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pou da Abertura Oficial, quando destacou a grandeza 
da Estética in Rio, do setor de beleza e a importância 
da retomada dos eventos para a economia do Estado, 
considerando um privilégio o primeiro acontecer na ci-
dade do Rio de Janeiro. Ele também salientou o prazer 
de rever o Centro de Convenções recebendo público, 
bem como a organização do acontecimento.

Na Estética in Rio foram apresentados mais de uma 
centena de lançamentos de produtos e equipamentos 
pelas indústrias expositoras, cujos gestores acredita-
ram no evento e receberam, em contrapartida, a visita 
de grande número de profissionais em seus estandes, 
congressos e workshops.

Durante os três dias foram oferecidos aprimora-
mento técnico científico e muita inovação em quatro 
congressos: 14° Congresso Científico Internacional de 
Saúde Estética; 7° Congresso Internacional de Micro-
pigmentação; 1° Congresso Internacional de Estetas 
e Harmonizadores e o Congresso Lash Artist Brasil, 
além do Curso de Imersão em Gestão Estratégica para 
Clínicas e Negócios de Estética, workshops, eventos 
paralelos e palestras nos estandes das marcas.

ESTÉTICA IN RIO  
EM NÚMEROS

3 DIAS DE EVENTO

+ de 160 HORAS  
DE CONTÉUDO EDUCACIONAL

35 MILHÕES  
DE REAIS EM NEGÓCIOS REALIZADOS

12 MIL VISITANTES

5 MIL CONGRESSISTAS

52 CATEGORIAS  
PROFISSIONAIS IMPACTADAS

+ de 60 EXPOSITORES

+ de 100  
LANÇAMENTOS ENTRE PRODUTOS, 
ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

21 HORAS DE COBERTURA  
PELO CANAL NO YOUTUBE DA  
TV NEGÓCIO ESTÉTICA

Se você esteve lá, parabéns, acabou de entrar para a história da retomada dos even-

tos presenciais; se não pode ir, aqui está a sua oportunidade de acompanhar tudo o 

que aconteceu neste especialíssimo encontro pós-crise pandêmica da COVID-19. O 

público, ávido por conhecimento e novidades, ocupou os auditórios dos congressos, 

workshops e eventos paralelos, bem como os estandes de expositores, transfor-

mando o ESTÉTICA IN RIO em motivo de comemoração   •    CARMEN CAGNONI (@carmencagnoni)

ESTÉTICA IN RIO: 
VIVA A RETOMADA!
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Os dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro passa-
dos ficarão para sempre na memória dos mais 
de 12 mil visitantes e cinco mil congressistas, 

além de palestrantes e equipe técnica da Estética in 
Rio. Isso porque consagrou a retomada dos grandes 
eventos do setor de Saúde Estética, após o longo pe-
ríodo de vigência do isolamento social por conta dos 
riscos do coronavírus.

A emoção foi o ingrediente principal do reencontro 
do público com grandes mestres e marcas do mercado 
ocorrido no Centro de Convenções SulAmérica, na ca-
pital fluminense. A cidade maravilhosa não poderia ser 
escolha melhor – vale lembrar que a primeira edição 
da Estética in ocorreu há 14 anos exatamente no Rio de 
Janeiro, local mais do que marcante, então, para conso-
lidar a retomada, o reencontro, o reviver, o reaprender...

O MUNDO SE REFAZ
A liberação dos eventos com público no Rio de Janeiro 
ocorreu em decorrência da diminuição substancial 
nos números de casos da doença na cidade, bem como 
pela abrangência da população vacinada. A boa notícia 

movimentou toda a cadeia de turismo de negócios (ho-
téis, agências de viagens, transportes, alimentação) e, 
especificamente no caso da Estética in, 52 categorias de 
profissionais ligados diretamente ao setor de eventos.

O protocolo sanitário elaborado por entidades do setor 
de eventos, ABEOC Brasil, ABRACE, UBRAFE e SINDI-
PROM SP, com aval do corpo clínico do HC de São Paulo e 
utilizado em eventos-teste em vários estados, foi seguido 
à risca, bem como o DECRETO RIO n° 49333 de 26 de agos-
to de 2021 que dispõe sobre as medidas de proteção à vida 
e ao enfrentamento da pandemia de COVID-19. Todos os 
envolvidos na feira, equipe técnica, de montagem, bem 
como visitantes, congressistas, palestrantes, exposito-
res etc. precisaram passar por medição de temperatura 
corporal bem como apresentar certificado de vacinação 
contra a doença para ingressar no recinto.

Contando com o apoio do governo do Estado, Riotur 
e prefeitura do Rio de Janeiro, autoridades públicas 
prestigiaram o evento, como Marcelo Calero, Secretá-
rio de Governo e Integridade Pública da Prefeitura do 
Rio, e o Secretário de Desenvolvimento Econômico do 
Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah, que partici-
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Caroline de Abreu, esteticista,  
Rio de Janeiro (RJ)

Simone Azevedo, esteticista  
e micropigmentadora,  
São Gonçalo (RJ)

Daniele Magalhães, esteticista,  
Rio de Janeiro (RJ)

Dayane Santos Viana, esteticista, 
Rio de Janeiro (RJ)

Rosiane Lanes, 
micropigmentadora,  
Rio Bonito (RJ)

Hellen Almeida, lash designer, 
Londrina (PR)

Adriana Vasconcellos esteticista, 
Ilha do Governador (RJ)

Angela Santos, 
micropogmentadora,  
Porto Alegre (RS)

Ariadne Yamaguchi, 
micropigmentadora, Londrina (PR)

Jaqueline Martins da Silva, 
esteticista, Rio de Janeiro (RJ)

Suelen Loretto, esteticista,  
Campo Grande (RJ)

Evelyn Magalhães, esteticista,  
Rio de Janeiro (RJ)

Ana Izel Oliva, esteticista e 
cosmetóloga, Rio de Janeiro (RJ)

Daiana Erika Silva de Lira, 
cursando Técnico em Estética,  
Ilha do Governador (RJ)

Liliana Alvarez, cosmiatra, 
estudante de Medicina,  
Santa Cruz de La Sierra (Bolívia)

Thalita Oliveira, esteticista,  
Rio de Janeiro (RJ)

EU FUI!!! E TÔ AQUI 
PARA PROVAR!!!
Milhares de profissionais circularam pelos congressos, 
stands, workshops e corredores da feira. Por conta de 
ainda vivermos um período de cuidados sanitários, a 
maior parte do público foi do Estado do Rio de Janeiro, 
mas entre tantos cariocas, encontramos muitos 
visitantes de outras localidades. Aqui, uma pequena 
parte de profissionais representando a todos os 
presentes na histórica Estética in Rio 2021!
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Alessandra Fregoneze (dra.alessandrafregoneze) e 
Weslley Zapff (@weslleyzapffconsultor) apresentaram 
a Imersão em Gestão Estratégica de Clínicas e Negó-
cios de Estética, apontando estratégias e ferramentas 
inovadoras de gestão de clínicas, de marketing e de 
vendas na Estética. Todo o conteúdo foi voltado ao 
aperfeiçoamento da condução do negócio, com pales-
tras e dinâmicas práticas.

Desde o início da feira, a TV Negócio Estética transmi-
tiu todos os detalhes. No estúdio, convidados ilustres 
foram entrevistados e revelaram suas expectativas 
para o evento, bem como as novidades. Na foto, Ale-
xandre Simas, coordenador do congresso Lash Artist 
Brasil, entrevista Antonia Leite Barbosa, subsecretária 
de Promoção de Eventos da cidade do Rio de Janeiro. 

Desde as primeiras horas de abertura, o Centro de Con-
venções SulAmérica recebeu grande número de pesso-
as ávidas por novidades e boas compras. Devidamente 
paramentados com máscaras faciais de proteção, os 
visitantes puderam conferir as boas ofertas do setor 
em mais de 60 estandes.

A PHD Estetic (@phddobrasil), marca com superla-
boratório de medicamentos injetáveis para Estética 
organizou o evento paralelo Harmony Estetic. Na pro-
gramação, tratamentos faciais, corporais e capilares 
com ativos estéreis de uso injetável (a marca só realiza 
vendas com prescrição de profissional habilitado). A 
ação de ativos nanotecnológicos associada ao microa-
gulhamento no clareamento íntimo foi o tema abordado 
pela professora Cláudia Ábila (@claudiaabilaestetica)

O DIA A DIA DA ESTÉTICA IN RIO   
 EM 5 MINUTOS

30 DE OUTUBRO

A abertura da Estética in Rio no 14° Congresso Cien-
tífico Internacional de Saúde Estética foi impregnada 
de emoção. No palco, a coordenadora do congresso, 
Ana Claudia Petkevicius (@anaclaudiapetkevicius) 
recebeu convidados ilustres, como Fátima Facuri  
(@facuri.fatima) diretora do grupo Estética in. Emo-
cionada com o reencontro, ela falou sobre a força do 
setor e a importância da retomada dos eventos, capaz 
de impactar dezenas de categorias profissionais.

A abertura oficial da Estética in Rio contou também 
com a presença do Secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinícius Farah  
(@vinicius.farah). Entusiasmado, falou sobre a realiza-
ção do evento e destacou para os profissionais presentes 
no auditório a importância do empreendedorismo para 
o crescimento pessoal, da cidade, do estado, do país!

Ana Claudia Petkevicius (no centro da imagem) con-
duziu um Talk de Abertura com membros dos comitês 
Científico e Educacional do 14° Congresso Científico 
Internacional de Saúde Estética abordando A Nova 
Trajetória da Estética. Na foto, os participantes do talk 
(faltou a fisioterapeuta Andrea Melo @andreamelo), da 
esquerda para a direita: Marcus Lanza (@marcuslanza), 
coordenador de Graduação em Tecnologia em Estética 
e Cosmética da Unigranrio; Luciana Moschen (@lucia-
namoschen), esteticista; Roberta Boyd (@robertaboyd), 
coordenadora do curso de Estética e Cosmética da IBMR; 
Martha Fonseca (@marthafonseca), coordenadora do 
curso de Estética e Cosmética da UNISUAM; Rita Bor-
ges (@ritaborges), coordenadora do curso de Estética 
da Universidade Celso Lisboa. Também participou a 
dermatologista Fabia Luna (@dra.fabialunadermato).
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A Cosmobeauty levou para a Estética in muita inovação 
e tecnologia, apresentando mais de 10 lançamentos, e 
também preparou um evento próprio, a Conexão Es-
tética Erro Zero, que reuniu mais de 230 profissionais 
durante 12 horas, foi um sucesso, com palestrantes 
renomandos apresentando temas da atualidade, como 
intradermoterapia pressurizada, injetáveis, clarea-
mento cutâneo, ozonioterapia, entre outros tratamen-
tos diferenciados.

Anacélia Santiago (@anaceliamicropigmentacao) foi 
a primeira palestrante do 7° Congresso Científico In-
ternacional de Micropigmentação. Ela falou sobre a 
importância de realizar uma avaliação correta para o 
sucesso e personalização do direcionamento de fios. 
Vânia Machado, coordenadora do congresso, entregou 
à especialista o certificado de participação após sua 
brilhante e deu prosseguimento ao dia recheado de 
temas importantes para os profissionais da área.

Durante todo o Congresso Interna-
cional de Estética, muitos momentos 
foram de conversa sobre como levar 
aquela técnica do palco para o dia a 
dia da clínica, ou como vender a no-
vidade que foi apresentada ou ainda 
qual a possibilidade de lucro reali-
zando procedimentos com determi-
nado produto inovador... A Dr. Joyce 
Rodrigues (@drajoyce_rodrigues) 
foi uma das palestrantes que parti-
ciparam desse encontro com Ana 
Claudia Petkevicius, falando sobre 
como o profissional pode atuar com 
as mesclas 100% estéreis e multipro-
cedimentos da Mezzo Dermoscomé-
ticos (@mezzodermocosmeticos), se 
destacar da maioria e lucrar mais.

