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Todas as informações contidas neste guia são provenientes de minhas experiências pessoais com 

os cursos nacionais e internacionais que fiz e com os atendimentos que realizei. Embora eu tenha 

me esforçado ao máximo para garantir a precisão e a mais alta qualidade dessas informações e 

acredito que posso ajudar uma boa parte dos profissionais da área de micropigmentação que 

muitas vezes sai do curso básico e não tem muitas referências, porém nenhuma dessas 

informações foi cientificamente testado e comprovado, e eu não me responsabilizo por erros ou 

omissões. Sua situação e/ou condição particular pode não se adequar perfeitamente aos métodos 

e técnicas ensinados nesse livro. Assim, você deverá utilizar e ajustar as informações deste livro 

de acordo com sua situação e necessidades.  

Todos os nomes de marcas, produtos e serviços mencionados neste livro são propriedades de 

seus respectivos donos e são usados somente como referências. Além disso, não há intenção de 

ISENÇAO DE RESPONSABILIDADE 
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difamar, desrespeitar, insultar, humilhar ou menosprezar você leitor. Caso haja qualquer 

interpretação, eu gostaria de deixar claro que não houve a intenção nenhuma de minha parte em 

fazer isso. Caso você acredite que alguma parte deste livro seja de alguma forma desrespeitosa ou 

indevida e deva ser removida ou alterada, pode entrar em contato diretamente comigo através o 

e-mail: contato@gbmicropigmentacao.com 

 

 

Este livro está protegido por leis autorais. Todos os direitos sobre o livro são reservados. 

Você não tem permissão para vender este livro nem para copiar/reproduzir o conteúdo em sites, 

blogs, jornais ou quaisquer outros veículos de distribuição e mídia. Qualquer tipo de violação dos 

direitos autorais estará sujeita a ações legais. 

Por Graziella Borges  

DIREITOS AUTORAIS 

mailto:contato@gbmicropigmentacao.com
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INTRODUÇÃO 
Você já se perguntou por que algumas clientes,  o pigmento dura e outras não?  

Por que algumas clientes sangram e outras não? 

E Por que em algumas  clientes  implanta  uma cor e fica outra na pele? 

Pois é, todas essas perguntas tem respostas . Inclusive eu só comecei a entender as 

respostas depois que comecei a pesquisar sobre o assunto, (eu achava que sabia de 

pele) então só depois fui entender que estudar  sobre Pele na Micropigmentação se 

torna indispensável. 

Eu como já tinha trabalhado na área da saúde vivenciei as escaras (ferida aberta em 

pessoas acamadas) de perto, depois trabalhei como acupunturista, professora de 

curso técnico e por  último quando trabalhei como fisioterapeuta em clínica de 

depilação a laser  acompanhava  o processo de regeneração de pele praticamente 

uma rotina diária visto que queimadura de laser é um processo complexo a sua 
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regeneração. Mesmo com essa experiência sobre sistema tegumentar, eu  não tinha 

todas as respostas e comecei a pesquisar e estudar  mais  sobre o assunto e vi  que 

Pele na Micropigmentação vai mais além do que a técnica tem que ter 

conhecimento. 

Esse e-book eu fiz um resumo do que pode estar acontecendo na pele das  suas 

clientes e o que você precisa saber para não ter mais dúvidas, quando o assunto for 

pele. 

Porque quando você faz o curso básico,  dificilmente vão te explicar esses macetes 

que você só aprende no dia a dia.  

Tudo tem uma razão de porque as coisas acontecem na vida das pessoas, pode ser 

que você não entenda agora porque está lendo esse e-book, mas no futuro saberá. 

Acredite nada é por acaso! 

Sem me alongar muito  mais, então vamos falar do que interessa! 
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PELE 

  O assunto que vamos abordar é a fisiologia da  PELE, 

sim vamos falar do nosso dia a dia. Para entender melhor 

como é a pele e como ela se divide. Quais são os tipos de 

pele e os fototipos para não errar na hora de pigmentar. 
Um bom profissional de micropigmentação sabe 

exatamente o que fazer se caso uma pele despigmentar 

mais  rápido do que o tempo esperado. 
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Fisiologia da Pele 

A Pele se  divide em Epiderme e Derme. Você pode até dizer que isso você já 

sabe que a Epiderme é a camada mais exterior que é formada por terminações 

nervosas e uma camada fina que é protetora, o que pouca gente sabe é que não 

possui vasos sanguíneos na epiderme, ou seja, qualquer coisa aplicada na 

epiderme não sangra. Então você consegue mensurar  qual a camada da pele 

que está sendo implantado o pigmento.  
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Quando eu fiz o curso básico, me falaram que o pigmento é introduzido na epiderme e 

por um bom tempo eu falava isso para as clientes, mas não é verdade, a região 

correta de se dizer é a DERME, nós micropigmentadores trabalhamos na camada 

Dérmica, mais precisamente na Derme Papilar.  

