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Objetivos

Em nosso curso você irá
aprender a lidar com as

técnicas de
micropigmentação de

sobrancelhas, com as mais
novas tendencias do

mercado.

Vai conhecer e se familiarizar
com todos os equipamentos
necessários para desenvolver

de forma correta o
procedimento, e vai aprender

o que é necessário possuir
para atuar em seu próprio

estúdio.

Os pigmentos utilizados
são de melhor qualidade e
de total segurança, e você

também vai conhecer,
todos os acessórios e

produtos descartáveis.



O surgimento da Micropigmentação

A maquiagem definitiva hoje chamada de
micropigmentação foi introduzida na Europa nos anos 80,

diretamente do Oriente, mediante a técnica milenar da
cana de bambu, resultando num trabalho artesanal

doloroso e de difícil execução. 
A modernização tecnológica simplificou sua aplicação,
fazendo a prática florescer significativamente em toda
Europa, especialmente na França, Alemanha e Itália. 

Nos anos 90 o mercado da Maquiagem Definitiva se
profissionalizou e especializaram-se, principalmente nos
Estados Unidos, convertendo-se numa aplicação médico-
estética de considerável evolução, inclusive mudando sua

nomenclatura para Micropigmentação.



Sobrancelhas:
Preenchimento, diminuir e

eliminar falhas, imperfeições
ou dar um novo aspecto

para sobrancelhas “caídas”
ou com falhas excessivas de

pelos.

Olhos: 
Deixar olhos mais

expressivos e
marcados.

A arte de acentuar os traços

Para o desenvolvimento da técnica é necessário
profundo treinamento prático, noções de

biologia da pele, biossegurança e colorimetria.

Dia após dia surgem novos produtos para
realçar a beleza feminina. Mas, a correria do

cotidiano e a vontade de estar sempre bonita e
pronta, fizeram com que a micropigmentação

ganhasse força. 

A técnica de implantar pigmento na pele para
fazer o delineado ou preenchimento das

sobrancelhas, olhos e lábios duram meses ou
até anos.

Entre as várias aplicações
da micropigmentação,
algumas se destacam:

Lábios: Permitir
contorno e

preenchimento dos
lábios

l
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Micropigmentação e sua aplicação

Para realizar a
micropigmentação,

utilizamos um indutor
elétrico, também agulhas de
diferentes quantidades de

pontas e o pigmento, o qual
é aplicado na camada

dérmica.

Cada pele exige um tipo e
quantidade de perfuração

específica. Em alguns casos,
depois da primeira

aplicação a cor precisa ser
retocada, o que só pode ser

feito depois de 28 dias,
tempo necessário de

cicatrização da pele antes
de ser submetida a um novo

procedimento. Este
procedimento só poderá ser

feito antes do prazo de 28
dias ou mais.

Chegando ao resultado
satisfatório, a manutenção

será feita a cada 6 meses ou
até 2 anos, dependendo dos

hábitos do cliente 
(a frequência com que ele

vai à piscina, se expõe ao sol
e utiliza cosméticos à base

de ácidos).



A pele é um órgão vital e também é o
maior órgão do corpo humano. Envolve o

corpo determinando seu limite com o
meio externo. Corresponde a 16% do peso
corporal e exerce diversas funções como:

Pele

-Regulação térmica;•
-Defesa do organismo;

-Controle do fluxo sanguíneo;
-Proteção contra diversos agentes do meio ambiente.

A pele é formada por três camadas: 
epiderme, derme e hipoderme.



Epiderme

A camada mais externa da pele, aquele que é possível
observar a olho nu. Na epiderme estão presentes os

melanócitos (células que produzem melanina,
pigmento que dá cor à pele). 

A principal função da epiderme é formar uma barreira
protetora, impedindo a entrada de substancias ou
micróbios no organismo, protegendo contra danos

externos e dificultando a perda de água. 

