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Ansiedade, preocupações, duvidas ???????? 
São situações pelas quais passam as gestantes... 



O PROFISSIONAL,  
A GESTANTE E A ÉTICA 

 A gestação é um evento único e relativamente 
curto na vida da mulher, e os profissionais de 
estética pode realizar procedimentos adequado a 
esse período, ao conhecer, explicar e orientar a sua 
cliente as transformações de ordem estética que 
ocorrerão. 
 
Mais do que nunca é preciso um sólido conhecimento 
das mudanças que ocorram nesse período. 

A ética não permite nenhuma ousadia e o 
acompanhamento estético  durante a gestação 
acontece somente com a liberação do médico 

obstetra. 



AS ALTERAÇÕES DO CORPO 
DURANTE A GESTAÇÃO 

1.Fisiológicas 

 

- Sangue: o volume do plasma sangüíneo  

aumenta em 35% 

- Aparelho circulatório: os batimentos  

cardíacos aumentam em 40%  

- Aparelho locomotor: articulações  

lombo-sacrais (anteroversão pélvica) 

- Aparelho tegumentar: aumento do estiramento  

da pele o abdomêm e mamas, aumento da 

pigmentação (rosto, mamas, vulva e linha alba) 



AS ALTERAÇÕES DO CORPO 
DURANTE A GESTAÇÃO 

2.Hormonais 
 
Níveis elevados de gonadotrófica, 

progesterona e estrógeno. 

 

Também ocorre elevação no nível de 

prolactina para que a biosíntese do leite 

ocorra. 

3.Alterações corporais 
 

Ocorre o processo de “embebição gravítica” 

nas articulações inferiores deixando-as 

hiperêmicas e relaxadas, facilitando as torções. 



AS ALTERAÇÕES DO CORPO 
DURANTE A GESTAÇÃO 

- suportar o peso corporal 
 

- desalinhamento da coluna 

 

- dores lombares 

 

- dores na junta óssea do ísqueo 

devido ao encaixamento do bebê 

A coluna vertebral sofre alterações como: 



PROTOCOLOS ESTÉTICOS DE 
APOIO À GESTANTE 

 
 

Ter a ciência e orientar que o retorno às 

condições corporais de antes da gestação 

pode demorar de seis meses  até dois 

anos após o parto. 

 

O profissional de estética atuará com ética 

e com os cuidados necessários para 

manter a auto estima da mulher gestante. 

 



BENEFÍCIOS DO ACOMPANHAMENTO 
PELO PROFISSIONAL 

Manter ausente:  
 
- edemas nos pés e nos tornozelos 
- estrias no abdomêm, laterais dos ilíacos, coxas e nádegas 

- celulite e gordura localizada durante a gestação 

 

Dar conforto: 

 

- na região lombo-sacra 

- melhor qualidade do sono 

- manter a auto estima da gestante em dia 



- 124 mulheres  
- 8,8% não perceberam qualquer alteração em sua 
pele  
- 91,2% perceberam 345 alterações  

 - 20,3% observaram manchas;  
 - 17,7% alterações vasculares;  
 - 17,1% estrias;  
 - 15,3% hiperpigmentação;  
 - 12,7% acne; 
 - 5,8% queda dos pelos;  
 - 3,8% aumento na quantidade de pelos;  
 - 3,8% unhas fracas.  
 - 3,5% outras alterações (edema, 
ressecamento da pele, pele brilhosa e 
diminuição da acne) 

ALTERAÇÕES PERCEBIDAS X IMPLICAÇÕES  

Coutinho GSL et al. 2012  



Neste estudo, para os gineco/obstetra a 

classificação das queixas de gestantes em 

consultório: 

- 28,9% cansaço nas pernas  

- 24,4% estrias 

- 20,0% retenção de líquidos  

- 13,3% manchas  

- 6,7% ressecamento de pele 

Coutinho GSL et al. 2012  

ALTERAÇÕES PERCEBIDAS X IMPLICAÇÕES  



 Ainda neste estudo os dados 

mostraram que, para os dermatologistas, as 

queixas das gestantes em consultório :  

- 39,2% manchas  

- 35,5% estrias  

- 15,7% retenção de líquidos  

- 7,8% cansaço nas pernas  

- 1,9% ressecamento de pele 

Coutinho GSL et al. 2012  

ALTERAÇÕES PERCEBIDAS X IMPLICAÇÕES  



MANCHAS   

 As alterações pigmentares podem ocorrer em 75% a 
90% das grávidas, de forma e localizações variáveis, 
provavelmente devido à elevação de alguns hormônios.  
 A principal alteração é o melasma, que possui etiologia 
multifatorial, onde fatores genéticos, raciais e hormonais, além 
do uso de anticoncepcionais orais e exposição solar, estão 
implicados na sua origem.  