A Epiderme se divide em cinco camadas: Estrato córneo, estrato luminoso, estrato 

granuloso, estrato espinhoso e estrato germinativo (basal). 

VAMOS VER NA IMAGEM A SEGUIR: 
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ESTRATO CÓRNEO 

ESTRATO LÚMINOSO 

ESTRATO GRANULOSO 

ESTRATO ESPINHOSO 

ESTRATO GERMINATIVO 

DERME PAPILAR 
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Isso tem que ficar claro na sua mente de micropigmentador, pois são nessas cinco 

camadas que começa a degradação da cor, ou seja, você deposita o pigmento e 

conforme ele vai  se aprofundando nas camadas da pele, a cor vai mudando seu tom.  

Dependendo do pigmento você deposita um tom de pigmento e realça outro na 

pele, eu vivenciei  isso na prática, portanto nada de se desesperar se o pigmento 

começar a mudar de cor durante o implante, só aguardar que revela a cor desejada.   

Se você acha que estou falando besteira ou já sabia acho melhor você nem terminar 

de ler esse e-book, pois eu também achava que sabia muito de pele por ter feito 

especialização e quando fiquei  sabendo disso foi a minha maior surpresa, eu fiquei 

pasmem com tanta informação. 

 Quanto mais se aprofunda a agulha na pele, mais o pigmento perde sua capacidade 

de reflexão ótica, alterando sua cor visual e noção de dimensão, explica-se porque 
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expande o fio em alguns trabalhos. Voltando a falar da pele: A Epiderme é um epitélio 

multi estratificado formado por várias camadas de células achatadas e justapostas. A 

camada mais interna é denominada epitélio germinativo, é constituído por células que 

se multiplicam com continuidade; dessa maneira, as novas células geradas empurram 

as mais velhas para cima, em direção à superfície do corpo. Conforme isso vai 

acontecendo, esse envelhecimento das células epidérmicas, tornam se achatadas e 

passam a fabricar e a acumular dentro de si uma proteína resistente e impermeável, a 

queratina.        

A queratina é uma proteína formada a partir de aminoácidos entre eles, a tirosina que 

é o responsável por atrair e reter pigmento.  As células mais superficiais, ao se tornarem 

repletas de queratina morrem e passam a constituir um revestimento resistente ao atrito 

e impermeável a água, denominado camada queratinizada. 
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Eu poderia falar aqui dos queratinócitos que são as células que produzem a queratina 

ou dos melanócitos células que sintetizam a melanina ou falar das células de Merkel 

que são as células responsáveis pelo sentido tato, teria aqui assunto o dia todo e para 

mais algumas longas páginas desse e-book mas como o intuito  aqui é fazer você 

entender que precisamos como micropigmentador saber o quê e como funciona a 

histologia e anatomia da pele, portanto esse assunto deixei para um outro e-book  

com o assunto mais detalhado.   

Nesse e-book aqui interessante saber que a capacidade da epiderme de se regenerar 

constantemente ocasiona a perda de brilho na micropigmentação. Todo 

procedimento, eu disse todo procedimento aplicado na epiderme tende a clarear, 

pois no decorrer do tempo o pigmento presente na derme é inalterado porém na 

epiderme será eliminado através do processo de renovação celular. Sabendo disso 

você  vai explicar para cliente dessa forma, uma vez que você tiver conhecimento ela 
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vai confiar mais em você e quando começar a clarear não irá entrar em desespero, 

sua função é acalmá-la, afinal você é o profissional.  

O que é importante levar em consideração antes de iniciar o procedimento? A 

renovação celular sempre saber sobre a idade do cliente, e a estação do ano em que 

será realizado o procedimento.  Sim! Você leu certo a estação do ano, influencia muito 

porque a migração da camada mais profunda para superfície dos queratinócitos será 

mais rápido em jovens e no período de verão sob estímulo da luz solar período em que 

ocorre muita descamação da pele. Uma pele madura o período de retoque  do 

procedimento tende a ser mais prolongado. 

Por que você precisa entender a fisiologia até aqui? Porque até aqui todas as peles 

são iguais na sua fisiologia, porém no dia a dia, elas se apresentam: uma mais espessa 

que a outra, uma mais oleosa que a outra e você precisa saber disso “tudo” na hora 

do procedimento.   
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TIPOS DE PELE 
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Os tipos de pele segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia são: 

