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 micropigmentação de sobrancelhas é um procedimento estético que Avisa corrigir falhas e preencher as sobrancelhas com uso de uma tintura 
especial – depositada na derme com uso do dermógrafo ou na última 

camada epidérmica com o indutor manual.

Além de preencher falhas e delinear as sobrancelhas, a técnica também é 
aproveitada para criar um novo design, de modo a valorizar a expressão e o olhar da 
cliente. 
O efeito de preenchimento também é prolongado, durando de seis meses a um 
ano. 

Mas, o que fazer quando o resultado do procedimento não agrada? 
Bem, são vários os problemas que podem surgir em uma micropigmentação mal 
feita. Veja alguns deles:
• Alteração da cor das sobrancelhas por conta da mistura de tinturas para 
sobrancelhas com tinturas para tatuagem;
• Desenho dos novos fios que não condizem com o formato definido das 
sobrancelhas da cliente
• Desenho muito grosseiro, marcado e hiperpigmentado.

Para resolver todos esses problemas, o uso de um despigmentante pode auxiliar 
na remoção da pigmentação anterior, permitindo ao profissional fazer novas 
correções nas sobrancelhas da cliente. 



É a busca pela remoção ou clareamento
parcial ou total de pigmento.

Existe hoje no mercado da estéticas 
métodos variados de remoção, que são elas

O QUE É DESPIGMENTAÇÃO?



 um método para despigmentar a pele e a sobrancelha, onde a aplicação de ácidos É(efeito peelling) que promovem a renovação celular, descamam a cútis e gradualmente, 
remove ou clareia a pigmentação.

Usa-se um ou mais agentes químicos na pele com o objetivo de afinar, esfoliar e regenerar os 
tecidos.

Essa técnica é adequada para procedimentos de micropigmentação, porem procedimentos 
que passaram por muitos retoques poderão não responder bem a essa técnica, sendo assim 
tendo a necessidade de conciliar outras técnicas de despigmentação.

Para realizar o procedimento, o profissional precisa ser habilitado, pois a falta de conhecimento 
e treino pode causar lesões serias e irreversíveis.

Despigmentação Segura com Ácido: O ácido usado na despigmentação é seguro e deve ser sempre liberado pela Anvisa. Ele é aplicado 
com dermógrafo ou indutor manual penetrando na pele e realizando um processo orgânico de expulsão dos pigmentos. É recomendado 
para todos os tons de pigmentos e é um tratamento, ou seja, em alguns casos é necessário mais do que 4 sessões ou até mesmo 
recomenda-se intercalar com a aplicação do laser. A vantagem em relação a despigmentação de sobrancelhas com laser é que o ácido 
agride menos a pele, não danifica os pelos existentes da sobrancelha e pode ser aplicado em todos os tipos de pele e tons de pigmento, 
desde que a pessoa não tenha alergia a nenhum dos ativos do ácido.

DESPIGMENTAÇÃO QUÍMICA

1 SESSAO DE DESPIGMENTACAO



 função do laser, nesses casos, é de fragmentar e destruir o pigmento das tinturas, Aque é absorvido pelo sistema imunológico e lentamente eliminado pelo sistema 
linfático como se fosse uma molécula estranha ao organismo.

Existem diversos tipos de laser no mercado, mas todos atuam com o mesmo princípio da 
despigmentação de tatuagem. O laser consegue chegar nas camadas mais profundas da 
pele, destruindo os pigmentos e fazendo com que o organismo se encarregue de eliminá-
los. Recomenda-se normalmente 5 sessões, mas em muitos casos é necessário mais do 
que isso. A vantagem em relação ao ácido é que o laser age em camadas mais profundas, 
porém agride mais a pele e pode fazer com que os pelos restantes das sobrancelhas 
caiam, por isso em alguns casos recomenda-se intercalar com a despigmentação com 
ácido. O laser costuma dar melhores resultados em sobrancelhas com tons pretos, 
azulados ou marrom, mas não com tons alaranjados, avermelhados, esverdeados ou 
rosados. Nesses casos a união com o ácido pode promover melhores resultados.
Outro detalhe importante, se você tem uma pele sensível, não vá em qualquer profissional, 
porque o laser manuseado por um profissional não habilitado, poderá acarretar sérios 
danos a pele.

