
TRICOLOGIA E  
SAÚDE INTEGRATIVA

CIÊNCIAS
DA SAÚDE



OBJETIVOS
DO CURSO
A terapia capilar é um mercado em expansão, 
sendo campo de trabalho que abrange diferentes 
profissionais e exige uma especialização mais 
pautada no conhecimento técnico e científico, 
buscando uma qualificação profissional 
de embasamento teórico e prático de 
responsabilidade e credibilidade.  

A Especialização é voltada ao estudo do couro 
cabeludo e da haste capilar. É também objetivo 
do curso favorecer o desempenho profissional nas 
áreas da Tricologia e Cosmetologia, instigando 
o pensamento estratégico e transdisciplinar 
no contexto de saúde, beleza e bem-estar. 
Ainda, estimular a autonomia para desenvolver 
protocolos e na escolha eficaz das ferramentas e 
dos recursos técnicos para a tomada de decisão e 
solução de problemas.

O profissional poderá atuar em clínicas de 
estéticas, clínicas dermatológicas, salões de 
beleza, na área acadêmica, entre outros locais.

As competências desenvolvidas durante o curso 
irão atuar para:

 » Aperfeiçoar o conhecimento e abordagem 
do aluno no diagnóstico capilar;

 » Estimular autonomia para desenvolver 
soluções ágeis;

 » Estimular pensamento estratégico e 
transdisciplinar no contexto de saúde, 
beleza e bem-estar;

 » Formar um profissional preparado para o 
mercado atual, com técnicas modernas 
e com foco no relacionamento e na ética 
profissional.

Contamos com laboratórios equipados, 
professores renomados e do corpo docente da 
ABT, além de atuarmos com a Chancela da Enati 
(Escola Nacional de Terapias Integrativas).



PÚBLICO-ALVO
Estão aptos a ingressar no curso os profissionais das áreas 
da saúde, beleza, bem-estar, entre outros.

INSCRIÇÃO E MATRÍCULA
15/11/ 2020 a 30/04/2021

DIAS E HORÁRIOS
Mensal

MATRIZ CURRICULAR 

360 horas

DURAÇÃO
De 14 de maio de 2021 a julho de 2022

UNIDADES
Osório

INVESTIMENTO
20 parcelas de R$ 690,00

DIA 1
SEXTA-FEIRA
19h às 22h

DIA 2
SÁBADO
8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

DIA 3 
DOMINGO
 8h30 às 12h30 e 13h30 às 17h30

COORDENAÇÃO

PATRÍCIA NUEVO 
patricia.nuevo@up.edu.br

VANESSA ERTHAL 
vanessa.erthal@up.edu.br



MORFOFISIOLOGIA DO COURO CABELUDO E DA UNIDADE PILOSSEBÁCEA - 24H

Conceitos, embriologia do folículo piloso, estruturas do sistema capilar, fases de crescimento do 
cabelo, composição do cabelo e suas dinâmicas.

TRICOSES E DISFUNÇÕES DO COURO CABELUDO (PROBLEMA X SOLUÇÃO) – TRICOSCOPIA - 24H

Conceitos, etiopatogenia, exame físico (sinais e sintomas), tricospcopia (sinais e diagnóstico 
diferencial) e manuseio terapêutico das principais disfunções da fibra capilar e couro cabeludo.

ALOPECIAS: CICATRICIAIS E NÃO CICATRICIAIS - 24H - REMOTA     

Alopecias cicatriciais e alopecias não cicatriciais - etiopatogenia, quadro clínico, diagnóstico 
(exame físico e laboratorial), diagnóstico diferencial, tratamentos e prevenção.

NUTRIÇÃO E NUTRIGENÔMICA EM TRICOLOGIA - 10H – REMOTA

Identificar nutrientes importantes para a adequada nutrição celular na formação do tecido 
capilar. Utilizar alimentos fontes dos nutrientes capilares e suplementos necessários em casos 
de deficiências de macro e/ou micronutrientes em relação à saúde dos cabelos. Noções de 
fitoterapia aplicada à estética capilar.  

FISIOLOGIA DA FIBRA CAPILAR - 24H

A importância dos cabelos. Aspectos morfológicos e funcionais da fibra capilar. Estruturas 
cuticulares. Estruturas corticais. Propriedades físico-químicas da fibra capilar. As diferentes 
etnias existentes. Alterações físicas e químicas do cabelo por processos diversos. Análise crítica 
de trabalhos científicos envolvendo microscopias e outras técnicas instrumentais.

PROGRAMA 
DO CURSO



VISAGISMO E HARMONIZAÇÃO DA IMAGEM - 24H

Instruir o aluno para concepção, planejamento e execução de composições visuais para 
harmonização da imagem pessoal através das cores, linguagem visual, estudo do rosto 
interpretando linhas, formas e proporções.        