A epiderme é constituída por células epiteliais, mais
resistentes e espessas. É formada essencialmente por

celular dispostas em camadas, uma sobre a outra.



A melanina é uma proteína que garante a coloração da pele e
evita danos da radiação ultravioleta ao nosso DNA.

Os seres humanos apresentam diversas tonalidades de pele e de
pelos. A coloração dessa estrutura resulta da interação de vários
pigmentos como carotenoides, hemoglobina e melanina, sendo

esse último o principal responsável por promover a coloração da
pele.

A melanina é uma proteína produzida a partir da tirosina (um
aminoácido essencial) por meio de células especializadas

denominadas melanócito. 

Esse pigmento apresente normalmente coloração marrom e sua
principal função é proteger o DNA contra a ação nociva da

radiação emitida pelo sol.

Melanina



É a camada intermediária da pele formada por fibras de
colágeno, elastina e gel coloidal, que dão tonicidade,
elasticidade e equilíbrio à pele com auxílio da grande

quantidade de vasos sanguíneos e terminações
nervosas. 

Vinte e cinco vezes mais espessa que a epiderme, a
derme é composta por uma matriz na qual estão

imersas as seguintes estruturas:

-Responsável pela nutrição e hidratação (vasos
sanguíneos e linfáticos);

-Sensibilidade nervosa da pele (terminações nervosas); 
-Preenchimento (fibras conjuntivas);

-Células residentes (fibroblastos) ou migratórias
(monócitos linfócitos e outros).

Derme

Obs: 
O procedimento de
micropigmentação
é realizado entre as

duas camadas
principais da derme

papilar e derme
reticulada.

l
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Hipoderme

É a terceira e última camada da pele, formada
basicamente por células de gordura, sendo assim, sua

espessura é bastante variável conforme o físico de
cada pessoa. 

Ela apoia e une a epiderme e a derme ao resto do
corpo. Também chamado de tecido subcutâneo, a

porção mais profunda da pele é composta por feixes
de tecido conjuntivo que envolve células gordurosas

(adipócitos) e formam lobos de gordura.



Indicações na micropigmentação e microblanding

1. Pessoas que possuam falhas ou cicatrizes nas sobrancelhas ou
lábios;

2. Pessoas que tem alergia à maquiagem convencional;
3. Pessoas que queiram uma maquiagem à prova d’agua;

4. Pessoas que queiram ter suas sobrancelhas, olhos e lábios bem
delineados, já definindo o local onde devem pinçar ou maquiar

posteriormente;
5. Pessoas que queiram dar mais expressão ao seu olhar;

6. Pessoas submetida à cirurgia plástica de rosto necessitando
reposicionar as sobrancelhas.



Contraindicações na micropigmentação e

microblanding

Alguns tópicos abaixo são contra indicações totais,
outras contra indicações momentâneas e outras

apenas temos que tomar um cuidado maior:

1.       Marca passo- Indutor manual;
2.       Câncer;

3.       Hepatite, hemofilia e HIV;
4.       Alergias as substancias utilizadas;

5.       Aspirina e Antibióticos;
6.       Álcool;

7.       Depressão avançada ou Ansiedade;
8.       Anticoagulante;

9.       Diabetes (somente se estabilizada ou com
autorização médica);

10.   Gestante ou lactante;
11.   Período Menstrual- Sensibilidade; 

12.   Queloide;
13.   Uso de medicamentos como: roacutam (secativo
sebáceo), AAS (anticoagulantes) e relaxante muscular;

14.   Cirurgia plástica no rosto (somente após um
ano);

15.   Doença autoimune (lúpus) somente com
autorização medica;
16.   Herpes ativa;

17.   Verrugas e pintas;
18.   Botox e preenchimento, após um mês;

19.   Ácidos cosméticos (descamação de pele);



• O cliente deve estar ciente que durante o processo de
pigmentação, poderá desbotar totalmente e que o

mesmo só estará completo após o retoque.

