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Convite à leitura
Seja bem-vindo ao Tema 1.

Neste tema você ficará por dentro da imagem pessoal, linguagem 
visual e a conformação fisionômica. Com isso, é preciso que você 
obtenha mais conhecimento sobre os conceitos de visagismo e 
a forma empregada para obtenção de uma imagem individual e 
versátil da pessoa que busca um atendimento estético. 

Por fim, espera-se que você possa associar as técnicas 
empregadas no visagismo, do conhecimento do indivíduo como 
um ser único e com características individuais e peculiares, em 
busca de uma vida saudável e uma aparência magnífica.

Por isso, a aquisição do conhecimento em relação às formas 
faciais e os tons de pele se torna fundamental para qualquer 
profissional que trabalhe com a saúde e o bem-estar das pessoas.

Sintam-se à vontade para fazer uso de uma ferramenta 
importantíssima que é o fórum, um local onde vocês, alunos, podem 
compartilhar experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 1

Imagem pessoal, 
linguagem visual e a 
conformação fisionômica

Visagismo

A relação do rosto com o critério que cada pessoa tem da 
própria identidade é o aspecto mais importante na construção da 
imagem pessoal. O equilíbrio entre a imagem do próprio rosto e a 
imagem interna que a pessoa tem de si mesma é essencial para a 
sua autoestima e autoconfiança.

Antigos chineses, há mais de cinco mil anos, buscavam estudos 
tanto de formato de rosto, quanto do caráter e da personalidade 
individual. Ao longo da história, o estilo pessoal foi cultivado por 
Cleópatra, Maria Antonieta, Lord Byron e outros. Até pouco tempo 
atrás, ter um estilo significava adotar estilo que expressasse os 
princípios e crenças de um grupo e não do indivíduo.

Em 1937, o cabeleireiro e maquiador francês Fernand Aubry criou 
o termo VISAGE, que significa rosto, esse conceito vem para atender 
uma nova tendência que estava se estabelecendo na Europa. Esse 
conceito Visagismo tem como objetivo a criação de uma imagem 
pessoal que define cada indivíduo, buscando identificar sempre 
o tipo físico, traços de personalidades, profissão, preferências 
pessoais, para somente depois definir o visual.

Visagista

Visagismo é a arte em que o visagista é um escultor do rosto 
humano. Refere-se à arte de embelezar ou transformar o rosto 
utilizando cosméticos, tinturas, corte de cabelo, penteados, etc. 
Interagindo com o formato do rosto e das feições.

O visagista deve adquirir conhecimento sobre os fundamentos 

POR DENTRO DO TEMA
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da linguagem visual, princípios básicos que governam os conceitos 
de harmonia e estética.

Ele pinta e esculpe, pinta sobre o rosto e esculpe usando pente 
e tesoura nos cabelos.

O visagista existe desde o início dos tempos, quando se 
começou a pensar em estilo, estilo próprio ou alterar o estilo. 
Exemplo: Cleópatra.

Para ser visagista deve-se, primeiramente, conhecer o cliente e 
saber o que ele deseja expressar, conversando com ele e fazendo 
uma consultoria, verificando o jeito, o comportamento (dinâmico, 
calmo, estressado), pois sabendo reconhecer todos esses aspectos, 
fica fácil desenvolver o trabalho da melhor maneira possível, 
tornando gratificante para o profissional e para seu cliente.

Estrutura Facial (linhas e formas)

Visagismo se refere à leitura da imagem humana expressada por 
meio de linhas da face em comparação às formas geométricas. Há 
quatro tipos básicos de linhas que estruturam os quatro formatos 
geométricos básicos, são eles: Linhas verticais, linhas horizontais, linhas 
inclinadas e linhas curvas.

Linhas verticais e horizontais: O retângulo e o quadrado são 
formados por essas linhas. Qualquer imagem, espaço, objeto, rosto, 
cortes de cabelo e as vestimentas com esse formato expressam 
força, poder, segurança, frieza e intelectualidade. Uma boa opção 

Figura 1.1 | Fernand Aubry maquiando

Fonte: <http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/fernand-aubry-french-stylist-in-1950-newsphoto/
526955350#fernand-aubry-french-stylist-in-1950-picture-id526955350>. Acesso em: 20 mar. 2017.
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de corte para mulheres de negócios que desejam passar uma 
imagem de eficiência.

 Linhas inclinadas: Os triângulos contêm ângulos formados por 
linhas inclinadas. A base horizontal proporciona estabilidade, enquanto 
os outros lados, dinamismo. Cabelos cortados com ângulos expressam 
dinamismo e certo ar de rebeldia, por causa da instabilidade e do 
dinamismo transmitido pelos movimentos. O triângulo invertido, a linha 
inclinada da nuca para cima expressa energia e leveza. Na maquiagem, 
as pinceladas inclinadas são usadas para dar movimento a certos tipos 
de rostos, como o quadrado e o circular.

Linhas curvas: São de vários tipos, mas todas são "quentes", 
emotivas. Quando longas e onduladas, proporcionam paz, calma, 
sensualidade e romantismo. As de forma de arco criam uma sensação 
de elegância. As curvas fechadas são ligadas às emoções conturbadas, 
desse modo, devemos evitar esse tipo de estrutura no visagismo. 

As formas geométricas e as estruturas são padrões que o 
visagista deve poder reconhecer e saber como funcionam, se 
quiser criar novos padrões ou modificar os existentes. É preciso 
conhecer o significado das linhas e dos formatos geométricos, 
tanto para poder analisar uma imagem, quanto para transmitir 
corretamente uma intenção.

Figura 1.2 | Medidas e ângulos faciais

01 - Ã‚ngulo da simetria facial 
02 - Ã¢ngulo da abertura facial modifi cado 
03 - Ã¢ngulo V 
04 - Simetria entre o lado direito e esquerdo da face

Fonte: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-54192004000300006>. Acesso em: 20 mar. 2017.
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Formato do rosto

No visagismo é de suma importância reconhecer os formatos 
padrões do rosto, que indicam o estilo do cabelo e de maquiagem 
mais adequado. Reconhecer os padrões do rosto começa com a 
identificação dos formatos de rosto, passando pelos formatos da 
cabeça e das partes do rosto.

Quando observamos o rosto de uma pessoa, devemos puxar o 
cabelo para trás, para revelar toda a testa e a linha do cabelo.

Na análise do rosto, observa-se primeiro a linha lateral do rosto, 
maçã do rosto (arco zigomático) até a curva da mandíbula.

Figura 1.3 | Linhas para análise facial

Fonte: <http://beijocomveneno.blogspot.com.br/2012/01/oi-gente-que-legal-estar-aqui-postando.html>. Acesso: 
20 mar. 2017.

Existem nove formatos de rosto, são eles: oval, redondo, 
retangular, quadrado, hexagonal com base reta, hexagonal com 
lateral reta, triangular, triangular invertido e losangular. 

• Rosto oval ou redondo:

A testa é arredondada e as têmporas não são muito profundas. A 
linha da maçã do rosto e do queixo é suave e levemente arredondada. 
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Nesse tipo de rosto a altura é um pouco maior do que sua largura. 
Formato encontrado entre pessoas de origem asiática e indígena.

• Rosto quadrado e retangular:

Apresenta traços retos, as têmporas não são muito profundas, 
linha do cabelo reta, saliência na região zigomática e na lateral da 
mandíbula que se localiza quase na horizontal. A diferença do rosto 
retangular é que ele é um pouco mais longo. Esse formato é muito 
comum em pessoas que provêm do norte da Europa (alemães, 
escandinavos, ingleses), americanos e brasileiros do sul.

• Rosto triangular:

Também conhecido como formato de pera. Sua característica 
é a mandíbula bastante evidente, larga e quadrada, apresentando a 
parte mais larga na área da mandíbula, enquanto a testa é pequena 
e estreita. As maçãs do rosto não são pronunciadas e as têmporas 
são profundas. A curvatura do osso da mandíbula, abaixo da linha da 
boca, é mais acentuada. Desta forma, a linha da maçã do rosto até 
a mandíbula inclina-se para fora.

• Rosto triangular invertido:

Dentre suas características temos: testa larga e mandíbula estreita. 
As regiões zigomáticas não são muito salientes, nem as têmporas 
profundas. Praticamente não se percebe a curva da mandíbula. O 
rosto é formado por uma linha contínua que corre da maçã do rosto 
até o queixo, num ângulo bem acentuado. 

• Rosto hexagonal (reto nas laterais):

Semelhante ao rosto oval, porém com ângulos bem 
acentuados. A testa é em forma de trapézio, as maçãs do rosto 
são um pouco mais pronunciadas e as têmporas mais profundas. 
O queixo é mais pronunciado e angular e a curva da mandíbula 
na altura da boca.

• Rosto hexagonal (reto na base):

Possui a base e a região frontal retas. As maçãs do rosto são 
salientes, a testa não é tão larga nem o queixo pontudo de formato 
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quadrado. A linha que corre da maçã do rosto até a mandíbula é 
bastante inclinada. Muitas vezes se confunde com o rosto triangular 
invertido. Nesse caso precisamos observar o queixo e o formato da 
testa, que, se for bastante larga, indica o formato triangular.

• Rosto losango:

Semelhante ao triangular invertido. A diferença está na testa, 
que é mais estreita, em vez de ser reta, forma uma ponta ou curva 
pronunciada. As maçãs do rosto são salientes, quase nenhuma 
definição no maxilar e queixo pequeno. São formatos de rosto 
encontrados no Brasil.

Figura 1.4 | Formatos de rostos 

Fonte: <https://eccentricbeauty.wordpress.com/2011/11/10/como-determinar-o-formato-do-seu-rosto/>. 
Acesso em: Acesso em: 20 mar. 2017

Corte de cabelo dentro do visagismo

Com o visagismo em alta, podemos associar a beleza do que está 
na moda com a personalidade, construindo uma imagem externa 
aliada à imagem interna. Sabendo dos diferentes formatos de rosto, 
vamos analisar os cortes de cabelos de modo que harmonizem 
com os traços do rosto.
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• Rosto Oval:

O rosto oval possui traços suaves, as proporções já se encontram 
em harmonia, não tendo necessidade de exaltar ou esconder alguns 
traços, todos estão em equilíbrio.

Corte de cabelo: qualquer estilo de cortes simétricos, 
assimétricos, curtos, longos, desfiados e repicados, todos se tornam 
favoráveis tanto para mulheres quanto para homens.

Figura 1.5 | Cortes de cabelo para rosto oval

Fonte: <https://biosom.com.br/blog/mulher/10-cortes-de-cabelo-para-rosto-oval/>. Acesso em: 20 mar. 2017.

• Rosto Redondo:

 Esse tipo de rosto não apresenta ângulos, o intuito do corte ou 
penteado é alongar a face.

Corte de cabelo: Utilizar as técnicas de desfiar ou repicar as 
laterais a fim de estreitar o rosto. Cortes devem ser no comprimento 
médio na altura do ombro ou longo, pois esse tipo de rosto tem 
a tendência de pescoço grosso e curto. Para homens, os cortes 
devem ser quadrados com franja curta e costeletas afinando as 
laterais ou fios desfiados no topo da cabeça. 
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Figura 1.6 | Cortes de cabelo para rosto redondo

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017.

• Rosto Retangular:

Rosto apresenta traços marcantes nas laterais.

Corte de cabelo: Corte abaixo do ombro a fim de dar volume nas 
laterais para suavizar esses traços. Outra opção é o uso de franja, 
que ajuda a diminuir o comprimento do rosto. Evite penteados que 
dividam o cabelo ao meio e cabelos muito curtos que realçam o 
comprimento do rosto. Para homens vale apostar nos desfiados 
ou repicados, puxando os fios em direção à testa para diminuir o 
comprimento do rosto com ajuda da franja.
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• Rosto Triangular Invertido:

O ângulo fechado do queixo torna essa região muito pontuda, 
é preciso suavizá-la. A parte superior (frontal) é mais larga e o 
zigomático é mais pronunciado.

Corte de cabelo: Para as mulheres são indicados os cortes 
repicados e os penteados com franja lateral, dando volume na altura 
da mandíbula a fim de conferir aumento na largura da parte inferior 
do rosto. Devemos evitar cortes retos. Para cortes masculinos é 
indicado corte repicado, franja ou cabelo de comprimento médio 
que dê volume à região da mandíbula. 

Figura 1.7 | Cortes de cabelo para rosto retangular

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017.
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Figura 1.8 | Cortes de cabelo para rosto triangular invertido

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017.

• Rosto Triangular:

Nesse rosto a testa é estreita e a mandíbula larga. O objetivo do 
corte é dar volume à parte superior do rosto.

Corte de cabelo: O comprimento do corte feminino é de médio 
a curto, podendo optar pela franja curta ou na metade do rosto. 
Para homens, cabelo mais longo e desfiado, que cubra a parte 
superior e as laterais, amenizando as proporções entre a parte 
superior e inferior.
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Figura 1.9 | Cortes de cabelo para rosto triangular 

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017.

• Rosto Hexagonal (reto nas laterais e nas bases):

Esse rosto lembra o formato oval, apresentando os traços 
angulares mais evidentes. Nesse caso, o corte tem que suavizar 
ângulos do rosto.

Corte de cabelo: Dê preferência a cabelos compridos e desfiados 
a fim de alongar o rosto e diminuir os traços. Evite cortes curtos. 
Para homens, cortes mais compridos e franja na lateral, ajudando a 
harmonizar os traços.
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Figura 1.10 | Franja e cabelo comprido utilizado para rosto hexagonal

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017

• Rosto Losango:

Como esse rosto é estreito nas duas extremidades (superior e 
inferior), precisamos dar volume ao corte.

Corte de cabelo: Corte repicado para dar volume e usar franja, 
suavizando as regiões pronunciadas do maxilar e do queixo. O corte 
curto e desfiado dando mais volume na parte superior do rosto é 
uma opção para mulheres e homens.
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Figura 1.11 | Cortes de cabelo para rosto losango

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017.

• Rosto Quadrado:

Rosto apresenta traços marcantes nas laterais, com ângulos de 90°. 

Corte de cabelo: Corte abaixo do ombro a fim de dar volume nas 
laterais para suavizar esses traços. Outra opção é o uso de franja, 
que ajuda a alongar o rosto. Evite penteados que dividam o cabelo 
ao meio e cabelos muito curtos que realçam os ângulos do rosto. 
Para homens, vale apostar nos desfiados ou repicados, puxando os 
fios em direção à testa para diminuir o comprimento do rosto com 
ajuda da franja.
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Figura 1.12 | Cortes de cabelo para rosto quadrado

Fonte: <http://www.papodemulheres.com.br/?p=24177>. Acesso em: 20 mar. 2017.

Temperamento

A personalidade de uma pessoa se desenvolve ao longo de 
muitos anos e é determinada por um conjunto de fatores: sua 
herança genética, a cultura do meio em que vive, sua educação 
e suas experiências pessoais. O rosto do indivíduo também se 
desenvolve ao longo de muito tempo, e atinge sua forma definitiva 
somente aos 23 anos, acompanhando e refletindo a evolução da 
sua personalidade.

No sistema de avaliação dos temperamentos de pessoa criado por 
Hipócrates, há quatro categorias: sanguíneo, colérico, melancólico 
e fleumático. Todas as pessoas apresentam características das 
quatro categorias, mas em graus diferentes. Essas características 
têm aspectos positivos, chamados de forças, e outros negativos, 
chamados de fraqueza. Tipos de temperamento:
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• Tipo Sanguíneo:

Características positivas: É basicamente extrovertido, 
comunicativo, alegre e cheio de vida. Características negativas: 
desorganizado, dificuldade de se concentrar e  esquecido.

Características físicas: Ao andar, transfere o peso do corpo para 
frente, gesticula muito, a fala é clara e articulada.

Seu rosto tem formato angular, hexagonal com lateral reta ou 
losangular, nariz grande, olhos amendoados ou grandes, boca 
expressiva e sorriso cativante. O cabelo é castanho, castanho claro 
ou loiro dourado.

A cor é o amarelo, do grupo de cores quentes, relacionado aos 
tipos primavera, Saara e calipso (referente a uma música dançante 
e festiva).

• Tipo Colérico:

Características positivas: Determinado, objetivo, emotivo e gosta 
de liderar.

Características negativas: Impaciência, autoritarismo e explosivo.

Características físicas: Pisa forte com o calcanhar, tem o pescoço 
e ossos fortes.

O formato do rosto é retangular, com o queixo forte e 
pronunciado, mas também pode ser quadrado ou triangular. Seu 
olhar é penetrante e intenso, com olhos espaçados, sobrancelhas 
grossas e retas, boca carnuda e sensual, nariz largo. O cabelo é 
ruivo, castanho médio ou marrom avermelhado.

A cor é o vermelho alaranjado do grupo de cores quentes, com 
classificação nos tipos outono e Spike (picante).

• Tipo Melancólico:

Características positivas: Organizado, detalhista e perfeccionista.

Características negativas: Ansiedade, indecisão, timidez e quieto.

Características físicas: Tende ser magro, longilíneo e angular, 
seus gestos são precisos e graciosos. Seu porte é ereto e pisa com 
cuidado e precisamente, com a sola toda.
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O formato do rosto pode ser oval, retângulo comprido e fino, as 
feições são agrupadas, pequenas, arredondadas e delicadas. O nariz 
é longo e fino, testa tem altura alta, olhos são caídos, o que dá um 
ar de tristeza, queixo retraído e os lábios estreitos.

Sua cor é o azul do grupo de cores frias, do tipo verão ou Nilo.

• Tipo Fleumático:

Características positivas: Diplomático, pacificador, místico, 
tendência a ser bonachão, amigável, agradável, alegre, sorridente, 
não gosta de confrontos e de desavenças. 

Características negativas: Acomodado, alienado, dificuldades de 
tomar decisões, não gostar de assumir posições de responsabilidade 
ou de liderança.

Características físicas: É o tipo que menos se importa com 
sua aparência, podendo chegar a ser desleixado, tem tendência a 
engordar, seus movimentos e gestos são lentos, quando anda ele 
arrasta os pés.

O rosto é redondo, mas também pode ser triangular e o 
oval. O queixo geralmente é retraído. As feições são regulares e 
arredondadas, olhos cerrados, com pálpebras grandes e pesadas, 
dando um olhar cansado. Os lábios inferiores são maiores do que 
os superiores e protuberantes.

Sua cor é o roxo, do grupo das cores frias, classificando como o 
tipo inverno, blues e jazz.

Feições

É possível perceber onde cada característica se manifesta através 
das feições do rosto.

Uma pessoa pode expressar certos atributos no intelecto, 
representado pela região da testa, região dos olhos relativo à 
emoção, região da boca relativo à intuição ou região do queixo 
relativo à vontade. 

Dessa maneira saberemos avaliar como o cliente lida com seu 
raciocínio, emoção, intuição e sua vontade. Além do formato das 
feições, é preciso observar a proporção de uma feição em relação a 
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outra e a proporção do rosto como um todo. Revelando o grau de 
regularidade e se as feições são espaçadas ou aglomeradas. 

Quanto mais espaçadas, mais aberta e extrovertida é a pessoa, do 
tipo sanguíneo ou colérico. Pessoas cujas feições estão aglomeradas 
expressam uma personalidade centrada, fechada e introvertida, do 
tipo melancólico ou fleumático.

Feições que revelam grau irregular nas proporções são um 
indício de características sanguíneas. Cada feição tem o seu 
significado, como:

• Testa:

• Retangulares e largas: Demonstram força mental, um tributo 
de inteligência intrapessoal, característica colérica.

• Altas, estreitas e arredondadas: Revelam organização mental, 
imaginação e capacidade lógica ou verbal, características 
melancólicas.

• Proeminente: Pessoas que impõem seus pensamentos, 
características de coléricos e melancólicos.

• Inclinada: Pessoa impulsiva, característica sanguínea.

