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É A S O M A D O S TR A TA M E N T OS E E SPECIA LIDA D ES
QU E L E VA M A O M E L H OR RESULTA D O
A DermaBlue se destaca por ser uma empresa que tem como base a
interdisciplinaridade, pois essa ‘soma’ não só garante um resultado melhor
como possibilita um tratamento completo.
Cada atendimento é personalizado. Acreditamos que é isso que faz a diferença.
Nosso objetivo é gerar resultados de alta performance de acordo com as
necessidades apontadas pelo cliente, mas respeitando a beleza de cada idade.
Para isso, contamos com uma equipe diversificada e altamente qualificada
de profissionais que unem a prática acadêmica com a experiência clínica,
possibilitando que todos os tratamentos sejam respaldados na ciência. Isso é
possível porque a DermaBlue possui um núcleo de pesquisas que sempre conta
com as mais modernas técnicas do mercado, além de lançar novos conceitos
de terapias estéticas. Dessa forma, nossos clientes estão sempre inteirados
sobre o que há de mais novo em procedimentos estéticos.

S OB R E A D E R M A B L U E
A experiência do cosmetólogo Rafael Ferreira no mercado da cosmetologia e da estética
é o que possibilita esse novo olhar e uma gestão inovadora. Após dez anos de estudos
acadêmicos e pesquisas realizadas no Brasil e no exterior, o cosmetólogo sentiu a
necessidade de ter uma clínica diferente. Em uma de suas especializações na Itália, foi
convidado para ser pesquisador clínico do Instituto Mezzo. De volta ao Brasil, se tornou
responsável por uma unidade do instituto localizada no bairro da Mooca (SP). Ao longo
de três anos de atividade, a empresa teve grandes saltos de crescimento por conta dos
ótimos resultados alcançados. Assim, foi necessário desmembrar o núcleo acadêmico
do núcleo clínico, possibilitando o nascimento da DermaBlue, empresa focada em
tratamentos estéticos faciais, corporais e capilares que busca na ciência o respaldo para
todos os procedimentos. Além dos tratamentos estéticos, também é possível fazer cursos
voltados para aprimorar as habilidades dos profissionais da área.
Atualmente, a DermaBlue tem parcerias sólidas com renomados profissionais da área de
saúde estética.

Dr. Rafael Ferreira

S OB R E O A U TO R

D R . R A FA E L F E R R E I R A
Rafael Ferreira é formado em Farmácia e
pós-graduado em Marketing e MBA em
Cosmetologia. É mestre em Ciências da
Saúde; doutorando em Medicina Celular
e Molecular pela Faculdade de Medicina
do

ABC

e

professor

universitário.