Cuidados após o procedimento

• Aplicar a pomada cicatrizante no mínimo 04 vezes ao
dia, durante 07 dias. A área pigmentada precisa ficar

sempre úmida, para evitar a formação de casquinhas na
área trabalhada (caso acontecer, não arrancar, deixar

cair naturalmente);

• Evitar excesso de proteína no primeiro dia (ovos,
carnes crustáceos, comidas ácidas, etc);

• Consumir alimentos de possuam betacoreteno, como
cenoura e beterraba, pois eles ativam a melanina no
organismo ajudando o pigmento a fixar na pele com

mais facilidade;

• Não molhar o local por 48 horas. Não lavar a cabeça
para evitar contato com shampoo e condicionador;

• Não usar cremes à base de ácidos;

• Lavar bem as mãos antes de aplicar a pomada.
Remover a camada anterior da pomada apenas com

algodão;

• Retoque apenas após 28 dias (período necessário para
a cicatrização da região micropigmentada);



Biossegurança

Para realizar um procedimento de
micropigmentação não basta somente o

profissional ter bons conhecimento de medidas,
desenho ou colorimetria, é de extrema

importância que ele tenha conhecimento em
Biossegurança para sua própria segurança e de

seu cliente.Atente-se aos seguintes itens:

1. Limpeza – Remoção física das sujidades (água, sabão ou
detergente)

2. Desinfecção – Destruição total dos micro-organismos em sua
forma vegetativa (quaternário de amônia, cloro ativo ou álcool) 

3. Esterilização – Destruição de todas as formas de vida
microbiana – Agentes físicos e químicos.

4. Higienização geral dos matérias utilizados no procedimento.
5. Descarpack- deve ser utilizado para agulhas e materiais

perfurocortantes, para uma coleta separada da empresa
coletora.

• Deve-se usar uma agulha para cada cliente. NUNCA REAPROVEITAR A AGULHA PARA RETOQUE OU
OUTROS PROCEDIMENTOS;

• Envolver todo o equipamento com plástico filme e trocá-lo a cada cliente;
• Cabelos devem estar sempre presos e utilizar touca, jaleco, luvas e máscara;



Fototipos / Subtons

A cor da pele e a reação ao sol
definem os fototiposEm uma

classificação proposta por Fitzpatrick,
da Escola de Medicina de Harvard,

foram determinados 6 fototipos
cutâneos que variam da pele mais

clara (fototipo 1) à pele negra
(fototipo 6), aumentando de acordo
com a quantidade de melanina de

cada fototipo e com o tipo de reação
de cada um deles à exposição solar.



Colorimetria

A colorimetria é a ciência
e o conjunto de

tecnologias envolvidos
tanto na quantificação
quanto na investigação
física e psicológica do

fenômeno de percepção
de cores. Para aferição da cor, esta será

dividida em três características
específicas: o tom (matriz ou

tonalidade), a luminosidade (ou
claridade) e a saturação
(pureza ou vivacidade). A

colorimetria é tão importante
quanto uma boa aplicação da

técnica e possuir um bom
material.

Precisamos entender qual tipo
de cor será a ideal para um

determinado tipo de pele, afinal
é muito comum nos depararmos

com procedimentos de
sobrancelhas muito escuras ou
muito claras, incompatíveis com

o fototipo além de resultados
acinzentados ou avermelhados

após alguns meses. É importante lembrar que
nossa pele já possui um

pigmento natural (melanina,
carotenos e a

vascularização), sendo assim
devemos escolher a cor que

iremos usar depois de
analisar bem o tom da pele

(fototipo).