31 DE OUTUBRO

A direção do grupo Estética in re-
cebeu com honras integrantes da 
equipe do governo do Rio de Ja-
neiro e da prefeitura. Da esquer-
da para a direita: Ricardo Torres e 
Eduardo Gouvêa, diretores do gru-
po; Vinícius Farah, Secretário de 
Desenvolvimento Econômico do 
Estado do Rio de Janeiro, Fátima 
Facuri, diretora do grupo, e Bruno 
Mattos, da RioTur.

O Congresso de Abertura RBKollors deu boas-vindas 
às participantes com apresentação de Babi Lasarini  
(@babilasarini.micro) interpretando Eu sou assim 
(versão de This is Me). Além de expert micropigmen-
tadora, Babi é cantora... Ela já contou em suas redes 
sociais que levava a arte através da voz, e que era muito 
bom ouvir elogios por tocar o coração das pessoas... 
Porém, resolveu se desafiar e partiu para um novo ca-
minho: o da micropigmentação. “Hoje, vejo que não 
deixo de tocar a vida das pessoas! De uma forma di-
ferente, mas que me traz ainda mais alegria e me faz 
acreditar que o sucesso não está nos holofotes, mas na 
satisfação que sinto a cada nova transformação, a cada 
nova arte, a cada novo sorriso que consigo fazer surgir, 
em tocar a alma e elevar a autoestima das pessoas!”

O 1° Congresso Internacional de Estetas e Harmoni-
zadores, como o próprio nome indica, foi o início de 
uma nova jornada para diversos segmentos de profis-
sionais autorizados a realizarem procedimentos mi-
nimamente invasivos. Com o avanço das técnicas de 
Harmonização Facial e Corporal, e a alta na procura 
por tais tratamentos, não faltam inovações e tecnolo-
gias garantindo melhores resultados e com muito mais 
segurança. Rafael Ferreira, coordenador científico do 
evento, apresentou grandes nomes do setor durante o 
transcorrer do dia.
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Keli Ribeiro (@keliribeiro_) foi a vencedora do Projeto 
Sucesso Experience Estética in e como prêmio ganhou 
a possibilidade de palestrar no Congresso de Micropi-
gementação. O tema escolhido por ela foi Chaves que 
Abrem Portas para Clientes que te Valorizam. Com 
Patrícia Fraga (@patriciafragab), idealizadora do @
micropigementadordesucesso, e Vânia Borges (@va-
nia.borges.sobrancelha), embaixadora Experience.

A Fismatek Experience, evento próprio da marca, ofe-
receu palestras com um time de primeiríssima linha. 
Entre os nomes de peso, Daniela Moleiro (@danie-
lamoleiro_), Michelle Meleck (@michellemeleck), 
Estela Sant’ Ana (dra.estelasantana) e Rafael Ferreira 
(@rafaelferrreiradoutor), entre outros. A Dra. Natalia 
Previato (@dranataliapreviato) apresentou a novidade 
da marca: o Ônix, campo eletromagnético focalizado 
de alta intensidade

Sempre pensando na valorização do profissional de 
Saúde Estética, nesta edição da Estética in foi lança-
do o prêmio Excelência Profissional. Após votação 
pública, oito finalistas apresentaram seus traba-
lhos durante o Congresso de Estética para um júri 
ultraqualificado: Ana Carolina Parreira (@caroles-
teticistaoficial),  Cris Boneta (@cristianeboneta), 
Fábio Borges (@fabioborges2000), Rodrigo Jahara  
(@jahararodrigo) e Marcus Lanza (@profmarcuslan-
za). A grande vencedora foi Lilian Scarpin (@lilians-
carpinoficial), com o tema Blefaroplastia Estética Não 
Cirúrgica - Técnica 5D com Jato de Plasma . Em 2° Pris-
cila Araújo (@priaraujoestetica) e em 3° Micheline da 
Silva Sadde (@michelinesadde). A vencedora ganhou 
a  de ministrar uma aula no canal Negócio Estética no 
YouTube, um ano de assinatura da Revista Negócio 
Esteética e a inscrição para o próximo congresso.

01 DE NOVEMBROJane Landim (@studiojanelandim), master em exten-
são de cílios, superou seus medos e se jogou no palco 
do Congresso Lash Artist Brasil. Sob a coordenação 
de Alexandre Simas, ela compartilhou conhecimento 
e sensibilidade, sempre ressaltando a capacidade de 
transformação que o estudo proporciona. Com sinceri-
dade, expôs os seus medos e inseguranças – que tantas 
outras profissionais também sentem – mostrando que 
na realidade do dia a dia, a questão emocional pode 
interferir no aspecto físico.

Inúmeras palestras teóricas foram levadas à prática 
no palco durante todos os congressos. Um exemplo 
disso foi o tratamento de Ozonioterapia na síndrome 
da desarmonia corporal realizado pelo Dr. Rafael Fer-
reira (@rafaelferreiradoutor), farmacêutico esteta e 
cirurgião dentista, no palco do Congresso de Estética.

No transcorrer dos três dias de evento, mais de 60 
workshops oferecidos por grandes empresas do setor 
brindaram o público com muita informação, inovação 
e capacitação. O professor Ricco Porto (@riccoporto) 
foi um dos especialistas que compartilhou muito co-
nhecimento durante suas apresentações.

O professor Léo Calheiros (@institutoleocalheiros), 
especialista em dermomicropigmentação foi mereci-
damente homenageado por sua valiosa contribuição à 
área há mais de 25 anos. A comemoração foi com Sidney 
Duarte (@sidneuduarterj), seu companheiro e também 
ícone do setor: micropigmentador, professor e instrutor 
de Micropigmentação há mais de 30 anos e membro do 
comitê científico do Congresso de Micropigmentação.
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O ‘pigmentão’ da RBKollors chegou 
cedinho e circulou muuuiiito pelos 
corredores, espalhando alegria e cor 
por onde passou. Inspirado em Hot, 
Red Life e Vermelho Insano, cores 
de pigmentos muito vendidas e as 
queridinhas do site da empresa, ele 
conquistou muitos profissionais da 
Micropigmentação apaixonados 
pela marca e presentes à feira. Sem 
um pingo de timidez, ‘pigmentão’ 

viveu três dias intensos... com mui-
tas selfies e poses sem fim!

A RBKollors (@rbkollors) investiu 
muito para agradar não somente 
clientes, mas também seus parcei-
ros. Olha que lindos os troféus que 
cada palestrante recebeu por minis-
trar aulas durante o Congresso de 
Abertura, no dia 30! Eles amaram... 
Nós também!

Liberdade, liberdade, abre as asas 
sobre nós... O backdrop da Cos-
mobeauty (@cosmobeautyoficial) 
fez sucesso! Muitas pessoas aguar-
daram na fila para clicar o tão espe-
rado momento em que ‘ganharam 
asas para poder ir e vir’...  A marca 
também voou no evento e bateu 
todas as metas de vendas.

Aconteceu... BOMBOU!
O que as marcas prepararam para conquistar público!Joaquim Almeida, da dupla com Nayarah em Sr. e Sra. 

Almeida (sresra_almeida) desvendou ao vivo e em co-
res O Segredo das sobrancelhas dos Campeões. O casal 
é famoso pela técnica Soft Shadow de sombras realistas 
feitas com dermógrafo e trabalha o implante de pig-
mentos na pele na forma de pixels (menor partícula de 
uma imagem/pequenos pontos) formando uma suave 
sombra degradê - o efeito de luz e sombra.

No final do dia, a Ecco's (@eccoscosmeticosoficial) 
representada por Juliana Padula Simões Moreno (@
julianaeccos), diretora de Marketing e P&D; e Elton 
Bernardes (@eltonbernards) diretor Comercial e P&D, 
sorteou uma Sccoter Elétrica entre os clientes que rea-
lizaram compras no estande da marca com valor acima 
de 300 reais. Foi uma festa no palco do Congresso de 
Estética!

Todos os congressistas ganharam certificado de par-
ticipação, o que conta muitos pontos no currículo! E 
para assimilar em detalhes cada palestra, relembrar 
todos os ensinamentos e ainda consultar sempre que 
precisar, o e-book com todas as palestras apresenta-
das nos congressos de Estética, Micropigmentação e 
Estetas e Harmonizadores foi liberado para dowland. 
Afinal, estudar nunca é demais!

O encerramento do evento contou com a participação 
de todos os congressistas reunidos em um único audi-
tório, com a equipe técnica, coordenadores científicos, 
diretoria do grupo Estética in e convidados. A alegria 
por chegar até aqui foi imensurável! Todos agradecidos, 
revitalizados e inspirados para trabalhar ainda mais 
a fim de construir um 2022 com muitos outros even-
tos, com muita e sucesso para dar e vender! O próximo  
encontro será no início de abril, na Estética in SP  
(@esteticainsp). Esperamos você lá!
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A retomada de nossos eventos presenciais, após a 
pandemia, se transformou em um marco histórico também 
para o setor. É o novo que nos move mais do que nunca. É o 
novo que preencherá esse hiato em que estivemos afastados. 
Nossa missão é transpor esse vazio e proporcionar um 
espaço empreendedor, gerador de qualidade e que inspire 
nosso público formando profissionais aptos a identificar e 
aproveitar as oportunidades que o mercado oferece.”
EDUARDO GOUVÊA, diretor do grupo Estética in

A Biometikal (@biometikal) prepa-
rou várias apresentações com dermo-
cosméticos estéreis em seu estande. 
Tratamento capilar, anticelulite, de 
harmonização facial e corporal... não 
faltou bom produto e inspiração para 
realizar bons trabalhos.

Um espaço para o público relaxar 
foi montado pelo Instituto Valéria 
Vaz (@institutovaleriavaz), tradi-
cional escola que oferece cursos 
técnicos e profissionalizantes no 
Rio de Janeiro. Futuros profissio-
nais, alunos que cursam Técnico 
em Massoterapia e Estética, atende-
ram quem precisa de um descanso 
após dar várias voltas pelos corre-
dores do Centro de Convenções.

O espaço instagramável da Smart Gr (@smartgrbr) foi 
palco de muitas e muitas fotos... Além do visual bonito, 
a mensagem diz tudo sobre o trabalho de quem vive 
para cuidar do outro, para se doar em prol da auto-
estima do cliente... No estande da marca foi possível 
conhecer 40 novidades, entre elas a linha CDB Like – 
Cannabinoid Active System.

Contando com a sorte, muitos visitantes e com-
pradores de produtos da marca Ecco´s Cosmé-
ticos (eccoscosmeticosoficial) preencheram o 
cupom para participar do sorteio feito no final 
da Estética in. O objetivo era ganhar uma bela 
Sccoter oferecida pela empresa.

Um dos estandes mais high-tech foi o da 
Adoxy (@adoxyoficial). A empresa in-
vestiu na tecnologia a fim de transmitir 
a mensagem de seus aparelhos ultramo-
dernos, como o Supra Máximus.  Com 
tecnologia PEMF (Pulsed Eletromagnetic 
Field), seu campo eletromagnético passa 
por todas as camadas da pele e da gordura, 
estimulando diretamente o músculo por 
meio de contrações contínuas e intensas.
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O movimento surpreendeu a Bioage! Os 
três workshops e as duas palestras no 
congresso receberam grande público. 
Tratamentos realizados ao vivo demos-
traram as inúmeras possibilidades de 
tratamento que a marca oferece.