Atualmente, é chefe da equipe de
Pesquisa em Segurança e Eficácia
Cosmética

na

FMABC,

pesquisador

do Instituto Mezzo de Cosmetologia e
Estética e diretor da DermaBlue.
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1 - RECEPÇÃO
Existe um sábio ditado que a primeira impressão é a que fica, pois bem podemos
adequar este ditado para nosso cenário da estética para a primeira impressão é a
que encanta ou destrói.
A recepção é o primeiro ponto de contato do cliente com os seus serviços, portanto
é a primeira parte da experiência e o elo de ligação entre o mundo externo e o seu
trabalho.
Muitos dos nossos clientes são perdidos ou conquistados neste primeiro contato e
alguns elementos são fundamentais para a experiência começar positiva.
Existe uma diferente gritante entre ser um atendente e ser um recepcionista,
receber pessoas é lidar com emoções, expectativas e sonhos.
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É muito comum aquele perfil robótico de atendimento em algumas
estéticas, só que o cliente da estética tem um perfil comportamental
totalmente diferente do paciente com complicações de saúde, ele
gosta de ser adornado, precisa se sentir confiante pois está prestes
a realizar mudanças na sua vida por conta da mudança de visual.
Apesar de ter esperança de que esta mudança irá melhorar seu
desempenho social e autoconfiança fatores externos precisam
reforçar a confiabilidade que o lugar transmite e o bom recepcionar
para isto torna-se fundamental.
O que define uma recepcionista é, basicamente, a tarefa de atender
e dar apoio ao público com atenção e simpatia, repassar todos os
informes para que o cliente não se sinta perdido. É claro que, além
do básico, existem certas qualidades que dão maior destaque ao
perfil desse tipo de profissional, por isso, qualificar sua equipe é
muito importante.
Um dos erros mais comuns é acreditar que o recepcionista é um
funcionário que não demande de qualificação, na verdade ele deve
ser um dos mais qualificados do corpo administrativo, pois ele é
fundamental na fidelização do cliente e venda de serviços extras,
então vale lembrar que um salário diferenciado ou impulsionado
por metas de produtividade não são prejuízos para a empresa, mas
sim formas de investimento para ampliação de arrecadação.
Para tanto torna-se fundamental que o recepcionista apresente:
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Organização
Permite à recepcionista ter mais tempo para dar atenção ao que
realmente interessa: atender seus clientes. Manter seus serviços e
horários de forma organizada evita que seja necessário perder tempo
na realização das tarefas diárias ou pedir ajuda ao gerente o tempo todo,
o que não é legal. Para não perder o foco, esquecer tarefas ou desviar a
atenção do cliente é fundamental que ele sempre ande com um diário
de bordo, que é um caderno de afazeres, desta forma condensa-se as
informações, não se perde tarefas e não ficam inúmero bilhetes de
anotações sobre a bancada de atendimento.
Responsabilidade: Ser responsável é garantir que todo o trabalho
delegado para a recepcionista será benfeito e realizado dentro do
prazo, por isso essa característica é tão importante. Se a funcionária
cometer algum erro, deve tomar isso como um aprendizado para si
e não buscar desculpas. Se for responsável, uma recepcionista tem
quase tudo para dar certo na sua função. O que reforça a importância
de um bom treinamento e reciclagens de conhecimentos, pois a chefia
só pode cobrar aquilo que foi ensinado ao funcionário.

Imparcialidade
Antes de qualquer atendimento, uma boa recepcionista age de forma
imparcial, seja em relação à aparência do cliente, ao seu modo de
falar e aos seus desejos. Uma boa recepcionista não deve diferenciar
ou favorecer determinados clientes, pois isso pode transparecer
arrogância, o que pode pegar mal para o estabelecimento. Portanto,
uma boa recepcionista preza pelo atendimento de qualidade a todo e
qualquer hóspede. Fazer o cliente se sentir em casa e parte do contexto
facilita o processo de venda, inclusive ela já pode iniciar a vendagem
intuitiva neste momento, ou seja, quando mais respostas sim ela
induzir o cliente falar e responder, mais fácil a conversão de tratamento
acontecerá, as perguntas podem inclusive ser simples como o seu
nome é Maria certo, essa é uma estratégia de vendas, e vale lembrar
que a venda inicia-se na recepção.
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Criatividade
Ser criativa é uma característica desejável para uma recepcionista, já que
auxilia no bom atendimento ao cliente e para estabelecer boas relações
com ele. Sempre mantendo a postura, é possível usar o pensamento
criativo para encontrar soluções viáveis para situações inesperadas ou
para lidar com problemas com a disponibilidade de agenda. Sempre
ela tem que mostrar que ela tentará de todas as formas encontrar
respostas para os problemas do cliente.

Lealdade
Por último e não menos importante, a lealdade de uma recepcionista
garante a confiança do gerente, pois ele sabe que tem em sua equipe
alguém que pode contar para qualquer coisa. Ser leal, nesse caso,
significa se sentir responsável pelo local que trabalha, mantendo
dedicação total para que tudo saia perfeito além de manter o sigilo das
informações internas, e uma das maneiras mais assertivas para manter
a lealdade é com recompensas monetárias, por isso metificações para
a recepção podem ser formas de incentivo interessantes, não pela
pressão de vendagem, lembre-se que a recepção é um lugar leve até
mesmo para as metas, mas sim pelo reconhecimento de um trabalho
bem feito.

Portanto o espaço da recepção deve ser
Leve e aconchegante: o cliente deve se sentir

em casa, mas

também vislumbrar seriedade e glamour.