Colorimetria e Pigmentologia moderna, 

aplicada a micropigmentação

Colorimetria: 
Estuda a parte física da cor

Pigmentologia: 
estuda a parte química



O pigmento orgânico leva o entendimento errado de que os
pigmentos são derivados da natureza. Todas as cores são

produzidas e sintetizadas em laboratório a partir da molécula do
preto carbono black, Responsável pela geração de todas as

outras cores. Com a iserção de metais pesados no seu núcleo
como cobre e cloro. Presos dentro da partícula entre moléculas

de nitrogênio. Esses metais são responsáveis pela reação
química geradora da cor e estabilidade da tinta. Quando

utilizado o preto (carbono black)  na composição da tinta para
micropigmentação, na degradação da mesma dentro da pele. A
tendência é a cor ficar cinza comm o passar do tempo, pois o
preto carbono é uma partícula tão pequena que fica entre as

células e não é encontrada facilmente pela fagocitose.

Pigmentos Orgânicos:
Menos

resitencia a
UV

Pode
trabalhar

mais rápido
O pigmento

orgânico  tem em
sua composição

carbono hidrogênio
e oxigênio

Mais poder de
cobertura (fixa

mais
rapidamente)

Mais
translucido



O pigmento inorgânico não possuem ligações de hidrogênio
oxigenio e carbono. Na micropigmentação são em sua
maioria óxidos de ferro. Onde o preto e o amarelo são
subprodutos criados a partir da queima e hidratação o

oxido de ferro vermelho. Este que é aquecido a mais de 900
graus passa por um processo chamado calcinação e ao

resfriar gera em redução o oxido de ferro preto. E o oxido
de ferro amarelo é criado a partir de um processo de
hidratação. Por esse motivo o preto e o amarelo saem
rápido da pele onde o vermelho que é a matéria prima

fundamental tende a ficar com resíduo ao longo do tempo
após da realização do procedimento com a cor castanho

em sobrancelhas.

Pigmentos Inorgânicos:

Mais
resistência a

UV
Menos poder
de cobertura

(não fixa
rapidamento)

Menos
translucido

Precisa
trabalhar

mais lento



Composição das tintas Hidrofílicas e Hidrofóbicas:

Umectantes: Objeto de deixar o pó molhado, aglomerado como uma pasta

1.       Glicerina vegetal  usp
2.       Propileno Glicol usp

Álcool de 1 a 15% é considerado conservanteAcima de 15% é utilizado como
solvente (fluido veicular)
Água utilizada como solvente (fluido veicular). Surfactante não iônico,
utilizado para deixar o pigmento ainda mais solúvel dentro da tinta. 

Hidrofilicos: feito 100% de agua como solvente
Hidrofobicos:  100% feito de álcool 
Pseudohidrofobicos: Composto por agua e álcool



Color Index é um banco de dados mundial de substancias , índice com um numero pre fixado. Os números definem se
são orgânicos e inorgânicosSegue a tabela, os ci’s que começam com os números 77 são inorgânicos.

77289 oxido de cromo 
7728877007 azul ultramarino

77266 carbon black: preto – considerados
orgânicos pelo comportamento na pele
77891 dioxido de titânio: considerados
orgânicos pelo comportamento na pele

12745 vermelho 
122: vermelho bombeiro

74160 ftalocianina (azul royal)
11742 amarelo canário 

1174119140 amarelo tartrazina
15850-1 vermelho

21110 laranja 
13200310 amarelo

51345 vermelho
56170 laranja

200310 amarelo
11767 amarelo

56110 vermelho
73907 vermelho 

20256170 vermelho
11741 amarelo 
74 51319 violeta

74270 verde



Cores que compõem um pigmento:

Pigmento Preto: Fundamento FrioPigmento
vermelho: Fundamento QuentePigmento Amarelo:

IluminadorPigmento Branco: Clareador

A mistura dessas cores em pares, geram uma
terceira cor :Branco + preto: cinzaAmarelo+ preto:

verdeVermelho+ preto: roxoBranco+ vermelho:
rosaAmarelo+ vermelho: laranja

Segundo a pigmentologia, são 4 as cores básicas
que compõe um pigmentoBranco + amarelo +

preto + vermelho :  castanho perfeito



Cicatrização e processo inflamatório
Cicatrização é o processo que o organismo usa

para reparar tecidos que sofreram algum tipo de
lesão.A Micropigmentação causa uma lesão leve

entre as camadas da pele: a epiderme e a
derme. Embora o procedimento seja realizado
na derme papilar.Quando o tecido é lesionado,

ocorre a ruptura de vasos sanguíneos
superficiais levando ao sangramento. Esses
vasos se contraem e o sangue da superfície

rapidamente se coagula.

