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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2017 
 

( X ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (   ) EXTENSÃO 

Título: Oficina Prática para Operação do Equipamento Manthus em Tratamentos Estéticos 
que Combatam a Gordura Localizada e a Flacidez. 
 

Área temática: Desenvolvimento Econômico 

2. Responsável pelo Projeto:   
(   ) Discente     ( X ) Docente    
Nome: Iulle Costa Sanchez 
Andrea Hajime 
 

3. Telefones para contato: 67 3437-3838 

4. Endereço eletrônico: iulle_sanchez@hotmail.com  

5. Curso: Estética e Cosmética 

6. Área de formação: Estética e Cosmética 

7. Titulação:  
(    ) Especialização                              (    )Especialização na área 
( ...) Mestrado                                        (     )Doutorado  
( X) Acadêmico 
8. Carga horária dedicada ao projeto:  04 Horas  

9. Instituições envolvidas no Projeto : Faculdades Magsul 
 
10. Responsável orçamentária financeira:  Acadêmicos  
Inscrição: 80,00 reais. 
 
11. Clientela envolvida:  Acadêmicos do  Curso de Estética e Cosmética  
 
12. Estimativa de participantes:  
Docentes: 02 
Discentes: 5  
13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

O equipamento Manthus É um dos tratamentos estéticos mais eficientes para queimar 

gorduras indesejáveis e reduzir a celulite. Por meio da tecnologia do ultrassom, o Manthus 

tem a função de fluidificar a gordura e permeabilizar a pele, facilitando a introdução de 

princípios ativos. Suas propriedades permitem reduzir medidas e melhorar o aspecto de 



ondulação da pele, característico da celulite. O tratamento com Manthus não provoca dor 

nem deixa hematomas, porém sua operação deve ser feita da forma correta, o uso indevido 

pode lesionar a pele e até mesmo causar queimaduras graves, a palestra visa explicar o 

funcionamento do equipamento, a ação da corrente elétrica, suas indicações e contra-

indicações. O Manthus age na pele por meio da eletroporação, eliminando a gordura pelas 

fezes e urina, ocasionando a redução considerável de medidas. O tratamento tem duração 

de 20 minutos e necessita de dez sessões, podendo ser realizadas em dias 

alternados. Inicia-se o procedimento com uma aplicação sobre a pele de um gel condutor, 

com princípios ativos como cafeína e centella asiática. Em seguida, o aparelho de 

ultrassom é passado na região por meio de movimentos circulares. Posteriormente, o gel é 

retirado e o paciente pode realizar atividades diárias normalmente. O tratamento completo 

é bastante eficaz e ideal para quem frequenta academia de ginástica e não consegue 

eliminar determinadas gorduras localizadas. Os resultados variam de paciente para 

paciente. Normalmente, quem apresenta maior retenção de líquido obtém melhores 

resultados, assim como pacientes com gordura localizada na faixa abdominal. Os 

centímetros perdidos também variam em cada pessoa e das necessidades particulares.  

  
Quais as indicações para o Manthus® ? 
  
Esta tecnologia é indicada na redução de gordura localizada e celulite, no tratamento pré e 
pós-operatório de cirurgia plástica, acelerando a absorção de hematomas e diminuindo a 
ocorrência de fibroses.  
  
Quais as contraindicações?  
  
O tratamento com Manthus é contraindicado para gestantes ou mulheres em fase de 
amamentação, adolescentes, pacientes com doenças de pele, processos tumorais e 
infecções bacterianas.  
 

14. OBJETIVOS 
� Aprender a importância da Drenagem Linfática para a saúde do corpo. 

� Compreender os efeitos e diferenças entre a drenagem manual e a por 

eletroestimulação 

� Estudar o funcionamento do recurso eletroterapico que realiza drenagem linfática 

� Aprender procedimentos corretos de realização da drenagem linfática manual e por 

eletroestimulação. 

� Aprender a correta manipulação do equipamento Manthus e  o funcionamento da 

corrente elétrica. 

15. METODOLOGIA 



Inicialmente será realizada uma palestra demonstrando o que é, o uso, indicações e 

contraindicações da drenagem linfática, também será abordada a diferença entre a manual 

e a eletroestimulação, com a explicação sobre o funcionamento correto do equipamento 

eletroterápico. Posteriormente, será realizado uma palestra para explicar o funcionamento e 

as principais programações do equipamento Manthus, quais os possíveis tratamentos a se 

realizar com o equipamento, o correto manuseio, indicações e contra-indicações.  

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Atividades  Data Horário de 
Início 

Horário de 
Término 

Local de 
realização das 

atividades 
Oficina prática sobre a 

correta manipulação do 

equipamento, programação 

para os tratamentos de 

gordura e flacidez; e correta 

aplicação no cliente. 

Palestrante: Andrea Hajime 

23/05/17 07:00 12:30 Clínica Escola de 

Estética 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO  

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore TOTAL 

-- --- -- -- --- --- --- 

TOTAL -- -- -- --- --- --- 
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LOCAL                                             D ATA                                   ASS. RESPONSÁ VEL 
19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO( A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 
 

LOCAL                                             D ATA                                    
 
 
 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 
20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Todas as atividades foram desenvolvidas conforme o cronograma de atividades, sendo acompanhadas 
e orientadas pela coordenadora do curso, e pelo docente responsável. 
21. AVALIAÇÃO DO PROJETO  

As atividades foram bem organizadas e os acadêmicos participaram ativamente das 

atividades propostas. Os tratamentos estéticos têm ganhado muitos adeptos no mundo 

todo. É uma maneira de deixar o corpo em dias sem ter que fazer muito esforço. O 

Manthus é um desses tratamentos e que ajudam a reduzir as celulites que incomodam 

tantas mulheres. E o melhor de tudo, não oferece riscos para a saúde. m aparelho que 

combina correntes elétricas de baixa voltagem e ondas de ultrassom e é aplicado sobre a 

pele. A todo o processo é dado o nome de Eletroporação. Enquanto que as ondas de 

ultrassom tentam “expulsar” a gordura de dentro das células adiposas, a corrente elétrica 

leva essas gorduras para um local onde elas possam ser eliminadas pela via urinária, 

fecais ou pelo suor. Em resumo, temos a desidratação das moléculas de gordura. O 

Manthus também é indicado para pacientes que acabaram de passar por uma cirurgia. Ele 

auxilia no processo de cicatrização evitando a formação de fibroses. É indicado, 

especialmente, para aqueles que possuem queloide. Um dos principais questionamentos 

quando se fala em procedimento estético é se a pessoa vai ou não sentir dor. O Manthus é 

um tratamento bem simples e você está livre de sentir dores ou ficar com marcas na pele 

após fazê-lo. A única coisa que pode aparecer é um leve formigamento, perfeitamente 

tolerável e, ainda assim, não ocorre em todos. E os resultados? Quando aparecem? Como 

em qualquer outro tratamento estético, muita coisa vai depender de cada pessoa. Para 

alguém que faz exercícios físicos e se alimenta de maneira razoável, os resultados 

chegarão mais rapidamente que para alguém sedentário.  

22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASS INATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 



 
Funcionamento do Manthus – Andrea Hajime 

 
Aplicação do MANTHUS em tratamento de redução de me didas 



 
Aplicação do MANTHUS em tratamento de redução de fl acidez 

 
Operação do equipamento 



 
Funcionamento e programação do MANTHUS 

 

 
Noticia no site 

 



Organizadores:  
Andrea Hajime 

Iulle Costa Sanchez 
 

Lista de participantes: 
Camila de Souza Paganucci 
Rosimeire Soares Louback 


