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Relação de procedimentos realizados na Clínica-Escola Ibeco 
 
ESTÉTICA FACIAL 

 
• Limpeza de pele  

 

A limpeza de pele é uma técnica que consiste em extrair acnes e comedões (cravos) da face. Passando 

pelas etapas de higienização, esfoliação, tonificação e extração. Promovendo uma pele mais limpa e 

iluminada, pronta para fazer outros procedimentos estéticos. É indicado para peles oleosas e com acne. 

 

• Peelings 
Peeling é uma esfoliação química ou mecânica, onde acontece uma agressão controlada e precisa na pele 

e em seguida uma recuperação total e absoluta dela, que tem por objetivo tratar manchas. 

Contraindicações: Herpes ativa (deverá estar 100% cicatrizada); Gestação; Lactante; Pele bronzeada; 

Pessoas que irão se expor ao sol 20 dias após o peeling; Pessoas fazendo uso de ácidos em casa (parar 5 

dias antes); Pessoas fazendo uso de Roacutan (retinóico oral) 

 

• Toxina Botulínica (Botox)  
Tem como o objetivo de suavizar rugas e linhas de expressão, entre outras indicações. São procedimentos 

seguros, minimamente invasivos e lideram a procura do mercado estético. 

Contraindicações: Reação alérgica a qualquer um dos componentes; hipersensibilidade; albumina e ovo, 

infecção local pré-existente, condições neuromusculares, gravidez e lactantes, condições inflamatórias 

em atividade, vacina de covid recente (menos de 1 mês), menores de 18 anos, expectativas irreais, 

pacientes usando aminoglicosídeos (antibiótico). 

É obrigatória autorização médica no caso de: Diabetes; Hipertensão; Cirurgias Plásticas com menos de 

6 meses; Tumores/ Câncer e Lúpus 

 

• Preenchimento 
Tem como o objetivo de suavizar rugas e linhas de expressão, entre outras indicações. São procedimentos 

seguros, minimamente invasivos e lideram a procura do mercado estético. 

Contraindicações: Alergia conhecida ao componente usado, infecções cutâneas próximas, alguma 

deficiência de coagulação, vacina de covid recente (menos de 1 mês), menores de 18 anos, intolerância a 

dor. 

É obrigatória autorização médica no caso de: Diabetes, Hipertensão, Cirurgias, plásticas com menos de 

6 meses, Tumores/ Câncer e Lúpus. 

  

• Remoção de Tatuagem e Micropigmentação 
(O número de sessões depende da profundidade do pigmento). 

Contraindicações: não estar com a pele queimada (sol) 

 

• Laser Co2 
CO2 é indicado para rejuvenescimento facial, melhoras nas linhas de expressão.   

Contraindicação: Vitiligo, Rosácea e Telangiectasias, fotossensibilizantes herpes, Foto tipo VI e V, 

gestante, exposição ao sol recente, menores de 18 anos, tendências a queloide, rosácea e lesões ativas. 
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ESTÉTICA CORPORAL 

 
• Secagem de vasos (PEIM)  

PEIM é um procedimento estético minimamente invasivo, na qual consiste a aplicação de fármaco 

específico, para atenuar ou diminuir os microvasos aparentes nas pernas.  

Indicação: apenas para microvasos. 

Contraindicação: Doença Arterial Periférica, antecedentes de TVP, insuficiência renal, hepática e 

cardíaca, patologia oncótica ativa ou sobre aviso ao câncer, gravidez e lactantes, alérgicos, processo 

infeccioso no local, doenças graves e diabetes descompensado. 

 

• Carboxiterapia   
A Carboxiterapia é um tratamento estético que consiste na aplicação de CO2 medicinal na região 

subcutânea e percutânea da pele, promovendo maior oxigenação e fluxo sanguíneo tendo por 

consequência melhora das disfunções estéticas. Indicação: gordura localizada, contorno corporal, flacidez 

tecidual, estrias avermelhadas, celulite, olheiras, rugas faciais de grau leve e alopecia (queda de cabelo). 

Contraindicações: Evitamos em pacientes com insuficiência respiratórias, renal, cardíaca e hepática; 

tromboses, grávidas, doenças neoplasias ou pessoas que fazem tratamento com classes de medicamentos 

que contém anidrase carbônica. Situações como sensibilidade capilar, pacientes com distúrbios 

psiquiátricos (pânico de agulha e sangue), lactantes (primeiros meses de amamentação), doenças 

autoimunes, pós-tratamento oncológico, alterações cicatriciais e metabólicas (diabetes, hipertensão…). 

 

• Intradermoterapia, Intramuscular e PEIM 
A intradermoterapia e intramuscular, conhecida também como mesoterapia, é uma técnica onde o ativo 

é injetado diretamente sobre a área específica do corpo, tratando diversas afecções estéticas, como: 

gordura localizada, celulite, flacidez, estria e até mesmo queda de cabelo. O Skinbooster é indicado para 

hidratação e revitalização facial. A lipo de papada, para redução da gordura que fica abaixo do queixo. 

O PEIM é a secagem de micro vasos. 

Contraindicações - Absolutas: alergia conhecida a algum componente da mesclas, infecções cutâneas 

próximas; Relativas: intolerância a dor, grande expectativa   

em relação aos resultados, uso de sulfamidas. 

 

• Depilação com Laser Diodo e Luz Intensa Pulsada 

O laser de diodo é um procedimento estético de epilação indicado para a eliminação de 90% dos pelos 

corporais e faciais, com indicação para pelos escuros, grossos ou finos. A Luz intensa pulsada é um 

procedimento estético de epilação dos pelos corporais e faciais, que também podem ser tratados 

disfunções da pele como: mancha pós acne e telangiectasias. 

Contraindicações: Cosméticos ou medicamentos fotossensíveis, gestação, alergia a luz, vitiligo, herpes 

ativos, câncer. 

 

• Jato de Plasma e Eletrocautério 
Jato de Plasma é um procedimento onde consiste na aplicação de um equipamento eletro estético que 

induz a formação de plasma. É indicado para: revitalização facial, tratamento de rugas, retração de 

pálpebras (mediante a avaliação do profissional), tratamento de hipercromias, tratamento de estrias e 

flacidez tissular. 

Contraindicações: Gravidez e neoplasia (câncer), problemas de pele como erisipela, diabetes, herpes ou 

lesões sobre a pele, hipertenso, diabetes, epilepsia, marca-passo como erisipela, diabetes, herpes ou 

lesões, distúrbios psiquiátricos. 