A lash designer Karina Glasser (@karinaglasser) já 
tinha testado e aprovado as pinças da Staleks Pro (@
staleks_brasil_oficial). A técnica Volume Luxo, exe-
cutada em 60 minutos, ganhou ainda mais precisão 
com os acessórios

Foi maravilhoso 
voltar ao presencial, o 
público queria isso, os 
expositores também. 
Lutamos muito para 
voltar. O setor de eventos 
foi para o chão nesse 
período de pandemia. 
Ficamos parados por 18 
meses, mas acertamos 
o tempo para voltar 
presencialmente. 
Cumprimos todos os 
protocolos sanitários 
da Visa RJ. Tivemos 
apoio do poder público, 
Estado e Prefeitura, 
além das entidades. Com 
100% de capacidade de 
lotação para os eventos e 
congressos, não tivemos 
problemas com o público, 
foi muito melhor do que 
todas as expectativas”
FÁTIMA FACURI, diretora do grupo Estética in

A Fismatek (@fismatek) mostrou 
ao vivo como o Onix funciona. O 
campo eletromagnético focalizado 
de alta performance proporciona 
contrações máximas, fortalece a 
tonifica a musculatura e atua na 
redução de gordura corporal. Com 
quatro manípulos, permite otimi-
zar resultados pois permite tratar 
até quatro regiões em uma única 
sessão. A marca fez lançamentos 
de equipamentos e de uma linha de 
cintas modeladoras.

Para conhecer na prática o desem-
penho dos Pigmentos MagColor (@
pigmentosmagcolor), a marca ofere-
ce microaulas práticas para os inte-
ressados. A marca lançou uma linha 
específica, de alta performance, para 
micropigmentação labial, a Gold Line 
Lips. O resultado do trabalho promete 
integridade da pele e cor a longo prazo, 
além de outros benefícios.

Na HTM (@htmeletronica) várias de-
monstrações de aparelhos que usam 
tecnologia de ultrassom, radiofre-
quência multipolar, fototerapia por 
laser entre outras, estavam à disposi-
ção dos clientes. Sempre seguindo os 
protocolos de segurança, a marca fez 
sucesso entre os que buscavam apa-
relhos altamente eficientes.
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UM ATIVO SURPREENDENTE:  
CANNABINOID ACTIVE SYTEM 
Sim, você entendeu corretamente. É o ativo derivado 
da Cannabis. Mas, calma! Existem dois tipos e este é 
isento de ação psicótica (a Medicina já estuda há tem-
pos seus efeitos terapêuticos em diversos males, como 
Mal de Parkinson, por exemplo). Agora, chegou a vez 
da Estética ‘se apossar’ das propriedades curativas da 
planta. Marcela Gouveia (@dra.marcelagouveia), es-
pecialista no tema, transcorreu perfeitamente bem 
sobre todos os aspectos dessa novidade durante sua 
palestra no Congresso de Estética. 

A Smart GR (@smartgrbr) foi pioneira em incorporar 
o ativo em uma linha de neurocosméticos voltada aos 
profissionais da área. Desenvolvido com alta tecnologia, 
o ativo Smart CBD Like, com Cannabinoid Active System, 
é extraído de uma planta chamada Ricinus Communis 
L, encontrada na Amazônia, cultivada de maneira sus-
tentável e biotecnológica. São inúmeros os benefícios 
proporcionados pelo uso tópico, dentre eles estão o 
alívio de irritações na pele e consequente redução do 
aspecto avermelhado e relaxamento da epiderme. Os 

neurocosméticos trazem também efeito antioxidante, 
regenerador e anti-inflamatório. Estão disponíveis seis 
produtos: Creme de Massagem Ultradeslizante, Gel Es-
foliante Corporal, Creme Esfoliante Facial, Neuro Sérum 
Regenerador e Antioxidante, Clareador Provitamina D 
com Ácido Hialurônico e Anti-idade para a Área dos 
Olhos. A marca promoveu vários workshops sobre tra-
tamentos com o ativo, como Peeling CBD + Vitamina C;  
CBD Micro Hair; Flaci Peeling CBD, Peeling Booster CBD.

A Samana Cosmética (@samanacosmetica) lan-
çou um Elixir 100% Clareador, com tecnologia CBD 
Like+, da linha Ozone Dermic. É um sérum concen-
trado composto por um blend de ativos que atuam em 
sinergia na irregularidade e no tom da pele acometida 
por hipercromias cutâneas (melasma, fotoenvelheci-
mento, hiperpigmetnação pós-inflametória), com ação 
renovadora e restauradora. Atua como clareamento 
multifuncional conferindo alto poder clareador e an-
tioxidante. Um dos workshops da marca, por sinal, foi 
sobre Ozonioterapia Canabidiol-like – biomodulação 
mecânica de impacto para clareamento ultradérmico 
de hipercromias faciais resistentes.

 O FUTURO COMEÇOU AQUI! 

4 TENDÊNCIAS QUE VOCÊ  
 VAI CONHECER AGORA!

Muitos ativos eficientes, técnicas inovadoras e tecnologia de ponta estavam presentes  
em todos os lançamentos realizados durante o evento. Excelentes novidades não faltaram  
e é correto dizer que cada vez mais a permeação de ativos, ou drug delivery, por meio de 
microagulhamento, ou ainda a aplicação de substâncias potentes por meio de intradermo 
pressurizada se mostram excelentes opções de tratamento para rosto e corpo. Também  
é fato que a ozonioterapia segue seu caminho de aprimoramento, tanto dos equipamentos 
quanto dos cosméticos formulados com ativos ionizados. Porém, elegemos algumas boas 
novas que chamaram nossa atenção – e nas quais você também deve botar os olhos!

LIFITING DE PÁLPEBRAS  
COM ELETROCAUTÉRIO
O envelhecimento da região da área dos olhos, incluin-
do as pálpebras, é um dos mais proeminentes da face, 
visto que a pele dessa região é muito fina, aparentando 
flacidez e rugas com mais frequência. Sandra Costa 
(@sandracosta.prof), esteticista especialista em Cos-
metologia e Marketing, falou sobre os métodos para 
minimizar o impacto do envelhecimento e destacou 
aqueles que promovem uma lesão tecidual com o ob-
jetivo de buscar o reparo da pele, com destaque para 
o eletrocautério. 

A tecnologia é inspirada na eletrocirurgia, ou seja, a 
utilização de um bisturi capaz de fazer a passagem de 
corrente elétrica alternada de alta frequência através 
do tecido para atingir um efeito cirúrgico específico. 

No caso do eletrocautério, uma ponteira metálica é 
aquecida através de corrente elétrica e então é aplicada 
promovendo uma cauterização (queimadura) superfi-
cial na pele. Como nenhum calor é gerado em tecidos 
mais profundos, o eletrocautério é bem aplicado para 
a destruição da camada de tecido superficial. Assim, 
vem crescendo seu uso para lifting de pálpebras. 

Como definição, cauterização é um termo médico 
usado para descrever o ato de queimar parte do corpo 
humano para remover ou fechar alguma região. Seu 
efeito é decorrente da ação da corrente elétrica na super-
fície do tecido, levando a uma queimadura superficial 
controlada. Dependendo da intensidade, isso irá desen-
cadear microlesões seguidas de processo inflamatório 
induzindo a pele ao autorreparo da lesão, diminuindo 
assim a flacidez local e promovendo aspecto mais jovial.
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A ESTÉTICA INTEGRATIVA  
CHEGOU PARA FICAR
Três apresentações abordaram o tema durante o 14° 
CCISE. Os impactos que alterações no nosso ritmo 
circadiano (ritmo do sono) provocam no desenvol-
vimento de adipócitos, como a avalição desse ritmo 
pode nortear tratamentos estéticos, bem como Trata-
mento de Resultados Através da Estética Integrativa – 
abordando alimentação, qualidade de vida, intestino 
funcional, controle de estresse e prática de atividade 
física - tema de Alexandra Vicentini (@draalexan-
dra.curvas), esteticista e biomédica (SP). O conceito 
de saúde integrativa, como o próprio nome revela, 
consiste na abordagem integral do paciente, é olhar 
para a cliente de forma global, percebendo corpo e 
também mente e espírito.

Com as vivências dos últimos tempos, grande par-
te da população se viu mais ‘apegada’ a essa ideia de 

tratar o todo, do olhar ‘de dentro pra fora’, da beleza 
que brota externamente no viço da pele, no brilho do 
cabelo, na manutenção do peso porque o interior está 
bem, em paz, tranquilo... Cá entre nós, isso não é a 
realidade que vivemos. Os casos de ansiedade e de-
pressão disparam no Brasil e no mundo e lidar com as 
angústias nem sempre é um caminho solitário. Buscar 
auxílio é, sim, uma boa ideia e pode ajudar a lidar com 
o período de emoções desestabilizadas. 

Por isso, o lançamento da Ecco's (@eccoscosmeti-
cosoficial) está na nossa seleção: são quatro opções de 
florais para ajudar a lidar com as intranquilidades que 
afetam o bem-estar: Domínio da Ansiedade, Tristeza e 
Depressão; Detox Físico – Mental & Energético; Repa-
rador do Sono & Insônia; Controle da Compulsão Ali-
mentar e Digestão. O recomendado é consumir 4 gotas, 
4 vezes ao dia, sempre distante das refeições. Persistindo 
os sintomas, vale a recomendação: procure um médico.

SUPERTECNOLOGIAS PARA TONIFICAR 
MÚSCULOS E QUEIMAR GORDURA
Dois aparelhos se destacaram em meio às grandes 
novidades: o ÔNIX HIFEM da Fismatek (@fismatek) 
e o SUPRA MÁXIMUS da Adoxy (@adoxyoficial). A 
proposta de ambos é proporcionar o máximo de con-
trações para tonificar os músculos e ao mesmo tempo 
gerar um processo de redução de gordura. É como ma-
lhar muitas horas, sete dias por semana!

O Ônix HIFEM, da Fismatek (@fismatek), conta com 
a tecnologia HIFEM – HIGH INTENSITY FOCUSED ELE-
TROMAGNETIC. Possui um campo eletromagnético 
com intensidade e frequências específicas que intera-
gem com os neurônios motores, ocasionando até 20 
mil contrações em 30 minutos. A redução de gordura 
ocorre graças ao excesso de ácidos graxos livres que 
desencadeia apoptose da célula de gordura, reduzindo 
aproximadamente 20% da camada subcutânea. A tec-
nologia gera um campo magnético de alta intensidade, 
e no foco exato, promovendo contrações musculares e 
realizando um trabalho de tonificação e fortalecimento 
dos músculos abdominais, dos glúteos, dos braços e 

das coxas e panturrilhas.  Quando submetido às con-
trações supramáximas, o tecido muscular é estimula-
do a adaptar-se às condições extremas, ocasionando 
remodelação das suas estruturas funcionais, ou seja, 
hipertrofia (aumento do volume) e hiperplasia mus-
cular (aumento da quantidade).