• Olhos:

São extremamente expressivos, são assimétricos. Se os olhos 
são espaçados, maior o grau de extroversão; ou próximos, 
personalidade introvertida, centrada, que resguarda suas emoções. 

Retos e amendoados ou inclinados para baixo: amendoados com 
características de sanguíneos; inclinados para baixo, característica 
de melancólicos ou fleumáticos.

• Grandes: Pessoas emotivas, característica de colérico.

• Pequenos: Pessoas que controlam sua emoção, 
características melancólicas.

• Olhos abertos e arredondados: Sensibilidade, característica 
de melancólico.

• Estreitos e cerrados: Personalidade fria e fechada, 
característica de coléricos e melancólicos.

• Sobrancelha:



T1 - Imagem pessoal, linguagem visual e a conformação fisionômica24

Formam a moldura dos olhos.

• Reto: Pessoa intensa no emocional e mental ou obsessiva, 
característica de colérico.

• Grossas: Pessoas coléricas ou fleumáticas.

• Finas: Pessoa do tipo melancólico.

• Curva: Pessoa melancólica ou fleumática.

• Arqueada: Pessoa sanguínea.

• Nariz:

Apresenta as maiores variações.

• Proeminente e grande: Associado à curiosidade, impetuosidade, 
criatividade, coragem, características sanguíneas.

• Arrebitado: Delicado, impulsivo, características sanguíneas.

• Aquilino, longo, estreito: Discrição, controle de emoção, 
características de melancólico.

• Pequeno: Sensibilidade, característica de melancólico.

• Grande, largo, formato arredondado e narinas abertas: 
emotivo, com característica do tipo colérico.

• Boca:

Depois dos olhos, a boca é a parte mais expressiva do rosto. A 
boca é associada à comunicação, à intuição e à sensualidade.

Bocas grandes com lábios carnudos: Emotivo e passional, 
características do tipo colérico.

Boca larga e expressiva: Extroversão, comunicativo, alegria, 
qualidades de sanguíneo.

Bocas pequenas: Introvertido e fechado, qualidade de melancólico.

Boca Cupido: Sensibilidade, qualidade de melancólico.

Boca estreita (especialmente lábio superior): Frio, pouco emotivo, 
severo, qualidade de melancólico.

Boca tamanho e formato padrão (lábios superior e inferior da 
mesma grossura): harmonia, qualidade de fleumático.
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• Queixo:

Seu formato está ligado ao do rosto como um todo, mas há 
variações importantes que são notadas de frente ou reveladas 
apenas pelo perfil.

Quadrado: Força e poder, qualidade colérica.

Retraído: Suave, maleável, submissa, qualidade de melancólico 
e fleumático.

Pontudo e triangular: Liderança, ambiciosos, qualidade de sanguíneo.

Pontudo e retraído: Instabilidade e indecisão, qualidade de melancólico.

Análise da cor da pele

Da mesma maneira que há uma relação entre os formatos e 
feições do rosto e a personalidade, a cor da pele também revela 
aspectos do temperamento.

Johames Itten (1888-1967) notou que cada pessoa preferia 
usar a cor do seu temperamento ao pintar um quadro, 
conseguindo assim se expressar melhor.

Robert Dorr (1905-1980) criou na década seguinte o COLOR 
KEY SISTEM (sistema de chaves da cor), que identifica as cores em 
duas classificações: cores quentes e cores frias. A pele tem uma 
tonalidade de base, que é azulada (fria) ou dourada (quente), e uma 
intensidade que vai do claro ao escuro. Houve muitas experiências 
que ampliaram a classificação das cores da pele, dos cabelos e 
dos olhos para quatro grupos. São conhecidos por "estações": 
Primavera, Verão, Outono e Inverno. As pessoas de temperamentos 
quentes são do tipo Primavera e Outono e suas qualidades são 
sanguíneas e coléricas. Já os melancólicos e fleumáticos, que 
tendem a ter peles frias, são do tipo Verão e Inverno.

Essa classificação se aplica às peles claras, no entanto, em 
relação às peles negras a classificação é feita em seis grupos: Nilo, 
Blues e Saara (frias) e Calipso, Jazz e Spike (quentes).

Classificação das Peles Brancas: Estação

• PRIMAVERA: Pertencem à categoria de cores quentes, sua 
tonalidade básica é um dourado-amarelo. É um tipo delicado 
e alegre, associado ao temperamento Sanguíneo.
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O cabelo: claro tende para loiro dourado, castanho claro ou 
médio. Os olhos: verde claro, amarelo, azul ou castanho. Cores 
que combinam: amarelo, verde, champanhe, marrom vermelho, 
vermelho alaranjado, coral, azul lavanda, pêssego, rosa alaranjado. 
É comum nos países: Itália, França, Inglaterra, Portugal e sul ou 
sudoeste do Brasil.

- OUTONO: Pertence à categoria de cores quentes, é caracterizada 
pela terra de Siena (ferrugem), associados ao temperamento 
Colérico. O cabelo: ruivo, loiro avermelhado ou castanho claro e 
médio. Os olhos: verdes, amarelos, azuis, cinzentos ou castanhos. 
Cores que combinam: amarelo dourado, amarelo alaranjado, bege 
escuro, vermelho terra siena, bronze, verde musgo, marrom-claro-
amarelo, azul cinzento. É comum encontrar nos países: Irlanda, 
Polônia e Rússia.

- INVERNO: Pertencem a cores frias e da categoria das amarelas, 
com fundo roxo. É uma pele sem brilho, opaca, associada ao 
temperamento Fleumático. O cabelo: Preto, castanho médio, 
castanho escuro ou marrom escuro. Os olhos: Preto, castanho, 
azul ou verde. Cores que combinam: vermelho-carmim, azuis 
escuros, verdes intensos, roxo, marrons escuros (café, chocolate ou 
jacarandá). É comum encontrar entre orientais e árabes.

- VERÃO: Pertencem às cores frias, delicadas e rosadas. Pessoas 
com esse tipo de pele têm características de temperamento 
Melancólico. O cabelo: loiro, loiro claro, cinza prateado ou castanho 
claro. Os olhos: azul, verde, azul cinzento, violeta, avelã e castanho 
claro. Cores que combinam: rosa, azul claro, verde claro, cinza 
perolado, magenta, amarelo claro, ameixa, marrom rosado, cereja. 
É comum encontrar em países nórdicos e do norte da Europa.

Classificação das peles negras

- NILO: Corresponde ao tipo frio. É uma pele clara, aproxima-
se da cor de marfim. Corresponde ao temperamento Melancólico. 
Cabelo: Castanho claro ou médio e acinzentado. Olhos: Cinzentos, 
esverdeados, azulados ou castanhos claro. Cores que combinam: 
cinza azulado, marrom esverdeado claro.

- BLUES: Pertencem às cores frias. É a pele negra mais escura, de 
tom azulado. Corresponde ao temperamento Fleumático. Cabelo: 
Preto, marrom escuro ou acinzentado escuro. Olhos: São de um 
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marrom muito escuro, quase preto. Cores que combinam: azul, 
verde e o carmim. Encontra-se: Nigéria e o Congo, na África.

- JAZZ: Pertencem às cores frias. A pele é escura, cor de 
chocolate ou café. Corresponde ao temperamento Melancólico-
colérico. Cabelo: Preto, marrom médio ou escuro ou cinza azulado. 
Olhos: Marrom escuro ou preto. Cores que combinam: magenta e 
o roxo. Encontrase: Na região da África.

- SAARA: Pertencem às cores frias. A pele é clara, amarela e 
neutra. Corresponde ao temperamento Sanguíneo-melancólico. 
Cabelos: Castanho, marrom claro, loiro escuro ou ruivo médio. 
Olhos: Marrom amarelados, esverdeados, castanho e até azuis. 
Cores que combinam: roxo, magenta, amarelos claros, bege, verde 
claro. Encontra-se nos países árabes da África, Tunísia e Marrocos.

- CALIPSO: Característica de cor quente. Sua tonalidade é 
dourada, com fundo de terra siena. Seu temperamento do tipo 
Sanguíneo. Cabelos: Preto, castanho médio ou escuro ou ruivo 
escuro. Olhos: Preto, castanhos, marrom amarelados e marrom 
esverdeados. Cores que combinam: amarelo dourado, rosa, salmão, 
coral e pêssego. Encontra-se: Leste da África.

- SPIKE: Característica da cor quente. Sua tonalidade avermelhada. 
Seu temperamento é o Colérico. Cabelos: Preto, castanho médio ou 
escuro, ruivo médio ou escuro, vermelho ou cinza. Olhos: Castanho 
escuro, preto ou esverdeado. Cores que combinam: avermelhados e 
alaranjados. Encontra-se: No Brasil, conhecido como a cor de jambo.

Passos para classificação do tipo de pele

Existem três passos para classificar o tipo de pele de uma pessoa: 
descobrir seu tom, a temperatura e a estação:

• Retire toda a maquiagem.

• Prenda o cabelo para trás.

• Se dirija até um lugar com bastante luz.

• Aproxime da pele uma amostra de cor branca e outra de 
bege (pano).

Peles frias combinam melhor com o branco, enquanto peles 
quentes combinam melhor com bege, as peles neutras combinam 
com ambas. Outra dica é observar a coloração das veias. Se a veia do 
antebraço próximo ao pulso for azulada ou arroxeada, sua tonalidade 
de pele é fria. Se sua veia for esverdeada, seu tom de pele é quente.
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Descobrir a estação de pele

As cores comparativas usadas em teste de peles frias e quentes 
brancas, que combinam melhor com as cores, são:

- Cores para analisar peles quentes brancas: Primavera cor 
pêssego e Outono cor de tijolo.

- Cores para analisar peles frias brancas: Verão cor rosa ou 
Inverno cor fúcsia.

As cores comparativas usadas em teste de peles negras quentes, 
neutras e frias que combinam melhor com as cores, são:

- Cores para analisar peles quentes negras: Calipso cor amarelo 
dourado ou Spike cor de tijolo escuro.

- Cores para analisar peles neutras negras: Saara cor fúcsia ou 
Nilo cor rosa.

- Cores para analisar peles frias negras: Jazz cor pink ou fúcsia ou 
Blues cor vermelho roxo ou vinho.

ACOMPANHE NA WEB

Alessandrafaria.com

<http://alessandrafaria.com/2013/10/saiba-identificar-formato-
de-rosto/>. Acesso em: 1 abr. 2017. Acesse o site Alessandrafaria.
com, você vai conhecer e saber identificar seu formato de rosto.

Assista ao vídeo que discorre sobre o Visagismo. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=ZAcXIhqpcRM>. Acesso em: 
1 abr. 2017. Tempo de duração 6:30.

Assista ao vídeo que explica como utilizar a cor correta, 
baseado no seu tom de pele. Disponível em <https://www.
youtube.com/watch?v=YrciH3piRwc>. Acesso em: 1 abr. 2017. 
Tempo de duração 2:21.

Visagismo.com.br

<http://www.visagismo.com.br/index.php?Itemid=531&id=79&l
ayout=item&option=com_k2&view=item>. Acesso em: 1 abr. 2017.

Neste site visagismo.com.br você vai encontrar diversos 
assuntos interessantes sobre o visagismo e a relação com a 
imagem pessoal, assunto discutido neste tema.
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Leia o artigo que aborda a importância do visagismo para a 
construção da imagem pessoal. Disponível em <http://siaibib01.
univali.br/pdf/Ana%20Flavia%20Fischer,%20Karine%20Phillipi.pdf>. 
Acesso em: 1 abr. 2017.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo

pedido. Bom estudo!

1. Visagismo é uma arte em que o visagista é o escultor do rosto humano, 
derivado da palavra francesa “visage”, que significa “rosto”. O termo foi 
criado em 1936 pelo maquiador e cabeleireiro francês Fernand Aubry (1907-

1976). Qual a base do fundamento do visagismo?

2. Cada rosto possui um padrão próprio seguindo linhas e formas 
específicas. Verifique o formato de rosto que se enquadra na coluna com 
a descrição correta:

1-Triangular

2-Triângulo invertido

3-Quadrado

4-Oval

5-Redondo

6-Losango

(  ) Estreito nas extremidades superior e inferior.

(  ) Traços suaves em equilíbrio.

(  ) Não apresenta ângulos.

(  ) Frontal mais estreito que o queixo.

(  ) Forma uma ponta no queixo.

(  ) Apresenta traços retos.

a) 6, 4, 5, 1, 2, 3.

b) 4, 5, 6, 3, 2, 1.

c) 1, 2, 3, 5, 4, 6.

d) 6, 3, 4, 5, 1, 2.

e) 3, 4, 5, 1, 2, 6.
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3. No mercado de trabalho da estética, o profissional tem que ser criativo e 
oferecer algum tipo de diferencial que possa ajudar seu cliente a encontrar 
sua harmonia e bem-estar.

I- O profissional deve copiar cortes e coloração que estão na tendência, 
sem se preocupar com o que o cliente realmente deseja, desde que o 
resultado final fique de ótima qualidade.

II- Utilizar maquiagem, corte, coloração, penteado e tendências que atuam 
de acordo com o visagismo do cliente e com o que ele deseja no momento.

III- Somente perguntar o que o cliente deseja, sem opinar se o mesmo se 
enquadra nos padrões corretos de estilo.

Está correto o que se afirma em:

a) I apenas.

b) II e III apenas.

c) II apenas.

d) I, II e III.

e) I e III apenas.

4. Observando os critérios sobre análise e estrutura facial, observamos que o 
rosto expressa uma linguagem visual, indicando feições em particular sobre 
a relação entre o rosto e temperamento. Quais são os temperamentos e 
suas principais características?

5. Para se conquistar um corte de cabelo que valorize seu rosto, precisamos 
primeiramente saber qual é o seu tipo de rosto. Imagine um rosto de 
formato triangular invertido, em que no queixo se forma uma ponta e o 
frontal é mais largo. Agora, descreva o corte e franja ideal para esse formato 
de rosto.

FINALIZANDO

Neste tema abordamos o visagismo, mostrando de onde surgiu 
e como é empregado até os dias atuais. E como seus efeitos 
se tornam essenciais para o trabalho com a área capilar, onde 
mudanças são constantes.

A área do embelezamento vem crescendo a cada dia, novos recursos 
para imagem pessoal e visagismo vêm sendo empregados para facilitar 
os procedimentos utilizados em centros de embelezamento capilar, 
por isso o profissional deve estar sempre atualizado. 
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É de extrema importância que durante todo seu atendimento, 
o profissional identifique seu cliente, seu temperamento, suas 
linhas faciais e seu tom de pele, para que assim possa utilizar os 
procedimentos corretos. Atuando sempre com um atendimento de 
forma responsável visando um resultado satisfatório.

Refletimos também sobre a importância da identificação da 
tonalidade da pele do cliente para atuar de forma correta na hora da 
coloração capilar.

Tendo sempre em vista a importância do conhecimento de 
todos para atuarem como ótimos profissionais.

É de suma importância que todos nós, profissionais da área do 
embelezamento, venhamos a prestar um serviço de qualidade, 
dando toda atenção para o nosso cliente para que, desta maneira, 
ele seja fidelizado junto aos nossos serviços.

Espero que este material auxilie da melhor maneira.

Um abraço e até logo.

Professora Claudia Stoeglehner Sahd 

Aglomeradas: Efeito de aglomerar, estar junto, amontoado.

Aquilino: Que se refere ou pertence à águia; característico de águia.

Assimétricos: Desigual; sem simetria; que não é igual ou semelhante.

Impetuosidade: Qualidade, condição ou característica de 
impetuoso. Arrebatado, fogoso, pressa, furor, precipitação.

Proeminente: Que se eleva acima do que o rodeia.

Simétricos: Duas faces iguais em relação a um eixo.

GLOSSÁRIO

BEDIN, Valcinir. Cabelo: tudo que você precisa saber. São Paulo: 
Atheneu, 2009.
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Convite à leitura
Seja bem-vindo ao Tema 2.

Neste tema você ficará por dentro do diagnóstico e higienização 
capilar. Com isso, é preciso que você obtenha conhecimento sobre 
a morfologia e fisiologia capilar e toda a estrutura microscópica e 
molecular do cabelo.

Por fim, espera-se que você possa associar as técnicas 
empregadas para o diagnóstico capilar, compreendendo como 
funciona cada uma e a importância delas para a obtenção de um 
tratamento correto e preciso.

Por isso, a aquisição do conhecimento em relação à higienização 
capilar também se torna essencial e fundamental para qualquer 
profissional que trabalhe com a saúde capilar e o bem-estar das 
pessoas.

Sintam-se à vontade para fazer uso de uma ferramenta 
importantíssima que é o fórum, um local onde vocês, alunos, podem 
compartilhar experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 2

Diagnóstico e 
higienização capilar

Morfologia e fisiologia capilar

O fio de cabelo possui morfologia e fisiologia específicas, 
compostas por regiões distintas, dentre elas temos:

- Raiz: encontradas na região subcutânea (derme), no interior 
do folículo piloso, onde o cabelo tem seu início e processo de 
coloração.

- Papila dérmica: o folículo piloso resulta de uma associação e 
interação dos componentes da derme e epiderme; a papila dérmica 
fica localizada a 4 mm abaixo da pele e é formada por tecido de 
conexão que secreta grandes quantidades de matriz extracelular. 
A papila dérmica possui grande vascularização, sendo a força que 
conduz o folículo, conferindo toda a informação necessária para a 
multiplicação e diferenciação das células da matriz e regulando o 
ciclo de vida do cabelo.

- Glândula sebácea: o folículo possui uma ou mais glândulas 
sebáceas que contêm uma enorme quantidade de células 
(sebócitos), que são repletas de lipídios. A glândula expele os lipídios 
de seu interior na forma de uma substância gordurosa (sebo). O 
sebo, em quantidades normais, é essencial para a lubrificação e 
proteção da fibra capilar, conservando sua flexibilidade e brilho. O 
controle da glândula sebácea é realizado por hormônios, mas por 
alguma disfunção ele pode se tornar irregular, desse modo, acaba 
produzindo pouco ou muito sebo, e assim prejudicando o cabelo. O 
sebo produzido em excesso pode acarretar aos cabelos um aspecto 
oleoso e pesado. Em contrapartida, sua falta pode deixar os cabelos 
danificados, secos ou opacos.

- Queratinócitos: os queratinócitos localizados no folículo 
piloso são células que se proliferam de modo maior do que os 

POR DENTRO DO TEMA
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queratinócitos da pele. Ademais, os queratinócitos se distinguem 
para formação das diferentes estruturas do cabelo. A queratinização 
é um processo de formação e armazenamento da queratina, 
provocando um endurecimento dos queratinócitos, desencadeando 
a desintegração de seus núcleos e levando à morte celular.

- Os melanócitos: são células de tamanho grande, que se 
encontram presas no topo da papila dérmica. Produzem o 
pigmento melanina e o transferem para os queratinócitos, que 
constituem o córtex da fibra capilar. Os melanócitos utilizam seus 
dendritos para inserir os pequenos grânulos de pigmento. Dessa 
maneira, o cabelo é incolor no início. Ao contrário da pele, os 
melanócitos do folículo piloso não necessitam da luz solar para 
produzir melanina. Os melanossomos são organelas especializadas, 
presentes dentro dos melanócitos, onde é realizada a produção 
da melanina. A transferência dos melanossomos dos melanócitos 
para os queratinócitos acontece por um processo que ainda não 
foi totalmente esclarecido. As hipóteses são de que o melanossoma 
é inserido diretamente no queratinócito ou então que ocorre uma 
fagocitose da organela na extremidade dendrítica do melanócito. 
O melanócito da pele consegue munir até 40 queratinócitos, já os 

Figura 2.1 | Raiz do fio de cabelo e seus principais componentes

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>.  Acesso em: 20 abr. 2017.
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melanócitos capilares, apenas quatro ou cinco. Os diversos tons na 
coloração ocorrem devido às diferenças no número, tamanho e 
arranjo dos melanossomos.