Nos dois primeiros dias, verifica-se a fase
inflamatória, que é acompanhada de edema, que

torna a pele vermelha e se caracteriza por inchaço
local devido a uma vasodilatação e a migração de

leucócitos da corrente sanguínea para o tecido
lesionado a fim de absorver partículas estranhas.

Por volta do terceiro dia, o coagulo começa a ser
substituído por um tecido de granulação, que evolui até

o surgimento de novas celular epiteliais. A fase do edema
ocorre nas primeiras 48 horas após a Micropigmentação.

O procedimento causa agressão leve na Epiderme e
Derme; 

   
2º dia – acontece um processo inflamatório, pele vermelha,

inchaço local, leucócitos absorvem partículas estranhas.
3º dia – tecido de granulação evolui para células epiteliais

fechando o rompimento.
28º dia – fecha o ciclo da cicatrização, podendo ser feita a

segunda aplicação.
56º dia – fecha o ciclo da cicatrização, obtendo o resultado

final.



Fatores que influenciam no reparo do tecido:

Fatores extrínsecos:
-Idade

-Estado nutricional
-Diabetes

-Uso de medicamentos
-Realização da Quimioterapia Tabagismo

Fatores intrínsecos:
-Ocorrência de reações imunológicas ou

autoimunes locais
-Hemorragia

-Patologias especificas



É importante salientar que todo este processo de
cicatrização tem variáveis individuais que dependem
de fatores genéticos e ambientais. A cicatrização de

um indivíduo não pode ser comparada com a de
outro, e até na mesma pessoa, uma zona do corpo

tem características diferentes de outras cicatrizações.

Outro fator importante é que a cicatrização é um
fenômeno biológico que tem peculiaridades que

independem do tratamento. Mesmo uma
Micropigmentação adequadamente tratada pode ter

evolução desfavorável e resultar numa má cicatrização
e consequentemente um resultado final indesejável. É

através de corrente sanguínea que ocorre o
transporte de todos os suprimentos necessários para

a cicatrização das lesões.

Assim, como tendo o próprio organismo como aliado na
recomposição de tecidos lesionados, fatores biológicos
podem atrapalhar o processo cicatricial: pessoas com

problemas de circulação tem maior lentidão na
cicatrização, bem como diabéticos, pessoas que sofrem

de pressão alta, fumantes, obesos e desnutridos. O
ciclo de cicatrização é de aproximadamente 28 dias,

porém, esses problemas podem retardar o processo.

O mais importante é manter o local limpo, hidratado e
protegido. Evitar o sol também é fundamental. Banhos
de piscina devem ser evitados devido ao alvejante do

cloro, já o mar pode trazer infecções por bactérias
desconhecidas e também alterar a coloração.



Lista de material

- Paquímetro;
- Pinça;

- Tesourinha;
- Linha de algodão;

- Lápis dermatografico preto;
- Lápis de olhos branco;

- Caneta branca;
- Pele artificial;

- Porta batoque ou anel;
- Batoques;

- Palitos de dente (embalagem individual);

- Vaselina sólida;
- Escovinhas de sobrancelha;

- Caneta tebori;
- Lâminas de tebori;

- Demógrafo;
- Agulhas de demógrafo;

- Pigmento Castanho claro;
- Pigmento castanho médio;
- Pigmento castanho escuro;
- Pigmento castanho intenso;

- Pigmento preto;
- álcool 70%;

- Anestésicos tópicos;
- Pomada reparadora;

- Cotonetes;- Luvas;
- Toucas;

- Mascaras;
- Jaleco;

- Plástico filme;
- Lenço umedecido



Feita corretamente, observando todos os detalhes, técnicas e
equipamentos, a micropigmentação não oferece riscos a quem

opta pelo procedimento. 