Apresentação da recepcionista: sempre elegante e discreta
deve usar roupas formais, ter maquiagem discreta, cabelos bem
peteados e a pele bem tratada, invista inclusive em tratamentos para
ela, assim ela vende duas vezes o seu trabalho, com os resultados e por
saber detalhar a experiência.

Organizada e limpa:

organização e limpeza transmitem a

ideia de eficácia e segurança, tudo o que um paciente quer em um
atendimento estético.
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2 - ES CUTAR E O B S E R VA R
A estética se diferencia de um atendimento de saúde convencional pelo simples
fato do paciente não vir buscar uma resolução imediatista para uma doença física,
mas sim uma esperança de resolução para algo que afeta sua saúde emocional.
Os agentes causadores devem ser bem definidos pois quando tratamos da pele do
paciente é fundamental entender se a alteração visual é decorrente de desordem
fisiológica ou de somatização de problemas emocionais, mas só é possível enxergar
a esta diferença após ouvir o paciente.
Nossa avaliação deve ir além dos relatos convencionais que desencadearam
a disfunção inestética, por exemplo, se um paciente chegar reclamando das
manchas do rosto, estas podem ir muito além da simples exposição solar.
A primeira coisa fundamental a se observar enquanto o paciente descreve seu
histórico é se é uma mancha de perfil patológico ou não, a estética não lida com
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o patológico somente com as disfunções inestéticas, caso seja
identificada irregularidades que levem a acometimento para a
saúde do paciente, independente da queixa apresentada, este
deve ser encaminhado para o médico.
Após ter certeza de que se trata de uma disfunção inestética
escute com atenção o relato do paciente com relação a como
surgiu a mancha, pois isso dará o norte de quais gatilhos
fisiológicos desencadearam a alteração e quais as metodologias
disponíveis para reversão do problema.
Escute além do que ele está achando fundamental, pergunte
sobre situações que podem estar balançando seu emocional
ou nível de estresse, pois estas condições podem desencadear
respostas inflamatórias no organismo que induzem a produção
de hiperpigmentações teciduais.
Outro detalhe é que a regionalidade das manchas podem indicar
outras desordens fisiológicas, por exemplo, manchas na ponta
do queixo podem ser decorrentes de problemas nos rins, vale o
questionamento de como está a função renal do paciente antes
de fechar a terapêutica, mesmo porque se a desordem fisiológica
permanecer o tratamento vai ter baixa repercussão de resultados.
Entenda que por mais que uma metodologia gere ótimos
resultados elas não são para todos, imagine que um paciente
apresenta rugas suaves e se enquadra em todas as indicações
para o peeling com indução descamativa, mas você repara ao
longo da conversa que ele é um escoriador, ou seja, daqueles que
se cutucam, muito provavelmente ele não respeitará o processo
descamativo e puxara a casquinha, podendo gerar complicações,
para ele outro tipo de recurso, como a Rádio Frequência que
promove rejuvenescimento sem gerar descamação, seria mais
indicado.
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3 - F I C H A DE AVA L IAÇÃO
A ficha de avaliação e o recordativo de tudo que seja pertinente ao tratamento e
histórico do paciente.
É fundamental que ela seja de simples compreensão para o paciente, e de fácil
preenchimento para o profissional.
O paciente na ficha relata todos seus dados para cadastro e emissão de nota fiscal,
além de declarações pertinentes ao seu histórico de saúde, cirúrgico, medicações
e uso de cosméticos.
O histórico de saúde vai nortear a intensidade do seu tratamento e quais seriam
os recursos aplicáveis para aquele paciente, por exemplo, em um paciente
diabético técnicas de perfurações e cortes não devem compor a primeira opção
de terapêutica estética.
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As ações cirúrgicas nortearam o fechamento da indicação
terapêutica, suponhamos que seja um paciente que você
identificou que precisa elevar a ponta do nariz, identificou que a
toxina botulínica poderia ser o recurso para esta finalidade, e não
atentou ao fato cirúrgico do nariz do paciente, o qual cortou a