- Haste capilar: parte do fio que tem contato com o meio externo, 
se encontra fora da epiderme e está dividida em três camadas 
principais, que são: cutícula, córtex e medula.

• Medula: camada central do cabelo composta por células que 
não possuem núcleo e que estão dispostas paralelamente, 
possuindo espaços de ar entre si.

• Córtex: camada intermediária e mais volumosa do cabelo, 
possui como constituintes células alongadas, gerando 

Figura 2.2 | Melanócitos e melanossomos

Fonte: <http://www.egyptsearch.com/forums/ultimatebb.cgi?ubb=print_topic;f=15;t=007333>. Acesso em: 20 
abr. 2017.
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um aspecto de fibras achatadas. Nela encontramos a 
pigmentação que proporcionará a cor do cabelo.

• Cutícula: camada mais externa do cabelo, tendo como 
constituintes células córneas despigmentadas, translúcidas e 
sobrepostas, dando o aspecto de escamas. Permitindo assim 
a elasticidade do cabelo.

A parte mais volumosa é o córtex, que corresponde a 90% de 
massa do cabelo. Uma das funções do córtex é armazenar as células 
responsáveis por dar cor aos cabelos, a melanina.

Figura 2.3 | Estrutura da haste capilar

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

Estrutura microscópica e molecular capilar

O componente principal da fibra capilar é a queratina, uma 
proteína mecanicamente enrijecida, constitui cerca de 80% da fibra 
capilar. A fibra capilar possui em média 20 µm de diâmetro, sendo 
constituída de células mortas. 

Portanto, se for feito um corte no fio capilar, será visualizada uma 
disposição de longas células corticais envolvidas por uma substância 
intercelular rica em lipídios e proteínas.

Os lipídios constituem cerca de 3% da composição do cabelo 
e concedem ao fio capilar impermeabilidade, garantindo assim 
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coesão da fibra capilar. A combinação de lipídios gerados pela 
glândula sebácea constitui um filme na superfície da pele e lubrifica 
a fibra capilar, preservando sua flexibilidade e brilho.

A melanina representa 1% da composição total do cabelo, a água 
constitui 12% a 15% da composição do fio capilar. Outros elementos 
são originários do ambiente ou vêm diretamente do organismo e estão 
presentes em quantidades pequenas. Algumas substâncias são trazidas 
pelo sangue e são incorporadas no cabelo durante sua formação.

A queratina é uma proteína estrutural e está disposta em uma 
conformação α-hélice.

Figura 2.4 | Estrutura da queratina 

Figura 2.5 | Ligações presentes na fibra capilar

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

Esta estrutura da fibra capilar é mantida por ligações entre os 
átomos das diferentes cadeias. Estas ligações podem ser do tipo 
pontes de hidrogênio e ligações iônicas ou pontes dissulfeto.
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A fibra capilar é constituída por proteínas concebidas por longas 
cadeias de aminoácidos ligadas entre si por distintos tipos de 
interações. A queratina é rica em enxofre, sendo assim, permite uma 
maior quantidade de interações (mostradas a seguir), denominadas 
pontes dissulfeto ou enxofre (ligações S–S), que são responsáveis 
pela forma do cabelo.

Formato capilar 

A estrutura do cabelo depende de três fatores: as propriedades 
da superfície, o grau da curvatura do fio e o diâmetro da fibra capilar.

- Superfície: A cutícula é a parte externa da fibra do cabelo. As 
células que formam a parte externa do fio são como "escamas", 
extremamente pequenas e incolores. Elas são unidas por um 
cimento intercelular rico em lipídios, sobrepondo-se umas às outras. 
Sua função é proteger o córtex e criar uma barreira contra agressões 
externas e ajudando a segurar água e outras substâncias dentro do 
fio. As placas da cutícula podem se apresentar fechadas ou abertas. 
Quando fechadas (unidas umas às outras), impedem a entrada e 
saída de água e outras substâncias, bloqueando o acesso ao córtex. 
Quando abertas (levantadas e afastadas), permitem a entrada e saída 
de substâncias e deixando o córtex exposto e desprotegido.

O que controla a abertura ou fechamento da cutícula são as 
temperaturas e pH. O pH possui uma escala que vai de 0 a 14, onde 
o 7 é considerado neutro. Qualquer número menor que 7 indica o 
PH ácido e maior que 7 indica  PH alcalino.  

Figura 2.6 | Ligações capilares

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>. Acesso em: 20 abr. 2017.
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Figura 2.7 | pH capilar

Fonte: <http://www.aprendizdecabeleireira.com/2015/04/o-que-e-ph-do-cabelo.html>. Acesso em: 20 abr. 2017.

A camada hidrolipídica que protege o cabelo, a pele e a unha 
possui PH levemente ácido, um valor entre 4,2 e 5,8 na escala de pH. 
Forma o manto ácido, que tem como função impedir a proliferação 
de fungos e bactérias no couro cabeludo, evitando irritações.  Fios 
com pH neste grau são saudáveis, macios, sedosos, brilhantes e têm 
as cutículas fechadas (aderentes e lisas).     

Quanto mais alcalino o produto, mais as cutículas dos fios se 
abrem, isso ocorre em químicas de transformações. Usa-se xampu 
antirresíduos para possibilitar a abertura das cutículas, como preparo 
para o cabelo receber componentes químicos como alisamento 
e relaxamento. Produtos ácidos neutralizam a ação de produtos 
alcalinos, cabelos danificados quimicamente têm a necessidade de 
serem tratados por produtos com pH ácido. Portanto é importante 
se informar a respeito do pH do produto que vai ser usado nos fios, 
para que possamos mantê-los saudáveis e com brilho.

- Curvatura: Cada cabelo é classificado em grupos: lisos, 
ondulados, cacheados e crespos. Sua composição básica de 
queratina é sempre a mesma, variando na forma do cabelo. As 
diferenças dependem em grande parte de secção transversal do 
cabelo e de como ele cresce, estando relacionado à forma do 
folículo piloso e sua posição no couro cabeludo.

A secção transversal de um cabelo é uma elipse, que pode tender 
mais ou menos para um círculo, podendo influenciar na aparência 
do cabelo no espaço. Os asiáticos possuem cabelo com uma 
secção transversal mais grossa e cilíndrica, formando cabelos lisos. 
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Os africanos possuem uma secção transversal achatada e uma 
fina, formando cabelos crespos e enrolados. E os caucasianos, com 
secção transversal mais ou menos elíptica, formando cabelos desde 
ondulados a cacheados.

- Diâmetro: O ser humano médio possui 100 mil fios de cabelo. 
Cabelos finos, médios ou grossos - os diâmetros dos fios de cabelo 
são diferentes conforme a raça e idade do indivíduo. Os cabelos loiros 
variam entre 0.017 a 0.051 mm e os de cor escura entre 0.64 a 0, 1mm.

Para saber se um fio ou fibra capilar é grosso ou fino, mede-
se seu diâmetro. O diâmetro do cabelo humano varia entre 15 
micrones (muito fino) e 170 micrones (extremamente grosso). O 
cabelo humano geralmente tem 60 a 120 micrones de diâmetro. 
São necessários cerca de 10 a 20 fios de cabelos para que se possa 
obter a espessura de um milímetro.

Figura 2.8 | Diferenças de cabelos nas diversas etnias

Raça\cabelo Crescimento Densidade Característica

Asiáticos 1,3cm/mês + O modo como o folículo 
está implantado faz com 
que o cabelo cresça reto, 
perpendicular ao coro cabeludo.

Africanos 0,9cm/mês ++ Como o cabelo cresce quase 
paralelo ao coro cabeludo, ele 
cresce enrolado nele mesmo.

Caucasianos 1,2cm/mês +++ Cresce num ângulo oblíquo ao 
coro cabeludo e é levemente 
curvado.

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/> Acesso em: 20 abr. 2017

Secção transversal de fio de cabelo de asiáticos

Secção transversal de fio de cabelo de africanos

Secção transversal de fio de cabelo de caucasianos
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Diagnóstico capilar

A análise do cabelo é uma parte importante da consulta ao cliente, 
e irá determinar o estado do cabelo e couro cabeludo.

O diagnóstico pode ser feito através de uma análise capilar, 
observando o couro cabeludo, o estado do cabelo, sua textura, 
elasticidade e a resistência dos fios. Ela é realizada por meio da 
anamnese, análise capilar e análise com microcâmera.

- Anamnese: É um questionário realizado com o cliente, onde, 
por meio de determinadas perguntas, ficamos sabendo do histórico 
do cabelo e a quais procedimentos ele foi submetido.

- Análise capilar: O profissional analisa o cabelo, fios e couro 
cabeludo. Através dos sentidos da visão, olfato e tato, analisando 
textura, elasticidade, porosidade e a resistência dos fios.

- Análise com microcâmera: É realizado com o aparelho 
Tricoscópio, que mostra imagem aproximada do cabelo que não se 
pode ver a olho nu. Analisa oleosidade, resíduo do couro cabeludo, 
detalhes sobre o ostium folicular, grau de impurezas, densidades e 
obstrução. Quando o aparelho Tricoscópio é passado sobre os fios, 
podemos notar o nível de ressecamento e os possíveis pontos de 
quebra de fios.

Figura 2.9 | Aparelho Tricoscópio

Fonte: <http://www.corrieredinovara.com/it/web/capelli-a-marzo-check-up-gratuito-6718/sez/cronaca/>. 
Acesso em: 20 abr. 2017.

Com esse método é possível saber qual a necessidade primária 
do cabelo e qual o foco do tratamento.
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Tipos de cabelos

É fundamental distinguir os tipos de cabelos: normal, oleoso, 
misto ou seco. Cada cabelo necessita de cuidados específicos, por 
isso é importante saber qual é o seu tipo de cabelo, para que o 
tratamento seja direcionado e dê bons resultados. E, assim, evitar 
problemas como queda, seborreia, oleosidade, calvície, caspa, 
saber cuidar dos fios e dar qualidade ao ciclo de vida dos cabelos. 

Classificação dos cabelos:

- Cabelos normais: Nesse tipo de cabelo as glândulas sebáceas 
liberam oleosidade suficiente. Apresentam os fios brilhantes, 
macios, maleáveis e desembaraçam com facilidade, mesmo quando 
molhados. A raiz não apresenta excesso de oleosidade e as pontas 
não são ressecadas. Apresentam cutículas fechadas.

- Cabelos secos: A produção de oleosidade pelas glândulas 
sebáceas é insuficiente para lubrificar toda a extensão do cabelo. 
Apresenta cutícula aberta, tornando os fios porosos, ásperos e 
embaraçados. As pontas se rompem dando origem às pontas duplas.

- Cabelos oleosos: O couro cabeludo apresenta oleosidade excessiva, 
produzida pela hiperatividade das glândulas sebáceas, podendo 
ocasionar aparecimento de algumas patologias. Os fios se apresentam 
aglutinados, sem volume, podendo exalar odor característico.

- Cabelos mistos: Apresentam oleosidade no couro cabeludo, 
mas as pontas se apresentam desidratadas. A oleosidade fica retida 
no couro cabeludo, não lubrificando os fios. Os cabelos cacheados, 
ondulados e crespos tendem a ser mistos, pois o manto hidrolipídico 
não alcança as pontas.

Classificação dos fios capilares:

A espessura do fio depende das características genéticas, étnicas 
e do córtex que dá cor, elasticidade, volume e força aos fios. Os fios 
se classificam em: finos, frágeis, grossos e porosos.

- Fios finos: Costumam ser mais frágeis, com possibilidade 
de rompimento assim que esticados, difícil de manter e fixar os 
penteados. Podendo sofrer mais com a oleosidade.

-  Fios frágeis: São cabelos finos com pouca resistência, determinados 
geneticamente ou por deficiências nutricionais ou metabólicas.
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- Fios grossos: Com facilidade de fixar penteados. Cabelo 
suscetível ao frizz, mais resistente, volumoso, áspero, pesado e 
difícil de controlar.

- Fios porosos: Apresentam aspecto de ressecados, elasticidade 
e com facilidade de quebra dos fios. Suas cutículas se apresentam 
abertas, não absorvendo ativos para o tratamento. Fatores que 
provocam a porosidade: excesso de químicas, descoloração, 
alisamento, exposição solar, danos por água do mar e cloro de piscina.

Higienização capilar

Cabelos saudáveis necessitam de higiene, devendo-se usar 
produtos adequados para cada tipo e necessidade de cabelo.

O primeiro passo para qualquer procedimento capilar (tratamento, 
escova, hidratação, transformação) depende de uma excelente 
higienização, para que assim se obtenha melhores resultados.

- Passo a passo da higienização capilar:

1. Molhar todo o cabelo.

2. Xampu: Remove material sebáceo.

3. Condicionador: Condiciona os fios.

4. Máscara: Nutre, repõe proteínas no fio.

5. Enxaguar completamente todo o cabelo.

6. Finalização com escovação.

- Xampu:

Tem como finalidade a limpeza dos fios capilares, deixando-os 
com aspecto saudável, reluzente e maleável. A frequência na lavagem 
varia de acordo com cada indivíduo. O ato de lavar os cabelos envolve 
duas ações, física e química:

• Física: no ato da lavagem e no espalhamento do xampu, 
as impurezas da extensão dos fios e do couro cabeludo se 
desprendem em uma ação física.

• Química: o xampu possui tensoativos que atraem as partículas 
de sujidade e lipídios da extensão dos fios e do couro cabeludo, 
até sua remoção com o enxágue. Sendo importante um 
enxágue correto e abundante, que remova todos os produtos.
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Propriedade essenciais de um xampu:

• Facilidade de aplicação.

• Poder espumógeno.

• Capacidade de limpeza.

• Brilho e maciez.

• Penteabilidade a seco.

• Fragrância agradável.

• Baixo poder de irritação.

Formulação básica: o xampu deve conter tensoativos que têm 
como principal ação a detergência, sendo classificados em: aniônicos, 
anfóteros e não iônicos.

• Aniônicos: tensoativos aniônicos mais utilizados na 
formulação de xampus são: alquil sulfatos, alquil éter sulfatos 
e os sulfonados.

• Anfóteros: utilizados em xampus, sabonetes líquidos e banho 
de espuma, proporcionam suavidade e ação condicionadora, 
além de baixo poder espumógeno e baixa reserva de 
viscosidade. Na formulação são: cocoanfocaboxiglicinato, 
cocobetaína, coco amido propil betaína.

• Não iônicos: utilizados como tensoativos secundários, 
proporcionando suavidade à formulação. São 
alcalonamidas de ácido graxo de coco e proporcionam 
estabilidade à espuma e poder espessante.

- Condicionador:

Tem responsabilidade pela vida, saúde e brilho capilar, 
proporcionando suavidade ao toque, corpo, brilho, sedosidade, 
elasticidade, facilidade de penteado e controle do volume. Age de 
forma a compensar a deficiência natural de lipídios, devolvendo 
textura, unindo as escamas e, principalmente, facilitando o penteado. 
Devendo ser totalmente removido na lavagem.

Propriedades ideais de um condicionador:

• Facilidade de enxágue.

• Facilidade de aplicação.

• Capacidade de desembaraçar.
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• Brilho e maciez.

• Penteabilidade a seco.

• Fragrância agradável.

• Baixo poder de irritação.

Formulação básica: o condicionador deve conter tensoativos que 
têm como principal ação o condicionamento, sendo classificados 
em: catiônicos.

• Catiônicos: são empregados na formulação de rinses, 
condicionadores e cremes de pentear. Encontrados na formulação 
como Cloreto de cetil trimetil amônio.

- Máscara:

Tem como função recuperar os fios capilares danificados e 
ressecados, proporcionando hidratação, maciez, brilho e proteção. 
Para cada tipo de cabelo existe um produto específico, com 
tensoativos específicos.

- Enxágue:

Os cabelos devem ser muito bem enxaguados para que não fique 
nenhum resíduo de produto. Caso reste algum resíduo no fio, este 
ficará com oleosidade e tendência à caspa e adesão de partículas 
que acabam tirando o brilho do cabelo.

- Finalização:

É realizada com a escovação, a fim de deixar os fios capilares 
secos e com aspecto estruturado, macio, sedoso, brilhoso e 
com maleabilidade.

ACOMPANHE NA WEB

Sociedade Brasileira de Dermatologia

<http://www.sbd.org.br/cuidado/tipos-de-cabelos/>. Acesso 
em: 15 abr. 2017. Acesse o site sbd.org.br, você vai conhecer 
sobre os tipos de cabelos.
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Assista ao vídeo que discorre sobre o aparelho de 
Tricoscopia. Disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=i1C6SiAlHZM>. Acesso em: 15 abr. 2017. Tempo de 
duração: 13:42.

Assista ao vídeo que mostra como lavar o cabelo igual 
um profissional. Disponível em <https://www.youtube.com/
watch?v=YrciH3piRwc>. Acesso em: 15 abr. 2017. Tempo de 
duração: 4:39.

Tricologia.com.br

<http://www.tr icologia.com.br/sobre_cabelos_2.asp>. 
Acesso em: 15 abr. 2017.

Neste site tricologia.com.br você vai encontrar diversos 
assuntos interessantes sobre as características do cabelo e 
aspectos capilares, assunto discutido neste tema.

Leia o artigo que aborda a avaliação da integridade do fio 
de cabelo com a utilização de xampu espessado com cloreto 
de sódio ou com hidroxietilcelulose. Disponível em <http://
siaibib01.univali.br/pdf/Giulia%20Zanatta%20e%20Thamires%20
Onofre.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2017.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo

pedido. Bom estudo!

1. O diagnóstico capilar pode ser realizado através de uma análise capilar, 
observando o couro cabeludo, o estado do cabelo, sua textura, elasticidade 
e a resistência dos fios. Descreva sobre a anamnese, análise capilar e análise 
com microcâmera.

2. A estrutura do cabelo depende de três fatores essenciais. Quais são 
esses fatores?

a) Grosso; superfície; diâmetro.

b) Superfície; curvatura; diâmetro.
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c) Grosso; fino; porosidade.

d) Superfície; barreira; porosidade.

e) Porosidade; barreira; fino.

3. Em alguns tipos de cabelos as glândulas sebáceas produzem uma 
quantidade de oleosidade, mas esta fica retida apenas no couro cabeludo 
e acaba não chegando aos fios, deixando os cabelos com aspecto oleoso

na raiz e seco nas pontas. Qual é o tipo de cabelo mencionado?

a) Cabelos secos.

b) Cabelos sedosos.

c) Cabelos mistos.

d) Cabelos normais

e) Cabelos secos.

4. A higienização capilar é de extrema importância para o início de 
qualquer tratamento realizado em um centro de embelezamento capilar. 
Descreva o passo a passo da higienização capilar.

5. A espessura do fio depende das características genéticas, étnicas e do 
córtex que dá cor, elasticidade, volume e força aos fios. Descreva sobre 
cada classificação dos fios: finos, frágeis, grossos e porosos.

FINALIZANDO

Neste tema, abordamos a morfologia e fisiologia capilar e toda a 
estrutura microscópica e molecular do cabelo, mostrando as células 
envolvidas na formação da raiz e haste capilar. Além das camadas 
constituintes da haste capilar e suas distinções.

A área do embelezamento vem crescendo a cada dia, novas 
técnicas para o diagnóstico capilar vêm sendo empregadas para 
facilitar os procedimentos utilizados em centros de embelezamento 
capilar. Com isso, o profissional deve sempre estar atualizado. 

É de extrema importância que, durante todo seu atendimento, 
o profissional realize uma higienização capilar adequada, seguindo 
o passo a passo correto. Atuando sempre com um atendimento de 
forma responsável, visando um resultado satisfatório. 
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Tendo sempre em vista a importância do conhecimento de 
todos para atuarem como ótimos profissionais.

É de suma importância que todos nós, profissionais da área do 
embelezamento, venhamos a prestar um serviço de qualidade, 
dando toda atenção ao nosso cliente para que, desta maneira, ele 
seja fidelizado junto aos nossos serviços.