Supra Máximus, da Adoxy (@adoxyoficial), por 
sua vez, utiliza a tecnologia PEMF – PULSED ELETRO-
MAGNETIC FIELD. Funciona assim: o campo magné-
tico passar por todas as camadas da pele e da gordura, 
estimulando diretamente o músculo por meio de con-
trações contínuas e intensas, proporcionando o cres-
cimento muscular (hipertrofia) e induzindo a redução 
de gordura. Como conta com quatro aplicadores ergo-
nômicos, pode ser utilizado de forma simultânea em 
diferentes grupos musculares: abdominais, glúteos, 
bíceps, tríceps, panturrilha ou posterior e anterior 
de coxa com protocolos completos para o contorno e 
a definição corporal. A potência chega a 7T (Teslas) 
perfazendo um total de 28T quando utilizado em po-
tência máxima em seus quatro pads.
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CÍLIOS

RENATA BARAN 
@renataparreirab

Advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil, 
Direito Público e em Direito Médico e Hospitalar, é sócia 
da Juk Cattani Advogados em Brasília. Em sua explana-
ção, abordou com linguagem didática e clara alguns dos 
problemas jurídicos mais comuns enfrentados pelos 
profissionais do setor e deu orientações sobre como pro-
ceder no dia a dia do trabalho para evitar percalços no 
campo jurídico. Ela palestrou no Congresso Científico 
Internacional de Saúde Estética sobre As informações 
que os profissionais da Estética aguardavam sob a vi-
são jurídica e no Congresso Internacional de Estetas e 
Harmonizadores sobre o marco legal da harmonização.

SARA LANNA 
@bysaralanna

Ela é lash artist do Rio de Janeiro e atua na formação 
de profissionais da área de extensão de cílios. Tem um 
curso que abrange técnicas avanças como Volume Rus-
so, Híbrido, Efeito Kardashian, Efeito Molhado, Efeito 
Delineado. É também idealizadora do curso Persona-
lização do Olhar 1.0 e do Lash em 30, que visa formar 
profissionais do zero ao tudo, como gosta de ressaltar. 
Há cinco anos atuando com extensão de cílios, diz ter 
realizado um dos grandes sonhos da carreira: palestrar 
na Estética in Rio contando Como construir carreira 
através de sua marca pessoal.

NOVA GERAÇÃO TÁ ON!

ESTÉTICA

JOANA MEDRADO 
@joanamedrado

Fisioterapeuta e especialista em Drenagem Linfática, 
palestrou sobre As regras indispensáveis para a ex-
celência no atendimento. Ela é criadora do Método 
Joana Medrado 2.0, com manobras de precisão para 
resultados imediatos e surpreendentes, respeitando 
toda a anatomia do corpo humano e a fisiologia do sis-
tema linfático. O método é um dos maiores e mais res-
peitados no Brasil, e muitos profissionais já passaram 
pelo curso para se habilitarem a praticá-lo. Mineira, é 
formada em Fisioterapia e pós-graduada em Geriatria 
e Gerontologia, possui Certificação Internacional em 
DLM Avançada pelo Método LEDUC.

CAMILA KATSURAGI 
@clinicacamilakatsuragi

Celulite: inflamação ou não? Como compreender esse 
processo tão divergente foi o tema de abordagem da fi-
sioterapeuta dermatofuncional, pós-graduada em Fisio-
logia do Exercício, pós-graduada em Medicina Ortomo-
lecular e mestranda em Bioengenharia. Ela é mentora 
do Mega Contour Evolution® e Eletroterapia com Camila 
Katsuragi. Na clínica que leva seu nome, os tratamentos 
não são encarados apenas como protocolo estético. Cada 
paciente é visto como um ser único, por isso entender 
suas dores e anseios é fundamental para entregar sem-
pre mais e superar todas as expectativas dele.

Estiveram presentes nos auditórios da Estética in Rio, nomes consagrados  
do setor, personalidades que já são conhecidas e seguidas por grande parte  

de profissionais em busca de aperfeiçoamento. Porém, nos palcos dos 
 nossos congressos alguns palestrantes começam a escrever suas histórias  

de sucesso com apresentações incríveis. Aqui, alguns deles!
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KELI RIBEIRO 
@keliribeiro_

Ela foi vencedora do Sucesso Experience realizado pela 
Estética in Rio em parceria com Micropigmentador de 
Sucesso, criado por Patrícia Fraga (@patriciafragab), 
visando abrir oportunidades para um profissional que 
desejava estar no palco, palestrando, realizar seu dese-
jo. Então, professores do micropigmentador de sucesso 
se candidataram para isso e a Kelli foi a ganhadora. Ela 
é professora de pós-dermopigmentação, biomédica e 
gosta de ressaltar que ensina pigmentalogia  com base 
científica. O tema de sua palestra foi Chaves que abrem 
portas para clientes que te valorizam.

WBYSTER LOPES 
@wbyster

Ele foi o ganhador do Troféu PMU Inovation, reali-
zado na Estética in Rio em 2019, com a Técnica Na-
tural Nipples, tema de sua palestra na edição 2021 
da feira (por conta da pandemia, realizou seu sonho 
de palestrar sobre o tema neste ano). A técnica de 
micropigmentação paramédica desenvolvida por ele 
visa a reconstrução e reparação de complexos aréolo-
-papilares pós-cirurgia oncológica reconstrutiva ou 
cirurgia plástica, minimizando cicatrizes, corrigindo 
o tom do complexo areolar papilar e gerarndo profun-
didade às estruturas desse complexo. 

MICROPIGMENTAÇÃO

RAFAELA MORALES 
@rafamoraleslashes

Trabalhando com extensão de cílios desde os 16 anos, 
ela iniciou de forma amadora. Hoje, 8 anos depois, 
criou um método de harmonização do olhar. “Não faço 
extensão, faço harmonização”. Ela se tornou referên-
cia nacional na área, com técnicas conhecidas de har-
monização e correção do olhar. É formada pela Lash 
School, uma das maiores escolas da Rússia. Já venceu 
três campeonatos de Volume Russo, e é conhecida pela 
didática ‘sem segredo’. Na Estética in Rio ela falou so-
bre A magia e os conceitos de harmonização do olhar 
através das técnicas de lashes.

DR. VINÍCIUS CLETO 
@dr.viniciuscleto

Especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasilei-
ro de Oftalmologia, especialista em Oftalmologia do 
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e 
oftalmologista reconhecido pelo Registro de Qualifi-
cação de Especialização (RQE) do Estado de Santa Ca-
tarina. No congresso Lash Artist Brasil, o médico levou 
a Oftalmologia em favor da profissional extensionista 
de cílios e abordou muitas dicas oftalmológicas para 
evitar complicações na extensão de cílios – problemas 
como alergia, irritações e inflamações oculares.
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ÂNGELO FERRARI 
@drangeloferrari

Cirurgião-dentista, especialista em Periodontia e Har-
monização Orofacial, tem Certificação Internacional 
em Fios PDO (Coreia – Dr. Kwon Han Jin). Ele minis-
trou a palestra Fios de sustentação na Harmonização 
Facial – a filosofia coreana. Em suas redes sociais, o 
especialista disse estar orgulhoso em ministrar apre-
sentação no 1° Congresso Internacional de Estetas e 
Harmonizadores a convite do coordenador Rafael Fer-
reira, pois a proposta do congresso está de acordo com 
sua filosofia: “Todos somos profissionais da Saúde - e 
Estética é consequência de um bom funcionamento 
geral e integral. Não dá para separar Saúde de Estética”. 

GABRIEL MACHADO 
@drgabrielcmachado

Mestre em Bioquímica, especialista em Estética, profes-
sor de pós-graduação em Saúde Estética e Biomedicina 
Estética, transmitiu muito conhecimento sobre Har-
monização de lábios de forma didática e objetiva. Com 
experiência em ministrar cursos de especialização, atua 
no ensino e aprimoramento de profissionais oferecen-
do conteúdos baseados em evidências científicas. De 
acordo com ele, as buscas por procedimentos de har-
monização facial aumentaram no país pela facilidade 
de acesso a materiais que antes eram muito caros, e pelo 
aumento de profissionais habilitados a trabalhar com 
procedimentos minimamente invasivos.

NETI OLIVEIRA 
@netioliveira.micro

Master trainer PMU, criou Soul Lips, método para tra-
balho para micropigmentação labial. No palco desta 
edição da feira, Neti abordou Uma Única Manobra, Três 
Regiões Diferentes – A Alta Performance dos Pixels em 
Full Face. De acordo com ela, pixels é a forma glamu-
rosa que encontramos de espalhar pigmentos dentro 
da pele causando um efeito de sombra e o profissional 
deseja esse mesmo efeito nas sobrancelhas, no deline-
ador e nos lábios, e acredita que consegue fazer isso 
usando a mesma manobras, mas é fundamental ficar 
atento às diferenças da pele em cada área a fim de evi-
tar resultados desastrosos.

CAMILA MARIA 
@dracamilamariarb 
Farmacêutica esteta, especialista em Estética Facial e 
Corporal. Docente, ministrante de cursos na área da 
Estética, - é coordenadora do Curso de Saúde Estética 
Especializada Unieuro, CEO da Clínica Boa Ventura Me-
dicina e Estética Integrada. Ela falou sobre Angulação 
facial com fios de tração e mostrou que a utilização dos 
fios de PDO, como mostra a literatura, tem sido efetiva 
no rejuvenescimento facial. Esses fios podem ser con-
siderados como uma alternativa à ritidoplastia quando 
bem indicados, considerando-se os diferentes tipos e 
técnicas, as necessidades e expectativas do paciente.

ESTETA E HARMONIZADORES
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 TEMA:  O CANABIDIOL NO 
TRATAMENTO DO MELASMA
PALESTRANTE: Dra. Marcela Gouveia (SP),  
@dra.marcelagouveia, farmacêutica esteta, 
especialista em Saúde Estética e Cannabis Medicinal, 
Mª Medicina Estética
CONTEÚDO: tratamentos médicos com Cannabis Me-
dicinal são estudados há tempos com comprovações 
de bons efeitos. Agora, os benefícios dessa terapia in-
vadem a Estética para melhorar a qualidade da pele. 
É o caso da linha CBD like, da Smart GR, com Canabi-
diol (CDB), espécie que não tem efeito psicoativo e é 
um excelente anti-inflamatório. Há produtos faciais e 
corporais para uso profissional e home care. No caso 
do melasma há diminuição do processo inflamatório 
e resgate da saúde cutânea.

 TEMA:  CELULITE – INFLAMAÇÃO  
OU NÃO?
PALESTRANTE: Camila Katsuragi (SP),  
@clinicacamilakatsuragi, fisioterapeuta 
dermatofuncional, especialista em Fisiologia do 
Exercício e Medicina Ortomolecular
CONTEÚDO: a celulite afeta grande parte das mulheres 
e a busca pela melhora da qualidade da pele é constan-
te nas clínicas de Estética. Para uma terapia eficaz é 
importante compreender de fato esse processo tão di-
vergente derivado de causas genéticas, mas ao mesmo 
tempo induzido por fatores ambientais, levando em 
consideração a etiopatogenia, a fisiopatologia, as cau-
sas multifatoriais relacionadas à inflamação ou não, e 
os possíveis tratamentos abordando várias vertentes.

 TEMA:  AS INFORMAÇÕES QUE  
OS PROFISSIONAIS DA ESTÉTICA 
AGUARDAVAM
PALESTRANTE: Renata Baran (SP), @renataparreirab, 
advogada especialista em Direito Processual Civil, 
Direito Público e Direito Médico e Hospitalar, sócia da 
Juk Cattani Advogados
CONTEÚDO: cada vez mais pessoas buscam tratamen-
tos para elevar a autoestima e trazer bem-estar. A no-
tícia é boa, claro, mas fato é que quanto mais serviços 
são prestados, maior a probabilidade de intercorrên-
cias. A visão jurídica de questões cotidianas do setor, 
ou seja, a segurança jurídica, com destaque para, além 
do cumprimento das regras estabelecidas para presta-

ção de serviço, a importância de entender padrões de 
comportamento dos pacientes.