 
Azulay L, Alves G, Costa A. Dermatologia e gravidez. Rio de Janeiro: 

Elsevier; 2009. p. 420-44.  

  

ALTERAÇÕES  
CUTÂNEAS  



MANCHAS   

 Para o tratamento da hiperpigmentacão facial, e 
possível a utilizacão de despigmentantes, que atuam 
diretamente na região discromica hiperpigmentada e não são 
contra-indicados durante o período gestacional, visto que as 
hiperpigmentacões surgem, em geral, já no segundo trimestre. 

 
Zanini M, Paschoal LHM. Dermatoses gestacionais. Med Cutan 

Iber Lat Am. 2004; 32 (4): 139-50. 
Kede MPJ, Sabatovich O. Dermatologia estética. São Paulo: 

Atheneu; 2004.  

  

ALTERAÇÕES  
CUTÂNEAS  



ESTRIAS  

 Os médicos participantes desse estudo apontam as 
estrias como sendo um dos maiores incômodos relatados pelas 
gestantes.  
 Ocorrem mais frequentemente no abdômen, mamas, 
braços e dorso. 

 
Alves GF, Nogueira LSC, Varella TCN. Dermatologia e gestação. An Bras 

Dermatol. 2005; 
 80(2):179-86.  

  

ALTERAÇÕES  
CUTÂNEAS  



- Acometem entre 70 a 90% das grávidas, especialmente a 
partir da 24ª semana de gravidez. 

- O uso de emolientes e hidratantes durante a gestação deve 
ser encorajado, como uma forma de tentar evitá-las (mantém 
a pele hidratada nas áreas de risco de estrias durante a 
gestação), mas não garantem que não surgirão.   

Azulay L, Alves G, Costa A. Dermatologia e gravidez. Rio de Janeiro: Elsevier; 2009. p. 
420-44.  

ESTRIAS  

ALTERAÇÕES  
CUTÂNEAS  



 O estudo também traz dados mostrando que: 
- 61,3% se incomodam com as alterações, 
- 29% não se incomodaram  
- demais não responderam.  
 Em relação ao tipo de desconforto sentido (físico, social, 
estético, financeiro). 
 Os dados apontaram que o desconforto estético foi o 
mais pronunciado entre as mulheres.   
 Esse tipo de desconforto, de acordo com as respostas, 
gera sentimentos de tristeza, raiva, vergonha, medo e 
isolamento, afetando a autoestima da gestante.  

Coutinho GSL et al. 2012  

ALTERAÇÕES PERCEBIDAS X IMPLICAÇÕES  



AUTOESTIMA  E OS  
BENEFÍCIOS DO TOQUE  

 O toque não deve ser intruso e nem invasivo, ele é a 
mais básica das respostas humanas. 
 As mãos do profissional são capazes de gestos técnicos, 
porém também transmitem mensagens de apoio e calor. 
 Milhões de neurotransmissores e receptores sensoriais  
estão espalhados pelo nosso corpo. 
 
O tato é o primeiro sentido que se desenvolve e permanece 
ativo. 
 
“O relacionamento é essencial.”  
 

                                  

Arruda, 2010 



E os cosméticos ?  
 

Como ficam? 
 

Onde entram?  
 

Existem diferença para ser especial para as gestantes? 
 

Qual a importância de uma boa escolha? 



Atualmente cuidar do corpo quando grávido não diz respeito 
apenas ao controle do peso e/ou a preocupação em ter um 

filho saudável. (Schwengber, MSV. , 2006)  

 
Por isso, é extremamente importante para o médico conhecer 
o que está prescrevendo à gestante, os potenciais riscos ao 
feto e optar pelo melhor benefício sem proporcionar risco 
fetal, pois no desenvolvimento de novas drogas, geralmente 
não são realizados testes em mulheres grávidas. Como 
consequência, a segurança no uso da maioria dos 
medicamentos em gestantes não foi devidamente avaliada. 

(Alves GF, Nogueira LSC, Varella TCN. 2005)  

 
 



 O mesmo não pode ser diferente, quando se fala de 
profissionais de estética com relação a produtos cosméticos 
tópicos nos protocolos a serem realizados durante a gestação. 
 
 Em 1979, a Food and Drug Administration (FDA) 
propôs uma classificação para avaliar o risco fetal.  
 