musculatura que seria neutralizada pela toxina, o seu tratamento
não apresentará efeito, devemos tomar muito cuidado com
isso, pois não gerar resultados é o menor dos nossos problemas,
poderíamos comprometer a saúde do paciente, imagine que
ele pode ser um portador de marca-passo e você escolhe como
metodologia terapêutica a Rádio Frequência, que pode interferir
no funcionamento do dispositivo médico.
O profissional da estética não precisa conhecer a fundo os
mecanismos de ação de todos os medicamentos, mas alguns
são de fundamental importância para a terapêutica, como
os fotosensibiliantes, podendo gerar casos de manchas em
terapêuticas inflamatórias, os corticoides, que podem neutralizar
as terapêuticas de renovação da matriz extracelular dérmica dentre
outros, este relato é fundamental estar na ficha, pois medicações
não devem ser suspensas para realização de atendimento estético,
o ideal é que feche a terapêutica medicamentosa para iniciar
as atividades estéticas, caso os princípios ativos não permitam
associação.
A proposta da terapêutica estética foca no uso do cosmético
para complementação da atividade clínica é fundamental que
durante o período de tratamento o paciente somente utilize os
produtos indicados pelo profissional, suspendendo o uso dos
demais cosméticos.
A ficha deve conter além de informações padronizadas, como
fototipo, tipo de pele e etc. espaços para observações do
profissional, espaço para registro de presença e espaço para
relato de atendimento.
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Todo atendimento deve ser datado e o que foi feito durante a sessão registrado, o
ideal seria até mesmo relatar o lote dos produtos utilizados para que se instaure
um processo de cosmetovigilância, desta forma é possível fazer um rastreamento
completo do histórico do paciente, elevando a ficha para um perfil de prontuário
de atendimento.
Outro ponto fundamental é que o profissional deve conhecer todos os termos
técnicos utilizados na ficha de avaliação, suponhamos que está na ficha nevos
rubi, é fundamental saber o que seria isso e como identificar clinicamente.
Exemplos de fichas de avaliação:
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4 - TERMO DE CONSENTIMENTO
O termo de consentimento é um documento no qual o paciente assina a ciência
das condições do tratamento.
Toda terapêutica envolve riscos, mesmo que mínimos, por exemplo, uma limpeza
de pele pode gerar uma mancha, e nem sempre isso acontece por despreparo do
profissional mas sim por característica individual do paciente.
Todavia ele deve ter noção destes riscos, de como ele evoluirá ao longo do
tratamento e o que esperar de resultados.
É fundamental que o termo apresente todas as contraindicações que possam
excluir o paciente da terapêutica, desta forma ele reforça que não tem nenhum
fator que impeça a realização do procedimento.
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Ele deve descrever todos os pontos negativos decorrentes da
terapêutica como vermelhidão, dor, sensibilidade dentre outros.
Deixar claro que o benefício da melhora supera os malefícios
para buscar um tratamento estético.
Declare tudo o que possa ocorrer, assim como uma bula de
medicamento, não é porque está na bula que acontecerá, mas se
acontecer o paciente já terá conhecimento do assunto.
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5 - FOTO DE REGISTRO
A foto é uma das partes mais importantes do registro de atendimento, ela é que
vai demonstrar o seu resultado.
Como o paciente se olha todos os dias, e geralmente quando inicia um tratamento
estético passa a se olhar cada vez mais, é normal ele se esquecer de como era a
pele no início do tratamento ou mesmo com a solução de um problema passar a
observar um segundo problema, por exemplo, tive uma paciente que veio tratar
as rugas da região do orbicular dos olhos, o famoso pé de galinha, ao término
do tratamento ela disse que ficou muito satisfeita com o resultado, mas que a
terapêutica tinha gerado uma mancha na sua testa, ao confrontarmos a foto do
antes e depois observamos que a mancha já estava lá desde o início, mas como as
rugas eram o incomodo maior ela nem reparava a mancha.
A foto deve ter condições para gerar um bom perfil de comparação, para isso é