Espero que este material auxilie da melhor maneira.

Um abraço e até logo.

Professora Claudia Stoeglehner Sahd 

Anfóteros: é uma molécula ou íon capaz de reagir como sendo 
um ácido ou uma base. A palavra é derivada do grego amphoteroi 
(ἀμφότεροι), que significa “ambos”. 

Aniônicos: Diz-se de agentes tensoativos que possuem 
grupamentos funcionais e que fornecem íons negativos.

Catiônicos: agente tensoativo, como um surfactante que possui 
um ou mais grupos funcionais que, ionizados em solução aquosa, 
produzem íons orgânicos que possuam carga elétrica positiva 
(cátions), um grupo hidrofílico carregado positivamente ligado à 
cadeia graxa hidrofóbica, e sejam responsáveis pela modificação da 
tensão superficial.

Manto hidrolipídico: é uma espécie de barreira protetora 
responsável pela formação dos lipídios que ajudam a compor a pele, 
como as ceramidas, ácidos graxos, colesterol e líquidos produzidos 
pelas glândulas sudoríparas. Esses compostos auxiliam como 
uma barreira protetora da pele, contribuindo para a hidratação, e 
combatem a ação de agentes infecciosos.

Munir: Prover do que é necessário, abastecer, defender, 
acautelar, municiar, fortificar, fornecer, distribuir.

Não iônicos: são caracterizados por possuírem grupos hidrofílicos 
sem cargas ligados à cadeia graxa.

Secção transversal: é a região determinada pela intersecção 
do cilindro com um plano paralelo às bases. Todas as secções 
transversais são congruentes

GLOSSÁRIO
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Convite à leitura
Seja bem-vindo ao Tema 3.

Neste tema você ficará por dentro das hidratações: seus termos e 
aplicações. Desse modo, é preciso que você obtenha conhecimento 
sobre as hidratações capilares e como elas agem para reconstruir a 
fibra capilar danificada, e os tensoativos mais usados. 

Por fim, espera-se que você possa estar sempre atualizado sobre a 
diversidade de tensoativos que existem no mercado e a importância 
deles para a obtenção de um tratamento correto e preciso.

Por isso, a aquisição do conhecimento em relação à diferença 
das hidratações existentes, suas formulações e benefícios também 
se torna essencial e fundamental para qualquer profissional que 
trabalhe com a saúde capilar e o bem-estar das pessoas.

Sintam-se à vontade para fazer uso de uma ferramenta 
importantíssima que é o fórum, um local onde vocês, alunos, podem 
compartilhar experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 3

Hidratações: seus termos 
e aplicações

Importância de tratamentos capilares

Sempre houve a busca da beleza pela humanidade, até mesmo 
quando não existiam subsídios e tecnologias inovadoras que existem 
nos dias atuais.

A identificação pessoal e o sentimento de se sentir mais bonito 
têm ligação forte e direta com a preocupação referente à aparência. 
Os cuidados capilares seguem com referência à identificação 
pessoal e social, revelando a um indivíduo seu modo de ser e 
evidenciando sua saúde.

Na execução de tratamentos estéticos capilares são 
empregados vários tensoativos de tratamentos químicos, como: 
coloração, descoloração e alisamentos ou permanentes, que 
exercem interação com vários tipos de cabelo no intuito de 
melhorar sua aparência estética. Porém, esses tensoativos 
acabam por promover algum dano e, assim, o comprometimento 
da estrutura da fibra capilar.

O uso desses tensoativos pode causar danos à estrutura da 
fibra capilar, mas o cabelo também é diariamente exposto a danos 
ocasionados por agentes externos, como: exposição solar, contato 
com água de mar ou piscina, poluição, vento, falta de umidade do 
ar, escovação e quando exposto a altas temperaturas de pranchas 
e secadores.

As cutículas são formadas por células em plaquetas encaixadas, 
dispostas segundo o eixo longitudinal da fibra formado de cinco 
a seis camadas concêntricas. Parecem escamas que estão coesas 
mediante um cimento rico em aminoácidos.

POR DENTRO DO TEMA
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A aparência do cabelo depende do estado da cutícula do fio do 
cabelo e das condições do córtex. Quando a cutícula está danificada, 
pelo rompimento das escamas, apresentando o cabelo áspero, sem 
brilho, alterações na cor, poroso, alteração na elasticidade (sendo 
que se tracionado o cabelo rompe), estes são os primeiros sinais da 
deterioração da estrutura dos fios. 

A descoloração é o processo químico que mais danifica a 
estrutura capilar, pois além de destruir os pigmentos, ela oxida 
os aminoácidos, sendo que de 15% a 45% da cisteína é destruída 
durante o procedimento. 

No mercado cosmético, atualmente, existe uma grande 
variedade de tensoativos que asseguram a hidratação, nutrição, 
cauterização e reconstrução capilar, devolvendo elementos que 
são fundamentais para a fibra capilar, como: queratina, lipídios, 
aminoácidos e vitaminas.

Os produtos cosméticos capilares têm como principal objetivo 
tratar os cabelos proporcionando um efeito final estético, esse 
efeito será percebido pelo cliente obtendo um cabelo saudável, 
com brilho e condicionamento.

Figura 3.1 | Cabelo saudável e danificado

Fonte: <http://blogs.odiario.com/cenafashion/cabelo-saudavel-x-cabelo-danificado/>. Acesso em: 7 abr. 2017
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O segmento cosmético está em permanente crescimento, 
fazendo com que ocorra intenso e progressivo retorno financeiro. São 
vários os investimentos, as pesquisas são numerosas e a tecnologia 
se torna cada vez mais avançada e desenvolvida nessa área.

Para corrigir esses danos podemos realizar vários procedimentos 
para que ocorra a melhora nos fios capilares, como: hidratação, 
nutrição, reconstrução e cauterização. 

Hidratação capilar

Busca repor a água perdida dos fios. A hidratação é o princípio 
de qualquer tratamento capilar, devendo ser hidratados antes de 
receber qualquer tratamento. 

A hidratação é realizada para repor a umidade natural dos fios, que 
foi perdida. Podendo ser utilizadas máscaras com efeito hidratante, 
com o objetivo de devolver a emoliência dos fios e amenizando o 
aspecto de pontas duplas. 

As máscaras de hidratação capilar podem conter os princípios 
ativos emolientes, como: silicones, óleos minerais, vegetais, 
ceras vegetais como a lanolina, manteiga de karité, considerados 
agentes formadores de filme. São assim chamados pois formam 
uma película protetora e oclusiva ao redor dos fios, diminuindo a 
perda de água pelos cabelos e, consequentemente, a desidratação. 
Quando realizada constantemente, mantém os cabelos saudáveis, 
com brilho, sedosos e macios.

Para ter uma hidratação eficaz é necessário observar os 
seguintes procedimentos:

- Higienização: Lavar os cabelos com xampu antirresíduos. 
As escamas dos fios irão se abrir para receber o produto. Após o 
enxágue, retirar o excesso de água com uma toalha e secar com 
o secador. Quanto mais seco, melhor será a absorção do produto.

- Aplicação do cosmético com tensoativo hidratante: Separar o 
cabelo em mechas para receber a máscara, que deve ser aplicada 
em pequenas quantidades em todo o comprimento dos fios, enluvar 
mecha por mecha, para que o produto penetre nos fios.

- Proteção térmica: Cubra os cabelos com uma touca de 
alumínio ou uma toalha quente e úmida. A proteção térmica tem 
a função de fazer com que o tratamento tenha maior durabilidade. 
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Deixe o tempo recomendado pelo fabricante do produto escolhido. 
A seguir, retire a proteção térmica e aguarde cinco minutos para 
que o cabelo esfrie naturalmente.

- Enxágue: Enxaguar bem os cabelos e finalizar com o 
condicionador de pH ácido para fechar as cutículas, evitando assim 
a perda dos nutrientes.

- Finalizando: Finalize com leave-in ou silicone.

O número de sessões necessárias depende do estado dos fios, 
podendo ser realizada toda semana ou a cada 15 dias.

Nutrição capilar

Trata-se de um processo de reposição de lipídios nos cabelos, 
com o objetivo de lubrificar os fios através do uso de óleos vegetais, 
manteigas vegetais e ceramidas, repondo os nutrientes perdidos. 

O tratamento de nutrição pode ser feito de duas maneiras, com 
o uso de máscara com nutrientes ou por meio de umectação.

• Máscara: As máscaras de tratamentos nutritivos devem 
conter em sua composição elementos como manteigas 
vegetais, aminoácidos, ceramidas e óleos.

• Umectação: É a utilização de óleo vegetal não refinado, 
que é aplicado mecha por mecha nos cabelos. Deixando os 
cabelos macios, brilhosos e sem frizz.

Para ter uma nutrição eficaz é necessário observar os seguintes 
procedimentos:

- Higienização: Lavar os cabelos com xampu antirresíduos. 
As escamas dos fios irão se abrir para receber o produto. Após o 
enxágue, retirar o excesso de água com uma toalha e secar com 
o secador. Quanto mais seco, melhor será a absorção do produto.

- Aplicação da máscara com tensoativos nutritivos: separe os 
cabelos por mechas e aplique a máscara em pequenas quantidades 
em todo o comprimento dos fios, enluvando mecha por mecha. 
O produto deve permanecer por 20 a 30 minutos, evitando-se a 
aplicação do produto no couro cabeludo.

- Umectação: Separe os cabelos por mechas e passe o óleo, 
prenda o cabelo, deixando agir por duas horas.



T3 - Hidratações: seus termos e aplicações 59

- Finalizando: Lave os cabelos para a retirada do produto. Passe 
o condicionador e enxágue novamente. Dê preferência para o 
enxágue com água morna ou fria.

Reconstrução capilar

Tratamento específico que devolve as propriedades naturais dos 
fios do cabelo, reestruturando a fibra capilar e reparando fissuras 
causadas por eventuais processos químicos que degradam e 
danificam a haste capilar.

A reconstrução capilar é indicada para fios danificados após 
os procedimentos químicos, cabelos finos, frágeis, secos ou 
cacheados propensos à quebra, tabagismo e uso demasiado do 
secador e chapinha.

A técnica de reconstrução capilar é realizada com máscara 
de proteínas hidrolisadas, aminoácidos, queratina, biocolágeno, 
elastina, pantenol e outras vitaminas de reconstrução.

Para ter uma reconstrução eficaz é necessário observar os 
seguintes procedimentos:

- Higienização: Lave os cabelos com o xampu antirresíduo, de 
limpeza profunda. Além de remover todos os resíduos dos fios, esse 
xampu irá abrir as cutículas (escamas) do cabelo, realizando assim a 
absorção da máscara de reconstrução.

- Secagem: Retire o excesso de água com a toalha e seque 30% 
dos cabelos com o secador.

- Aplicação de queratina: Separe os cabelos por mechas para 
facilitar assim a aplicação do produto. Aplique a queratina nos fios, 
realizando a aplicação da nuca para o topo da cabeça. Se a queratina 
for líquida, aplique com um borrifador ou com um pincel no caso 
de queratina em gel. Deixando agir de cinco a 10 minutos.

- Aplicação de máscara com tensoativos para reconstrução: 
Passado o tempo de agir a queratina, aplique a máscara (pode ser 
de hidratação intensa ou à base de colágeno) sobre os cabelos que 
estão com a queratina, mecha por mecha, fazendo o processo 
de enluvamento. Cubra os cabelos com uma touca laminada ou 
plástica e deixe agir por 20 minutos.

- Finalizando: Enxágue muito bem com água e utilize um leave-in.
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Cronograma capilar

É uma agenda ou tabela de tratamento capilar para repor os 
nutrientes perdidos, necessários para que os fios estejam sempre 
saudáveis. Este sistema de tratamento é feito em um mês, podendo 
ser repetido quantas vezes forem necessárias, por meio de doses 
semanais de produtos e máscaras diferentes.

O cronograma capilar é dividido em três etapas, são elas:

- Hidratação: Etapa que repõe a água dos fios, perdidos através 
de agressões físicas ou químicas. A hidratação é recomendada para 
todos os cabelos pelo menos uma vez por semana. Deve-se ter o 
cuidado com o excesso de creme no couro cabeludo, pois pode 
causar oleosidade e escamações.

- Nutrição: Repor os lipídios necessários para devolver a 
oleosidade natural dos fios ressecados, opacos e sem movimento. O 
uso em excesso causa oleosidade, deixando os cabelos ensebados 
e pesados. Deve ser utilizada de uma a duas vezes na semana, 
dependendo do estado.

- Reconstrução: Repõe massa e proteínas (queratina) nos fios, 
devolvendo rigidez e força aos cabelos. A reconstrução é usada nos 
fios com aspecto poroso e quebradiços. O uso em excesso causa 
enrijecimento dos fios, podendo quebrar.

Existem cronogramas capilares para cada dano capilar e casos 
específicos, como: cabelos saudáveis, cabelos pouco danificados 
ou cabelos muito danificados.

É importante respeitar o intervalo mínimo de 48 horas entre os 
procedimentos.

Figura 3.2 | Cronograma capilar: recuperação dos seus cabelos em um mês
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Fonte: <http://www.dicasdemulher.com.br/cronograma-capilar/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

Cauterização capilar

O principal componente do cabelo é a queratina, formada por 
aminoácidos que preenchem fissuras e recompõem a fibra do 
cabelo. Quando esse nutriente se encontra na cutícula do cabelo, 
este se apresenta hidratado, com suavidade e brilho. Quando há 
falta desse nutriente ocorre um desgaste da fibra capilar, deixando 
os cabelos com aspecto seco, quebradiços, porosos e sem vida.

A cauterização capilar é um tratamento estético que acrescenta a 
proteína (queratina) dos fios, reconstruindo a massa capilar, recupera 
as fibras e a elasticidade do cabelo. A técnica de cauterização 
recupera a elasticidade do cabelo, agindo do córtex até as cutículas, 
selando as escamas dos fios e suavizando as pontas duplas.

A cauterização pode ser realizada num intervalo entre cada 
procedimento de 30 a 45 dias, conforme as condições dos fios 
capilares. Se aplicada em excesso ou sem necessidade, fio fica 
rígido, áspero, quebrando facilmente por causa da saturação. O 
processo de aplicação da queratina penetra nas escamas dos 
cabelos através da selagem devido ao calor da chapinha, fechando 
assim as cutículas dos fios, garantindo cabelos saudáveis.
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Para ter uma cauterização eficaz é necessário observar os 
seguintes procedimentos:

- Higienização: Aplicar nos cabelos xampu antirresíduos, para 
que tenha uma limpeza profunda, abrindo as cutículas dos fios, para 
que possam absorver o produto.

- Secagem: Secar os cabelos com uma toalha para a retirada do 
excesso de água.

- Aplicação de queratina: Separar os cabelos em mechas e aplicar 
a queratina líquida. Deixando agir por 20 minutos.

- Secagem: Após esse tempo, secar as mechas com uma 
chapinha para selar a camada superficial do fio e para não ter a 
perda dos nutrientes. A chapinha deve ser aquecida na temperatura 
de 90°C; deve-se respeitar a temperatura da chapinha, o uso em 
alta temperatura faz com que as fibras capilares sejam queimadas, 
danificando os fios.

Tensoativos

Hidratação:

- Hydrohair Plus (Henrifarma): com ação hidratante e composto 
por D-pantenol, extrato glicólico de jaborandi, ceramidas, hidrovitan, 
extrato de algas marinhas, extrato de nogueira, aminoácidos da 
seda e aminoácidos do leite. Ativos balanceados que conferem 
hidratação, brilho e maciez aos cabelos. Além de estimulante capilar 
da fase anágena e facilitador da penteabilidade.

- Bioex hidratante (Farma service): complexo vegetal hidroglicólico 
composto de calêndula, mamão papaia, kiwi e amêndoas doces. 
Proporciona brilho, maciez e volume aos cabelos, hidratando e 
devolvendo maiores quantidades de água.

- Cromoist O25 (Croda): composto por aqua e hydrolyzed 
oats, retém a umidade, fornecendo hidratação, condicionamento, 
aumentando a maciez, textura e maleabilidade dos cabelos.

- Aloe vera: a seiva da folha possui minerais e aminoácidos. 
Favorece a hidratação dos fios, devolvendo a água perdida, 
deixando-os com aspecto brilhoso, macio e com pouco volume.

- Quinoa: proteína vegetal, composta por minerais e vitaminas. 
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Promove efeito de filme nos cabelos, impedindo a desidratação, e 
confere brilho.

Nutrição:

- Mauritia Flexuosa Fruit Oil (Buriti): fruto rico em vitaminas A, B 
e C, fornece cálcio, ferro e proteína. Proporciona nutrição capilar, 
proteção contra os raios solares, diminui o ressecamento e combate 
o envelhecimento.

- Caryocar Brasiliensis Fruit Oil (Pequi): fruto rico em vitaminas A 
e E, possuindo o dobro de vitamina C de uma laranja e carotenoides. 
Proporciona nutrição aos fios, protege contra agressões, ação anti-
inflamatória, ação antioxidante, antifúngico, maciez e brilho.

- Apricot Kernel Oil (Damasco): fruto rico em vitaminas A, B1, B2, 
B3, B5 e C, ferro, cobre, potássio, sódio e magnésio. Proporciona 
nutrição capilar, fortalece o fio, umectante, ação antioxidante e 
maciez e brilho.

- Capaifera Offianalis Resin (Copaíba): óleo extraído do tronco da 
árvore copaíba e possui propriedades medicinais. Proporciona nutrição 
capilar, efeito antimicrobiano, ação anti-inflamatória e antifúngica.

- Bioex capilar (Farma service): complexo vegetal composto 
por jaborandi, pólen, arnica, urtiga, pfafia, gema de ovo e germe 
de trigo, enriquecido com aminoácidos e mucopolissacarídeos. 
Melhora a textura capilar, proporciona nutrição e auxilia no 
crescimento capilar.

Reconstrução:

- Creatina: substância composta por três aminoácidos: Arginina, 
glicina e metionina, formando uma proteína. Está presente nas 
fibras musculares e no cérebro. Reconstrói a fibra capilar, protege 
contra agressões.

- Hydrotriticum QL (Croda): proteína do trigo quaternizada, agente 
reconstrutor com efeito condicionante funcional. Melhora a retenção 
hídrica, umectação e age como antienvelhecimento capilar.

- Kelyamin: proteína do trigo. Pode ser líquido ou pó. Repara 
danos, dando volume aos cabelos. Além de proporcionar volume 
aos cabelos, repara danos causados por produtos químicos.
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- Incroquat: ativo que absorve a ultravioleta. Absorve a radiação 
UVB, sendo leve de penetrar no cabelo, permitindo oferecer a 
este tanto uma proteção à sua cutícula como no córtex capilar. 
Age como filtro solar e efetua uma proteção na cutícula e córtex 
do cabelo.

- Copper peptideo: constituído por peptídeos do cobre, age 
como um fator de crescimento. Estimula a proliferação celular, 
fazendo assim com que ocorra o crescimento de novos fios de 
cabelo. Revitaliza o folículo capilar, estimula a regeneração celular 
e é antioxidante.

Cauterização:

- Keratec IFP (Croda-keratec): composto por água, queratina 
e queratina hidrolisada. Proporciona fortalecimento da estrutura 
capilar, pois leva a hidratação até ao córtex e nutre o fio internamente. 
Promove o fechamento das cutículas e recupera os danos formando 
um filme em torno de toda a haste capilar.

- Kerablin: composto por L-cistina, di-succinil tetrasódica 
(queratina obtida pela síntese enzimática do ácido succínico). 
Promove aumento da biodisponibilidade celular da cistina nos 
cabelos, estimula o metabolismo dos queratinócitos na epiderme e 
aumenta a síntese de ATP intracelular, promovendo o crescimento 
dos fios de cabelo.

- Hairfit Keratin Plus: hidrolisado de queratina. Este ativo é uma 
mistura estabilizada de proteína, poliquatérnio, glicina, cistina 
e cisteína. Promove o condicionamento dos fios, melhora a 
penteabilidade e diminui a quebra.