 São consideradas cinco categorias designadas pelas 
letras A, B, C, D e X, em ordem crescente, conforme o grau de 
risco e considerando o primeiro trimestre de gestação. 
 



OBSERVAR TAMBÉM 

- Antecedentes de alergias 

- Existe uma pré-disposição a reações de sensibilização 

- Veículo adequado ao biotípo cutâneo 

- Cremes específicos para mamas e abdomêm (estrias) 

- Abordagem sensorial – características organolépticas 

Buona Vita Cosméticos - Isabel Piatti 



 

 

 

 

RISCOS NA GRAVIDEZ 

A Não há evidências de risco em mulheres 

B Não há estudos adequados em mulheres; em animais não houve risco 

C 
Em animais houve efeitos adversos no feto; não há estudos em mulheres; o benefício 
potencial pode justificar o risco potêncial 

D 
Há evidências de riscos em fetos humanos; só usar se o benefício potencial justificar 
o risco potencial 

X 
Estudos revelam riscos para o feto; os benefícios não justificam os riscos. Não usar 
em hipótese nenhuma 



OS COSMÉTICOS E AS 
GESTANTES 

 

 

 
 

 

 Ácido azeláico Risco B 

Ácido retinóico  Risco C (Retin A) 

Ácido salicílico  Risco C 

Benzoperóxido Risco C 

Extratos placentários Risco C 

Hidroquinona Risco C 

Cânfora  
 

Risco D para pequenas partes e risco X quando usado 

em processo de crioterapia 

 
 

 

 

 



Os cosméticos e as gestantes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepantol Risco C 

Eritromicina Risco C (Pantomícina tópica) 

Hidroquinona Risco C 

Iodeto e iodo Risco D 

Metilxantinas (cafeína, 

teofilina) 

Risco D em uso de áreas extensas; em pequenas áreas 

(olhos) risco B 

Minoxidine Risco C 

Nicotinato de metila Risco C 

Adesivos 

transdérmicos para 

celulite 

Devem ser evitados 

 



 

As bases, consideradas como veículos ou 

excipientes possuem substâncias que também 

podem causar riscos à saúde das gestantes como 

óleos minerais e conservantes químicos.  

Coutinho GSL et al. 2012  

BASES COSMÉTICAS  



 Óleos de origem vegetal são muito utilizados nas 
formulações hidratantes, ao contrário dos óleos de origem 
mineral, os vegetais causam menos reações citotóxicas e 
alérgicas.  
 Para identificar a presença de óleo mineral em 
produtos cosméticos, basta procurar no rótulo palavras 
paraffin oil, mineral oil ou paraffinun Liquidun 

Pupo MG. Alguns cosméticos podem trazer prejuízos à 
saúde. Portal Fator Brasil.[periódico online]. 2009. 
[capturado em 2011 Jun 20].  

BASES COSMÉTICAS  



 PROMOTORES DE  
RECUPERAÇÃO TECIDUAL 

  

Sweet Almond Grape Seeds Sunflower Brazilian nut Soya 

Latin name 
Prunus 

 amygdalus  
 Vitis vinifera 

Helianthus  

Maximilian  

Bertholletia  

excelsa  
Glycine soja  

Oleic acid 

Omega 9 
62-86%   ~ 20% ~ 32% ~ 23% 

Linoleic acid 

Omega 6 
20-30%   ~ 70% ~ 42% 50-60% 

Linolenic acid 

Omega 3 
≤ 0.4%   - - ~ 7% 

15-20% 

69-78% 

0.3-1% 

Solabia Biotecnológia Ltda 



ni=não informado/Fonte:Adaptado de: BARATA,1994; Peyrefitte,1998; 
Magalhães, 2000. Adaptado de catágolos técnicos da CRODA DO BRASIL, 
CHEMYUNION e BRASAMAZON, 2002. VI Congresso Brasileiro de Engenharia 
Química em Iniciação Científica (VI COBEQ IC 2005) 

Ácidos 
Graxos 

Gordura 

Da pele 

% 

Amêndoas 

    

      % 

Castanha 

Do Brasil 

     % 

Buriti 

 

% 

Andiroba 

 

% 

Soja 

 