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fundamental padronização.
Tire a foto sempre da mesma posição, angulação e incidência de
luz, de preferência para fundos escuros, assim o sua comparação
será bem facilitada.
Vale a pena investir em uma câmera e tripé.
Como dica extra, tome cuidado com o celular, principalmente se
for realizado algum procedimento que gerar sangramentos, pois
ele pode se tornar um agente de contaminação cruzada.
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6 - ASSOCIAÇÃO DE TÉCNICAS
A estética nos disponibiliza de um arsenal de técnicas, mas o mais difícil delas é
como padronizar uma associação positiva para potencializar os resultados.
A primeira coisa é que devemos conhecer o mecanismo fisiológico que cada um
dos recursos promove, um mecanismo de ação não pode ir de encontro com o
outro, por exemplo, digamos que um equipamento tem a proposta de inflamar a
pele e o outro tem a proposta anti-inflamatório, são mecanismo opostos que vão
se neutralizar e não vão poder promover melhora para o tecido.
Outra coisa, nunca utilizar recursos com o mesmo mecanismo de ação, imagine
esta situação, você escolhe um equipamento que tem como finalidade aumentar
a produção de ATP, e associa com outro método que tem a mesma finalidade,
no final do tratamento o tecido ficou tão estressado por excesso de estímulo da
mesma natureza que passou a produzir feedback negativo para a produção de
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energia.
A associação mais inteligente é a de sinergismo fisiológico, ou
seja os recursos agem em mecanismos de ação distintos que ao
término do tratamento somam as forças para melhores respostas
terapêuticas.
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7- IN & OUT
O conceito da prática clínica de estética evoluiu hoje, já se tem o entendimento claro
que a pele é um órgão complexo que está em contato direto com o organismo, e
que reflete a sua saúde também, o que nós faz levar em conta que se o organismo
não está em dia não tem como a pele ficar.
A estética moderna conta com uma nova avaliação, a avaliação do terreno
biológico do paciente, ou seja, quais as condições fisiológicas gerais que o paciente
apresenta pois regularizar estes sistemas é parte fundamental em uma abordagem
realmente positiva da pele, além de tratar de forma integral o organismo.
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Devemos levar em conta pontos importantes como:
• Hidratação fisiológica
• Estresse metabólico
• Estresse emocional
• Atividade radicalar
• Fator de exposição à fatores de risco
• Privação de sono
• Tipo da alimentação
• Hábitos diários
O profissional da estética vai tentar organizar um tratamento que
consiga atender as necessidades fisiológicas generalizadas bem
como as do órgão de tratamento específico, a pele.
Para isso ele deve lançar mãos de ativos que complementem
o tratamento, mas trate o organismo de forma sistêmica, esses
ativos são os nutracêuticos.
Esse poderoso combinado de vitaminas, minerais, aminoácidos,
proteínas, peptídeos, agentes antioxidantes e fitoativos
conseguem complementar a terapêutica estética tópica por
promoverem a reorganização das funções básicas do organismo,
resgatando sua homeostasia.
O combinado entre In&Out consegue promover simultaneamente
um tratamento de dentro para fora e de fora para dentro, elevando
os resultados do tratamento e a satisfação.
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8 - HOME CARE
O tratamento Home Care complementa o atendimento clínico e é parte
fundamental na obtenção dos resultados.
A pele exerce naturalmente a função barreira, que dificulta a permeação de
ativos funcionais e retarda sua entrada através do estrato córneo, desta forma é
importante sempre manter uma carga de ativos cosméticos na pele para que
esse tempo de permeação não seja prejudicado e que se tenha quantidade
suficiente de princípio ativo conseguindo vencer a função barreira para exercer a
sua atividade fisiológica.
Deve-se indicar a aplicação do home care ao menos duas vezes ao dia com a pele
limpa e manter a conduta até o término do tratamento, aonde deverá ser analisado
a manutenção do uso do mesmo produto ou substituição por uma formulação
tópica de manutenção de tratamento.