 TEMA:  FOTOTERMÓLISE COM LED DE 
ALTA POTÊNCIA
PALESTRANTES: Dr. Rodrigo Lopes Martins (SP),  
@rodrigomartins.phd, professor titular – Universidade 
Brasil, PhD, pós-doutorado e livre-docente em 
Farmacologia; Mayara Oguri (SP), @dramayaraoguri, 
fisioterapeuta dermatofuncional
CONTEÚDO: resultado de estudo piloto no campo 
da fotoepilação realizado a partir de uma tecnologia 
recentemente aprovada de LED de alta potência com 
sonda resfriada. A análise verificou possíveis mudan-
ças na temperatura da pele, via termografia infraver-
melha, bem como a sensibilidade aguda em 24h, e 
a dor por Escala Visual Analógica. Participaram da 
avaliação cinco pessoas do sexo feminino, com idades 
entre 20 e 40 anos, que receberam sessões mensais 
de depilação induzida por LED.

 TEMA:  TECNOLOGIA 100% ESTÉRIL - 
MULTIPROCEDIMENTOS DE ALTA 
PERFORMANCE PARA FLACIDEZ 
CORPORAL NA ESTÉTICA
PALESTRANTE: Dra. Joyce Rodrigues (SP),  
@drajoyce_rodrigues, farmacêutica bioquímica, 
especialista em Cosmetologia
CONTEÚDO: o envelhecimento orgânico provoca fla-
cidez corporal e facial, caracterizada pela ptose. Isso 
porque a resistência do tecido diminui com o passar 
do tempo, por vezes devido à sobrecarga de gordura e 
atividade reduzida de proteínas de suporte e sustenta-
ção. Para resgatar essa força natural, os superativos de 
Concept T.1 Flacidez, da Mezzo Pharmaceutical, en-
tram em ação (Idealift™, Progeline, Skinectura, IDP-2 
Peptídio, Bel-Even, ácido hialurônico fragmentado e 
fosfolipídeos) com intradermoterapia pressurizada.

 TEMA:  LIFITING DE PÁLPEBRAS COM 
ELETROCAUTÉRIO
PALESTRANTE: Sandra Costa (SP), @sandracosta.prof, 
esteticista especialista em Cosmetologia e Marketing
CONTEÚDO: o uso da terapia de reparo tecidual tem 
sido cada vez mais abordado entre os profissionais da 
área da Saúde e Estética, como um dos melhores meios 
de tratar ou prevenir o envelhecimento cutâneo, com 

14° CCISE – CONGRESSO 
CIENTÍFICO 
INTERNACIONAL DE 
SAÚDE ESTÉTICA
COORDENADORA CIENTÍFICA: ANA CLÁUDIA 
PETKEVICIUS @ANACLAUDIAPETKEVICIUS, 
ESTETICISTA, COSMETÓLOGA E EMPRESÁRIA
PATROCINADORES: ADOXY, AMANDA FERNANDES, 
BIOAGE, COSMOBEAUTY, ECCO´S, FISMATEK,  
HTM, MEDICAL SAN, MEZZO DERMOCOSMÉTICOS, 
MMO ESTÉTICA, PHD ESTETIC, SAMANA,  
SMART GR, TONEDERM

 TEMA:  MELANO SKIN BREAK
PALESTRANTES: Dra. Fernanda Sanches (SP),  
@dra.fernandasanches, farmacêutica, bioquímica 
e cosmetóloga, pós-graduada em Homeopatia e 
Fitoterapia, MBA em Marketing e Vendas; Jerriane 
Medeiros (PI), @esteticajerrianemedeiros, esteticista, 
especialista em Terapias Despigmentantes

CONTEÚDO: o novo sistema de tratamento Vulcan Ice 
Max Premium Glossw Skin, da Cosmobeauty, que alia 
ativos inovadores e de alto desempenho para tratar 
de forma realmente eficaz uma das queixas mais fre-
quentes na Estética: as hiperpigmentações cutâneas. A 
proposta desse “peeling metabólico avançado” é dimi-
nuir a hiperatividade dos melanócitos, assim como da 
melanogênese, a fim de obter pigmentação mais clara, 
complexo epidermal uniforme e o efetivo controle das 
manchas mais resistentes.
 
 TEMA:  PRESSURI SKIN
PALESTRANTE: Ricco Porto (DF), @riccoporto, 
esteticista, cosmetólogo, especialista em Gestão e 
Docência em Estética, massoterapeuta, educador
CONTEÚDO: terapia dermoinovadora contra o envelhe-
cimento facial (flacidez, perda de sustentação óssea e 
diminuição do volume de gordura com alterações no 
contorno do rosto) composto por Argireline®, que atua 
como neurotoxina botulínica com potente ação dermo-
relax, mas com a vantagem da segurança na aplicação 
por meio da intradermoterapia pressurizada, proporcio-
nando manutenção da naturalidade da expressão facial.

PAINEL DE PALESTRAS
Conheça o temário científico dos congressos apresentados na Estética in Rio 2021.



30 Negócio Estética EVENTOS     EstéticaIn Rio 31

afinal, é ele que necessita manter-se sempre atento e 
responsável em relação ao seu novo estilo de vida - ali-
mentação saudável, qualidade de vida, intestino fun-
cional, controle do estresse e exercícios físicos. Sendo 
assim, é importante que os clientes compartilhem suas 
rotinas, a fim de que o profissional oriente sobre o que 
deve ser mudado e o que está sendo feito corretamente.
 
 TEMA:  ARQUITETURA FACIAL COM 
ÊNFASE NASOLABIAL, JOWS, ARCO 
MANDIBULAR E MANDÍBULA
PALESTRANTES: Natália Rassi (SP),  
@prof_nataliarassi, esteticista e cosmetóloga, 
graduanda em Odontologia e instrumentadora 
cirúrgica; Cristiane Hagemann (SP), 
@cristiane_hagemann, graduada em Fisioterapia 
Dermatofuncional, mestre em Atenção Integral em 
Saúde, docente do ensino superior
CONTEÚDO: o Ultrassom Microfocado propõe o lifting 
“sem cortes”. A energia chega às camadas mais pro-
fundas da derme - papilar, reticular superficial e ao 
SMAS (Sistema Músculo Aponeurótico Superfcial), 
atuando principalmente com o colágeno tipo 1 e 3. A 
aplicação promove neocolagênese e remodelamento – 
isso ocorre devido à ruptura das pontes de hidrogênio 
intramoleculares, fazendo com que as cadeias de co-
lágeno se dobrem, tornando mais estável e resultando 
em colágeno menor e mais espesso.

 TEMA:  AS REGRAS INDISPENSÁVEIS 
PARA A EXCELÊNCIA EM UM 
ATENDIMENTO DE DLM
PALESTRANTE: Joana Medrado (MG),  
@joanamedrado, fisioterapeuta especialista  
em drenagem linfática, DLM avançada Leduc
CONTEÚDO: a drenagem linfática manual (DLM) é uma 
das técnicas mais utilizadas em tratamentos estéti-
cos. Hoje, existem dezenas de técnicas referidas como 
DLM, cada uma com suas particularidades, isso gera 
dúvidas se a verdadeira drenagem está sendo realiza-
da, oferendo todos os benefícios possíveis. Para saber 
se a DLM está sendo realizada da maneira correta, se-
guindo a literatura científica, é necessário entender 
sobre o sistema linfático, sua fisiologia e anatomia. 
Um dos cuidados a serem respeitados é fazer as ma-
nobras seguindo sempre o trajeto dos vasos linfaticos 
em direção aos linfonodos.

 TEMA:  ESTÉTICA ÍNTIMA
PALESTRANTE: Thais Alves Pereira (RJ), esteticista  
e cosmetóloga, ganhadora da última edição do Prêmio 
Excelência Acadêmica 
CONTEÚDO: os resultados do tratamento de flacidez 
na região de grandes lábios, visando o estímulo e au-
mento na produção proteica da região, aumento de 
volume nos lábios genitais e melhora da autoestima 
da paciente. Para a técnica de volumização dos gran-
des lábios o recurso eletroterápico é microcorrente, 
um tipo de eletroestimulação que utiliza corrente com 
parâmetros de intensidade na faixa dos microamperes.

resultados rápidos e efetivos. A ação promove uma 
lesão superficial e controlada, gerando um processo 
inflamatório na região tratada. A recuperação da lesão 
gera a retração da pele com efeito lifting e também 
diminui a flacidez, deixando um aspecto mais jovial 
no rosto e embelezando o olhar.

 TEMA:  LIPOAGING
PALESTRANTES: Ana Carolina Parreira (RJ),  
@carolesteticistaoficial, esteticista e cosmetóloga; 
Michel da Silva (RJ), @michelsoh, esteticista e 
cosmetólogo, massoterapeuta e terapeuta holístico
CONTEÚDO: o ritmo circadiano altera completamente 
o comportamento dos adipócitos por estímulos especí-
ficos que ocorrem em determinados horários. Muitos 
clientes que buscam atendimento estético para tratar 
gordura localizada e celulite acabam tendo dificuldade 
em obter bons resultados devido a essas alterações cro-
nológicas e influências circadianas, que agora podem 
ser solucionadas por inovações em dermocosméticos.

 TEMA:  A NOVA ERA DA  
ESTÉTICA CORPORAL
PALESTRANTES: Dra. Estela Sant’Ana (SP),  
@draestelasantana, fisioterapeuta dermatofuncional, 
doutora em Ciências Fisiológicas, mestre em 
Bioengenharia; Priscila Ferrari (SP), @priferraripadovan, 
fisioterapeuta dermatofuncional; Michelle Meleck (SP), 
@michellemeleck, esteticista e cosmetóloga
CONTEÚDO: as técnicas não invasivas para melhorar 
o contorno corporal têm se tornado cada vez mais po-
pulares, pois podem ser personalizadas de acordo com 
os objetivos individuais do tratamento. Recentemen-
te, uma nova forma de estimulação muscular usando 
campo eletromagnético focalizado de alta intensidade 
(HIFEM – High Intensity Focused Electromagnetic) 
foi desenvolvida e está mudando a forma de tratar e 
remodelar o corpo, especialmente abdome, glúteos, 
membros superiores e inferiores.

 TEMA:  OZONIOTERAPIA
PALESTRANTE: Dr. Rafael Ferreira (SP),  
@rafaelferreiradoutor, farmacêutico esteta  
e cirurgião dentista
CONTEÚDO: a síndrome da desarmonia corporal im-
pacta diretamente a autoestima do paciente pelas de-
sordens multifatoriais decorrentes da hipertrofia do 

tecido adipocitário. A ozonioterapia e suas associações 
inteligentes mostram-se opção viável como tratamen-
to, por conseguir promover melhora global para os di-
ferentes tecidos acometidos pela disfunção. Promove 
benefícios na oxigenação, na circulação sanguínea e 
no metabolismo do corpo. 

 TEMA:  ABDÔMEN EM  
ALTA DEFINIÇÃO
PALESTRANTES: Natália Rassi (SP), @prof_
nataliarassi, esteticista e cosmetóloga, graduanda em 
Odontologia e instrumentadora cirúrgica; Marco Bosso 
(SP), @marcobossoestetica, instrumentador cirúrgico, 
terapeuta, esteticista e professor de Estética
CONTEÚDO: sistemas de injeção por pneumática, sem 
agulha, são formas inovadoras de introduzir uma va-
riedade de medicamentos em pacientes, sem perfurar 
a pele como acontece com uma agulha tradicional. Um 
injetor sem agulha é um dispositivo que gera um fluxo 
de microjatos de pressão em alta velocidade de um 
ativo, que penetra na pele para entregar o ativo a uma 
profundidade específica. No caso, foi apresentação a 
ação lipolítica de determinados ativos.

