar de verdade?
A cada novo ano parece que ganhamos um voucher para uma 

nova viagem em nossa própria vida. Como se a troca do número 
do ano estabelecesse uma nova etapa para um recomeço e assim 
pudéssemos sempre recomeçar.

MAS SERÁ QUE FINALIZAMOS?
Aquela dieta que nunca foi concluída; a viagem dos sonhos, que 

fica nos sonhos porque não traçamos metas para realizá-la; o novo 
visual; os cursos e as mais caras relações afetivas.

Será que de alguma forma este poder sonhar, desejar, nos faz tão 
bem que o guardamos no lugar fictício da promessa do ano novo, 
sabendo que ali estará seguro para ser sonhado no ano seguinte? 
È uma grande possibilidade.

A marca do final do ano começa nos demonstrando o não 
realizado, aquilo que não deu tempo para ser concluído ou nem foi 
trabalhado. Percebemos que muitas coisas que gostaríamos de ter 
realizado ficaram para trás. E a quebra da continuidade anual, com 
a mudança do calendário surge para nós como uma nova chance. 

MÔNICA NICOLA
Psicanalista

Talvez esta forma de planejar, estabelecer metas para o futuro 
venha apenas para dar a garantia de que estaremos vivos lá na 
frente e que,além disso, temos uma agenda a cumprir.

Para as mulheres, cada ano que passa significa um aprendizado. 

PORQUE PARA AS MULHERES?
Por que somos nós as reflexivas, as que buscamos nos erros 

uma dose do acerto. 
Não são os homens que não gostam de conversar sobre as 

relações? Pois é, eles perdem a chance de refletir e com isso 
poder tentar mudar.

Já que gostamos deste comportamento temos que fazer dele 
uma ponte para alcançarmos melhores momentos em nossas vidas 
e assim irmos buscar o tal do equilíbrio.

Amadurecer emocionalmente é uma tarefa árdua, pois vem 
precedida de alguns ou muitos tombos e escorregadas, mas o que 
bate fundo a cada passagem do ano nas mulheres é a passagem 
do tempo sobre a pele.

SERÁ QUE NÃO PODERÍAMOS AMADURECER SEM APODRECER?
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Sempre brinco com minhas amigas que Deus é sábio, pois 
com o passar dos anos vai nos tomando de volta algumas coisas, 
entre elas a visão que é para não vermos direito o espelho e não 
sofrermos tanto. Mas como toda mulher é teimosa, colocamos 
óculos e pronto ali estamos nós, tão mais maduras e sábias por 
dentro e tão mais gastas por fora. . 

COMO DIMINUIR O IMPACTO?

Agora está cada vez mais fácil com toda gama de equipamentos, 
cirurgias, produtos. Só envelhece quem quer, ou melhor quem pode.

O custo da eterna juventude pode causar mais estresse que 
uma simples ruguinha. Não são todas as mulheres, ouso dizer 
que são poucas as mulheres, que podem realmente retardar o 
envelhecimento.

Então vamos nos ocupar das que não podem retardar, apenas 
amenizar.

Vamos pensar neste adorável passar dos anos em nossas mentes, 
em nossas vidas em nosso corpo. 

Vamos nos comportar como um rio meandrante que vai passando 
cortando lindas paisagens, às vezes tortuosas, às vezes tendo 
que criar caminhos para passar, passando por muitos obstáculos, 
desaguando em quedas ruptas, com a força das cachoeiras, sendo 
carregado até uma zona de mansidão, onde começa tudo de novo.

Estas somos nós. 
A cada ano é um recomeçar e não um começar. Podendo usar  

com maestria aquilo que o ano anterior me ensinou; podendo olhar 
pra trás com respeito pelas  perdas e ganhos e podendo até gostar 
dos erros que  ensinaram a acertar.

Lembro que nós não temos um manual de instrução, e cá entre 
nós se viéssemos com um não ia adiantar muito porque a gente 
não lê mesmo.