 Como em qualquer trabalho estético, a micropigmentação deve
ser feito por profissionais bem treinados e experientes, que

tenham conhecimento sobre tipos de pele, colorimetria, técnicas,
desenhos, entre outras especialidades. 

Como o pigmento (corpo estranho) é implantado na pele, a
reação normal do organismo é e tentar expulsa-lo. A mudança de
cor que ocorre tem a ver com essa reação, somada a interação do

pigmento com a melanina do cliente. Sendo assim, uma boa
profissional deve, em primeiro lugar, saber reconhecer a

tonalidade da melanina da cliente e que cor pode ou não utilizar
nessa pele, para que a reação natural ao pigmento não altere o

resultado final depois de algumas semanas.

Procedimentos da micropigmentação



• O desenho: Deve ser delicado e natural, considerando o
formato do rosto do cliente. O desenho deve ser realizado

previamente;

• Coloração: Deve respeitar o tom da pele do cliente;

• Higiene e esterilização: Devido à técnica invasiva e ao
possível sangramento, cuidados de assepsia são fundamentais.

Todo o equipamento deve ser esterilizável e/ou descartável. 
Devem ser usados todos os procedimentos que garantem a

segurança do cliente e do profissional. Material que entram em
contato direto com a pele (como agulhas) jamais poderão ser

reutilizados.

Procedimentos que garantem uma 

micropigmentação perfeita:



1. Fazer assepsia da pele com higienizador ou clorexidina; 
2. Fazer limpeza de pelos ou ainda o design (quando houve pelo em excesso);

3. Fazer a marcação com linha e lápis dermatográfico;
4. Colocar as luvas, máscara de boca e touca de cabelo (inclusive na cliente); 

5. Preparar o aparelho com a agulha para o trabalho a ser realizado;
6. Aplicar a pomada anestésica após realizar o procedimento de analgesia cutânea. Fazer um

teste após 5 minutos pois o tempo da anestesia varia de pessoa para pessoa;
7. Iniciar a micropigmentação com movimentos bem lentos;
8. limpar com moderação para não remover as marcações;
9. Saturar o pigmento antes de encerrar o procedimento;

10. Encerrado o procedimento, verificar se o trabalho precisa de correções, e finalizar aplicando a
pomada reparadora.

Passo a passo para iniciar o trabalho 



O Microblading dá às sobrancelhas uma leve definição
com efeito mais delicado.

O tempo de duração do procedimento varia de 6
meses a 1 ano, dependendo do tipo de pele e os

cuidados da cliente.  

Adaptada para nossa realidade, com produtos
estéreis, nesta técnica, é encaixada uma

agulha/LÂMINA de 7, 12, 14, 16 ou 21 pontas na
caneta Tebori, esta agulha é embebida no pigmento e
vai traçando e simulando fios de sobrancelhas na pele

da cliente.

Técnica Microblading/Tebori 



Diferença entre Microblading e Micropigmentação 

MICROBLADING: 
Técnica que faz uso do

Indutor manual
(conhecido como

tebori);

 MICROPIGMENTAÇÃO: 
Técnica que faz uso do

Indutor elétrico
(conhecido como

dermografo);

HIBRIDA:
 Junção das duas

técnicas (microblading
+ micropigmentação);  

Obs.: Não Existe
diferença entre DESIGN
para Micropigmentação,
COM INDUTOR MANUAL

OU ELETRICO.



Microblading Fio a Fio

 Esta técnica existe desde o século XIX, e foi difundida
inicialmente no Japão, é aplicada com Bambu,

Madeira ou Marfim. Em japonês Tebori, significa
tatuar com as mãos. É um indutor manual no qual

introduzimos uma pequena lâmina formada de micro
agulhas.