Página 22

Página 23

DEZ MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ DEVE INVESTIR EM UM CURSO DE HARMONIZAÇÃO FACIAL | D e r m a b l u e

9 -ACOMPANHAMENTO APÓS
A SESSÃO
Toda nova sessão deve reiniciar com reavaliação, para saber se a estratégia
terapêutica esta seguindo conforme o planejado ou se precisará de ajustes.
É interessante utilizar de recursos extras para quantificação de resultados e aferição
da evolução dos mesmos, hoje a estética conta com algumas sondas específicas
que auxiliam o profissional a medir a evolução da saúde da pele, tais como:
SKINUP ANALISADOR DE PELE DIGITAL FACIAL
E CORPORAL ESTÉTICA DERMATOLOGIA
Leitor de umidade, oleosidade e elasticidade da pele com tecnologia de análise de
impedância bioelétrica.
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Este instrumento é de fácil operação, portátil, display intuitivo,
fácil de higienizar, fácil manutenção e poderosa performance.
Luz verde não significa que a pele está em total equilíbrio, possui
um desequilíbrio leve ou precisa de um ajuste pequeno para
voltar a seu estado ideal nos níveis de umidade, oleosidade e
elasticidade, recomenda-se uso de produtos para correção dos
problemas e acompanhamento das leituras para conhecer os
resultados alcançados.
Luz vermelha significa um alerta de que o desequilíbrio da pele
está acentuado e necessita de atenção urgente para a correção
dos problemas, recomenda-se uso de produtos para correção
dos problemas e acompanhamento das leituras para conhecer
os resultados alcançados.
Luz amarela significa que a pele está muito equilibrada e
saudável, não necessita de correções ou tomadas de decisão
urgentes sobre a saúde da pele, recomenda-se uso de produtos
para manutenção e acompanhamento das leituras para conhecer
os resultados alcançados.
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Derma-Scan é um equipamento especial de lente de aumento
com iluminação branca e negra que favorecem a visualização pelo
profissional de estética e o acompanhamento pelo cliente através
de um espelho interno.
Ultilizado por dermatologistas e esteticistas, o Dermaview, aparelho emisor múltiplo de luz UV (wood) e branca, permite verificar
profundidade de manchas, presença de oleosidade, ressecamento,
discromias, lesões, pigmentares, entre outros.
É um prático analisador de pele facial que possui como característica seu design arrojado e interatividade entre o profissional
e o cliente, que poderá observar a real situação de sua pele bem
como o resultado final do tratamento.
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O exame é realizado com extremo conforto graças ao sistema de
ventilação interna. Com esse equipamento, o profissional poderá
elaborar um tratamento de pele eficiente, além de um forte argumento de venda de seu tratamento de pele, pois ao ver sua real
situação facial, o cliente comprovará a importância do tratamento.
Ao acionar a emissão de luz UV (wood), forma-se uma coloração
diferenciada no rosto, fato que viabiliza uma visualização acurada
de regiões da face que merecem tratamento. Por sua vez, a luz
branca permite comparar tais regiões da face que necessitam de
tratamento.
Este equipamento é uma ferramente essencial ao profissional que
deseja perceber e mostrar as diferenças entre uma pele sã e uma
lesionada.
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Indicações para uso do Dermascan
É utilizado para diagnósticos e análises de pele, tais como:
• Verificação da profundidade de manchas
• Verificação da oleosidade
• Ressecamentos
• Discromias
• Lesões pigmentares
• Entre outros.