% 

Coco- 

Babaçu 

% 

Láurico 
C12:0 

0,5 ni ni ni ni ni 38,0-54,0 

Mirístico 

C12:0 
6,01 ni ni ni ni 0,1 12,0-28,0 

Palmítico 

C16:0 
25,0 5,0 13,0 16,0 2,0 10,5 4,0-12 

Esteárico 

C18:1 
6,0 1,0 3,0 1,3 3,0-12,0 3,2 1,0-7,0 

Oléico 
C18:1 

45,0 77,0 19,0 79,2 ni 22,3 5,0-15,0 

Linoleico 

C18:2 
10,0 17,0 54,0 1,4 4,0-15,0 52,0 <3,0 

Linolênico 

C18:3 
ni ni 7,0 1,3 <3,0 8,3 <1,0 

Araquidôni
co 

C20:4 

0,8 ni ni ni <3,0 ni <1,0 

SEMELHANÇA COM A PELE 



  

Routledge EJ, Parker J, Odum J, Ashby J, Sumpter JP. Some 
alkyl hydroxy benzoate preservatives (parabens) are 

estrogenic. Toxicol Appl Pharmacol. 1998 Nov; 153(1):12-9.  

 Conservantes parabenos (metil, etil, propil e butil-
parabeno).  
Esses conservantes têm um potencial estrogênico. A partir de 
ensaios in vitro e in vivo em animais, utilizando 17 beta-
estradiol nos animais controle, descobriu-se que todas essas 
substâncias (embora de magnitude 10 mil vezes menor) 
apresentam ação uterotrófica, sendo o butil-parabeno a mais 
potente delas.  

BASES COSMÉTICAS  



  

Pupo MG. Alguns cosméticos podem trazer 
prejuízos à saúde. Portal Fator Brasil. 2009.  

 Conservantes que estão presente nas formulações cosméticas através 

de conservantes liberadores de formol como quatérnium-15, diazolidinil ureia, 

imidazolidinil ureia e 1,3-Dimetilol-5-5-dimetilhidantoía (DMDM hidantoín). 

  Estudo realizado pelo Departamento de Dermatologia da Universidade 

de Debrecen – Hungria, publicado no periódico "Experimental Dermatology", em 

maio de 2004, revelou que o formol pode contribuir para o aparecimento de 

câncer induzido pela radiação ultravioleta do sol. O consumidor pode se proteger 

destas substâncias observando cuidadosamente os rótulos das embalagens.  

BASES COSMÉTICAS  





 

 

ATIVOS HIDRATANTES 

 
– Alfa-hidroxiácidos (glicólico, láctico, málico) até 5% pH neutro 

– Silícios orgânicos com hidroxiprolisilane algisium C e DSBC. 

– NMF ou hidroviton 

– Hidrolizado de colágeno, elastina e glicosaminoglicanas 

– Ácido hialurônico 

– PCA-Na 

– Lipídios estruturais 

– Alantoína e aloe vera 

- Colageno  
 
 

 

 
ATIVOS COSMÉTICOS INDICADOS 

 
 PARA GESTANTES 

 



 

 

ATIVOS ANTIOXIDANTES 
– Vitamina C 

– Vitamina E 

– Coenzima Q10 

– Extrato de chá verde, erva mate, entre outros 

 

ATIVOS DESPIGMENTANTES 
– Ácido Kójico 

– Skin Whitinig Complex 

– Ácido ascorbico (vitamina C estável) 

– Ativos enzimaticos  

– Belides 

- Ácido ferrulico  

- Alfa-Arbutim  

 
 

 

 

 
ATIVOS COSMÉTICOS INDICADOS 

 
 PARA GESTANTES 

 



 
 

ATIVOS NUTRITIVOS 

 
– Aminoácidos hidrolisados (Raffermine, Nutripeptídeos…) 

– Silícios Orgânicos (Hydroxyprolisilane CN) 

– Vitaminas (Vitamina C, E, D) 

– Sais minerais (Na-PCA, Mg-PCA, Mn-PCA, Zn-PCA) 

– Ceramidas, ômegas (ácidos graxos essenciais), esqualeno (vegetal) 
 

 
ATIVOS EMOLIENTES 
 
- Óleos vegetais (amêndoas, rosa mosqueta, etc) 

- Manteigas vegetais (karitê, cupuaçu, etc) 

- Vitaminas lipossolúveis D, E, F 

 

 
 
 

 

 

 
ATIVOS COSMÉTICOS INDICADOS 

 
 PARA GESTANTES 

 



ATIVOS UTILIZADOS PARA PREVENIR A CELULITE 
Extratos vegetais para uso tópico que aumentam a resistência dos vasos capilares e 

diminuem edemas, como: 

− Arnica 

− Castanha da Índia 

− Ginko Biloba 

− Hera 
− Centella asiática 

− Cavalinha 

 
 

ATIVOS PARA AFINAMENTO FÍSICO 
- Abrasivos suaves como granulos vegetais ou de polietileno sextavado. 

