
 
 

 
Tricologia e Terapia Capilar 

 
 

DISCIPLINA CH EMENTA 

Fisioanatomia do sistema capilar 20 
Estudo sobre os aspectos anatômicos, 
morfológicos e funcionais da pele do cabelo 
e couro cabeludo. 

Tricologia I 20 

Noções gerais de histologia dos cabelos 
aplicada à estética capilar. Higienização 
capilar. Tipos de cabelo, características 
quanto à etnia, forma, diâmetro, teor lipídico 
para adequação de procedimentos. 
Orientação do mercado de terapia capilar e 
humanização no atendimento. 

Patologias e disfunções do sistema 
capilar 

20 
Patologias e principais disfunções do 
sistema capilar. 

Tricóscopia digital aplicada a avaliação 
do couro cabeludo e fibra capilar 

20 

Abordagem e avaliação do Couro Cabeludo 
e Fibra Capilar do cliente de forma completa, 
propiciando acompanhamento dos 
resultados de maneira efetiva nas 
reavaliações subsequentes 

Cosmetologia aplicada ao sistema 
capilar I 

20 

Introdução à cosmetologia básica: Bases 
cosméticas. Permeação cutânea. Princípios 
ativos naturais. Princípios ativos de 
cosméticos industrializados mais utilizados 
nas disfunções estéticas.  

Eletroterapia na tricologia 20 

Estudo da eletricidade; energia; tipos de 
energias; cargas elétricas; íons; corrente 
elétrica; classificação das correntes: 
contínua ou alternada; resistência; ondas; 
frequência; formas de pulso; intensidade; 
fenômenos ondulatórios; modulação; 
eletrodos; efeitos das correntes elétricas no 
organismo humano; Fenômenos térmicos. 
Recursos eletroterápicos utilizados na 
tricologia e terapia capilar. 

Terapias alternativas aplicadas a 
tricologia 

20 

Estudo das terapias alternativas, 
bioenergéticas e reflexologias, com 
aprendizagem das técnicas 
correspondentes. Fundamentos de terapias 
chinesas, japonesas e reflexologia. 
Cromoterapia, aromaterapias e óleos 
essenciais para tratamento e promoção de 



bem-estar do individuo com patologias e 
disfunções capilares. 

Prática assistida em terapia capilar 20 

Atuação referente ao procedimento em 
Estética Capilar, objetivando aplicar: Terapia 
Capilar. Estudo dos tratamentos capilares, 
no âmbito da estética e da cosmetologia. 
Procedimentos estéticos, corretivos e 
preventivos utilizados na assistência capilar. 

 Tricologia II 20 

Estudo da permeação com foco em 
tricologia e terapia capilar. Fatores de 
crescimento e procedimentos de tratamento 
avançado. 

 
Biossegurança, legislação e ética 

20 Biossegurança em estabelecimentos de 
beleza (ANVISA); os equipamentos de 
proteção individual e coletivos; 
Microbiologia (vírus, bactérias e fungos); 
Vias de transmissão de doenças e a relação 
das principais doenças infectocontagiosas 
de interesse para os profissionais da Beleza; 
Classificação de risco e perigos; 
Fluxograma de um Mapa de Risco; 
Processos de esterilização e controle de 
qualidade; Gerenciamento de resíduos. O 
exercício profissional de estética: a ética, as 
possibilidades de atuação, atribuições e 
graus de responsabilidades técnicas. 
Legislações específicas para atuação do 
profissional esteticista. 

Cosmetologia aplicada ao sistema 
capilar II 

20 Ativos cosméticos e os impactos sobre a 
fibra capilar e sobre o sistema capilar. 
Terapia capilar fitocosmética: argila, 
esfoliantes, oléos essenciais e vegetais. 
Procedimentos químicos capilares e suas 
complicações. 

Projeto em empreendedorismo, 
produção, técnica e estética I 

20 Identificar aspetos essenciais ao 
Empreendedorismo, oportunizando 
discussões relevantes sobre essa temática 
no cenário atual, frente às novas 
tecnologias, inovações e o mercado da 
beleza. 

Psicossomática aplicada à tricologia   20 Introdução à psicossomática. Patologias                   
psicossomáticas e influência na tricologia e 
sistema capilar 

Nutrição e ação hormonal no sistema 
capilar    

20 Principais nutrientes. Importância da 
alimentação na manutenção da beleza e da 
saúde do sistema capilar. Ação hormonal no 
sistema capilar. 



Imagem pessoal e visagismo     20 Imagem pessoal e profissional. 
Comunicação do individuo através da 
imagem e da linguagem corporal. Atitudes e 
comportamentos para a construção da 
imagem. Informes técnicos sobre conceito 
da beleza humana. Diversos tipos de linhas 
e ângulos, os diferentes formatos 
anatômicos do rosto para compensação do 
perfil fisionômico. 

Procedimentos pré e pós-operatório   20 Exercício profissional especializado em 
tricologia e terapia capilar na equipe de 
cirurgia plástica capilar. Desenvolvimento 
das atividades nas varias fases cirúrgicas de 
implante capilar. Prótese. 

Desenvolvimento de protocolos no 
atendimento de terapia capilar  

20 Desenvolver a prática do atendimento em 
tricologia e terapia capilar a partir dos 
conhecimentos prévios, abrangendo 
técnicas e procedimentos utilizados na 
saúde, melhora do bem estar e 
embelezamento capilar. 

Projeto em empreendedorismo, 
produção, técnica e estética II 

20 Estabelecer uma visão inovadora do 
Planejamento do Negócio, a fim de que o 
participante busque novas formas de pensar 
e planejar a empresa, de maneira 
disciplinada e organizada, visando atingir 
objetivos que a levarão a um futuro melhor.  
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