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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – TECNOLOGIA EM ESTÉTICA 
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PROFESSORES AVALIADORES: Renata Petruci Flumian e Elaine da Silva 
Kraievski Ruiz. 
 
 
1. TÉCNICAS DE FORTALECIMENTO ABDOMINAL 
 
Karina Cardoso Pessopani; Deigilam Cestari Esteves; Maria Dovaneide de Souza; Graciela Junqueira 
de Abreu. 
 
RESUMO  
O trabalho intitulado “Técnicas De Fortalecimento Abdominal”, trata-se de uma pesquisa de revisão 
bibliográfica, realizada em livros da área e artigos científicos e foi dividido em tópicos como o 
introdutório, anatomia muscular do abdômen, flacidez muscular, corrente russa, intervenção 
profissional da eletroterapia no fortalecimento muscular e considerações finais, com o objetivo de 
examinar as consequências da corrente russa na tonificação da musculatura abdominal. O 
fortalecimento abdominal é uma forma de melhorar e preservar a saúde muscular, permitindo 
movimentos mais seguros e autossuficientes. A prática de fortalecer os músculos é importante não só 
para saúde deles, é também parte de cuidado com ossos, pois quanto mais resistente a tensões, mais 
susceptíveis tornam-se a fraturas. Além dessa função, a corrente russa ainda é utilizada no tratamento 
de flacidez tissular, o que melhora o aspecto da ¨casca de laranja¨ da pele com celulite e flácida. O 
interesse pelo tema surgiu ao perceber que apesar da corrente russa ser um equipamento bastante 
utilizado nas clinicas de estética, ainda há poucas pesquisas realizadas a respeito desse equipamento 
como um fortalecimento abdominal. Para facilitar o estudo, o trabalho foi dividido em tópicos como o 
introdutório, anatomia muscular do abdômen, flacidez muscular, corrente russa, intervenção 
profissional da eletroterapia no fortalecimento muscular e considerações finais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: corrente russa; flacidez abdominal; fortalecimento muscular. 

 
 
2. ONICOCRIPTOSE: Unha Encravada, Causas e Tratamento 
 
Dayra dos Santos Rodrigues da Silva; Maria Dovaneide de Souza; Graciela Junqueira de Abreu; 
Deigilam Cestari Esteves 
 
RESUMO  
A lâmina ungueal (unha) possuí consistência dura, está localizada sobre o leito ungueal e não tem 
coloração, ela tem afinidade de revestir e proteger cada dedo, revelar doenças sistêmicas, além de ter 
fins estéticos. Podem ocorrer várias alterações patológicas, dentre elas está a onicocriptose (unha 
encravada), onde milhares de pessoas sofrem, sendo elas homens, mulheres, jovens e crianças. Pode 
ser causada por múltiplos fatores, tais como, corte inadequado da unha, uso de meia de material 
sintético, peso corporal, calçados apertados, traumas, excesso de transpiração. A técnica de 
fenolização é apresentada nesse trabalho como forma de tratamento para a devida patologia, ela 
consiste na aplicação um ácido que destrói a parte encravada e o local cicatriza mais rapidamente, sem 
necessidade de cortes e pontos. Outra técnica é espiculaectomia que é a remoção da parte da unha 
que está encravada usando instrumentais adequados e as órteses que consistem na correção do corpo 
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ungueal com curvatura acentuada ou encravada, assim proporcionando excelentes resultados, fazendo 
com que a lâmina deformada, volte a ter um formato normal. O objetivo da pesquisa é buscar 
conhecimento referente ao aparelho ungueal, sobre a patologia, suas causas e formas de tratamentos 
da maneira correta com um profissional capacitado. Os materiais estudados são datados entre 1995 e 
2020. 
 
PALAVRAS-CHAVE: onicocriptose; patologia; tratamento, 

 
 
3. O USO DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO TRATAMENTO DA ACNE 
 
Isabely Oliveira Santos; Maria Dovaneide de Souza; Deigilam Cestari Esteves; Graciela Junqueira de 
Abreu 