- Bio-Restore Cisteína: complexo que associa a carbocisteína e 
aminoácidos do trigo. Confere um efeito sensorial agradável aos 
fios, tem função restauradora, fornece precursores biológicos para 
proporcionar força, resistência aos fios, além de reparar o córtex da 
fibra capilar.

- Queratina líquida: apresenta baixo peso molecular, 
proporcionando assim uma fixação mais elevada. Atua reparando 
os danos na cutícula, fornecendo aminoácidos e proporcionando 
hidratação capilar, auxiliando na restauração de regiões onde 
ocorreu rompimento da cadeia peptídica devido à ação de 
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agentes químicos e físicos, proporciona brilho, restauração, 
hidratação e condicionamento.

ACOMPANHE NA WEB

Sociedade Brasileira de Dermatologia

<ht tp : / /www.sbd .org .b r /cu idado/cu idados-com-os-
cabelos/>. Acesso em: 22 abr. 2017. Acesse o site sbd.org.br, 
você vai conhecer sobre os cuidados com os cabelos.

Assista ao vídeo que discorre sobre a escolha da hidratação 
correta para os cabelos. Disponível em <https://www.youtube.
com/watch?v=cNZwTG4S5PA>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
Tempo de duração 1:46.

Assista ao vídeo que aborda as diferenças nas hidratações e 
como escolher a correta para cada cabelo. Disponível em <http://
g1.globo.com/bemestar/videos/t/edicoes/v/dermatologista-
tira-duvidas-sobre-asaude-dos-cabelos/3615102/>. Acesso em: 
22 abr. 2017. Tempo de duração 7:56.

Tricologia.com.br

<http://www.tricologia.com.br/tratamento_1.asp>. Acesso 
em: 22 abr. 2017.

Neste site tricologia.com.br você vai encontrar diversos 
assuntos interessantes sobre tratamentos capilares e nutrição 
capilar, assunto discutido neste tema.

Leia o artigo que discorre sobre a reconstrução capilar 
com base de queratina termicamente ativada. Disponível em 
<http://tcconline.utp.br/media/tcc/2017/03/RECONSTRUCAO-
CAP ILAR-COM-BASE-DEQUERAT INA-TERMICAMENTE-
ATIVADA.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2017.
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo

pedido. Bom estudo!

1. A cauterização capilar é um tratamento estético que acrescenta a proteína 
(queratina) dos fios, reconstruindo a massa capilar, recupera as fibras e a 
elasticidade do cabelo. A técnica de cauterização recupera a elasticidade 
do cabelo, agindo do córtex até as cutículas, selando as escamas dos fios 
e suavizando as pontas duplas. Descreva cinco tensoativos utilizados para 
cauterização capilar, suas composições e ação nos fios.

2. Quando o cabelo apresenta grande perda de nutrientes, recorremos 
ao tratamento de nutrição capilar, onde é feita essa reposição. Esse 
nutriente reposto impermeabiliza os fios, dando brilho, maciez e 
flexibilidade. Qual é o nutriente mais usado na nutrição capilar?

a) Água.

b) Sódio.

c) Lipídios.

d) Queratina.

e) Ácidos.

3. Sobre hidratação capilar, responda (V) verdadeiro e (F) falso.

( ) Indicada para qualquer tipo de cabelo, não somente os que estão 
ressecados ou sofreram algum tipo de processo químico.

( ) Na hidratação ocorre uma reposição de proteínas no fio, devolvendo 
assim a maciez, brilho e suavidade.

( ) É o processo de tratamento mais forte, indicado para cabelos com 
química. Agindo com melhor penetração nos fios.

( ) Na hidratação deve-se sempre utilizar a chapinha para fechar a cutícula.

a) F, F, V, V.

b) V, F, F, F.

c) V, F, F, V.

d) F, F, V, F.

e) V, V, F, V.
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4. Descreva o que é o cronograma capilar e sua função.

5. Qual é o procedimento de tratamento estético capilar que mais danifica 
e acaba promovendo o comprometimento da estrutura da fibra capilar?

FINALIZANDO

Neste tema abordamos a morfologia e fisiologia capilar, as 
hidratações, seus termos e aplicações. Além de conhecer a diferença 
de cada hidratação existente, como elas agem para reconstruir a 
fibra capilar danificada e os tensoativos mais usados.

Por isso, a aquisição do conhecimento em relação à diferença 
das hidratações existentes, suas formulações e benefícios também 
se torna essencial e fundamental para qualquer profissional que 
trabalhe com a saúde capilar e o bem-estar das pessoas. 

Desse modo, torna-se fundamental sempre estar atualizado 
sobre a diversidade de tensoativos que existem no mercado e a 
importância deles para a obtenção de um tratamento correto e 
preciso.

Tendo sempre em vista a importância do conhecimento de 
todos para atuarem como ótimos profissionais.

É de suma importância que todos nós, profissionais da área do 
embelezamento, prestemos um serviço de qualidade, dando toda 
atenção para o nosso cliente para que, desta maneira, ele seja 
fidelizado junto aos nossos serviços.

Espero que este material auxilie da melhor maneira.

Um abraço e até logo.

Professora Claudia Stoeglehner Sahd. 

Concêntricas: que têm um ponto comum, semelhante.

Enluvar: processo de massagem repetitivo, realizado com as mãos 
em movimentos de cima para baixo no sentido das fibras capilares. 
Auxiliando na absorção dos tensoativos presentes nos produtos capilares.

GLOSSÁRIO
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Leave-in: produto capilar sem enxágue, usado para fins de 
proporcionar melhora no frizz dos fios.

Proteínas hidrolisadas: o processo de hidrólise consiste em 
quebrar as proteínas em tamanhos menores, facilitando a digestão 
e sendo mais rapidamente e facilmente absorvidas.

Selagem: ato de selar.

Saturação: ação ou efeito de saturar, estado de saturado; saciedade.
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Convite à leitura
Seja bem-vindo ao Tema 4.

Neste tema você ficará por dentro das transformações capilares: 
escova progressiva e permanente. Desse modo, é preciso que 
você obtenha conhecimento sobre as transformações realizadas 
nos cabelos e como elas agem para transformar a fibra capilar e os 
tensoativos mais usados. 

Por fim, espera-se que você possa estar sempre atualizado 
sobre a diversidade de tensoativos que existem no mercado e a 
importância deles para a obtenção de uma transformação capilar 
correta e precisa.

Por isso, a aquisição do conhecimento em relação à diferença 
das transformações existentes, suas formas de ação na estrutura 
capilar e sua realização também se torna essencial e fundamental 
para qualquer profissional que trabalhe com a saúde capilar e o 
bem-estar das pessoas.

Sintam-se à vontade para fazer uso de uma ferramenta 
importantíssima que é o fórum, um local onde vocês, alunos, podem 
compartilhar experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 4

Escova progressiva e 
permanente

Transformações capilares: Escova Progressiva e Permanente

Alisamento e permanente

O alisamento e o relaxamento dos cabelos foram criados através do 
processo de ondulação capilar, onde se buscava encontrar uma forma 
de definir os cachos e ao mesmo tempo os deixar com aspecto solto.

O método de ondulação tem sido praticado desde os tempos dos 
antigos egípcios, quando a lama era aplicada às mechas capilares 
em bastões que secavam ao sol. 

Os gregos utilizavam ferro quente, que era amarrado nas mechas 
dos cabelos. Em 1906, Karl Nessler (1872-1951) elabora a primeira 
solução química de ondulação, que consistia em uma pasta de bórax 
(borato de sódio), que produzia ondas duradouras, mas danificava 
muito o cabelo.

Nos últimos anos, foi introduzido nos salões de beleza um novo 
procedimento de alisamento capilar, conhecido como escova 
progressiva. Essa técnica proporciona um alisamento duradouro em 
torno de três a quatro meses.

POR DENTRO DO TEMA

Figura 4.1 | Karl Nessler 

Fonte: <https://alchetron.com/Karl-Nessler-1230977-W>. Acesso em: 20 maio 2017.
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Escova Progressiva (Alisamento)

A escova progressiva é o processo reativo usado para alisar os 
cabelos. Consiste na quebra temporária ou permanente das ligações 
químicas, que mantém a estrutura tridimensional da molécula de 
queratina em sua forma rígida original.

A estrutura do cabelo é formada por pontes dissulfeto, o que 
determina a textura do fio ser lisa ou crespa é a quantidade de pontes 
dissulfeto. Assim, quanto mais pontes, mais crespo será o cabelo, e 
quanto menor a quantidade de pontes, mais liso será o cabelo.

As células do nosso folículo piloso produzem várias proteínas, 
sendo a queratina a mais expressiva. As proteínas possuem átomos 
de enxofre, quando dois destes átomos de enxofre se ligam, dão 
origem a uma ponte dissulfeto. Quando dois átomos de enxofre 
da mesma proteína estiverem perto um do outro, a proteína irá se 
dobrar para formar a ponte dissulfeto. Assim, quanto mais pontes, 
mais átomos de enxofre estarão próximos um do outro para se 
dobrar e assim formar as pontes dissulfeto. 

Todas as cadeias polipeptídicas presentes na estrutura do cabelo 
estão organizadas em paralelo e estão ligadas por três tipos de pontes: 
Ponte de cisteína ou dissulfeto, pontes iônicas e ponte de hidrogênio.

- Pontes de cisteína ou dissulfeto: São formadas por duas 
moléculas do aminoácido cisteína, principal componente da 
queratina. Ligam-se através de seus átomos de enxofre formando 
uma molécula de cisteína. As pontes dissulfeto são quebradas 

Figura 4.2 | Cabelo liso transformado

Fonte: <https://alchetron.com/Karl-Nessler-1230977-W>. Acesso em: 20 maio 2017.
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somente com a ação de produtos químicos, são permanentes (não 
voltando mais à forma anterior).

- Pontes iônicas: Se desfazem quando o pH do cabelo assume 
níveis mais ácidos ou alcalinos, se reconstituindo quando o pH volta 
ao normal.

- Pontes de hidrogênio: Existem em maior quantidade no cabelo, 
mas também são as mais fracas. Ao posicionar o fio da forma que 
você deseja (liso ou enrolado) e retirar a água dele, as pontes de 
hidrogênio são refeitas na posição desejada. A desvantagem é 
que ao molhar os cabelos, as pontes de hidrogênio se desfazem, 
voltando à forma original.

Figura 4.3 | Pontes presentes na fibra capilar

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>. Acesso em: 20 maio 2017.

O alisamento dos fios capilares pode ser realizado 
mecanicamente, pressionando os cabelos com implementos 
quentes (secador e chapinha). Dessa maneira, os cabelos precisam 
ser molhados permitindo a abertura da estrutura helicoidal, sendo 
denominada de transformação temporária. Já as alterações que 
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envolvem componentes/produtos (tensoativos) são consideradas 
químicas e denominadas de transformação permanente.

Efeitos causados nos fios pelo alisamento 

Os alisamentos estão entre os processos mais agressivos ao 
cabelo, devido à quebra das pontes dissulfeto provocada pelo agente 
alisante. Esses danos estão relacionados à parte interna e externa 
do fio, uma vez que os alisantes precisam penetrar no córtex, para 
efetuar sua ação. Como resultado desses procedimentos, os cabelos 
podem apresentar danos, como: perda da maciez, movimento, 
brilho, diminuição da elasticidade e da força, devido ao aumento da 
porosidade do fio e aos danos causados à cutícula.

Relaxamento capilar

O relaxamento capilar é um procedimento químico, indicado 
para cabelos cacheados ou crespos, deixando os cachos dos 
cabelos com menos volume e mais definidos.

Tem como objetivo a diminuição do grau de ondulação dos fios 
de cabelos, não atingindo totalmente o grau de estiramento dos 
fios, mas diminuindo o volume, mantendo assim as características 
dos cabelos ondulados em menor grau.

Figura 4.4 | Pontes presentes na fibra capilar

Fonte: <https://bqafrica.wordpress.com/atividade-5/>. Acesso em: 20 maio 2017.
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Técnica do relaxamento

Na técnica empregada para o relaxamento, as alterações capilares 
ocorrem envolvendo componentes/produtos (tensoativos), 
dessa maneira são consideradas químicas e denominadas de 
transformação permanente.

O relaxamento, diferente da progressiva, deve ser realizado sem 
o uso de implementos quentes (chapinha ou secador). Apenas será 
feita aplicação do tensoativo e, assim que o mesmo completar o 
tempo de ação recomendado na embalagem, será enxaguado e 
secará naturalmente.

Componentes/produtos da progressiva e relaxamento capilar 
(tensoativos)

Dentre os componentes/produtos (tensoativos) tradicionalmente 
empregados em preparações destinadas ao alisamento e 
relaxamento dos cabelos, podemos citar alguns principais.

- Hidróxido de sódio: tem atuação direta no córtex do fio 
de cabelo, onde atua no rompimento das pontes dissulfeto. O 
alisamento e relaxamento realizado acontece de forma mais 
rápida, pois sua molécula tem uma estrutura muito pequena, 
desse modo tem maior eficiência e também maior agressividade.

- Hidróxido de guanidina: possui pH alcalino e não tem cheiro. 
O alisamento e relaxamento tem efeito mais lento, pois contém 
moléculas maiores.

- Tioglicolato de amônia: uma substância derivada do ácido 
glicólico, líquida, de odor intenso e desagradável, que abre as 
cutículas do cabelo e altera a estrutura do fio. A diferença entre um 
e outro é o modo de aplicar. No alisamento, o pente estica os fios. 
No permanente, os bigudinhos ou bobs ondulam.

- Ácido glioxílico: possui fórmula química OHC-COOH, é o mais 
simples dos ácidos-aldeídos. Tem liberação de substâncias (aldeídos) 
que provocam a ruptura das pontes dissulfeto. Tendo um pH ácido, 
proporciona a dilatação das cutículas, permitindo dessa maneira a 
entrada do ativo alisante, tendo ação no córtex.
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Permanente Capilar

Através dos séculos observam-se várias tentativas em conseguir 
cabelos ondulados. Em 1930 popularizaram-se os cabelos que eram 
ondulados com bigudinhos.

Nos anos 1940 era utilizado o Tioglicolato de amônia, a cliente 
ficava com o produto por oito horas.

O processo evoluiu, passando a preservar os fios do cabelo dos 
danos que esses produtos viessem a causar. Para isso foi utilizada 
a aplicação de produtos depois da química, no intuito de recuperar 
o pH do cabelo, e máscaras para reconstruir a fibra e a cutícula dos 
fios capilares.

Permanente é o procedimento químico que tem por finalidade 
mudar a forma dos cabelos, acrescentando cachos. Esse processo 
possui o mesmo princípio químico dos alisamentos ou relaxamentos.

O tensoativo do permanente é o Tioglicolato de amônia, tem 
como propriedade remodelar e selar os fios, fazendo com que os 
cachos recuperem o movimento natural e fiquem mais definidos.

Após a aplicação do permanente, as mechas são enroladas nos 
bigudinhos ou bobs para cachos dando o formato para os cabelos. 
A escolha do tamanho dos bigudinhos ou bobs definirá o tipo de 
modelagem; os menores criarão cachos menores, dando mais 
volume ao cabelo, já os maiores proporcionarão cachos maiores ou 
ondulados. Após a retirada do Tioglicolato de amônia dos cabelos, 
deverá ser aplicado um reestruturador, produto neutralizante. O 
neutralizante irá assegurar e manter o cacheado.

O nome neutralizante se deve ao fato de o produto neutralizar 
qualquer solução para ondulação permanente que fique no cabelo. 
Este processo também tem o objetivo de reagrupar as ligações de 
dissulfeto que foram rompidas pela solução.

Figura 4.5 | Técnica do permanente
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Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-rNeodgra2JQ/U9UaCef1pCI/AAAAAAAAAkQ/tM3FLT82JQg/s1600/
Permanente-Afro-.png>. Acesso em: 20 maio 2017.

Atualmente há duas técnicas de permanente, são elas: afro e a digital.

- Afro: tem como objetivo alongar e alinhar os cachos dos fios 
étnicos. É uma técnica igual à do procedimento tradicional, a diferença é 
que os bigudinhos são aquecidos em até 150 oC durante o permanente, 
melhorando assim a fixação, ficando durante um período de 40 
minutos. O problema está nas químicas administradas anteriores, que 
podem fragilizar o cabelo ocasionando quebras dos fios, fios ressecados 
e queda dos cabelos.

- Digital: a proposta para quem deseja fios volumosos e com cachos 
delicados, formando ondas naturais. Na aplicação os bigudinhos 
também são aquecidos, recebendo auxilio de uma luz de led azul para 
uma maior absorção.

Técnica da Permanente Afro

No permanente tradicional, três técnicas são possíveis. A escolha 
da técnica mais apropriada irá depender da experiência, prática e 
agilidade do cabeleireiro. As técnicas são:

- Indireta: o cabelo é enrolado a seco e só depois se aplica o 
líquido do permanente. Esta técnica oferece menor margem de erro.

- Semidireta: aplica-se o produto em cada mecha, que é enrolada 
em seguida.

- Direta: o cabelo é molhado com o líquido de permanente e só 
depois se enrolam as mechas. A escolha da técnica mais apropriada 
irá depender da experiência, prática e agilidade do cabeleireiro.
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Passo a passo para a realização do permanente tradicional:

• Após dividir o cabelo em partes, pegue uma mecha (que não 
deve ter mais de três centímetros de largura) e molhe-a com 
o líquido de permanente.

• Passe o pente fino para que o líquido penetre em todos 
os fios. Enrole a mecha no rolinho colocando o papel 
apropriado na ponta. Enrole com firmeza, mas deixe uma 
pequena folga na raiz.

• Depois de enrolada, molhe a mecha novamente com o 
líquido de permanente, tomando cuidado para que não atinja 
o couro cabeludo. Faça o mesmo com as outras mechas.

• Depois de o cabelo estar todo enrolado, molhe novamente 
os rolinhos com o líquido. Deixe em repouso por 20 minutos.

• Passado este tempo, veja se o cabelo já está enrolado. Se 
estiver, enxágue a cabeça sem tirar os rolinhos.

Figura 4.6 | Técnica do permanente, onde é enrolado o cabelo no bigudinho

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-7unhRCwzAUE/T8kErCXoyRI/AAAAAAAAErA/XjeBQF0MIVk/s1600/
fts_permanenteafro_05-g.jpg>. Acesso em: 20 maio 2017.
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Figura 4.7 | Técnica do permanente, onde é enxaguado o cabelo 

Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-GmoSLty14ks/VfCjVSOFd9I/AAAAAAAAAUY/84ipUhRh2dg/s1600/fts_
permanenteafro_06-g.jpg>. Acesso em: 20 maio 2017.

Seque suavemente a cabeça com o auxílio de uma toalha felpuda 
(sem movimentar o couro cabeludo, retirando o excesso de água). 

• Aplique o neutralizante e espere 10 minutos (pode atingir o 
couro cabeludo).

• Desenrole todos os rolinhos sem esticar os fios. Aplique o 
restante do neutralizante, espere mais cinco minutos e então 
o cabelo pode ser lavado.

Teste de mecha 

Antes de qualquer transformação capilar, como progressiva 
(alisamento), relaxamento e permanente, três testes devem ser 
realizados nos cabelos: de elasticidade, da porosidade e de mecha. 
Esses testes, juntamente com as observações cuidadosas, permitem 
que o cabeleireiro avalie as condições do cabelo.

- Elasticidade: é a habilidade do cabelo de esticar e voltar a seu 
formato original sem quebrar. Estique o cabelo seco entre seus 
dedos. A quebra causada por um pouco de força demonstra perda 
de elasticidade.

- Porosidade: escorregue um único fio de cabelo entre os dedos. 
Cabelo normal e resistente parece macio e sedoso. A aspereza 
indica uma cutícula danificada.
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- Mecha: o teste de mecha alerta sobre problemas em potencial 
antes que eles aumentem. Mostra como o produto age no cabelo e 
prediz o resultado que pode ser esperado.