O laser é fonte de calor e poderá gerar queimaduras serias em sua pele, se for aplicado por 
um profissional inexperiente.

DESPIGMENTAÇÃO A LASER



Os pelos caem após a remoção laser?

“Essa pergunta é a que todos fazem! Na verdade, o que 
acontece é que o pelo fica branco por alguns dias, mas 
pode voltar ao normal.”

Por que os pelos ficam brancos?

“A função do laser é buscar por pigmentos e despigmenta-
los, por isso ele tira a coloração tbm dos pelos já que ele não 
distingui o que é pelo ou pigmento. Pois nossos pelos tem o 
pigmento natural (melanina).

DESPIGMENTAÇÃO A LASER



onsiste na remoção do pigmento com sal.  Antigamente era feita de Cmaneira bem rudimentar com o esfregaço do sal sobre a tatuagem até 
lesão da pele com o atrito, seguido do curativo na lesão com sal em gaze 

umedecida por um dia, ou seja, seu objetivo era provocar uma agressão seguida de 
uma regeneração natural.  Após inúmeras sessões conseguia-se um clareamento 
ou remoção parcial.

Atualmente essa técnica passou ser utilizada com o dermógrafo e o sal.  Utiliza-se a 
combinação de água e sal na formação de uma solução salina para ser introduzida 
na pele com o dermógrafo.  Sua finalidade também é lesionar a pele com a solução 
e provocar um ressecamento na pele e esta ao se regenerar, expulsa o pigmento em 
forma de crosta.

Essa técnica é considerada rudimentar porque o sal na pele sempre produzirá 
ressecamento, desidratação dos tecidos seguida de formação de uma crosta grossa 
e seca no período de cicatrização
.
Existem restrições no seu uso porque pode ocasionar hiperpigmentação e 
queloide.

DESPIGMENTAÇÃO SALINA



 realizada com um aparelho chamado eletrocauterio, esse equipamento promove remoção superficial de endógenos melânicos É(manchas na pele) através de descargas elétricas baixa e controlada. Além disso, realiza a bioestimulação através da fototerapia a 
led. Esse procedimento migrou da área medica para estética.Os aparelhos profissionais promovem despigmentação em 

sobrancelhas, clareamento de manchas como melanose, efelides e manchas senis...

O micropigmentador utiliza um tipo de bisturi elétrico.
Na eletrocauterização, o tecido epitelial é destruído com a eletricidade e, depois da regeneração da derme, surge um novo tecido limpo e 
sem pigmentos. 
De fato, essa técnica é considerada uma das melhores por proporcionar resultados rápidos com poucas sessões. 

O profissional precisa ser habilitado para fazer o manuseio do equipamento pois o mesmo pode causar lesões e queimaduras graves e 
irreversíveis.

DESPIGMENTAÇÃO ELÉTRICA



tiliza plasma para estimular a pele e pode ser Uaplicada em várias regiões do corpo. 

No caso das sobrancelhas pigmentadas, o plasma cauteriza 
o tecido, ajudando a remover o excesso de pigmento 
depositado sobre a pele. 
Em suma, o aparelho – bastante moderno – produz plasma, 
o quarto estado da matéria, que é o resultado do 
aquecimento de um gás ionizado com íons e elétron 
quando entra em contato com o oxigênio.
Ao emitir ondas elétricas de corrente contínua ou 
alternada, o gerador de plasma atinge apenas o tecido 
epidérmico. 
Por isso, seus efeitos são mais superficiais e não provocam 
danos às camadas mais profundas, como os folículos 
pilosos.

O profissional precisa ser habilitado para fazer o manuseio 
do equipamento pois o mesmo pode causar lesões e 
queimaduras graves e irreversíveis.