 
RESUMO 
O presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, em que se discute sobre o uso dos óleos 
essenciais, fitocosméticos, que vem ganhando bastante espaço na área da estética, como auxiliares 
em protocolos para tratamento de acne, uma afecção cutânea que se apresenta principalmente em 
pessoas mais jovens, no entanto, quando não tratada pode perdurar até a vida adulta. E é justamente 
por ser uma patologia tão comum que há a preocupação de se produzir recursos terapêuticos cada vez 
mais eficazes, o que resulta em um grande leque de opções de tratamento, que por sua vez 
correlacionam técnicas que visam amenizar e melhorar o aspecto da pele acometida. Assim, é 
apresentado como uma dessas técnicas, o uso dos óleos essenciais, substâncias que possuem 
propriedades medicinais, com funções bactericida, analgésica, antisséptica, calmante e regeneradora. 
Essa pesquisa teve como principais objetivos demonstrar os benefícios que os diversos tipos de óleos 
essenciais podem trazer ao tratamento contra a proliferação de acne, bem como sua diversidade de 
métodos de aplicação, o que demonstra sua multifuncionalidade e complexidade ao introduzi-lo em um 
protocolo. Para obter os resultados esperados foi feita uma revisão das literaturas mais atualizadas que 
possuíam o tema procurado a fim de ampliar o conhecimento sobre do assunto referido. 
 
PALAVRAS-CHAVE: acne; óleos essenciais; tratamento. 

 
 
4. MASSAGEM TERAPÊUTICA, RELAXAMENTO CORPORAL E SEUS 
BENEFÍCIOS 
 
Dayane Lazaro Cordeiro; Maria Dovaneide de Souza; Graciela Junqueira de Abreu; Deigilam Cestari 
Esteves 
 
RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão literária sobre a massagem terapêutica, 
destacando seu relaxamento corporal e seus benefícios. A literatura pesquisada evidenciou que a 
massagem terapêutica é arte científica e o sistema de avaliar e aplicar manualmente e 
sistematicamente uma técnica ao tecido mole superficial da pele, músculos, tendões, ligamentos e 
fáscias, bem como as estruturas que estão dentro do tecido superficial, no meio da mão, do pé, do 
joelho, do braço, do cotovelo e do antebraço. A técnica manual envolve aplicação sistemática de toque, 
alisamento (euffleurage), fricção, vibração, percussão, amassamento, alongamento, compreensão ou 
ativos e passivos de articulação dentro de âmbito normal de movimento fisiológico. Também estão 
incluídas aplicações agregadas externas, de água, de calor e de frio, a fim de manter uma boa condição 
física e saúde pela normalização e melhora do tônus muscular, promovendo o relaxamento, 
estimulando a circulação e produzindo efeitos terapêuticos sobre os sistemas respiratórios e nervoso, 
além das interações entre todos o sistema do corpo. Esses efeitos pretendidos são realizados por meio 
de conexões fisiológicas e psicológicas. Partindo do pressuposto buscou-se apropriar dessas 
informações por meio de pesquisa bibliográfica através de livros, artigos entre outros que apontam a 
definição da massagem terapêutica, os tratamentos, benefícios, indicações e contra indicações dessa 
massagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: benefícios; massagem terapêutica; relaxamento corporal. 
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5. TRATAMENTO PARA HASTES CAPILARES COM ÊNFASE NOS BENEFÍCIOS 
DE DIVERSOS COSMÉTICOS 
 
Lo-ruama Tainara Ribeiro Dos Santos; Deigilam Cestari Esteves; Graciela Junqueira de Abreu; Maria 
Dovaneide de Souza 
 
RESUMO  
A presente pesquisa aponta um estudo bibliográfico relacionado a técnica de tratamento para hastes 
capilares com ênfase nos benefícios de diversos cosméticos. É importante saber que os danos externos 
do desenvolvimento da haste capilar podem ser, se considerar os Princípios Ativos utilizados de acordo 
com a estrutura dos fios. O profissional cabeleireiro deve estar sempre atualizado nos avanços 
tecnológicos, atento ao uso de produtos registrados pela ANVISA e conhecerem as patologias que 
envolvem a estrutura capilar (BIONDO, DONATTI, 2014). O trabalho se fundamenta na compreensão 
de que a profissão do cabeleireiro é cada vez mais reconhecida e desejada, e essa realidade demanda 
profissionais competentes e bem informados, capazes de acompanhar as mudanças tecnológicas. Os 
cabelos servem para proteger a cabeça das radiações solares e da abrasão mecânica, além de ser um 
aliado estético dando forma e valorizando o rosto. O estudo busca observar se os ativos trarão 
benefícios a haste capilar, melhorando a elasticidade, retendo a umidade sobre os cabelos, 
proporcionando brilho e maciez, podendo agir no córtex, e reconstruir as fibras capilares. Serviram 
como base de dados livros, artigos e meios eletrônicos disponíveis para acesso nas plataformas de 
pesquisa. As palavras chave empregadas para busca foram destacadas como: cuidados capilares; 
princípios ativos, tratamento 
 
PALAVRAS-CHAVE: cuidados capilares; princípios ativos, tratamento. 

 
 
 
 