Cada Ano Novo serve para que possamos fazer novas listas de 
coisas não realizadas e que se repetem ano após ano, para que 
um dia quem sabe possamos concretizá-las num momento em 
que reconheçamos que devem passar do lugar do desejo e entrar 
no lugar da prioridade.

ESTA É ENTÃO A PALAVRA CHAVE? PRIORIDADE.
Sabemos quais são e nos esforçamos para cumpri-las.
Nosso corpo agradece quando o incluímos entre elas.
Quando descobrimos que podemos fazer exercícios para 

melhorar nossa fadiga diária; quando percebemos que os cremes 
da manhã e da noite não são obrigações são uma dose de carinho; 
quando nossa alimentação passa a ser mais saborosa nas cores, 
no sabor e menos na compulsividade e quando paramos de nos 
compensar erroneamente pelas perdas.

Finalmente nos damos conta que estamos crescendo, nos 
tornando cada vez mais femininas dento do cotidiano duro ao 
qual nos submetemos para sobreviver.

 Estamos aprendendo a cada virada do ano a virar com ele uma 
página da nossa estória, sem apagá-la, podendo consultá-la sempre.

Então a cada ano renovamos nossos votos de cumplicidade 
com nós mesmas.

Precisamos então de uma taça de champagne, um olhar maroto 
e um sorriso aberto para receber o novo ano no calendário, brindar 
a ele e deixa-lo perceber que sabemos quem ele é, que ele não vai 
nos enganar com falsas promessas.

Ano Novo, de novo, 
mas um novo acreditar!
Que cada uma de nós, possa 
realizar ao menos um desejo, 
o de estar bem consigo 
mesma! Feliz 2019!
Artigo exclusivo Vida estética
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BIOAGE

LIPO REDUX TERMOGEL CAFEÍNA 24H

Com ação redutora de medidas e celulite, ativa 
o metabolismo, promovendo aquecimento e vaso 
dilatação local (hiperemia). Possui performance 
potencializada por 2 tecnologias exclusivas: Bio-
Nano Slim (DNA Tecnológico) e Cafeína 24h. 

SAC 0800-020-1739
www.bioage.com.br

1
BUONA VITA 

PALIAR CREME

Creme corporal com excelente deslizamento, 
formulado em base biocompatível, com fórmula exclusiva 
do HDNR System, combinando ingredientes que se 
completam e colaboram para fortalecer e recuperar a 
barreira cutânea, devolvendo e preservando a proteção 
e hidratação natural também pela presença de Ômega 3 e óleo vegetal. 
Proporciona sensorial aveludado e sensação de bem-estar.  Indicado também 
para peles sensibilizadas.

PALIARFLAN

Óleo corporal com excelente deslizamento, formulado em 
base biocompatível, com fórmula exclusiva do HDNR System, 

combinando ingredientes que se completam e colaboram 
para fortalecer e recuperar a barreira cutânea, devolvendo e 

preservando a proteção e hidratação natural .Proporciona 
sensorial aveludado e sensação de bem-estar.  Indicado 
também para peles sensibilizadas. Facilitador das manobras 
de massagens terapêuticas, relaxantes e drenagem linfática.
SAC (41) 3023 1855
sac@buonavita.com.br

2
SAMANA

CLASSIC PRO

Ativos Multifuncionais na Dose Certa. 
Fluídos Concentrados de Ação Potente e 
Versatilidade em Diversos Protocolos Faciais. 

Creme corporal com excelente deslizamento, 
formulado em base biocompatível, com fórmula exclusiva 
do HDNR System, combinando ingredientes que se 
completam e colaboram para fortalecer e recuperar a 
barreira cutânea, devolvendo e preservando a proteção 

PALIARFLAN

Óleo corporal com excelente deslizamento, formulado em 
base biocompatível, com fórmula exclusiva do HDNR System, 

combinando ingredientes que se completam e colaboram 
para fortalecer e recuperar a barreira cutânea, devolvendo e 

preservando a proteção e hidratação natural .Proporciona 
sensorial aveludado e sensação de bem-estar.  Indicado 
também para peles sensibilizadas. Facilitador das manobras 
de massagens terapêuticas, relaxantes e drenagem linfática.
SAC (41) 3023 1855
sac@buonavita.com.br