 

PROTETORES SOLARES (UVA E UVB) 
- Filtros químicos – tinosorb S, tinosorb M,  Uvinul A Plus, entre outros 

- Filtros físicos – oxido de zinco  e dióxido de titânio 

 

 
 

 
ATIVOS COSMÉTICOS INDICADOS 

 
 PARA GESTANTES 

 



Câmara Técnica de Cosméticos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(CATEC/ANVISA) faz um alerta quanto ao uso da uréia na gestação: 

Adverte que essa substância atravessa facilmente a barreira placentária e 

aumenta a penetração cutânea de outras substâncias ativas. 

Por isso preconiza que todas as vezes que um produto tiver na sua 

composição uréia em concentração maior que 3%, o produto deve conter 

no rótulo o seguinte alerta: “Não Utilizar Durante a Gravidez”.  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Parecer Técnico nº 7 de 21 de 
outubro de 2005. [capturado em 2011 Jun 20]. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/ cosmeticos/ 
informa/parecer_ureia_cosmeticos.htm. 

URÉIA 



ELETROTERAPIA E GESTAÇÃO 



           A gestante refere diversas queixas, dentre elas o edema gestacional. A 
circulação linfática drena o excesso de fluido dos tecidos e integra o 
mecanismo de defesa do corpo. Vários são os fatores:  
 
• aumento da permeabilidade capilar,   
• aumento da pressão capilar, 
• compressão das válvulas venosas, 
• alterações hormonais que,  
• retenção de água, ocorrendo em 50% das gestações edema, 
• principalmente em membros inferiores. 

EDEMA GESTACIONAL E 
 DRENAGEM LINFÁTICA  

SOUZA, E. L. B. L. Fisioterapia aplicada à obstetrícia 
e aspectos de neonatologia: uma visão 
multidisciplinar. 2.ed. Belo Horizonte: Health, 2000. 



        A drenagem linfática manual está indicada na prevenção e/ou tratamento 
de edema, inclusive de edema gestacional  

IBRAPE. Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino.  

Drenagem linfática corporal e massagem corporal. São Paulo, 2001. 

        As pacientes relataram que sentiam-se mais dispostas e ativas, bem 
como, diminuição dos sinais e sintomas referidos na avaliação, o que 
cooperou para beneficiar a realização de suas AVD´s (atividades da vida 
diária), AVP´s (atividades da vida profissional) e melhora no sono. 

 
Silva e Brongholi, 2004 

Buona Vita Cosméticos - Isabel Piatti 

EDEMA GESTACIONAL E 
 DRENAGEM LINFÁTICA  



A GESTANTE E A CABINE DE ESTÉTICA 

1. Acomodação da gestante: 
- Almofadas  

- Toalhas ou roupão  

- Lençol ou bolsa térmica  

- Controle de temperatura do ambiente  

 
 
 

2. Técnicas de apoio 
Aromaterapia (só lavanda e camomila) - 

Cromoterapia - 
Musicoterapia - 

Terapia das pedras e cristais - 

Buona Vita Cosméticos - Isabel Piatti 



PROTOCOLOS PARA GESTANTES  

PROTOCOLOS CORPORAIS 
 

1.Gomagem corporal 

2.Hidratação corporal 

3.Tratamento das mamas 

4.Banho de lama 

5.Tratamentos com argila 

6.Cuidados com os pés 

7.Drenagem linfática manual 

8.Massagem relaxante corporal 

PROTOCOLOS FACIAIS 
 

1.Gomagem facial 

2.Hidratação 

3.Tratamentos com argila 

4.Ginástica isométrica 

5.Drenagem linfática manual 

6.Massagem relaxante facial 

Buona Vita Cosméticos - Isabel Piatti 



PROTOCOLOS PÓS  

PARTO E AMAMENTAÇÃO  
 

• Puerpério: período de reestabelecimento da mulher 

(seis meses ou durante a amamentação). 

 

• Nos 30 ou 40 dias após é aconselhável somente a 

Drenagem Linfática Manual. 

 

• Durante a amamentação (6 primeiros meses) os ativos 

tópicos listados durante a gestação é que são 

permitidos. 

 

• Após o término deste período poderá iniciar todos os 

tratamentos com ativos antes proíbidos. 

 

 

Buona Vita Cosméticos - Isabel Piatti 
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Vamos à PRÁTICA  

Buona Vita Cosméticos - Isabel Piatti 



 