 TEMA:  ALTERAÇÕES NO SONO  
X DISFUNÇÕES ESTÉTICAS
PALESTRANTE: Amanda Fernandes (ES),  
@amanda.eu, fisioterapeuta dermatofuncional  
e terapeuta integrativa
CONTEÚDO: como a avaliação do ritmo circadiano 
pode nortear o tratamento estético. O ritmo circadiano 
é de extrema importância para a saúde, pois envolve 
fatores metabólicos essenciais, que vão desde a regu-
lação do sono até o bom desempenho da função imu-
nológica. A ação pode prevenir a obesidade, combater 
a hipertensão, ajudar na fixação da memória, evitar 
irritabilidade e depressão, controlar o diabetes, com-
bater doenças cardiovasculares, e atuar em questões 
da saúde e integridade da pele.

 TEMA:  TRATAMENTO DE 
RESULTADOS ATRAVÉS DA 
ESTÉTICA INTEGRATIVA
PALESTRANTE: Alexandra Vicentini (SP),  
@dra.alexandra.curvas, esteticista e biomédica
CONTEÚDO: 50% do tratamento depende da Estética 
de Resultado, e os outros 50% dependem do paciente, 

CURSO IMERSÃO EM GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE CLÍNICAS E 
NEGÓCIOS DE ESTÉTICA
Com o objetivo de promover o desenvolvimento de 
funções estratégicas de Gestão Empresarial, Ges-
tão de Pessoas, Marketing e Vendas para Clínicas 
e Consultórios, profissionais e empresários do se-
tor da Estética viveram um dia de capacitação com 
Alessandra Fregoneze @dra.alefregoneze (fisiote-
rapeuta com MBA em Gestão e Atuação em Spas e 
Clínicas, especialista em Novos Negócios e Vendas 
na Estética) e Weslley Zapff @wzsete (CEO Wzsete 
Consultoria). Veja os temas abordados durante o dia:
Inteligência de mercado e visão estratégica, Vendas 
de alta performance em Estética, Gestão da hos-
pitalidade e fidelização, Gestão de carreira x vida 
pessoal, Construção de marca pessoal e profissional
Formação de equipe de alto desempenho, Ferra-
mentas de qualidade KPIs, Ferramentas de marke-
ting e posicionamento em mídias sociais
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com pessoas é preciso atenção aos detalhes, como, 
por exemplo, entender os reais motivos que levaram 
o cliente à procurar o serviço.

 TEMA:  RELIVE CÚTIS
PALESTRANTE: Aline Fraga (MG), @alinefragapmu, 
micropigmentadora
CONTEÚDO: técnica de tratamento multidisciplinar 
desenvolvida após longo período de estudos, testes e 
avaliação de resultados com foco em rejuvenescimento 
da face -atenuação de linhas de expressão, melhora do 
contorno e ainda clareamento da pele. A linha mestra 
condutora é de um tratamento e não apenas de uma 
maquiagem ou cobertura com pigmento. A ideia é que 
a pele seja atingida diretamente pelo protocolo e, em 
resposta, apresente o processo de rejuvenescimento 
e melhoria.

 TEMA:  DESIGN DE LÁBIOS
PALESTRANTE: Karine Garonce (RJ), @karinegaronce, 
micropigmentadora
CONTEÚDO: os lábios expressam sensualidade e jo-
vialidade no rosto e a primeira etapa para uma bonita 
transformação da área é o design de lábios, visando 
melhorar o contorno e corrigir possíveis assimetrias. 
Os pontos relevantes para essa valorização máxima e 
os possíveis erros que se deve evitar na marcação – in-
correções podem resultar em graves intercorrências, 
muitas vezes de difícil reparação.

 TEMA:  O FUTURO DA 
MICROPIGMENTAÇÃO
PALESTRANTE: José Ferrão, @joseferraoacademy, 
micropigmentador de Portugal
CONTEÚDO: como inovações tecnológicas impactam a 
área. O gosto pessoal pelo realismo no mundo artístico 
sempre prevaleceu e fez com que o profissional, que 
também é tatuador, aprofundasse o seu conhecimento 
em todas as técnicas e equipamentos. Tem o objetivo 
de preparar a área da micropigmentação para um fu-
turo onde somente os profissionais com conhecimento 
tecnológico e prático vencerão. Segundo ele, a ino-
vação tecnológica é um dos principais responsáveis 
pelo grande crescimento da micropigmentação, onde 
encontramos excelência, mas também uma grande 
falta de ética e profissionalismo, fruto de um ensino 
com um enorme déficit de conhecimento.

 TEMA:  A JORNADA NA 
MICROPIGMENTAÇÃO
PALESTRANTE: Tulio Cotta (MG), @tuliocotta, 
micropigmentador
CONTEÚDO: checklist do passo a passo necessário para 
o bom atendimento e o desenvolvimento da carreira, 
segundo a Técnica Be Brows. Criada pelo palestrante, 
tem o intuito de desenvolver pessoas e passar todo 
conhecimento acumulado adiante. O especialista 
discorreu sobre tudo o que é necessário para desen-
volver a carreira na Micropigmentação e ter sucesso 
no mercado.

 TEMA:  A ALTA PERFORMANCE  
DOS PIXELS EM FULL FACE
PALESTRANTE: Neti Oliveira (PR), @netioliveira.micro, 
micropigmentadora
CONTEÚDO: pixels é a forma glamurosa de espalhar 
pigmentos dentro da pele causando efeito de sombra. 
Isso pode feito por meio da manobra chamada var-
redura, muito versátil e aprimorada todo tempo. No 
entanto, há quem a execute exatamente igual, nas 
sobrancelhas, nos olhos e nos lábios, mas o resultado é 
ruim em alguns locais. Isso porque a estrutura da pele 
de cada área é diferente e pede cuidados extras em rela-
ção à profundidade, aos pigmentos, à cicatrização etc.

 TEMA:  RESPONSABILIDADE E DANO
PALESTRANTE: Priscila Silva (SP), @direitonamicro, 
advogada especialista em PMU e micropigmentadora
CONTEÚDO: a responsabilidade civil do profissional 
PMU, cuidados com o uso de imagem não autorizada 
ou publicidade enganosa nas redes sociais. Na regra da 
responsabilidade civil, em ocorrência de dano é anali-
sado se o agente agiu com negligência, imprudência 
ou imperícia (a culpa é ou não reconhecida). No caso 
do micropigmentador, o texto legal fala na obrigação 
da reparação de dano, mesmo sem culpa - conceito 
importante para ficar ainda mais atento às postagens 
em redes sociais.

 TEMA:  TÉCNICA DE DENSIDADE  
PÓS-TRANSPLANTE CAPILAR
PALESTRANTE: Daniel Ferretti (RJ), @danielferretti_, 
micropigmentador
CONTEÚDO: a revolução da combinação da técnica 
de transplante capilar (FUE ou FUT) com a micropig-

7° CONGRESSO 
CIENTÍFICO 
INTERNACIONAL DE 
MICROPIGMENTAÇÃO
COORDENADORA CIENTÍFICA: VÂNIA  
MACHADO @VANIAMACHADOPMU, 
MICROPIGMENTADORA E EMPRESÁRIA
PATROCINADORES: RBKOLLORS, BIOAGE,  
HAUT TECHNOLOGY, KELEN BAUCK, VITAMÉDICA

 TEMA:  DIRECIONAMENTO 
PERSONALIZADO DE FIOS
PALESTRANTE: Anacélia Santiago (SP),  
@anaceliamicropigmentacao, micropigmentadora, 
formanda em Biomedicina
CONTEÚDO: como fazer uma avaliação de sucesso com 
conhecimento, de modo a buscar os melhores resulta-
dos. As mudanças na forma de realizar a análise dos 
fios naturais da cliente devem ser seguidas em prol 
do melhor trabalho: observação do direcionamento 
natural dos fios – bidirecional, descendente ou ascen-
dente – e o formato dos fios naturais – retos ou em “S”.

 TEMA:  TÉCNICA NATURAL NIPPLES
PALESTRANTE: Wbyster Lopes (MG), @wbyster, 
micropigmentador
CONTEÚDO: técnica de dermopigmentação para re-
construção do complexo aréolo-papilar (CAP) após o 
procedimento cirúrgico de reconstrução da mama. Se-
gundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, em quase 
80% dos casos de mastectomia, a dermopigmentação 
paramédica é indicada visando reconstrução aréolo-
-papilar. Entretanto, ainda são poucos os profissionais 
capacitados e habilitados para a execução da técnica, 
que reconstrói por meio de técnicas de luz e sombra, 
os complexos mamários.

 TEMA:  COMO APRIMORAR  
A PERCEPÇÃO
PALESTRANTE: Mariana Freitas (SP),  
@marianafreitas_pmu, micropigmentadora
CONTEÚDO: o que difere tecnicamente os profissionais 
no mercado atualmente? Por que dois profissionais, 
com a mesma formação e utilizando os mesmos pro-
dutos e equipamentos, alcançam diferentes resulta-
dos? Porque o trabalho do micropigmentador envol-
ve diversas outras áreas e as experiências individuais 
têm um enorme peso no resultado assertivo. Ao lidar 
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 TEMA:  MICROPIGMENTAÇÃO 
LABIAL
PALESTRANTE: Andreia Casagrande (SP),  
@andreiacasagrandeoficial, micropogimentadora
CONTEÚDO: técnica simples, prática e sofisticada, sem 
complicações, para a micropigmentação labial. Traba-
lho que muitas vezes gera frustração ao profissional 
que não consegue executar uma boa técnica, mesmo 
conhecendo todas as manobras e detalhes de implan-
tação de pigmentos; ou que demora 3 a 5 horas para 
realizar um único trabalho; ou que resulta em inchaço 
no local por dias.
 
 TEMA:  SHADOW
PALESTRANTE: James Olaya (SP), @jamesolaya, 
micropigmentador
CONTEÚDO: na técnica Shadow de esfumar é possível 
simular vários efeitos diferentes para obter acabamen-
tos diversos - tanto aqueles que mais se assemelham 
a “make” quanto um efeito tipo henna, para dar mais 
volume, definição, profundidade, complementar al-
guma técnica etc. Pode ser aplicada em todo cliente - a 
diferença é a quantidade e a profundidade de “passa-
das” que serão empregadas.

mentação capilar para resultados altamente satis-
fatórios em camuflagem de cicatrizes, harmonia de 
tonalidade e densidade. Daniel Ferretti é conhecido 
mundialmente por ter desenvolvido uma técnica de 
Micropigmentação Capilar exclusiva, com efeitos de 
realismo extremo, e também foi um dos primeiros 
profissionais a exercer a profissão no Brasil.

 TEMA:  O SEGREDO DAS 
SOBRANCELHAS DOS CAMPEÕES
PALESTRANTES: Sr. e Sra. Almeida (SP),  
@sresra_almeida, micropigmentadores
CONTEÚDO: o método de sombra realista Soft Shadow 
com dermógrafo desenvolvida pelo casal nasceu após 
anos de experiência e milhares de procedimentos. Eles 
defendem que para fazer fios delicados e incríveis o 
design é fundamental. Já a cor é feita pelo implante 
de pigmentos na pele na forma de pixels, formando 
uma suave sombra degradê utilizando o efeito de luz 
e sombra - técnica tendência para o mercado da mi-
cropigmentação de alta performance.