PSICOLOGIA E PSICOSSOMÁTICA EM TRICOLOGIA - 24H - REMOTA    

Definição e abrangência da psicossomática na saúde integrativa. Relação da psicossomática com 
o estresse e outras questões da epigenética. Principais manifestações destes efeitos na pele e nos 
cabelos. A conduta e o gerenciamento estratégico do tricologista sob causas psicossomáticas.

BIOSSEGURANÇA EM COSMETOLOGIA - 10H

Estudo de ações para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes ao 
desenvolvimento de atividades em Estética. Estudo das boas práticas de segurança em Estética 
e Cosmetologia.        

PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO (MICROAGULHAMENTO) - 14H

Conduzir o profissional participante a desenvolver proficiência técnica para aplicação de 
procedimentos minimamente invasivos em pacientes ou clientes em tratamentos dentro da 
área da Tricologia, com embasamento científico, buscando dirimir os riscos de complicações e 
potencializar a obtenção dos melhores resultados. 

TRICOLOGIA COSMÉTICA I: TENSOATIVOS, EMULSÕES E ATIVOS COSMÉTICOS - 24H

Definição de emulsões, composição e aplicações em Tricologia. Tensoativos e suas características, 
aplicações em Tricologia. Ativos cosméticos para tratamento da fibra capilar e tecnologias 
envolvidas.        

TRICOLOGIA COSMÉTICA II: AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO DE COR - 24H   

Condição e localização da reação química de polimerização da cor. Tipos e modalidades de 
produtos colorante. Caracterização dos componentes da coloração e da descoloração. Variações 
dos níveis de oxidação e suas intervenções.  



TRICOLOGIA COSMÉTICA III: AGENTES ALISANTES E ONDULADORES - 24H

Introdução à cosmetologia aplicada aos modificadores de formas e texturas dos cabelos. Estudo 
técnico e mercadológico das tecnologias convencionais, legislação e conceitos relacionados à 
toxicologia e segurança de uso/aplicação desta modalidade de produto, incluindo sistemas 
compostos de redução de volume e sistemas de ondulação permanente convencional e 
permanente afro.         

FÁRMACOS E ATIVOS COSMÉTICOS EM TERAPIA CAPILAR (AROMATERAPIA E ARGILOTERAPIA) 

- 24H

Definições de fármacos, ativos cosméticos, aromaterapia e argiloterapia. Aplicações e exemplos 
de óleos essenciais, óleos vegetais e argilas nas alterações do couro cabeludo e do folículo 
piloso.        

RECURSOS DA FOTOTERAPIA (LASER E LED) E RECURSOS DA ELETROTERAPIA - 24H  

Mecanismos de ação, indicações e contra-indicações de recursos fototerápicos e da eletroterapia 
no tratamento das disfunções capilares. Dispositivos, configurações de dose/energia e protocolos 
de tratamento pautadas na literatura técnica e científica atual.

ESTRATÉGIAS DE VETORIZAÇÃO NA TRICOLOGIA - 24H

Ficha de avaliação capilar. Desenvolvimento de protocolos para couro cabeludo e haste. 
Vetorização dos protocolos de terapia capilar para couro cabeludo e haste.

DIAGNÓSTICOS AVANÇADOS - 14H

Aperfeiçoar o conhecimento e abordagem do aluno no diagnóstico capilar, estimulando a 
autonomia na investigação de um problema e desenvolver soluções ágeis. Construir autoridade 
sobre o assunto.      



ÉTICA E HUMANIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SAÚDE - 10H

Despertar um novo olhar para o estado emocional e a relevância do olhar sistêmico, propiciando 
ao aluno o atendimento a um público que será favorecido com a promoção da saúde, bem 
estar e autoestima e despertar o atendimento humanizado. Trabalhar em equipe de forma 
colaborativa.         

TERAPIAS INTEGRATIVAS - 14H 

Terapia Cranio Sacral, também chamada TCS, é um método de terapia manual usada que consiste 
no toque, em sintonia com o sistema craniossacral. Estimular os alunos ao conhecimento da 
respiração craniana e desenvolver as técnicas de interpretação dessa respiração e manipular o 
licor.



METODOLOGIA

DOCENTES

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a 
prática precisa ser tão importante quanto 
a teoria. Por isso, os módulos enfatizam 
a prática, formando os alunos para a 
construção de soluções, utilizando a teoria 
corrente como base para a determinação 
das ações nos respectivos projetos.

O curso é ofertado na modalidade 
presencial, mas tem como diferencial 
disciplinas EAD e/ ou on-line/ao vivo, 
agilizando o tempo de duração do curso. 
Confira no programa do curso quais 
disciplinas são ofertadas EAD.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/19k6n48o9HPC2SDC0jRiMeoZJ5v2oRenq/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&c__processo=27501PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29
https://bit.ly/3kZGd17

