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INTRODUÇÃO
O curso de Estética e Cosmética da Universidade de Passo Fundo tem como objetivo
estudar procedimentos e técnicas para melhorar a qualidade de vida do paciente.
Porém, para os procedimentos serem realizados com maior eficiência, é preciso
entrevistar a pessoa que passará pelo procedimento, pois é fundamental para que o
protocolo seja bem realizado. Atualmente, é utilizado um formulário não atualizado
para registro das informações referentes aos pacientes atendidos na clínica-escola.
Desta forma, a proposta visa padronizar e modificar o formulário já existente, bem
como facilitar o protocolo de iniciação dos tratamentos estéticos. Além disso, o novo
protocolo visa igualmente conhecer a amplitude das fichas de anamnese, com o intuito
de descobrir os métodos mais adequados. Com o novo formulário de anamnese, será
possível obter os dados dos pacientes, por meio de uma ficha com elementos
principais de uma entrevista, enfocando os protocolos e o consentimento do paciente.

DESENVOLVIMENTO:
A Estética é uma área que está se tornando cada vez mais conhecida e procurada, com
intuito de corrigir falhas, elevar a autoestima, proporcionar à pele maior vigor e
aceitação. Atualmente, a regulamentação da profissão dada no dia sete de março pela
Câmara de Deputados exige do profissional da Estética diploma de curso superior ou
técnico, divide tarefas e determina o que cada profissional da área da saúde pode fazer
no âmbito da beleza. Há muitas possibilidades e campos de trabalho para um
esteticista. Ainda assim, uma constante em todas estas possibilidades é a importância

fundamental da ficha de anamnese, pois a entrevista que é realizada com o paciente
ajuda no conhecimento, fatores que proporcionaram a busca por procedimentos,
doenças e abre muitos leques antes da avaliação clínica. A anamnese corresponde à
busca por informações, uma vez que “a palavra anamnese origina-se de aná = trazer de
novo e mnesis = memória” (RESU, 2016, p. 114) Sendo assim, é um relato da memória,
ou nada mais que uma conversa com o paciente onde este explana todas as suas
queixas, de modo que o profissional possa chegar a um protocolo final para o
atendimento. Para a Estética e Cosmética a anamnese vai além da conversa, consiste
em um segundo passo que é a fixação de dados pessoais, perguntas referentes à pele,
cuidados diários, exposição solar, procedimentos já realizados, entre outros, além de
conter um termo de consentimento que proporciona ao profissional segurança ao
realizar qualquer procedimento. Há vários tipos de anamnese, porém a anamnese
facial é a que mais precisa estar detalhada, contendo todas as informações para que
não ocorra nenhum dano ao paciente, precisa abordar os cuidados diários,
antecedentes alérgicos, uso de medicamentos, tipo da pele, disfunções faciais, que
tratamentos já foram realizados. Além da ficha completa, se o paciente permitir, pode
ser realizado o registro fotográfico para comparar o antes e depois dos procedimentos,
para analisar as mudanças. Em relação a estas considerações, percebemos que a ficha
de anamnese facial em uso corrente pelo curso de Estética e Cosmética possuía poucas
informações. Considerando a dificuldade que essa área tem de se adequar, formalizar
e padronizar, este projeto promoveu mudanças na ficha já existente com base em uma
revisão bibliográfica e em uma pesquisa documental realizada com fichas anteriores,
onde as alunas abordam novos tópicos, promovendo uma melhor qualidade e maior
informações na nova ficha. A partir disso foi realizada as modificações na ficha,
promovendo benefícios e padronização para o curso de Estética e Cosmética. Após isso
ocorreu a aprovação do colegiado do curso, juntamente com o núcleo docente e
coordenação, a nova ficha será usada em todas as turmas para atendimentos ao
público fora e dentro da universidade.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
Por se tratar de algo em desenvolvimento como a Estética, ainda a poucas informações
sobre a ficha de anamnese, assim tornado mais complicada e inovadora pesquisas
sobre esse assunto. É de extrema importância a elaboração de projetos para que a
área se desenvolva e aprimore seus âmbitos de trabalho.
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ANEXOS
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas),
se necessário.