3
BELLE BONELLI

PEARLY BOOSTER

Caviar creme Nutritivo DNA ACTION 
antienvelhecimento. Pérolas com booster 

de ativos nanotecnológicos 
e benefícios rapidamente 
perceptíveis que nutrem 
e  p r o m o v e m  a ç ã o 
antioxidante, regeneradora 
e imunoestimulante. Possui 
ação anti-inflamatória e 
regeneradora das células 
e p i te l ia is ,  c o m aç ã o 
ume ctante  d iminui  o 
ressecamento causado pelo 
envelhecimento natural. 
Potente ação antirruga e 
antioxidante.
SAC 0800 883 0668
www.bebellecosmeticos.com.br

3
de ativos nanotecnológicos 
e benefícios rapidamente 
perceptíveis que nutrem 
e  p r o m o v e m  a ç ã o 
antioxidante, regeneradora 
e imunoestimulante. Possui 
ação anti-inflamatória e 
regeneradora das células 
e p i te l ia is ,  c o m aç ã o 
ume ctante  d iminui  o 
ressecamento causado pelo 
envelhecimento natural. 
Potente ação antirruga e 
antioxidante.
SAC 0800 883 0668
www.bebellecosmeticos.com.br

6
COSMOBEAUTY 

CRYSTAL ESSENCIALY

Atua como uma decapagem quimioabrasiva de alto impacto agindo 
a partir do polimento do Estrato Córneo, promove o turnover celular 
e impulsiona o aumento da fi rmeza da pele com ação na redução 
de rugas e fi rmeza, atividade antiglicante e preenchedora 
de linhas e vincos.Rica em Cristais de Diamante e Células 
Troncos Vegetais que devolvem a radiância de uma pele jovem 
e a organização de toda estrutura dérmica atuando como um 
arquiteto antienvelhecimento.

SAC (11) 4196-1500 
www.cosmobeauty.com.br 60
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Troncos Vegetais que devolvem a radiância de uma pele jovem 
e a organização de toda estrutura dérmica atuando como um 

SAC (11) 4196-1500 
www.cosmobeauty.com.br

LIPO REDUX TERMOGEL CAFEÍNA 24H

Com ação redutora de medidas e celulite, ativa 
o metabolismo, promovendo aquecimento e vaso 
dilatação local (hiperemia). Possui performance 
potencializada por 2 tecnologias exclusivas: Bio-

SAC 0800-020-1739
www.bioage.com.br

Desenvolvidos para potencializar os tratamentos faciais, 
os fluídos são compostos por ativos que melhoram a 
saúde da pele, de acordo com a necessidade. Oferece um 
tratamento seguro e efi caz que contempla uma sinergia 
de ativos rejuvenescedores, antioxidantes, reparadores, 
clareadores e cicatrizantes de última geração, que age 
como uma alquimia única, garantindo alta performance 
e versatilidade nos resultados.
SAC (11) 4195-7312  
www.samana.com.br

ELLEMENTTI

SKIN CONTROL A linha Skin Control conta com o 
ativo Green Leaf Complex,  um complexo 
exclusivo da Ellementti Dermocosméticos, 
que combina 3 ativos biotecnológicos 
com ampla ação anti-inflamatória e 
antioxidante. Além disso, controla a 
oleosidade, reduz comedões, purifi ca 
os poros e refi na a textura da pele.
SAC (11) 4479- 8766

www.ellementti.com.br

5


	capas 175
	sumario val final
	Estética Paliativa e Oncologia Estética Vanessa REDUZIDA
	CUIDADOS PALIATIVOS E O HUMANIZAR felipe final
	cosmetologia aplicada isabel pag 22 ...
	SEGURANÇA E EFICÁCIA DA ELETROTERAPIA ESTETICA paula frança COM COLUNA SAMANA DR, LUIZ
	CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM NEOPLASIAS MALIGNAS claudia andrade
	CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES COM NEOPLASIAS MALIGNAS claudia andrade
	comportamento ano novo 2 paginas
	galeria 175 ellementti