DESPIGMENTAÇÃO COM JATO DE PLASMA 



PEELING QUÍMICO
 peeling químico é um tratamento feito a partir do uso de uma solução, composta por ácidos brandos, a qual, quando aplicada Osobre a pele, causa descamação e acelera o processo de renovação celular.

O procedimento é bastante procurado em clínicas dermatológicas e de tratamentos estéticos, pois é uma maneira eficaz de obter uma 
aparência mais saudável, brilhosa e uniforme da pele. Além disso, o peeling químico reduz oleosidade, cicatrizes, rugas de expressão e/ou 
manchas causadas pelo sol, clareamento de pigmento.

Na despigmentação é realizada com uma esfoliação na pele com dermógrafo ou lâmina, aplicando um blend de ácido específico. A 
quantidade de sessões varia com a quantidade de pigmento implantada na pele; ou seja, a profundidade e a intensidade do pigmento.  
As aplicações do ácido promovem a renovação celular, descamando a pele e gradualmente removendo a pigmentação do local. Ação do 
peeling químico na pele.
O ácido provoca um refinamento no tecido e isso sim influencia na implantação do pigmento. O blend é composto pelos ácidos:

1. Glicólico
2. Salicílico
3. Mandélico

É importante que o profissional busque sempre trabalhar com porcentagem Adequada para alcançar um bom resultado e não causar 
danos a pele.



PEELING QUÍMICO
O processo consiste em aplicar agentes químicos que destroem 
as camadas mais superficiais da cútis. Para que, então, ela se 
regenere e resulte em uma aparência mais uniforme e saudável.

O termo “peeling” pode ser traduzido como “descamação”. Por 
isso, o principal objetivo do peeling químico é a renovação 
celular. 

O procedimento é encontrado em três modalidades (que 
mostraremos no próximo tópico), as quais ajudam a esfoliar a 
pele e renová-la.

Tipos de Peeling Químico

Os três principais tipos de peeling químico são o superficial, 
médio e profundo. O superficial atua com uma descamação mais 
fina e deve ser realizado em séries. Já os peelings médios e 
profundos geram uma descamação mais intensa (com formação 
de crostas) e são feitos em aplicações únicas.



CLASSIFICAÇÃO
Os peelings podem ser classificados quanto à profundida- de 
em:

- muito superficiais: removem o extrato córneo – pro - fundidade 
de 0,06mm;

- superficiais: provocam esfoliação epidérmica − da cama- da 
granulosa até a basal (0,45mm);

- médios: atingem a derme papilar (0,6mm);

- profundos: atingem a derme reticular média (0,8mm). Quanto 
mais profundos, mais aparentes serão os resultados, porém 
aumentarão também os riscos e o desconforto no período após 
o procedimento.



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO PEELING QUÍMICO

Entre as vantagens obtidas com o tratamento, podemos citar:

• Eliminação de rugas e linhas de expressão;

• Redução das manchas de idade ou sol;

• Redução das cicatrizes de acne e acidentes;

• Renovação das camadas de pele;

• Redução da oleosidade da pele;

• Prevenção do aparecimento de cravos e espinhas;

• Aumento da produção de colágeno.



CUIDADOS PRÉ-PROCEDIMENTO E POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES

É importante destacar que, em todos os tipos de 
peeling químico, há riscos.  Em geral ,  é um 
procedimento seguro quando realizado por um 
profissional qualificado e experiente.

Apesar de ser raro, há risco de cicatrizes ou infecções. 
Em determinados tipos de pele, pode ocorrer uma 
mudança na tonalidade temporária ou permanente. 
Caso a pessoa já tenha tido herpes labial, há o risco de 
reativação.

Deve ser informado sobre gravidez,  uso de 
ant iconcepcionais  ou h istór ico  fami l iar  de 
descoloração acastanhada na pele. Esses fatores 
podem aumentar as possibilidades de que se 
desenvolva uma pigmentação anormal pós-
tratamento.

Entre os efeitos que podem acontecer após à aplicação 
dos agentes, podemos citar:

• Descamação da pele;
• Vermelhidão;
• Ardor;
• Irritação;
• Hiperpigmentação — pode aparecer manchas 

acastanhadas na nova camada de pele devido à 
exposição de luz solar;

• Cistos ou manchas brancas nas primeiras semanas;
• Infecção e cicatrizes.