Material:
- Indutor Manual

- Lâminas de 7, 9, 11, 12, 14, 16 pontas.
-Indicada: Pra clientes que desejam um efeito

imitando os fios naturais.



• Agulhas Flex:  são mais flexíveis que deslizam com facilidade na pele. 
É recomendada para peles mais finas e maduras.

• Agulhas Hard: são menos flexíveis, pode-se dizer que são duras, não
desliza com facilidade e depende de pressão precisa em seu manuseio. 

É recomendada para peles mais grossas, ou pessoas de pele morena,
costumam ser mais resistentes.

• Agulhas formato (U): Desenvolvidas para fazer um fio curvo e mais
definido.Existem as mais variadas configurações de agulhas 7, 9, 11, 12,

14, 16 quanto mais agulhas, mais o traçado ficará definido, porém o
risco de sair fora do desenho é maior. 

As indicações de uso das agulhas, são com base na demanda de uso do
mercado. É completamente aceitável que cada profissional desempenhe

melhor cada Técnica com a agulha que se adaptar melhor.

Tebori/Microblading



Tebori

- Direcionamento Dos Fios

Cada sobrancelha tem um desenho próprio, com o
sentido de crescimento dos pelos das mais variadas
formas e espessuras possíveis. Alguns pelos nascem
com a raiz direcionada para baixo, para cima, outros
nascem no sentido contrário ou ainda arrepiados e

sem direcionamento. Muitas vezes os pelos se
encontram no centro das sobrancelhas também.

Ao desenvolver a técnica onde simula-se a
naturalidade dos fios, é necessário avaliar o

direcionamento em que os pelos da cliente crescem,
respeitando esta característica que é única e

individual. Lembrando que em situações onde os pelos
nascem arrepiados ou ainda no sentido contrário ao

conjunto dos demais pelos, é importante que o/a
profissional tenha bom senso para avaliar qual melhor

forma de desenhar os pelos.

Caso a cliente não possua pelos, para que seja
utilizado como orientação a ser seguida, vale o bom
senso do/da profissional com o consentimento da
cliente, de criar um trabalho que desempenhe da

melhor forma a técnica para a situação.

É importante o profissional não engessar a técnica
trabalhada, para surtir o efeito mais natural e

também promover seu desempenho.



SHADOW / Dermografo

Shadow Line Fio com Sombra 
Técnica realizada em Sobrancelhas que mesclam fios
com sombreamento. Ideal para quem deseja leveza

no início e efeito mais marcante na cauda

Material:
-Indutor Elétrico 
- Indutor manual

- Agulha de 1 ou 3 pontas circular. 
-Indicado: Para quem gosta do efeito fio mais sombra.



SHADOW / Dermografo

Shadow em inglês significa sombra. Utilizamos a
técnica do pontilhismo, temos um efeito muito
parecido com a esfumada, porém mais leve. É

considerada a mais atual do momento, indicada para
quem gosta de um efeito de “make” e sobrancelhas

definidas.

Material:
-Indutor Elétrico 

- Agulha de 1 ou 3 pontas circular. 
-Indicado: Para quem gosta do efeito de lápis ou

sombra ou henna.



Significa sombreamento com duas cores. Esta técnica é
muito parecida com a esfumada, porém, no canto interno

da sobrancelha é usado um pigmento mais claro que o
restante do comprimento, deixando com efeito mais

suave e natural. É feito de forma contínua e longitudinal,
esfumando com o indutor elétrico, alterando de cor clara

para mais escura, sendo a cor clara no início das
sobrancelhas (cerca de um centímetro), mesclando com a

cor mais escura sentido o canto externo.

Ombré Shadow

Material:
- Indutor elétrico; 

– Agulha de 1 e 3 pontas circular.  
-Indicado: Para quem gosta do efeito de lápis ou sombra

ou henna.