SkinUp Analisador de Fototipo de Pele Digital
Identifique o fototipo da pele do seu cliente utilizando a escala de
Fitzpatrick !
• Aumente a segurança nos seus tratamentos.
• Comprove o resultado para o seu cliente.
• Análise de Fototipo localizada.
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Facebox Pro - Analisador de pele com Ultra violeta Estek
É Equipamento para padronização de foto digital da face (incidência frontal, perfil e laterais). Especialmente desenhado para a captura de imagens da face de forma simultânea com luz RGB (semelhante a luz do dia) e com luz Ultra Violeta que permite evidenciar
alguns sinais do foto-envelhecimento.
Após a captura, o software integrado permite quantificar diversas
variáveis, tais como rugas faciais, tamanho dos poros, “manchas”
etc. Função zoom que permite estudo detalhado de áreas.
As fotos podem ser impressas em formato de relatório com ou
sem as variáveis na forma de gráfico, e as recomendações ao cliente. O armazenamento automático das imagens e o software
permite comparar fotos lado-a-lado (tipo antes/depois) e gerar
gráficos evolutivos das variáveis apresentadas.
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O Aparelho Bioimpedância
É um analisador clinico o qual avalia a composição corporal por
Bioimpedância e é fundamental no acompanhamento dos programas de emagrecimento, condicionamento físico, prevenção e
tratamento de cardiopatias e demais doenças.
Testado e aprovado nos Estados Unidos e na Europa, o monitor de
composição corporal por Bioimpedância BIODYNAMICS MODELO
310 e proporciona uma maneira rápida, prática e precisa de avaliar a Composição Corporal (Monofrequencial) do seu paciente ou
aluno.
Digitando os dados de Sexo, Idade, Estatura e Peso, o equipamento fornece as informações em apenas 1 minuto.
INDICAÇÕES
• Análise de massa gorda.
• Análise de massa magra.
• Medição da água corporal total.
• Medição de Peso Corpóreo.
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O Vídeo Dermatoscópio
O Vídeo Dermatoscópio com Monitor Portátil é um produto elaborado para garantir uma excelente qualidade na visualização de
imagens ampliadas em até 250x com o grande diferencial de
poder ser transportado com segurança para diversos locais e de
ter a comodidade de visualização das imagens diretamente no
seu monitor de 7”. A imagem também pode ser transmitida da
câmera para uma Televisão (Conexão RCA) ou para um Computador que possua Placa de Captura de Vídeo (RCA) para uma visualização em tela maior caso necessário, ou então para gravação das
imagens no computador (necessário placa de captura de vídeo).
O procedimento de visualização pela vídeo câmera está a cada
dia que passa ganhando mais espaço nos salões de cabeleireiros
e estética pois além de permitir ao profissional avaliar melhor a
condição de seu cliente, também permite uma interação mágica
com mesmo, fazendo do momento da análise uma oportunidade
de fidelização do cliente e de venda de novos serviços, uma vez
que o cliente acaba tendo conhecimento da real necessidade de
tratamento de seu cabelo.
INDICAÇÕES
• Análise capilar.
• Análise e avaliação de imagens.
• Avaliação da Pele.
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DEZ MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ DEVE INVESTIR EM UM CURSO DE HARMONIZAÇÃO FACIAL | D e r m a b l u e

1 0 - RETORNO

O retorno não deve ser só pensado no pós-imediato dos tratamentos, mas também
os retornos em longo prazo, em média a manutenção dos resultados faciais duram
te 4 a 6 meses e a manutenção dos resultados corporais de 2 a 3 meses.
Sabendo disso já devemos colocar como hábito uma sinalização de agenda que
nos lembre de entrar em contato com o paciente dentro deste período, desta
maneira geramos um fluxo recorrente para a unidade clínica bem como também
o cuidado contínuo da pele.
É muito importante que se entenda que os tratamentos estéticos são paliativos
e não curativos, eles devem passar a integrar a rotina de cuidados fundamentais
com a saúde do indivíduo, seja ela física bem como mental.
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Para favorecer a organização deste contato e a manutenção do
relacionamento com o cliente é importante investir em softwares
de CRM clínico, desta forma a interação com o cliente nunca se
perde, sendo assim ele tem fixação da importância da estética em
sua vida.

DICA BÔNUS - INFRAESTRUTURA
a) Adequação das salas de aulas aos melhores padrões de iluminação,
climatização e ausência de ruídos.
b) Áreas de estudos com recursos bibliográficos, multimídia e interativos
adequados

à

especialidade

requerida,

admitindo-se

convênios

comprovados com tais recursos.
c) Acesso a bases de dados, quando necessário.
d) Equipamentos necessários e compatíveis com o projeto do curso livre.
Obs: A atividade de ensino deve compor o CNAE de atividades da
instituição idealizadora ou parceira contratada.
Obs: Para as práticas clínicas o local deve atender as condições sanitária
mínimas exigidas pela legislação sanitária vigente.
Obs: Segue um guia de nutracêutico e algumas sugestões de formulações
para incrementar seus tratamentos orais na estética.

CONTATO
Tem alguma dúvida, sugestão
ou crítica a fazer?
Entre em contato com a gente. Sua opinião é fundamental para o nosso
aperfeiçoamento.
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