Precauções 

- Toda transformação capilar é potencialmente agressiva.

- Se torna necessário atingir a estrutura interna original do fio 
para possibilitar o seu alisamento, relaxamento ou ondulação.

- A transformações acarretam danos à estrutura do fio, como: 
perda das propriedades do cabelo, conteúdo hídrico, lipídios e 
ceramidas que têm papel fundamental na constituição do cimento 
intercelular.

- O fio de cabelo permanece desprotegido e suscetível à queda 
por conta da quebra, perda da penteabilidade, além do acúmulo de 
eletricidade estática.

Cuidados

Recomendar para o cliente que seja utilizada uma linha de produtos 
cosméticos específicos para cabelos transformados, contendo:

Figura 4.8 | Teste de mecha 

Fonte: <http://adrianeboneck.com.br/conheca-a-importancia-do-teste-da-mecha/>. Acesso em: 20 maio. 2017.
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- Xampu hidratante ou nutritivo.

- Condicionador que contenha proteínas, aminoácidos, 
lipídios, ceramidas.

- Utilizar um finalizador que proteja os fios da radiação solar, os 
fios transformados têm facilidade de permeação dos raios UVA e 
UVB, pois se encontram mais porosos.

- Cuidado semanal com máscaras hidratantes, nutritivas  
e reconstrutoras.

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Disponível em: <http://www.sbd.org.br/cuidado/escova-
progressiva/>. Acesso em: 30 abr. 2017. Acesse o site sbd.org.br, 
onde você conhecerá sobre escova progressiva.

Assista ao vídeo que discorre sobre a metamorfose dos cabelos, 
explicando sobre o processo de transformação capilar. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Iwv1WG62UY>. Acesso 
em: 30 abr. 2017. Tempo de duração 19:16.

Assista ao vídeo que fornece o passo a passo de um alisamento à 
base de tioglicolato de amônia, com um bom resultado. Disponível 
<https://www.youtube.com/watch?v=Le90emKG6YA>. Acesso 
em: 30 abr. 2017. Tempo de duração 4:47.

Cabelosecortes.com

Disponível em: <http://cabelosecortes.com/permanente-nos-
cabelos/>. Acesso em: 30 abr. 2017. Neste site cabelosecortes.com 
você vai encontrar diversos assuntos interessantes sobre permanentes 
e alisamentos capilares, assuntos discutidos neste tema.

Leia o artigo que aborda o resultado das análises de alisantes 
capilares. Disponível em: <http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1806-42722008000600002&lng=pt&
nrm=iso.>. Acesso em: 30 abr. 2017.

ACOMPANHE NA WEB
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AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo

pedido. Bom estudo!

1. Quais são os componentes/produtos (tensoativos) tradicionalmente 
empregados em preparações destinadas ao alisamento e relaxamento

dos cabelos?

2. Quando é realizada uma progressiva nos cabelos, os produtos causam 
a perda das propriedades originais do cabelo, como conteúdo hídrico, 
lipídico e ceramidas que constituem o cimento intercelular. Sabendo disso, 
devemos tomar alguns cuidados após o procedimento. Analise os seguintes 
cuidados:

I - Não são necessários cuidados semanais com máscaras reconstrutoras.

II - Fazer uma lavagem vigorosa, a fim de tirar todos os resíduos.

III- Sempre fazer uso de condicionamento que

agregue proteínas e aminoácidos.

a) Apenas I e II estão corretos.

b) Apenas III está correto.

c) Apenas II está correto.

d) Todas estão incorretas.

e) Apenas I está correto.

3. Quando falamos em transformação do cabelo, já imaginamos se é 
liso, vai enrolar, se é enrolado, vai alisar. Essas alterações são realizadas 
diariamente em vários tipos de cabelos. O processo mais usado no 
momento é o alisamento ou progressiva. Nesse tipo de procedimento o 
objetivo é reduzir o volume e modificar a estrutura do fio. Sobre o assunto 
seria correto afirmar que:

I - Ocorre uma modificação (alteração) no número de ligações de dissulfeto.

II - Uma vez rompidas as ligações de enxofre, o cabelo se debilita, podendo 
quebrar com atos simples, como penteá-lo.

III - As cutículas se abrem em contato com produto alisante, permitindo a 
entrada do formol no córtex.
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a) I e III estão corretas.

b) Apenas III está correta.

c) I, II e III estão corretas.

d) II e III estão corretas.

e) Apenas I está correta.

4. Descreva sobre os cuidados que devem ser tomados quando se realiza 
uma transformação capilar.

5. Descreva sobre os testes e as observações cuidadosas que permitem o 
cabeleireiro avaliar as condições do cabelo.

FINALIZANDO

Neste tema abordamos a progressiva (alisamento), relaxamento e 
permanente. Além de conhecer a diferença de cada transformação 
capilar existente, como elas agem para modificar a fibra capilar e os 
tensoativos mais usados.

Desse modo, torna-se fundamental sempre estar atualizado 
sobre a diversidade de tensoativos para transformação capilar que 
existem no mercado e a importância deles para a obtenção de um 
tratamento correto e preciso.

Tendo sempre em vista a importância do conhecimento de 
todos para atuarem como ótimos profissionais.

É de suma importância que todos nós, profissionais da área do 
embelezamento, venhamos a prestar um serviço de qualidade, 
dando toda atenção para o nosso cliente para que, desta maneira, 
ele seja fidelizado junto aos nossos serviços.

Espero que este material auxilie da melhor maneira.

Um abraço e até logo.

Professora Claudia Stoeglehner Sahd.
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Afro: nome de penteado muito popular para o cabelo de etnia negra 
e que se caracteriza por volume natural e formatos variados.

Ácido tioglicólico: substância química utilizada em alisamentos ou 
permanentes.

Bórax: também conhecido como borato de sódio, é um composto 
importante de boro, é um elemento químico que se encontra na natureza 
em estado sólido. Usado na aplicação: inseticidas, fertilizantes, limpeza 
de couro, desinfetantes, etc. Sendo bastante tóxico e sua ingestão pode 
ser fatal.

Estrutura helicoidal: Que tem forma de hélice, aquilo que repete 
movimentos circulares, em espiral.

Tridimensional: que tem três dimensões.
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Convite à leitura
Seja bem-vindo ao Tema 5.

Neste tema você ficará por dentro da definição dos tipos de 
escovas e chapas. Desse modo, é preciso que você obtenha 
conhecimento sobre a origem dos secadores, escovas e chapas, de 
onde surgiram e seu propósito nos dias atuais.

Por fim, espera-se que você possa estar sempre atualizado 
sobre a diversidade de técnicas empregadas na escova capilar, 
como são realizadas e os tipos de escovas existentes para o ato de 
escovar os cabelos.

Por isso, a aquisição do conhecimento em relação à definição 
dos tipos de escovas e chapas, como e o que acontece nos fios de 
cabelo no procedimento da escova capilar, se torna fundamental 
para qualquer profissional que trabalhe com a saúde capilar e o 
bemestar das pessoas.

Sintam-se à vontade para fazer uso de uma ferramenta 
importantíssima que é o fórum, um local onde vocês, alunos, podem 
compartilhar experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 5

Definição dos tipos de 
escovas e chapas

Definição dos tipos de escovas e chapas

História do secador e da escova

Secador: Com a invenção do aspirador de pó que liberava ar 
quente, surgiu a ideia de secar os cabelos por meio de uma corrente 
de ar. Mas, faltava criar e adaptar um motor pequeno que fosse capaz 
de tornar o fato em uma realidade palpável.

A criação do liquidificador veio solucionar o problema, aplicando 
o motor ao secador. Desse modo, em 1920, através da empresa de 
motores Racine Universal Motor Company, nos Estados Unidos da 
América, nasceu o conhecido secador de cabelo com a marca “Roce”.

Conforme os anos foram passando, foram sendo criados 
outros modelos mais modernos, com mais recursos e facilidade 
de movimentação.

POR DENTRO DO TEMA

Figura 5.1 | Escova volumosa 

Fonte: <http://marteeparaosfracos.blogspot.com.br/2015/09/secadores-de-cabelo-vintage-mostram.html>
Acesso em: 12 maio 2017
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Escova: Arqueólogos encontraram evidências da escova de cabelo 
em artefatos no Império Romano. Na Grécia antiga, há evidências do uso 
da escova entre homens e mulheres, as escovas eram confeccionadas 
com cerdas de javali.

Em 1798, Lydia D. Newman (1785-1820) patenteou nos Estados 
Unidos sua invenção. Um modelo melhorado da escova de cabelo 
com fileiras uniformes, espaçadas e de cerdas.

Com o passar dos anos, as formas e cerdas foram sendo alteradas, 
passando a ser redondas e com cerdas de náilon.

Figura 5.2 | Escova de cabelo desenvolvida por Lydia D. Newman

Fonte: <http://www.internetdict.com/pt/answers/who-is-lydia-o-newman.html>. Acesso em: 12 maio 2017.

A escova também é conhecida como Brushing (palavra inglesa 
que significa escovando). As escovas são indicadas de acordo com 
a espessura, comprimento e textura do cabelo. O objetivo é que as 
escovas penetrem entre os fios sem quebrar, desembaracem bem sem 
tracionar e atendam ao desejo da cliente, seja ele de cachear ou alisar 
os cabelos.

Hoje, no mercado, temos uma grande variedade de formatos de 
escovas, sendo específicos para cada tipo, tamanho e volume de 
cabelo. É fundamental para retirar as impurezas acumuladas nos fios 
ao longo do dia e levar a oleosidade da raiz às pontas.

Modelos de Escovas

Redonda: o tamanho vai depender do efeito desejado pelo cliente 
e o comprimento do cabelo. Para proporcionar o efeito liso, use as 
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escovas de diâmetro maior; para um efeito volumoso, utilizar as 
escovas de diâmetro menor. 

Achatada ou plana: não possui eficiência quando associada ao 
secador, pois tem cerdas só de um lado. Indicada para pentear e 
escovar os cabelos.

Ventilada: não deve ser utilizada em cabelos crespos, possui 
cerdas espaçadas ou pequenos furos que permitem que o ar flua 
através deles. Proporciona volume e diminui o tempo de uso do 
secador, já que evita que o ar fique retido na escova.

Figura 5.3 | Modelos de escovas

Fonte: <http://www.blogjardimdafe.com/2016/06/cabelos-escovados-comprando-escova-certa.html>. Acesso 
em: 12 maio 2017

De acordo com a Figura 5.3, podemos ver alguns tipos de 
escovas. São eles:

1. Escova raquete: esse tipo de escova é bom para desembaraçar 
os fios e pode ser usado em vários tipos de cabelo.

2. Escova vazada: esse tipo de escova serve para modelar o 
cabelo. Esses furinhos servem para permitir a circulação do 
calor por todo o cabelo.

3. Escova de duas fibras: esse tipo de escova ajuda a 
desembaraçar os fios, só deve-se tomar cuidado, pois 
essas cerdas acabam puxando mais os fios e podem 
arrebentar alguns.

4. Pente de madeira: esse pente ajuda a desembaraçar os fios 
dos cabelos cacheados e diminui o frizz.
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Material das Cerdas

Cerâmica: as cerdas de cerâmica esquentam junto com o 
secador, fazendo com que o efeito liso dure mais tempo. Escovas 
que combinam cerdas naturais ou de náilon auxiliam a deslizar 
melhor e a desembaraçar os fios sem danificar. Indicadas para 
cabelos ondulados e crespos.

Metal: ajuda a secar o cabelo mais rápido, escova de metal serve 
para finalizar. Como ela esquenta muito, pode queimar os fios de 
cabelos. Indicada para modelar cabelos muito lisos.

Naturais: as cerdas naturais são feitas com pelos de animais, 
como os de javali. Essas cerdas proporcionam polimento, selam 
os fios, restauram pontas danificadas e eliminam o frizz, pois 
possuem menor condutividade elétrica. Seu uso é indicado para 
cabelos ondulados e cacheados, pois alisam e proporcionam 
brilho aos cabelos.

Náilon: indicado para cabelos grossos e lisos, dando maior 
flexibilidade. As cerdas de náilon com pontas arredondadas ajudam 
a estimular o couro cabeludo e a distribuir a oleosidade do cabelo.

Plástico: o efeito da escova tem duração maior quando feito por 
uma escova de plástico. Essas cerdas desembaraçam, não puxam 
ou quebram os fios, sendo ideais para cabelos finos e lisos.

Madeira: por não conduzir eletricidade estática, desembaraça o 
cabelo e controla o frizz.

Figura 5.4 | Escova com cerda de javali e escova com cerda de náilon

Fonte: <http://griff color.com.br/blog/escovas-como-escolher-o-tipo-certo-para-a-modelagem-desejada/>. 
Acesso em: 12 maio 2017
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Técnicas de Escova

No procedimento da escova, o cabelo sofre uma alteração, 
o ar quente do secador faz com que a água de dentro dos fios 
evapore, ocorrendo a alteração nas pontes de hidrogênio dos 
fios. O calor relaxa os fios, levando ao alisamento.

O aquecimento deixa os fios mais maleáveis e, em contato 
com a escova, podem ser alisados ou enrolados. O efeito dura até 
que os fios entrem em contato com a água novamente, quando 
voltam à forma original.

Essa técnica exige cuidados prévios e paciência, pois é aplicada 
mecha por mecha. O ato de modelar os cabelos exige senso 
apurado do profissional, que precisa analisar o que ficará melhor 
para o cliente, seja uma escova lisa, cacheada ou volumosa.

Passo a passo da escova lisa

Ideal para tirar o volume de cabelos ondulados e enrolados.

Higienização: lave o cabelo com xampu e condicione. Enxágue 
com água abundante. 

Secagem: retire o excesso de umidade com a toalha e em 
seguida termine com o secador. Aplique um protetor térmico 
para a proteção dos fios contra o calor do secador em todo o 
comprimento do cabelo.

Separação: desembarace os fios com um pente de dentes 
largos e divida os cabelos em quatro mechas: duas riscas, uma 
da testa até a nuca e outra de orelha a orelha.

Aplicação: separe uma mecha menor na área da nuca. Tracione 
esses fios puxando-os com a escova, enquanto usa o secador. 
Seque-os de cima para baixo repetindo o procedimento em toda a 
cabeça. Para ativar o brilho dos cabelos, faça movimentos rápidos 
de rotação com a escova paralelamente à aplicação do jato do 
secador. Deixe sempre a franja para o fim do processo, usando o 
secador em potência baixa. Quando a escova estiver pronta e os 
fios lisos, finalize com um jato de ar frio, isso ajudará a evitar que os 
fios fiquem espetados, frisados, e ajuda a manter o efeito da escova. 
Utilize óleo ou silicone para manter a escova intacta por mais tempo.
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Figura 5.5 | Escova lisa

Fonte: <http://corpoacorpo.uol.com.br/cabelo/penteado/7-penteados-para-o-fim-desemanainspirese/3985#>. Acesso em: 
12 maio 2017.

Passo a passo da escova cacheada ou enrolada

Proporciona volume e ondas para os fios.

Higienização: lave os cabelos com xampu, condicione e enxágue 
com água abundante.

Secagem: retire o excesso de água com uma toalha e em 
seguida termine de secar com o secador. Aplique um termoativo e 
protetor térmico nas mechas para a proteção do calor do secador. 
Desembarace os fios.

Separação: divida o cabelo em quatro partes, sendo duas riscas 
da testa até a nuca e outra de orelha a orelha.

Aplicação: fazendo primeiramente o procedimento de escova 
lisa. Começando pela parte de trás da cabeça até fazer todo o 
cabelo. Após esse procedimento, enrole a mecha com uma escova 
pequena e faça movimento de modelagem aquecendo as mechas, 
assim que soltar, enrolar com os dedos fazendo rolinhos e prender 
com grampos ou usar bobs. Depois de 30 minutos aplique o spray 
de fixação e solte as mechas, passe os dedos nas mechas para ir 
soltando os cachos.
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Figura 5.6 | Escova cacheada ou enrolada

Fonte: <http://i0.statig.com.br/fw/9m/nj/2k/9mnj2kvcbglthl7swbkpl08k4.jpg>. Acesso em: 12 maio 2017.

Passo a passo da escova volumosa

Aspecto de cabelo com volume, indicado para cabelo liso e fino.

Higienização: lave o cabelo com xampu, condicione e enxágue.

Secagem: retire o excesso de água com o auxílio de uma toalha. 
Com o cabelo úmido, aplique no comprimento do cabelo mouse de 
volume e depois o protetor térmico, borrifando no cabelo como um 
todo e nas pontas dos fios. Secar o cabelo com o secador escovando 
com uma escova redonda, começando na parte posterior, jogando 
o cabelo todo para frente e depois nas laterais, sempre no sentido 
contrário do cabelo, isso ajudará a dar volume nos cabelos.

Modelagem: para modelar, pegue pequenas mechas e enrole na 
escova, com o secador, comece com jato quente e depois com o 
jato frio. Na parte da frente (franja) sempre modele com o cabelo 
para frente. Solte e estará modelado.

Figura 5.7 | Escova volumosa 

Fonte: <http://i0.statig.com.br/fw/9m/nj/2k/9mnj2kvcbglthl7swbkpl08k4.jpg>. Acesso em: 12 maio 2017.
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Secador de cabelo

O secador de cabelo elétrico é um pequeno eletrodoméstico 
desenvolvido para expelir o ar quente ou ar frio sobre o cabelo úmido, 
com aceleração de evaporação de partículas da água, deixando os 
fios do cabelo seco. Desde que foi descoberto o secador de cabelo, 
ele se tornou indispensável. Conhecendo as partes existentes no 
secador de cabelo:

• Jato quente: efeito de alisar os fios.

• Jato frio: fixa o penteado e dá brilho.

• Bico do secador: direciona o jato de ar no sentido da escova, 
diminuindo o volume.

• Difusor: usado para quem tem cabelos enrolados, ajudando 
a manter os fios cacheados e o movimento natural dos 
cabelos. O difusor seca os fios sem vento, distribuindo o 
ar do secador de forma homogênea e secando o cabelo 
através do calor. Como o calor se espalha, a forma original 
dos fios é mantida, não surgindo o frizz.

Figura 5.8 | Secador com difusor e bico

Fonte: <https://http2.mlstatic.com/S_118221-MLB20731726959_052016-O.jpg>. Acesso em: 12 maio 2017.

Os aparelhos que possuem íons negativos neutralizam a estática, 
fecham as cutículas dos fios, dando brilho, reduzindo o frizz e 
secando os cabelos até 40% mais rápido.
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Os aparelhos com led (luz azul) possuem ação bactericida e 
conferem mais brilho e maciez ao cabelo danificado.

Ato de secar os cabelos

- Lisos: a velocidade do secador deve ser alta, com jato de ar 
forte, finalize com o jato de ar frio.

- Ondulados: comece com o difusor em potência baixa. Depois 
troque o difusor por um bico e vá modelando as mechas enquanto 
seca com o ar quente.

- Cacheados: passe um ativador de cachos nos cabelos. Utilize 
o difusor para secar o cabelo cerca de 10 minutos, faça uma pausa 
e amasse os cachos para distribuir a umidade, volte a secar com 
o difusor.

Histórico da chapa

Antigamente, para conseguir efeito liso, as mulheres usavam no 
cabelo crespo banha de porco, sebo e óleo de peixe.

No século 18, lavavam-se os cabelos com éter e ácido sulfúrico 
diluído em água. No século 19, o volume dos cabelos era diminuído 
com a ação do calor, com toalhas molhadas em água fervente ou 
barras de ferro aquecidas com carvão.

No século 20, descobriu-se que a temperatura de 100ºC faz com 
que o hidrogênio presente nos fios de cabelo evapore, deixando-o 
com o aspecto liso.

O protótipo das chapas foi criado em 1909 pelo engenheiro 
norte-americano Isaak K.