Antes de realizar o procedimento, é recomendável que o cliente
comece a ingerir alimentos que contenham Betacaroteno 15
dias antes e 15 dias após. O betacaroteno é responsável por

ativar a melanina do organismo promovendo maior fixação dos
pigmentos, entre outras funções. Caso o cliente não consiga

consumir de forma natural, é possível ingerir via cápsulas,
encontradas facilmente em casa de ervas ou pode também ser

manipulado.   

Alimentos que contem Betacaroteno: Cenoura, beterraba, aveia,
abóbora, batata doce, espinafre, couve, damasco seco, feijão,

melão, manga, tomate, abacaxi, pêssego, brócolis, entre outros.

Observações importantes



Precificação

-Gasto de material: média de 80,00 a 100,00 por cliente, variando de acordo com o material e
aparelhos escolhidos.

- Preço sugerido para o consumidor: A partir de 250,00 reais. Porém é importante cada
profissional fazer seu próprio calculo de serviço dentro da sua realidade e de acordo com sua

região.

-Custo Fixo (CF) – Tudo o que vai precisar pagar abrindo ou não a sua empresa. Ex: aluguel,
Luz, internet, condomínio....

-Custos Variáveis (CV)- Tudo o que você só gasta quando seu cliente fizer um procedimento.
Ex: material, comissão, taxa de cartão....

-Mão de obra- Seu salário, sobre cada técnica aplicada.Ex: 5.000.00 divididos em 20 dias
trabalhados = 250,00 reais por dia.250,00 reais divididos por 3 clientes por dia = 83,33 reais de

mão de obra por cliente. Esse valor deve ser embutido em todos os procedimentos feitos na
micropigmentação.

-Lucro – Salário da empresa, para reformas, novas especializações, caixa dois. Enfim, tudo que
se refere a sua empresa.



Perguntas frequentes

• Qual é o tempo de duração da “Micropigmentação"? 
O tempo vai variar de pessoa para pessoa, das técnicas, pigmentos utilizados e dos tipos de

tratamentos cosméticos que o cliente utiliza, mas é importante lembra que uma
micropigmentação não deve durar muitos anos com a cor original. Devido ao processo de

renovação da pele, ataque de agentes externos como: sol, cloro e cremes à base de ácidos, o
procedimento tende a clarear. Uma boa micropigmentação deve durar de 06 meses a 02 anos

aproximadamente, dependendo de diversos fatores citados anteriormente.

• A Micropigmentação é reversível? 
Existe possibilidade de reversão, depende do local e cor em que foi feita.Já na maquiagem semi
permanente/ dermopigmentação / permanent make up, dependendo da profundidade que foi

aplicada, só poderá ser removida com laser.

• A micropigmentação é recomendada para homens?  
Sim. Para os homens que tem imperfeições nas sobrancelhas ou cicatrizes e queiram deixar as

sobrancelhas mais simétricas



• É preciso autorização médica? 
Apenas em caso de clientes com neoplasias (câncer), diabetes ou recém operados, é necessária

uma autorização médica. Para demais clientes, não há a necessidade de autorização, por se
tratar de um tratamento superficial, pouco invasivo.

• A micropigmentação é indolor? 
A máquina é composta por uma agulha que causa uma leve dor dependendo da sensibilidade

do cliente, porém, ao aplicar o anestésico reduz quase em zero o incomodo causado pelo
movimento da agulha.

• A importância da assepsia dos equipamentos
Embora todos saibam que a higienização deve ser uma das principais preocupações do

micropigmentador (inclusive da pele da cliente), é importante ressaltar que algumas falhas no
procedimento podem causar graves problemas de contaminação. Uma dessas principais falhas
diz respeito à assepsia do equipamento e materiais utilizados na pigmentação. Procedimentos
simples como manter o aparelho sempre limpo e encapado com papel filme, higienizar, a cada

trabalho, acessórios e corpo do aparelho (podem ser esterilizados com álcool 70%).Deve-se
utilizar a maior quantidade possível de materiais descartáveis.
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