 TEMA:  INTELIGÊNCIA CELULAR
PALESTRANTES: Paula Faria (SP), @paulafaria.
profissional, micropigmentadora; Rodrigo Campos (SP), 
@rodrigocamposfusion, micropigmentador
CONTEÚDO: a importância de compreender o compor-
tamento das células que compõem o tecido dérmico, 
antes, durante e depois do procedimento, no processo 
cicatricial.
Dentre múltiplas funções, a pele executa três princi-
pais: proteção, transmissão e troca. Para executá-las 
com perfeição, todas as células devem desempenhar 
suas atividades com sincronismo e exatidão. Por isso, 
é extremamente importante ter domínio e compreen-
são ampla do que ocorre na pele ao receber a micro-
pigmentação.

 TEMA:  CHAVES QUE ABREM PORTAS 
PARA A SUA VALORIZAÇÃO POR 
PARTE DOS CLIENTES
PALESTRANTE: Keli Ribeiro (PB), @keliribeiro_, 
micropigmentadora e professora, vencedora do 
Experience Micropigmentador Estética In
CONTEÚDO: como o profissional pode gerar percepção 
de valor do seu trabalho junto aos clientes de modo a se 
sobressair em meio à concorrência. Muitos profissio-

nais ainda não conseguem gerar essa percepção e isso 
é o que faz diferença para o serviço ser reconhecido e 
destacado dos concorrentes. É fundamental, então, 
aprender a expressar de forma clara conhecimento e 
resultados oferecidos, e isso deve fazer parte das es-
tratégias de comunicação do profissional/empresa.

 TEMA:  A EVOLUÇÃO TÉCNICA  
DO MICROBLANDING
PALESTRANTE: Renata Barcelli (SP), @rebarcelli, 
micropigmentadora
CONTEÚDO: as possibilidades e os resultados depen-
dem do conhecimento e dedicação do profissional 
que tem por obrigação orientar sua cliente para que, 
juntos, possam
sentir o prazer da realização de um trabalho estético 
satisfatório. As possibilidades da arte manual estão 
condicionadas à necessidade de profissionalizar o 
setor, respaldando o micropigmentador com dados 
científicos para aprimorar seu trabalho e diminuir as 
chances de intercorrências.
 
 TEMA:  FRENCH BROWS
PALESTRANTE: Kelen Bauck, da França, @kelenbauck, 
micropigmentadora
CONTEÚDO: técnica de sobrancelhas que se tornou 
queridinha na França, mas que nasceu no Brasil. O 
microblading é uma técnica de micropigmentação ma-
nual para criar fios finos e naturais. A técnica criada 
por Kelen é um combo, uma combinação das duas 
técnicas: manual e elétrica com máquina. Para criar 
sobrancelhas tão suaves, com movimento e volume, o 
desenho preciso é essencial, por isso a técnica se baseia 
na organização e na preparação.

 TEMA:  REVOLUÇÃO DO ENSINO
PALESTRANTE: Patricia Fraga (PR),  
@micropigmentadordesucesso, micropigmentadora
CONTEÚDO: formatos inovadores de ensino partindo 
do conceito do professor desafiar o aluno a pensar e 
a ser dono da informação. O objetivo é oferecer algo 
a mais, de modo a realmente oferecer um ensino su-
perior para graduar profissionais preparados para o 
mercado. A explanação procurou abrir a mente dos 
congressistas, mostrando que existem outros forma-
tos possíveis para desenvolver aprendizagem e incen-
tivar o conhecimento.

CONGRESSO DE  
ABERTURA RBKOLLORS
A marca de pigmentos para Micropigmentação 
ofereceu conhecimento em química do pigmento, 
combinação de cores, Cls e muitas dicas ao longo 
das apresentações de grandes artistas da área. 
Idealizado pela fundadora e CEO da marca, Renata 
Barcelli @rebarcelli, Jhonatas Gadioli, Jessica Hasse 
@jessica_hasse e Viviane Barcelli @vivibarcelli.mi-
cropigmentacao conduziram o encontro abordando 
os seguintes pontos:

Combinação de tintas para tebori 
– Davidy Treutler @principedamicropigmentacao

Pigmentologia e colorimetria para lábios 
pálidos e levemente escurecidos 
– Michele Fonseca @michelefonsecapmu

Pigmntologia híbrida na aplicação  
da ténica Shadow 
– Filipe Maciel @filipe_sobrancelhas

Pigmentologia inteligente em 
micropigmentação de olhos 
– Jessica Hasse @jessica_hasse

Pigmentologia orgânica na Shadow com  
kit iniciantes e suas possibilidades 
– Babi Lasarini @babilasarini.micro

O uso do kit Royals nos fios com  
dermógrafo: quando usar orgânicos, 
inorgânicos ou híbridos? 
– Michele Zulato @zulatostudiomicropigmentacao

As carcterísticas da pele lipódica e seca  
e os critérios de escolha da tinta e da técnica 
– Natália Vargas @nataliavargaspmu

Como gerenciar a pele para obter uma 
cicatrização perfeita 
– Ana Müller @anamuller.micropigmentacao

Colorimetria e pigmentologia 
– Mônica de Castro @monicadecastro.pmu
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especialista em Harmonização Facial e Corporal
CONTEÚDO: com as tecnologias e os modernos pro-
cedimentos estéticos atuais, existem muitas opções a 
serem consideradas ao se escolher o melhor tratamen-
to para cada paciente e a real necessidade específica 
de cada um. Um bom especialista, com capacitação 
suficiente, encontrará o mais recomendado para seu 
paciente. Entre os produtos injetados estão ácido po-
li-l-láctico e hidroxiapatita de cálcio, duas substâncias 
que agem como bioestimuladores de colágeno.
 
 TEMA:  ANGULAÇÃO FACIAL COM 
FIOS DE TRAÇÃO
PALESTRANTE: Camila Maria (DF), @
dracamilamariarb, farmacêutica esteta e docente
CONTEÚDO: técnica alternativa ao lifting cirúrgico con-
vencional. Os fios de PDO são fios de polidioxanona, 
são biocompatíveis, não alergênicos e reestruturantes, 
e mais usados para produzir efeito antienvelhecimento 
através da angulação e do lifting facial. Essa sutura dá 
suporte à cicatrização por longo período em compa-
ração às outras suturas absorvíveis, e também possui 
resistência à tração muito superior e boa flexibilidade.
 
 TEMA:  HARMONIZAÇÃO FACIAL
PALESTRANTE: Diogo Duarte (SP), @casal.da.beleza, 
farmacêutico estético bioquímico
CONTEÚDO: a harmonização facial constitui um con-
junto de procedimentos estéticos cujo objetivo é pro-
mover, através de recursos minimamente invasivos, a 
harmonia dos ângulos da face e dos lábios. Mundial-
mente consolidado, o conceito se desenvolve a cada 
dia, projeta novas vertentes e crescimento na área da 
Estética. A evolução dos métodos de tratamento se 
faz necessária, a fim de trazer mais assertividade de 
prognóstico e agregar maior valor ao tratamento em 
um mercado cada vez mais disputado.
 
 TEMA:  HARMONIZAÇÃO DE LÁBIOS
PALESTRANTE: Me. Gabriel Machado (RJ  
@drgabrielocmachado, biomédico, mestre em 
Bioquímica, especialista em Estética, professor de pós-
graduação em Saúde Estética e Biomedicina Estética
CONTEÚDO: o envelhecer não se baseia em linhas ou 
rugas, ele é tridimensional, afeta todos os tecidos fa-
ciais. Para um tratamento com qualidade, é preciso 
avaliar o cliente externamente e saber o que houve 

internamente. Há diversas abordagens clínicas para 
rejuvenescimento e harmonização labial com técnicas 
ablativas, minimamente invasivas, fotobiomodulado-
ras e bioestimuladoras. Neste caso, a abordagem as-
socia fios de PDO, toxina botulínica e preenchimento 
com ácido hialurônico.

 TEMA:  FIOS DE SUSTENTAÇÃO NA 
HARMONIZAÇÃO FACIAL
PALESTRANTE: Angelo Ferrari (RJ), @drangeloferrari, 
cirurgião dentista especialista em Periodontia e 
Harmonização Orofacial, Certificação Internacional em 
Fios PDO (Coreia – Dr. Kwon Han Jin)
CONTEÚDO: o ganho de firmeza dérmica e a diminui-
ção de rugas melhoram a aparência de um rosto en-
velhecido. Assim, vários tratamentos, que eliminam 
a necessidade de cirurgias plásticas mais invasivas, 
têm sido testados nas últimas décadas. Nesse sentido, 
um tratamento que tem se mostrado extremamente 
eficaz é o uso do fio de polidioxanona (PDO). A técnica 
foi desenvolvida em meados de 2006, na Coreia, com 
grande contribuição do renomado Dr. Kwon Han Jin, 
cirurgião plástico coreano.1° CONGRESSO 

INTERNACIONAL 
DE ESTETAS E 
HARMONIZADORES
COORDENADOR CIENTÍFICO: DR. RAFAEL  
FERREIRA, @RAFAELFERREIRADOUTOR, 
FARMACÊUTICO ESTETA E CIRURGIÃO DENTISTA
PATROCINADORES: BIOMARINE MEDICAL, 
BIOMETIKAL, MEZZO PHARMACEUTICAL, PHD  
DO BRASIL, SMART GR

 TEMA:  CANABIDIOL NO 
TRATAMENTO DE CALVÍCIE E 
ALOPECIAS
PALESTRANTE: Angela Lodi (RS), @farma.angelalodi, 
farmacêutica especialista em Procedimentos 
Minimamente Invasivos, docente e bióloga
CONTEÚDO: evidências comprovam o potencial efeito 
regulatório do CBD no tratamento da alopecia (a ação 
anti-inflamatória do ativo favorece o processo de re-
paro, reestruturação e equilíbrio tecidual do couro 
cabeludo). O canabidiol (CBD) é um canabinoide não 
psicoativo, isolado da Canabis sativa que, devido às 

suas comprovadas propriedades benéficas e potencial 
terapêutico, tem despertado atenção da comunidade 
científica e se tornado um verdadeiro fenômeno da 
indústria cosmética.

 TEMA:  TECNOLOGIA 100% ESTÉRIL 
NA ESTÉTICA PARA ALTA 
DEFINIÇÃO CORPORAL
PALESTRANTE: Fábio Borges (RJ), @fabioborges2000, 
fisioterapeuta dermatofuncional
CONTEÚDO: é possível promover harmonia entre a 
saúde da pele e os contornos do corpo por meio de pro-
cedimentos estéticos combinados com associações de 
ativos inteligentes e multifuncionais para tratamento 
de gordura circulatória das coxas, dos culotes e do ab-
dome. Eliminar a gordura localizada para melhorar a 
visualização dos músculos ou o contorno corporal, além 
de tratar a celulite de forma eficiente e segura, garan-
tindo que as partes do corpo combinem com o todo.
 
 TEMA:  HIDROXIAPATITA DE CÁLCIO 
E ÁCIDO POLI-L-LÁCTICO
PALESTRANTE: Danilo Basaglia (SP), dr.danilo_basaglia, 
farmacêutico esteta, graduando no curso de Medicina, 
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e os pelos. A Tricologia abrange o diagnóstico e o 
tratamento de distúrbios que afetam essas estruturas, 
como queda e quebra de fios, inflamações, infecções 
e doenças do couro cabeludo. 

 TEMA:  CÍLIOS MASCULINOS
PALESTRANTE: Will Oliveira (SP), @willashes,  
lash designer e empreendedor
CONTEÚDO: como vencer o preconceito com relação 
ao trabalho do homem na área de extensão de cílios, 
bem como ideias para conquistar o público masculi-
no. Will foi um dos primeiros profissionais homens 
a atuar na área e revela muito do que já ouviu em sua 
carreira, como “isso não é profissão para você”; “por 
que você não estuda, faz faculdade?”... Conquistando 
cada vez mais sucesso por sua qualificação técnica, 
ele desbrava o mercado e inspira outros a seguirem 
o mesmo caminho.