Para concluir, é importante destacar que os resultados 
do peeling químico também dependem dos cuidados 
que o paciente terá após o tratamento.



PERGUNTAS E RESPOSTAS 
A micropigmentação sai completamente?
“A micropigmentação pode ser removida por completa, mas isso depende da 
quantidade de sessões, cicatrização e o trabalho de um bom profissional.”

Cada caso é um caso e vai depender de alguns fatores como a cor do pigmento a 
ser retirado, a profundidade em que esse pigmento foi aplicado, as condições e 
cor da pele entre outros fatores que só são detectados em uma avaliação 
técnica. Mesmo em casos em que se obtém bons resultados, nem sempre é 
possível remover completamente, porém, não é necessário que haja 100% da 
remoção para fazer uma nova micro pigmentação das sobrancelhas. 

Qual é o intervalo ideal entre uma sessão e outra?
“O intervalo entre uma sessão e outra depende da cicatrização que cada 
pessoa tem, normalmente é de 40, 60 ou até 90 dias.”

A remoção da micropigmentação dói?
“O procedimento costuma causar um certo incômodo e sua intensidade 
varia de pessoa para pessoa, mas é um processo muito rápido.das 
sobrancelhas.

Quem não pode fazer despigmentação de sobrancelhas?
Gestante, lactantes e pessoas em tratamentos quimioterápicos de 
combate ao câncer. Mesmo que você não se enquadre em nenhum dos 
casos contraindicados, procure um profissional para uma avaliação.

O que não fazer em casos de insatisfação com micropigmentações:
Não siga métodos caseiros. Tenho visto dicas irresponsáveis pela internet 
de sugestões para remoção em casa. Peelings caseiros, esfregar bucha e 
outras técnicas caseiras que prefiro nem citar, podem agravar a situação 
e causar danos permanentes a pele. Procure sempre um profissional 
qualificado para ao menos ouvir uma opinião de quem tem experiência. 



CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO
Após uma sessão de despigmentação, para evitar 
qualquer  transtorno e  garantir  resultados 
satisfatórios, a lista de cuidados com a região 
aumenta. São eles:

- Evitar exposição direta e prolongada ao sol nos primeiro 30 dias;
- Não realizar nenhum tipo de procedimento nas sobrancelhas 
enquanto estiver despigmentando;
- Fazer o uso de maquiagem apenas 72 horas após o 
procedimento;
- Lavar o local somente com água fria e com sabonete antisséptico 
líquido;
- Evitar tocar e coçar a área;
- Não remover as 'casquinhas' que formarão nas sobrancelhas;
- Não usar quaisquer tipos de cosméticos no local (óleos, 
hidratantes, cremes antiidade, ácidos ou filtro solar oleoso);
- Não tomar banho de mar ou piscina nos primeiros 30 dias, pois o 
sal e o cloro agridem o local;
- Não comer: carne suína, chocolate, amendoim, frutos do mar, 
alimentos gordurosos em geral e alimentos ácidos;
- Não consumir bebidas alcoólicas (principalmente destilados) na 
primeira semana após o procedimento;

Informações Adicionais:

· O tempo para concluir a despigmentação varia de caso para caso, 
dependendo diretamente da técnica utilizada, do tamanho, da cor, da 
forma e do local do pigmento;
· Eventualmente, alguns dos métodos para remoção de pigmentos 
podem deixar marcas, por isso devem ser realizadas por profissionais com 
experiência nesses procedimentos, com referências de trabalhos e clientes;
· Os procedimentos são indicados para as pessoas que sofrem com 
sobrancelhas esverdeadas, azuladas e com design indesejado, mas 
gestantes e lactantes não devem realizar nenhuma das técnicas. Nesse 
caso, é melhor esperar para remover a pigmentação.



VOCÊ FAZ UMA
 NOVA VIDA

 FAZENDO NOVAS
 ESCOLHAS
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