Shero (1856-1922), chamando sua criação de Flat Iron (ferro 
plano). Segundo alguns pesquisadores, esse aparelho tinha aparência 
de uma pinça gigante e era aquecido no fogareiro.

As chapas elétricas surgiram na década de 80, virando febre 
entre as mulheres. O seu efeito da chapinha é totalmente reversível, 
ao expor o cabelo à umidade ele volta ao natural.
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Figura 5.9 | Chapa/prancha

Fonte: <https://c.mlcdn.com.br/1500x1500/chapinha-prancha-de-cabelo-ceramica-com-ions220-c-
cadenceillusion-214426600.jpg>. Acesso em: 12 maio 2017.

A chapa ou prancha é um equipamento utilizado para alterar 
a estrutura do cabelo, alisando ou enrolando com a ajuda do 
calor. Ela consiste em uma chapa de metal ou cerâmica que 
se aquece, sendo aplicada mecha por mecha em movimentos 
descendentes, da raiz para as pontas.

Os fios mais longos e lisos são também mais sensíveis, portanto 
devem usar chapas mais largas e de cerâmica, pois concentram 
menos calor, não causando danos ao cabelo.

Fios mais longos e cacheados após a lavagem pedem uma 
pré-escova tradicional, pois os cabelos cacheados possuem 
íons negativos e a escova inverte os íons e fecha as cutículas, 
aumentando o brilho.

Nos cabelos lisos e curtos, prioriza-se a aplicação da chapa no 
sentido do comprimento, as pontas dos fios devem ser giradas 
para dentro ou para fora no intuito de não deixar os cabelos 
completamente retos.

O uso excessivo da chapa no cabelo prejudica e acaba 
enfraquecendo os fios.

Tipos de chapas/pranchas

Chapas de cerâmica: esquentam rapidamente moldando o 
cabelo, alisam deixando brilhante e saudável.

Chapas de titânio: o titânio, além de ser um elemento natural, 
conserva seu calor equilibradamente, tornando mais fácil de 



T5 - Definição dos tipos de escovas e chapas 97

moldar o cabelo com segurança, eficiência e rapidez. São 
consideradas leves.

Chapa de turmalina: é um elemento natural que reage ao 
calor e neutraliza a eletricidade. Os íons negativos produzidos 
são emitidos e funcionam para secar o cabelo desde o interior do 
eixo ao seu exterior. Esse processo permite a chapinha aquecer 
o cabelo mais rapidamente que as outras chapinhas. Quando 
aplicada, fecha as cutículas do eixo do cabelo permitindo o 
alisamento, elimina a eletricidade estática, dando aparência de 
brilho natural e saudável.

Chapa de metal: essas chapas não esquentam muito rápido e 
quando esquentam não o fazem equilibradamente, provocando 
pontos sensíveis nas chapas e podendo queimar os cabelos. 
Essas chapas frequentemente causam danos, deixando o cabelo 
com aparência de não saudável.

Aplicação da chapa/prancha nos cabelos

- Depois de lavar os cabelos com o xampu e condicionar.

- Remova o excesso de água de seu cabelo com uma toalha.

- Aplique um protetor térmico com os cabelos úmidos, 
espalhando uniformemente em todo o cabelo, penteie os fios 
com um pente de dentes largos.

- Seque o cabelo com o secador deixando-o o mais seco 
possível, isso evitará que o cabelo sofra um choque térmico com 
o calor da chapinha e quebre.

- Separe os cabelos em mechas.

- Coloque a chapa perto da raiz da mecha e deslize para baixo ao 
longo do comprimento do fio, alisando-o.

Hair Brasil

<https://www.hairbrasil.com/index.php?http://www.hairbrasil.
com/noticias/noticia_2953.html> Acesso em: 10 maio 2017. Acesse 
o site hairbrasil.com, você conhecerá sobre como escolher a escova 
certa para cada tipo de cabelo.

ACOMPANHE NA WEB
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Assista ao vídeo Rodrigo Cintra revela alguns truques para 
uma escova perfeita. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=4ppw8Ellgmc> Acesso em: 10 maio 2017. Tempo de 
duração 05:07.

Assista ao vídeo em que Rodrigo Cintra conta como usar a 
chapinha sem estragar os cabelos. Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=Wt2CmkkEAIY> Acesso em: 10 maio 2017. 
Tempo de duração 04:16.

Cabelosecortes.com

<http://cabelosecortes.com/escova-termica/> Acesso em: 
10 maio 2017. Neste site cabelosecortes.com você vai encontrar 
diversos assuntos interessantes sobre o processo de escovar os 
cabelos e a escova utilizada, assuntos discutidos neste tema.

Leia o artigo que fala sobre “Eu uso chapinha: o que há por trás 
disso?”. Disponível em: <http://www.periodicos.ufes.br/cnafricab/
article/view/9513/6518> Acesso em: 10 maio 2017.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo

pedido. Bom estudo!

1. Descreva como acontece o procedimento de escova nos fios de cabelo. 

2. Sobre os tipos de chapas/pranchas. Assinale a alternativa correta:

I - Chapas de cerâmica: esquentam rapidamente moldando o cabelo, 
alisam deixando-o brilhante e saudável.

II - Chapa de titânio: é um elemento natural que reage ao calor e neutraliza 
a eletricidade. Os íons negativos produzidos são emitidos e funcionam 
para secar o cabelo desde o interior do eixo ao seu exterior. Esse 
processo permite a chapinha aquecer o cabelo mais rapidamente que as 
outras chapinhas. Quando aplicada, fecha as cutículas do eixo do cabelo 
permitindo o alisamento, elimina a eletricidade estática, dando aparência 
de brilho natural e saudável.
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III- Chapa de metal: essas chapas não esquentam muito rápido e quando 
esquentam não o fazem equilibradamente, provocando pontos sensíveis 
nas chapas e podendo queimar os cabelos. Essas chapas frequentemente 
causam danos, deixando o cabelo com aparência de não saudável.

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I e III estão corretas.

c) Apenas II está correta.

d) Todas estão incorretas.

e) Apenas I está correta.

3. Sobre o ato de secar os cabelos. Seria correto afirmar que:

I - Lisos: a velocidade do secador deve ser alta, com jato de ar forte, finalize 
com o jato de ar frio.

II- Ondulados: comece com o difusor em potência baixa. Depois troque o 
difusor por um bico e vá modelando as mechas enquanto seca com o ar 
quente.

III- Cacheados: passe um ativador de cachos nos cabelos. Utilize o difusor 
para secar o cabelo cerca de 10 minutos, faça uma pausa e amasse os 
cachos para distribuir a umidade, volte a secar com o difusor.

a) I e III estão corretas.

b) Apenas III está correta.

c) I, II e III estão corretas.

d) II e III estão corretas.

e) Apenas I está correta.

4. Descreva sobre o passo a passo da escova volumosa.

5. Descreva sobre os modelos de escovas existentes no mercado.

FINALIZANDO

Neste tema, abordamos sobre a origem das escovas, secadores 
e chapas. Além de conhecer as diferenças de cada modelo e cerdas 
de escova existentes no mercado, também abordamos as técnicas 
empregadas para o procedimento de escovar os fios, para deixá-los 
com formas distintas.
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Desse modo, torna-se fundamental sempre estar atualizado 
sobre a diversidade de escovas, secadores e chapas que existem 
no mercado e a importância do seu uso correto para a obtenção 
de um procedimento preciso e de excelente qualidade, visando a 
satisfação do cliente.

Tendo sempre em vista a importância do conhecimento de 
todos para atuarem como ótimos profissionais.

É de suma importância que todos nós, profissionais da área do 
embelezamento, prestemos um serviço de qualidade, dando toda 
atenção para o nosso cliente para que, desta maneira, ele seja 
fidelizado junto aos nossos serviços.

Espero que este material auxilie da melhor maneira.

Um abraço e até logo.

Professora Claudia Stoeglehner Sahd.

Brushing: palavra inglesa que significa escovando.

Frizz: do inglês “frisar”. Nos cabelos, são identificados como os fios 
que ficam desalinhados.

Íons negativos: são átomos que recebem elétrons e ficam carregados 
negativamente.

Led: Diodo Emissor de Luz, também conhecido pela sigla LED. 
Usado no secador, é uma luz azul e natural que ajuda no processo de 
hidratação, tem ação bactericida, deixa os fios mais brilhantes.

Protótipo: primeiro modelo, que está em fase de teste, estudo ou 
planejamento.

Reversível: cuja função pode ser alterada.

Termoativo: creme ou spray que cria uma película de proteção na 
fibra capilar e hidrata os fios com substâncias nutritivas, protegendo os 
fios do calor do secador e chapa.

GLOSSÁRIO
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Convite à leitura
Seja bem-vindo ao Tema 6.

Neste tema você ficará por dentro dos penteados, alongamentos, 
perucas e apliques existentes no mercado do embelezamento 
capilar. Desse modo, é preciso que você obtenha conhecimento 
sobre os penteados, como se originaram, seus principais estilos e 
como são realizados.

Por fim, espera-se que você possa estar sempre atualizado sobre 
a diversidade de técnicas de alongamento, perucas e apliques. 
Tendo em mente a diferença entre cada um e seus tipos distintos, 
além de saber observar e entender o fator que está levando seu 
cliente a usá-lo.

Por isso, se torna essencial também a aquisição do conhecimento 
em relação ao transplante capilar, uma técnica médica que ganha 
muitos adeptos que buscam nesse procedimento cirúrgico o fim da 
calvície. Portanto, se torna fundamental para qualquer profissional 
que trabalhe com a saúde capilar e o bem-estar das pessoas o 
entendimento sobre o assunto proposto.

Sintam-se à vontade para fazer uso de uma ferramenta 
importantíssima que é o fórum, um local onde vocês, alunos, podem 
compartilhar experiências e postar suas dúvidas.

Um ótimo estudo a todos!
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Tema 6

Penteados, alongamentos, 
perucas e apliques

Penteados

O profissional do embelezamento capilar pode ter o conhecimento 
de vários tipos de penteados quando se alia o conhecimento existente 
às novas tendências do mercado, seus instrumentos de trabalho 
(pentes, escovas, secador, grampos, etc.) e produtos cosméticos 
que são adequados aos diferentes tipos de cabelos. Dessa maneira, 
além do conhecimento das técnicas de penteado, o profissional deve 
ter o conhecimento acerca dos cosméticos que podem auxiliar no 
desenvolvimento dos penteados.

Dentre os produtos cosméticos utilizados para auxílio dos 
penteados podemos citar: ativadores de cachos, mousses, sprays e 
géis fixadores.

• Ativadores de cachos: Possuem elevado poder hidratante 
e leve fixação. Podem ser soluções ou géis fluidos, 
contendo glicerina ou outros umectantes associados a 
agentes hidratantes e silicones. Sendo utilizados em cabelos 
encaracolados ou com pós-permanente, tendo como 
objetivo ressaltar os cachos.

• Mousses: encontrados em embalagens aerossol. Como são 
encontrados na forma de espuma, podem ser utilizados nos 
cabelos úmidos ou secos. Contendo ativos condicionantes, 
como proteínas, silicones e polyquaternium. Sendo 
excelentes para conferir corpo e volume, fixando a forma 
global dos cabelos. Existe uma grande variedade desses 
produtos, com diferentes níveis de condicionamento, 
fixação, flexibilidade e dureza. O produto está na forma 
líquida dentro da embalagem, mas, ao passar pela válvula, 

POR DENTRO DO TEMA
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forma uma espuma (em virtude da presença de tensoativos 
e da compatibilidade com o propelente).

• Sprays: utilizados para fixar o penteado, mantendo os 
cachos após sua formação e reduzindo a estática. Podendo 
proporcionar volume quando utilizados durante o penteado 
e aplicados próximo da raiz. Sendo ótimos para acentuar 
detalhes. A aplicação dos sprays deve ser feita com os 
cabelos secos, podendo ser usados durante penteado, para 
modelar, ou a uma distância de 20 cm dos cabelos já prontos 
para fixação. Encontrados em embalagens especiais do tipo 
pump ou garrafas plásticas que produzem uma névoa grossa 
ou aerossóis, essas embalagens são metálicas e produzem 
uma névoa mais fina e são mais práticos e de custo mais 
elevado. Antigamente era conhecido com o nome de laquê.

• Géis fixadores: se o objetivo do penteado é obter uma 
modelagem com fixação e proporcionar um brilho molhado, 
o uso dos géis é a melhor escolha.

Figura 6.1 | Mousse para cabelos 

Fonte: <http://www.minhavida.com.br/beleza/galerias/12486-aprenda-a-fazer-cachos-nos-cabelos-com-bobes>. 
Acesso em: 21 jun. 2017.

No procedimento de penteados realizados nos centros de 
embelezamento capilar, vários produtos para fixação são utilizados 
para melhores resultados. Os produtos para fixação são divididos em 
três intensidades distintas, como:
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Fixação suave: proporciona que o cabelo seja modelado, mesmo 
após o penteado ter sido finalizado, por exemplo, proporcionar 
volume na raiz ou ajustar uma franja. O efeito dos produtos com 
fixação suave é eliminado após o ato de pentear os cabelos.

Fixação média: os produtos necessitam ser aplicados somente 
após o penteado ter sido finalizado. Atuam como finalizadores e seus 
efeitos perdem ação apenas com o ato de pentear os cabelos.

Fixação máxima: os produtos com fixação máxima causam 
uma rigidez nos cabelos. Sendo utilizados em penteados artísticos, 
moicanos, tranças, em determinados tipos de topetes e na 
modelagem das laterais dos cabelos. Os cabelos que passaram pela 
fixação máxima ficam impecáveis por quase uma semana inteira. O 
efeito das resinas de fixação máxima nos cabelos só é eliminado após 
a lavagem.

Dessa maneira, não se torna necessária uma aplicação exagerada 
de produto para que se consiga uma fixação maior, mas sim, fazer a 
escolha de um produto que possua uma fixação máxima, de modo 
a se conseguir o efeito desejado aos cabelos. O uso exacerbado de 
produtos de fixação pode acarretar um aspecto oleoso e pesado 
aos cabelos.

Figura.6.2 | Penteado sendo realizado com uso de fixador

Fonte: <https://particularites.com.br/tag/babyliss/>. Acesso em: 21 jun. 2017.

O uso de produtos como a resina tem mostrado grande eficácia 
nos penteados, pois auxilia a manter a fixação independentemente 
da umidade relativa do ar.



T6 - Penteados, alongamentos, perucas e apliques108

Já para que se consiga manter o brilho no penteado, podemos 
utilizar umectantes em géis aquosos. O brilho visualizado nos 
cabelos é manifestado por uma propriedade óptica dos fios, a 
reflexão parcial da luz. A água presente dentro dos umectantes em 
géis aquosos fornece o brilho molhado aos cabelos.

Estilos de penteados

No mercado da beleza capilar são inúmeros os estilos pelos 
quais podem se criar e desenvolver métodos diferentes e variados 
de penteados. Dentre esses estilos temos: as tranças, os coques e 
os moicanos.

Tranças: o ato de trançar os cabelos tem início desde a pré-
história, os primeiros indícios do uso das tranças foram notados em 
estátuas, como a Vênus de Brassempouy e a Vênus de Willendorf, 
datando de cerca de 22.000 a.C.

Figura 6.3 | Estátua da Vênus de Brassempouy

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Vênus_de_Brassempouy>. Acesso em: 6 jun. 2017.

No Egito, Cleópatra separava seus cabelos fazendo tranças, 
pessoas que possuíam muitas tranças nos cabelos demonstravam 
sinal de riqueza. Os pelos da barba trançados tinham significado de 
proximidade com as divindades. Por outro lado, nas crianças era 
habitual que fosse raspada a cabeça. Alguns, no entanto, mantinham 
uma mecha para que se tivesse a possibilidade de trançar.
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No Império Romano, Grécia antiga e na China, as tranças eram 
também muito utilizadas e tinham seus significados diferentes.

Na década de 70, as tranças ganharam reconhecimento, 
se tornando um clássico dos penteados. Isso se deve às tranças 
afro, que obtiveram um grande reconhecimento na época. Nos 
dias atuais, as tranças se tornaram e se destacaram por ser um 
dos penteados mais procurados e elaborados que existem, com 
inúmeras formas distintas.

A trança se caracteriza por ser um tipo de estrutura feita com o 
cabelo que é utilizado como padrão de entrecruzar algo e que é 
caracterizado por três ou mais tecidos ou cabelos.

Fáceis e práticas, as tranças aparecem como uma solução à 
monotonia de penteados e podem ser usadas durante o dia ou à 
noite, já que dão um ar elegante e clássico a qualquer produção.

As tranças são também ótimas soluções para penteados de 
formaturas e casamentos. Clássicas e românticas, as tranças podem 
ser feitas de diversas maneiras: soltas, embutidas, em espinha de 
peixe, laterais ou também para arrematar o penteado, como uma 
tiara trançada ou um coque.

Figura 6.4 | Estilos diferentes de tranças

Fonte:  <http://mimpit.com.br/penteadoscom- tranca/>. Acesso em: 6 jun. 2017.

Moicano: teve início com o corte de cabelo originado pelos 
povos indígenas, mas foi extremamente utilizado também pelos 
povos moicanos, iroqueses e cherokees.
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O estilo tem como característica uma "crista" no meio da 
cabeça, já as laterais eram raspadas (embora, na história mostre 
que os indígenas arrancavam os cabelos das laterais ao invés de 
os rasparem).

No fim da década de 1970 e o início da década de 1980, o corte 
moicano foi inserido e adotado pelos punks que se mostravam 
influenciados por bandas, cujos líderes foram precursores do corte 
de cabelo.

A inserção do moicano nos penteados se deu por volta dos anos 
60, o estilo passou a ser utilizado pelas mulheres, que precisavam 
ser notadas.

Os moicanos foram adaptados ao estilo feminino, apresentando 
um grande volume na parte superior do cabelo.

Figura 6.5 | Estilo moicano, povo indígena

Fonte: <http://espacosidney.zip.net/arch2012-07- 22_2012-07-28.html>. Acesso em: 6 jun. 2017.
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Figura 6.6 | Estilo moicano anos 60

Fonte:  <http://celebs-place.com/photos/brigitte-bardot/pic-525069.html>. Acesso em: 21 jun. 2017.

Coque: na Grécia antiga foram as mulheres que deram origem 
ao penteado que conhecemos hoje como coque. Os cabelos 
longos eram puxados para trás e prendidos de maneira que 
ficassem frouxos em um modelo chamado coque chignon. Depois 
de algum tempo, passaram a utilizar coques redondos, além de 
ondularem os cabelos para conseguir um efeito mais volumoso. 
Esse estilo é muito utilizado nos penteados da atualidade.

Figura 6.7 | Modelos de coques da Grécia

Fonte:  <http://por-trasdamake.blogspot.com.br/2012_08_01_archive.html>. Acesso em: 21 jun. 2017.
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Alongamentos

Um dos fatores que mais incomodam as mulheres é o fato 
de os cabelos demorarem muito tempo para crescer, por esse 
motivo, algumas pessoas procuram meios alternativos para driblar 
esse fato. Portanto, as mulheres têm um certo medo de cortar 
os cabelos e de acabarem não gostando do resultado final, assim 
os profissionais ficam apreensivos com o resultado do corte e a 
reação que a cliente terá.

A indústria da beleza cresce cada dia mais, e com isso vem 
proporcionando e satisfazendo o desejo das consumidoras que 
querem os cabelos compridos, desse modo foi criada a técnica 
de extensão capilar ou megahair. Assim, se torna essencial que o 
profissional e o cliente estejam bem informados sobre a aplicação, 
para que aconteça um bom resultado final.

Extensão ou alongamento capilar significa prender ou colar 
ao cabelo original mechas de cabelo natural ou sintético, quantas 
forem necessárias para dar o efeito desejado.