 TEMA:  CONSTRUINDO CARREIRA 
ATRAVÉS DE SUA MARCA PESSOAL
PALESTRANTE: Sara Lanna (RJ), @bysaralanna,  
lash artist
CONTEÚDO: a importância do personal branding na 
trajetória de profissionais de sucesso de acordo com 
uma profissional de sucesso, influencer premiada, 
que começou fazendo um curso de extensão de cílios, 
sem muita pretensão. Atendendo em uma salinha com 
uma cadeira de plástico, de um pequeno salão, ela 
voou alto e hoje é uma das profissionais mais respei-
tadas do país. Sem medo de portas fechadas, ela cons-
truiu sua marca de sucesso.
 
 TEMA:  VISAGISMO NO OLHAR
PALESTRANTE: Ana Freitas (SC), @anafreitasacademy, 
lash designer
CONTEÚDO: correções e embelezamento por meio de 
Mapping perfeito, com base em análise e conhecimen-
to da técnica visagista. O visagismo é um estudo re-
conhecido cujo objetivo é criar uma imagem pessoal 
que revela as qualidades interiores de cada pessoa, de 
acordo com suas características físicas e os princípios da 
linguagem visual (harmonia e estética). O Mapping no 
Visagismo é o mapeamento dos fios que serão aplicados 
em tamanho e curvatura individualizados, formando 
um estilo único para cada cliente, sempre seguindo as 
premissas mais adequadas para valorização individual.

 TEMA:  DICAS OFTALMOLÓGICAS
PALESTRANTE: Dr. Vinícius Cleto (SC),  
@drviniciuscleto, oftalmologista
CONTEÚDO: os cuidados que o profissional extensio-
nista deve levar em conta a fim de garantir a segurança 
no seu trabalho e a saúde ocular de sua cliente. Alguns 
problemas podem ser consequência da técnica, mate-
rial utilizado ou conduta irregular no quesito biosse-
gurança do local e higiene do profissional. Ente eles 
estão blefarite alérgica (a cola pode conter substâncias 
alergênicas) e alopecia por tração (queda dos fios na-
turais) entre outros.

 TEMA:  BROW LAMINATION 
PERFEITA
PALESTRANTE: Suelen Souza (SP), @ciliosdeboneca, 
lash designer
CONTEÚDO: a técnica russa que alinha e encorpa os 
fios das sobrancelhas. Feita com a ajuda de produtos 
químicos, dá aspecto de volume e deixa os pelos mais 
alinhados. Brow Lamination, ou laminação de sobran-
celhas, em tradução do inglês, consiste em alinhar 
os fios da sobrancelha em uma direção mais vertical, 
além de pigmentá-los com uma tinta semipermanen-
te. É indicada para clientes que têm pelinhos rebeldes, 
desalinhados ou com falhas.

 TEMA:  A MAGIA ACONTECE  
NO OLHAR 
PALESTRANTE: Karina Glasser (SP), @karinaglasser, 
lash designer 
CONTEÚDO: a técnica Volume Luxo desenvolvida por 
Karina oferece volume moderado nas extensões de 
cílios, sem construção de camadas para que o peso seja 
saudável aos cílios naturais. Sendo assim, consegue-se 
executar o procedimento num tempo de aproximada-
mente 60 minutos – a cliente sai do estúdio completa, 
com extensão e volume, e consegue encaixar na sua 
agenda os retornos quinzenais, pois sabe que não fica-
rá horas na maca do profissional para as manutenções.

 TEMA:  A ESCOLHA PERFEITA  
DO ADESIVO
PALESTRANTE: Steffany Camillo (RJ),  
@steffanycamillo_ lash designer
CONTEÚDO: como essa escolha favorece um resultado 
seguro, pois o adesivo funciona como cola para aco-

CONGRESSO LASH 
ARTIST BRASIL
COORDENADOR CIENTÍFICO: ALEXANDRE SIMAS,  
@ALEXANDRESIMAS, ESTETICISTA E MAQUIADOR
PATROCINADORES: MACY KOREA, STALEKS PRO

 TEMA:  CÍLIOS QUE DURAM MAIS  
DE 30 DIAS
PALESTRANTE: Miriam Mota (MG),  
@miriammotaacademy, educadora internacional  
pela AEPEP e especialista em campeonatos  
pela Lash School
CONTEÚDO: muitas extensionistas de cílios  sofrem 
com a temida retenção, que nada mais é do que a 
durabilidade das extensões. O problema é comum, 
especialmente em início de carreira, quando alguns 
erros podem ser cometidos na aplicação, capazes de 
prejudicar a durabilidade das extensões, gerando in-
satisfação por parte das clientes. Vale seguir algumas 
dicas importantes bem como investir na qualidade do 
material utilizado.

 TEMA:  TÉCNICAS DE VENDAS
PALESTRANTE: Danny Cruz (RJ), @dannycruzrj,  
lash coach
CONTEÚDO: fidelização gerando indicações e aumen-
tando o faturamento. Como treinar a capacidade de 
venda a fim de não perder clientes para a concorrên-
cia e gerar fidelização. Gatilhos mentais que influen-
ciam a tomada de decisão na hora da venda e como 
o conhecimento desses gatilhos pode se tornar uma 
poderosa arma de persuasão e geração de resultados 
para marketing e vendas.

 TEMA:  TRICOLOGIA LASH
PALESTRANTES: Rousie Couto e André Couto (SP),  
@ontop_brazil, criadores do curso de Terapeutas  
em Saúde dos Cílios, especialistas em extensão  
segura de cílios
CONTEÚDO: como promover mais segurança para 
a cliente ao realizar o trabalho de extensão de cílios 
com base em Tricologia, ramo da Medicina (Dermato-
logia), que estuda os fios de cabelo, o couro cabeludo 
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LUCIANA MOSCHEN 
@lucianamoschencl, coach  
e esteticista (RJ)

RENATA BARAN @renataparreirab, 
advogada e empreendedora (SC)

LUH CANDIDO @luhcandidooficial, 
talento mananger da RBKollors  
@rbkoloors

ANA CLAUDIA PETKEVICIUS  
@anaclaudiapetkevicius, esteticista, 
cosmetóloga e empresária (SP)

DRA. FERNANDA SANCHES  
@dra.fernandasanches, farmacêutica  
e cosmetóloga, CEO da Cosmobeauty  
e Biomarine (SP)

TAYANNE MENDONÇA  
@taymendonca, farmacêutica pós-
graduanda em Farmácia Estética (RJ)

 SHOWTIME!
Em tempo de reencontros, profissionais do setor se empenharam 

na escolha de suas produções... Aqui, uma pequena mostra 
de looks estilosos que circularam pela sala VIP do evento

plagem dos cílios sintéticos aos naturais. É importante 
lembrar que o adesivo para a extensão de cílios é feito a 
base de cianoacrilato, um tipo de supercola, e é indica-
do somente para as técnicas de alongamento (clássica, 
híbrido ou volume russo), no caso da aplicação 3D de 
tufinhos, é recomendado usar um outro tipo de cola, 
para não prejudicar os olhos da cliente. 

 TEMA:  A MAGIA E OS CONCEITOS  
DE HARMONIZAÇÃO DO OLHAR
PALESTRANTE: Rafaela Morales (SP),  
@rafamoraleslashes, lash designer
CONTEÚDO: como empregar as técnicas de lashes na 
Harmonização Facial. A forma de atuar com extensões 
de cílios de modo a criar um método de harmonização 
do olhar. Através da avaliação criteriosa da cliente, não 
só da forma e qualidade dos cílios, mas da personali-
dade, estilo, modo de vida. É um trabalho que reflete 
a individualidade de cada um, tendência superalta nos 
atendimentos na Estética. 

 TEMA:  ADMINISTRAR SEU BUSINESS 
É TÃO IMPORTANTE QUANTO 
ATENDER
PALESTRANTE: Nay Alexandre (SP), @nayalexandre_
ciliosdanay, lash designer e gestora financeira
CONTEÚDO: as ferramentas que levam aos resulta-
dos máximos do negócio. A realização do seu sonho 
depende de você….e da organização financeira! A im-
portância de realizar um planejamento para executar 
as metas com mais precisão e tranquilidade; de ter 
controle financeiro, reserva de emergência, reserva 
pessoal; de elaborar estratégias de planejamento de 
expansão e execução; de definir metas.

Até dois meses 
atrás nós não sabíamos 
se o evento iria de fato 
acontecer, mas tentamos 
nos preparar da melhor 
forma possível, seguindo 
as regras e limitamos 
o número de venda de 
ingressos. Tudo caminhou 
bem e tivemos uma grata 
surpresa ao receber 
um público expressivo 
para o momento atual, 
os expositores ficaram 
muito satisfeitos com o 
montante de negócios 
realizados. Só temos a 
agradecer aos nossos 
parceiros por acreditarem, 
investirem em estandes 
de qualidade, e ao 
público profissional por 
nos prestigiar com sua 
visita. Nós acreditamos, 
batalhamos, claro que 
lidamos com incertezas 
e inseguranças, mas deu 
tudo certo e voltamos  
com força total!”
RICARDO TORRES, diretora do grupo Estética in
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GIOVANNA KAADI  
@consultorio_giovannakaadi, 
fisioterapeuta dermatofuncional (GO)

NAYARA ALMEIDA  
@makeupnayaralmeida,  
maquiadora e micropigmentadora,  
de Minas Gerais (MG)

STEFFANY CAMILLO @
steffanycamillo_ lash designer e 
empreendedora (RJ)

RENATA BARCELLI @rebacelli, 
micropigmentadora, fundadora e CEO 
da RBKollors

KELI RIBEIRO @keliribeiro_, 
micropigmentadora e professora (PB)

JOANA MEDRADO @joanamedrado, 
fisioterapeuta especialista em 
drenagem linfática (MG)

JACQUELINE LOPES @jacquelinelopes.
studio, maquiladora e lash designer (SP)

ANDREA MELO @andrea.fisiobeauty, 
fisioterapeuta, do Rio De Janeiro (RJ)

DRA. JOYCE RODRIGUES  
@dra.joyce_rodrigues, empreendedora, 
farmacêutica e bioquímica especialista 
em Cosmetologia e presidente da 
Mezzo Dermocosméticos (SP)

FÁTIMA FACURI @facuri.fatima, 
empresária, diretora da Open Brasil 
Eventos, presidente da Abeoc Brasil (RJ)

MIRIAM MOTA @miriammotaacademy, 
lash designer e empreendedora

MICHELLE MELECK @michellemeleck, 
empreendedora, Beautician & 
Cosmeceutical, Master em Ultrassom 
Micro e Macrofocado (SP)

LILIAN SCARPIN @lilianscarpin.oficial, 
fisioterapeuta dermatofuncional, docente 
na área de Estética e mentora (PR)

CRIS BONETA @cristianeboneta, 
empresária, palestrante, biomédica  
e pioneira em Estética em Pele  
Negra (RJ, SP, BA)

LIZANDRA MEZZOMO  
@esteticaliamezzomo, esteticista, 
cosmetóloga, especialista em 
Massoterapia (RJ)

SARA LANNA @bysaralanna, 
extensionista de cílios (RJ)

ANA CAROLINA PARREIRA  
@carolesteticistaoficial, bacharel em 
Estética e especialista em gestante (RJ)

VÂNIA MACHADO  
@vaniamachadopmu, 
micropigmentadora  
e empreendedora (SC)
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