Tipos de alongamento capilar

Megahair: é a extensão capilar com cola. Para efetuar o 
alongamento, recomenda-se ter no mínimo dois centímetros 
de cabelo original. Se for menor, ficarão visíveis as ligações dos 
cabelos falsos com os originais. As mechas são emendadas ao 
cabelo original com uma cola aquecida e derretida, para isso é 
utilizada uma pistola de aplicação. Os cabelos com megahair 
podem ser tingidos, mas a coloração não pode ser realizada no 
mesmo dia da aplicação.

Figura 6.8 | Megahair

Fonte:  <mega-hair-e-uma-boa-opcao>. Acesso em: 6 jun. 2017.
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Interlace: é a extensão capilar com mechas entrelaçadas ao fio 
original. Sendo necessário que o cabelo original tenha no mínimo 
dez centímetros de comprimento para fazer o interlace. Cada 
tira de cabelo a ser aplicada é entrelaçada ao cabelo original e 
amarrada com uma linha de látex. Existe ainda uma variação dessa 
técnica, com o cabelo original faz-se uma trança nagô bem fina e 
rente ao couro cabeludo, nela se costuram as mechas do interlace. 
Para isso é utilizada uma linha de náilon e uma agulha de tapeçaria 
ou uma agulha grossa de costura.

Figura 6.9 | Interlace

Fonte:  <http://www. blogdapreta.com.br/2014/08/metodo-megahair-de-entrelacamento.html>. Acesso em: 
6 jun. 2017.

Tela costurada: indicada para quem tem cabelo curto e quer 
fazer alongamento de cabelos com resultado natural. Essa técnica 
consiste em unir os fios do alongamento com os fios naturais, por 
meio de uma tela que é costurada rente ao couro cabeludo.

O método da tela costurada fica imperceptível e natural, além 
de não ter problemas com o calor da chapinha ou secador, já que 
não é usada cola para prender os novos fios. 

O alongamento deve ser retirado e refeito num período 
que varia de seis a oito semanas, para que os cabelos recebam 
hidratações. É essencial realizar a retirada do alongamento, pois 
a falta dessa precaução pode gerar fungos e, consequentemente, 
queda dos cabelos ou enfraquecimento.
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Figura 6.10 | Tela costurada

Fonte:  <http://acordarbela.com/tipos-de-alongadores-de-cabelo.html>. Acesso em: 6 jun. 2017.

Microlink: reduz ao mínimo os danos causados ao cabelo 
natural, pois utiliza anéis feitos de alumínio para prender os fios do 
alongamento aos fios naturais. Esse procedimento leva cerca de 
duas horas para ser realizado e a manutenção deve ser feita a cada 
três a quatro meses.

Mas possui um ponto negativo: as mechas caem mais 
facilmente, mesmo antes de três meses de manutenção, debaixo 
dos anéis o cabelo tende a embolar ou mofar, caso seja submetido 
à umidade ou acumule produtos químicos.

Figura 6.11 | Microlink

Fonte: <http://hairatelier. com/2016/05/14/alongamento-de-cabelo-microlink/?v=19d3326f3137>. Acesso em: 
6 jun. 2017
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Cuidados necessários para o alongamento

Qualquer que seja a técnica realizada, é preciso tomar alguns 
cuidados após o alongamento dos cabelos para garantir que os 
fios permaneçam intactos e saudáveis até a manutenção.

- Hora de Lavar: cuidado para não embaraçar e embolar os 
fios. O xampu deve ser aplicado no couro cabeludo e deixar que 
escorra pelos fios, não massageando o topo da cabeça.

- Hidratação: a hidratação é fundamental a cada 15 dias, para 
devolver o brilho e movimento aos fios, a aplicação deve ser 
delicada. Evite aplicar óleo próximo à raiz do cabelo para evitar 
que as mechas se soltem.

- Pentear: é necessário ter cuidados, pentear delicadamente 
começando pelas pontas e só então para o comprimento do 
cabelo, com escovas de cerdas macias.

- Altas temperaturas: evite o calor de chapa ou secador na área 
entre o aplique e o cabelo natural. Mantenha o secador a uma 
distância de 15 centímetros.

Se o seu couro cabeludo começar a coçar demais, sentir 
ardência ou perda excessiva dos fios, é necessário que se procure 
um profissional para que ele possa analisar. Sendo às vezes possível 
que o cliente possua algum tipo de reação alérgica. Evite deixar ou 
dormir com os cabelos molhados, podendo ocasionar fungos e 
caspas, resultando na quebra, enfraquecimento e perda do brilho 
do seu cabelo.

Informações necessárias antes do alongamento capilar

- O alongamento não pode pesar mais ou ser mais denso que 
a mecha natural em que ele ficará preso. Quanto mais pesado, o 
cabelo pode ficar danificado, causando quebra do fio natural.

- O alongamento precisa ser aplicado apenas por um profissional, 
que avaliará seu cabelo indicando qual a melhor técnica.

- Prefira o alongamento de mechas de cabelo natural (cabelo 
humano), os artificiais (cabelo sintético) não podem ser tingidos 
nem receber aquecimento.

- É preciso fazer manutenção, essa será variada de acordo com 
o ritmo do crescimento do cabelo.
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- Todos os alongamentos danificam os fios, por isso é importante 
a realização de hidratação constante.

Perucas

O uso de perucas teve início entre os aristocratas, pois só estes 
usavam perucas. Tendo início com Luís XIV (1638- 1715), rei da 
França. Durante seu governo, o monarca adotou a peruca para 
esconder a calvície. O restante da nobreza aderiu à ideia e o uso se 
tornou comum.

Dessa maneira, a peruca começou a demonstrar as diferenças 
sociais entre as classes, tornou-se sinal de status e prestígio. Mas, 
por mais elegante que parecesse ao pessoal da época, a moda das 
perucas também tinha seu lado negativo, como: proliferação de 
todo tipo de insetos e animais (baratas e camundongos).

Figura 6.12 | Perucas antigas

Fonte: <http://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL918093-16107,00-PERUCAS+ANTIGAS+ERAM+F
EITAS+COM+CRINA+DE+CAVALO+E+DE+BODE.html>. Acesso em: 6 jun. 2017.

No Egito antigo, homens e mulheres de todas as classes sociais 
usavam perucas como um disfarce para as cabeças raspadas, 
por causa de uma epidemia de piolhos. Ainda hoje os juízes dos 
tribunais ingleses usam as perucas de cachos brancos, típicas da 
nobreza europeia.
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Para as pessoas que gostam de mudar o visual sem se preocupar 
em prejudicar o couro cabeludo e cabelos, a peruca é um acessório 
indispensável. Podendo mudar o visual da maneira que achar 
melhor: curtos, médios ou longos e ainda escolher a cor que mais 
agrada (loiros, vermelhos ou escuros). Seu uso hoje se deve a fatores 
como: perda parcial ou total dos cabelos, tratamentos de doenças, 
estética e moda.

Podemos encontrar perucas tradicionalmente feitas de dois tipos 
distintos: cabelo humano e cabelo sintético.

Cabelo humano: podem ser fabricadas com cabelo virgem (não 
passaram por nenhuma química), sendo de melhor qualidade, ou 
cabelo processado (tingido, descolorido, alisados, etc.) que passou 
por algum processo químico. Podem ser estilizadas, com mais 
mobilidade, podem ser tingidos e passar por secador, chapa ou 
babyliss. Sua durabilidade é de cinco anos.

Cabelo sintético: são desenvolvidos em laboratório industrial, 
feitos de fibras de fios acrílicos ou náilon. O estilo e formato 
costumam ser menos mutáveis para fazer grandes alterações na 
peruca. Não apresentam a mesma durabilidade dos cabelos naturais, 
podendo ser de três a seis meses. Os cuidados devem ser maiores, 
pois esses fios normalmente não resistem ao calor e nem quando 
submetidos à química.

- Método de produção: cada peruca tem uma particularidade em 
sua confecção, no que diz respeito à forma de fabricação. Sendo 
confeccionadas à mão ou à máquina.

Confeccionadas à mão: são perucas que costumam ter uma 
touca mais fechada e seu tecido macio. Os fios de cabelo são 
tecidos manualmente fio a fio, portanto sua fabricação se torna mais 
demorada, cerca de 15 a 20 dias. O resultado fica natural, podendo 
dividir o cabelo para qualquer lado.

Confeccionadas à máquina: são fabricadas em grande escala. 
A tela das perucas feita à máquina não leva um tecido tão macio, 
porém a mesma é confortável. Não esquenta, pois a tela é mais 
aberta e a quantidade é menor de cabelo, se tornando mais leve. 
Os cabelos são costurados sobre a touca em uma única direção, 
dificultando fazer alterações na peruca.
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Tipos de perucas

Lace front: na área frontal possui 5 cm de tela (lace) dando 
naturalidade, o restante é costurado num tecido cheio de orifícios 
por onde o cabelo é costurado. Não deixando o cabelo natural 
abafado.

Full lace: deve ser feita na medida da cabeça da cliente e colocada 
com uma cola especial. É uma prótese feita fio a fio em toda a área 
da cabeça e com uma tela (lace) fina. Proporciona naturalidade.

U-part: esta peruca possui uma abertura em forma de U podendo 
ser na parte central, direita ou esquerda. Esse orifício serve para 
colocação da peruca, passando as mechas do cabelo natural para 
fora, a parte de dentro onde fica localizada a abertura é composta 
por grampos tic tac, fazendo com que a aparência fique mais natural.

Figura 6.13 | Lace Front e Full Lace

Fonte: <http://www.mundolacewig.com.br/2011/12/full-lace-silk-toplace-front-wig-full.html>. Acesso em: 6 
jun. 2017.

Apliques

Muito utilizados por mulheres que têm cabelo curto, ralo ou fios 
finos, podendo ser utilizados como mechas no fio para dar mais 
volume e proporcionar luminosidade. Os apliques são soluções 
práticas e versáteis para quem deseja mudar o visual de forma rápida.

Tipos de apliques

Tic Tac: é a forma mais rápida, segura, prática e econômica 
para se alongar os cabelos, tem a liberdade de usar quando quiser. 



T6 - Penteados, alongamentos, perucas e apliques 119

O aplique de tic tac é composto por presilhas, que são de ferro 
e possuem a cor do cabelo, ficando assim imperceptíveis. Como 
não é preciso ser colocado por um profissional, também não há 
manutenção regular, como é o caso das técnicas fixas.

O modelo dos apliques de tic tac pode variar em comprimento, 
peso, textura e cores, e apresentam formas diferentes, como: rabo 
de cavalo, trança, coque, franja e mechas coloridas – são facilmente 
colocados, pois vêm com presilhas, velcros, faixinhas ou pentes.

Adesivos: essa técnica é buscada por quem deseja fios mais 
longos e volumosos, com um método rápido e eficaz. Consiste 
em aplicar uma faixa larga de cabelos entre os seus fios naturais, 
próximo ao couro cabeludo. Essa fita é composta por uma fita 
adesiva com cola de queratina, que tem alta aderência, fixada muito 
bem ao cabelo, com o tempo a cola perde sua aderência, sem 
oferecer danos aos fios.

O tempo de aplicação é de 30 minutos, esse procedimento não 
deixa nenhum tipo de saliência no couro cabeludo e tem duração 
de dois a três meses. Ao fazer uso do aplique com cabelos naturais, 
esses podem passar por processos como chapa, secador, babyliss, 
tintura e penteados.

Figura 6.14: Aplique de adesivo

Fonte:  <http://www.wonderful-life.co.uk/zen-extensions-13th-february-2017-5740.html>. Acesso em: 6 jun. 
2017.

Transplante capilar

O transplante capilar é uma opção para homens e mulheres 
contra a queda de cabelo. Os avanços na tecnologia permitem 
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resultados cada vez mais naturais e procedimentos mais rápidos.

Na medicina a palavra implante se refere a peças artificiais que 
são inseridas ao corpo. Como os folículos são partes naturais do 
nosso corpo, o certo é dizer que eles são transplantados (assim 
como o coração, rim, etc.).

O transplante é um procedimento cirúrgico no qual os folículos 
capilares de uma área doadora (mais densa e cheia de cabelos) são 
transferidos para uma área receptora (menos densa que a área doadora).

Essa técnica é feita para melhora do aspecto da calvície 
tradicional, causada pela Alopecia Androgenética. A principal área 
doadora fica na parte de trás da cabeça, onde os fios são menos 
sensíveis aos hormônios que causam essa forma de alopecia, os 
folículos transplantados continuam resistentes após a cirurgia.

Existem basicamente dois métodos de transplantes capilares: FUT 
(Transplante de Unidade Folicular) e FUE (Extração de Unidades Folicular).

FUT: técnica que retira uma faixa do couro cabeludo da área 
doadora, a partir da qual são selecionadas as unidades foliculares 
(agrupamentos naturais de até cinco folículos capilares) que serão 
implantados em pequenos orifícios feitos na área receptora.

FUE: esse método retira as unidades foliculares uma a uma, 
diretamente do couro cabeludo do paciente, com o auxílio de uma 
pequena ferramenta cilíndrica (como um canudo).

A inserção das unidades na área receptora é feita da mesma 
forma nos dois métodos. Há uma variação dessa técnica, na qual a 
extração das unidades foliculares é realizada por um robô, ajudando 
a aumentar a precisão e a qualidade do procedimento.

Figura 6.15 | Transplante FUT e FUE

Fonte: <http://www.drleandromauro.com.br/transplantecapilar4/>. Acesso em: 6 jun. 2017.
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Há uma queda do cabelo transplantado entre a segunda e a 
sexta semana após a cirurgia. Isso se dá porque quando a unidade 
folicular é retirada da área doadora, a sua alimentação sanguínea 
é interrompida. Não recebendo os nutrientes necessários para 
continuar produzindo os fios capilares, eles tendem a interromper o 
processo. Depois que o folículo já se encontra totalmente integrado 
à área receptora e a cirurgia é restabelecida, ele começa a produzir 
um novo fio, que deve aparecer entre o segundo e o quinto mês 
após o transplante.

Portanto, o ideal é fazer uma avaliação com o médico, 
que analisará cada caso. Só devendo realizar quando todas as 
informações forem esclarecidas, sem nenhuma dúvida sobre 
qualquer etapa do procedimento e dos resultados possíveis para o 
seu caso, se sentindo seguro em relação à qualidade da clínica e 
dos profissionais que realizarão o transplante.

Figura 6.16 | Áreas de transplante e folículos em aumento de 50x

Fonte:  <http://www.cirurgiaplasticanet.com/implante-capilar/>. Acesso em: 6 jun. 2017.
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ACOMPANHE NA WEB

Beleza Extraordinária

<http://www.belezaextraordinaria.com.br/tag/penteados_
t2/1>. Acesso em: 19 maio 2017. Acesse o site belezaextraordinária.
com.br , você conhecerá vários tipos de penteados.

Assista ao vídeo 18 truques de penteados para fazer em casa. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=c0hRIZWsjlI>. 
Acesso em: 19 maio 2017. Tempo de duração 04:54.

Assista ao vídeo passo a passo e tudo sobre o Megahair. 
Disponível: <https://www.youtube.com/watch?v=kYPUESbHgKk>. 
Acesso em: 19 maio 2017. Tempo de duração 15:23.

Cabelosecortes.com

<http://cabelosecortes.com/alongamento-de-cabelo/>. 
Acesso em: 19 maio 2017. Neste site cabelosecortes.com você 
vai encontrar diversos assuntos interessantes sobre alongamento 
de cabelos, assunto discutido neste tema.

Leia o artigo que aborda Comparação entre a técnica 
clássica de transplante de unidades foliculares e o transplante 
de fios longos (preview long hair). Disponível em <http://www.
rbcp.org.br/details/563/pt-BR>. Acesso em: 19 maio 2017.

AGORA É A SUA VEZ

Instruções:

Agora chegou a sua vez de exercitar seu aprendizado. A seguir, você

encontrará algumas questões de múltipla escolha e dissertativas. Leia

cuidadosamente os enunciados e atente-se para o que está sendo

pedido. Bom estudo!

1. No mercado da beleza capilar são inúmeros os estilos pelos quais pode-
se criar e desenvolver métodos diferentes e variados de penteados. Quais 
os três estilos de penteados mais utilizados? 
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2. No procedimento de penteados realizados nos centros de embelezamento 
capilar, vários produtos para fixação são utilizados para melhores resultados. 
Os produtos para fixação são divididos em três intensidades distintas, 
assinale a alternativa correta:

I- Fixação suave - proporciona que o cabelo seja modelado, mesmo após 
o penteado ter sido finalizado, por exemplo, proporcionar volume na raiz 
ou ajustar uma franja. O efeito dos produtos com fixação suave é eliminado 
após o ato de pentear os cabelos.

II- Fixação média - os produtos necessitam ser aplicados somente após 
o penteado ter sido finalizado. Atuam como finalizadores e seus efeitos 
perdem ação apenas com o ato de pentear os cabelos.

III- Fixação máxima - os produtos com fixação máxima causam uma rigidez 
nos cabelos. Sendo utilizados em penteados artísticos, moicanos, tranças, 
em determinados tipos de topetes e na modelagem das laterais dos cabelos. 
Os cabelos que passaram pela fixação máxima ficam impecáveis por quase 
uma semana inteira. O efeito das resinas de fixação máxima nos cabelos só 
é eliminado após a lavagem.

a) Apenas I e II estão corretos.

b) Apenas I e III estão corretos.

c) Apenas II está correto.

d) Todas estão corretas.

e) Apenas I está correto.

3. Para as pessoas que gostam de mudar o visual sem se preocupar em 
prejudicar o couro cabeludo e cabelos, a peruca é um acessório indispensável. 
Podendo mudar o visual da maneira que achar melhor: curtos, médios ou 
longos e ainda escolher a cor que mais agrada (loiros, vermelhos ou escuros). 
Seu uso hoje se deve a fatores, quais são esses fatores?

a) Perda parcial ou total dos cabelos, tratamentos de doenças, estética e moda.

b) Perda parcial ou total dos cabelos e tratamentos de doenças.

c) Estética e moda.

d) Uso de produtos inadequados, estética e moda.

e) Tratamento de doenças, uso de produtos inadequados e moda.

4. Descreva os tipos de apliques existentes no mercado.

5. O que é o transplante capilar?
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FINALIZANDO

Neste tema, abordamos os penteados, alongamentos, perucas 
e apliques existentes no mercado do embelezamento capilar. 
Conhecendo sobre os penteados, como se originaram, seus 
principais estilos e como são realizados. Além de aprendermos a 
respeito das técnicas de alongamento, perucas e apliques, suas 
diferenças e compreendendo o fator que leva mais pessoas a 
procurarem esses procedimentos.

Desse modo, torna-se fundamental sempre estar atualizado e 
obter o conhecimento em relação ao transplante capilar, quais os 
tipos de transplante capilar são utilizados e como acontece esse 
procedimento cirúrgico. Para isso, se procura sempre a obtenção do 
entendimento e a prestação de um serviço de excelente qualidade, 
visando a satisfação do cliente.

Tendo sempre em vista a importância do conhecimento de 
todos para atuarem como ótimos profissionais.

É de suma importância que todos nós, profissionais da área do 
embelezamento, prestemos um serviço de qualidade, dando toda 
atenção para o nosso cliente para que, desta maneira, ele seja 
fidelizado junto aos nossos serviços.

Espero que este material auxilie da melhor maneira.

Um abraço e até logo.

Professora Claudia Stoeglehner Sahd.
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Babyliss: é a ferramenta de modelação de cabelos para criar cachos.

Interlace: extensão dos cabelos pelo entrelaçamento de mechas 
naturais ou sintéticas aos fios originais.

Megahair: extensão dos cabelos pela colagem de mechas naturais 
ou sintéticas aos fios originais.

Microlink: uma espécie de anel de metal que não enferruja.

Mutável: que pode mudar; sujeito a mudança; alterável, mudável.

Nagô: era o nome que se dava ao iorubano ou a todo negro da Costa 
dos Escravos que falava ou entendia o iorubá
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