Pele Normal: menos frequente dentre todos os tipos de pele, a pele normal tem 

textura saudável e aveludada. Além disso, possui elasticidade ideal e produz gordura 

natural em quantidades adequada. Normalmente, a pele normal apresenta um 

aspecto rosado, com poros pequenos e pouco visíveis e é pouco propensa ao 

desenvolvimento de espinhas e manchas. A pele  normal é uma pele não tão 

frequente dependendo da região brasileira que você atende porém é  maravilhosa 

para fazer Micropigmentação,  o que pode ocorrer se essa pele tem predisposição a 

ter algum tipo de patologia, a importância de saber sobre anamnese se dá por conta 

disso. Só um exemplo se essa cliente tiver predisposição a ter uma doença autoimune, 

você corre o risco de não ter sucesso na sua micropigmentação e ainda pode 

desencadear uma infecção generalizada.   
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Pele Seca: A perda de água em excesso caracteriza a pele seca, que 

normalmente tem poros pequenos e pouco visíveis e é mais propensa à descamação 

e vermelhidão. A pele seca também pode apresentar maior tendência ao 

aparecimento de pequenas rugas e fissuras. Esse tipo de pele na micropigmentação 

dá trabalho, uma vez que o pigmento é atraído por água, e essa pele não tem água, 

tudo que você aplica ela “suga” , na medida em que ela suga o pigmento ele 

acinzenta, uma pele seca sempre vai revelar um pigmento acinzentado isso é 

decorrente do PH da pele que é diferente, a dica é sempre aquecer pigmento nessa 

pele e orientar a cliente evitar se expor ao sol pois tende a saturar mais rápido a cor.  

Pele Oleosa: A pele oleosa tem uma textura mais espessa, poros visíveis, aspecto 

brilhante e oleosa ao toque. A pele oleosa tem aspecto mais úmido e espesso por 

causa da produção de sebo maior do que normal. Além da herança genética, 

contribuem para a oleosidade da pele fatores como alterações hormonais, excesso de 
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peso e uma dieta rica em alimentos com alto teor de gordura. A pele oleosa apresenta 

os poros dilatados, e maior tendência à formação de acne, cravos e espinhas. Essa 

pele é o maior desafio para quem faz procedimento com indutor manual (tebori) ou 

para quem faz fios muito finos e realistas no dermógrafo, já avisando não dura, e pode 

fazer a técnica da vaselina, do óleo de girassol, do óleo de coco e etc., e qualquer 

outra coisa depois de quinze dias já começa a “dor de cabeça” e muitas vezes até 

antes, a cliente tem que ser informada do desafio que a pele dela é, pois quando é 

mal informada faz da sua vida um verdadeiro inferno, para evitar qualquer tipo de 

constrangimento esteja atenta e oriente sua cliente dos possíveis resultados 

“Pele Oleosa tem que ser assistida”, ou seja, tem que ser acompanhada, avisa a 

cliente o que pode acontecer porque quando você alerta o que pode acontecer, 

praticamente o que vier acaba ficando no lucro. A pele oleosa tem uma barreira é a 

mesma coisa você pegar um copo de água e querer que ele se misture com óleo, fica 
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impossível. A vaselina sólida ajuda muito mas não faz milagre. Eu dei dica no meu blog 

sobre “Como fazer para fixar melhor o pigmento com vaselina sólida” depois dá uma 

olhada: www.gbmicropigmentacao.com.br/blog 

Pele Mista: É o tipo de pele mais frequente, e apresenta aspecto oleoso e poros 

dilatados na “Zona T” (testa, nariz e queixo) e seco nas bochechas e extremidades. A 

pele mista tem espessura mais fina, com tendência à descamação e ao surgimento de 

rugas finas e precoces. Nesse tipo de pele e principalmente pele mais madura, a 

pressão do dermógrafo tem que ser diferente no final da sobrancelha (depois do 

arco), porque além da barreira da oleosidade tem a espessura que é mais fina e pode 

sangrar muito dependendo da pressão. Portanto cuidado ao colocar pressão, quando 

fizer o procedimento no final das  sobrancelhas, em todos os tipos de pele, porém 

nesse tipo de pele  ficar mais atento. 
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Pela minha experiência com estética acredito eu, que a maioria das mulheres 

brasileiras possuem esse tipo de pele, é tanto que na micropigmentação por diversas 

vezes no retoque me deparei com uma sobrancelha com alguns fios mais escuros que 

outros.  

 A dica aqui na pele mista é quando passar o dermógrafo, limpar com vaselina na 

sequência, mas esfregar a pele mesmo com vaselina sólida, para ajudar a fixar o 

pigmento e pedir para cliente continuar a passar a vaselina sólida em casa durante 

uns sete dias pelo menos duas vezes ao dia. 
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FOTOTIPOS DE PELE 
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Identificando os tipos de pele, importante saber agora os fototipos de pele. A 

importância dos fototipos é para você não falar melanina fria e melanina quente, 

porque isso não existe em literatura, o que existe é  eumelanina e feomelanina. 

Portanto quando alguém falar você saberá do que se trata.  

Seja um micropigmentador de sucesso para dominar a técnica mas domine acima de 

tudo a teoria. Vamos falar sobre a diferença de Eumelanina e Feomelanina. 

 Os seres humanos apresentam diversas tonalidades de pele e de pelos. A coloração 

dessas estruturas resultam da interação de vários pigmentos. Imaginemos como 

pintores e supomos que existem quatro cores básicas para pintar esse pigmento 

chamado pele: AMARELO, VERMELHO, PRETO E BRANCO  que seriam respectivamente: 

Camada córnea, Hemoglobina e Melanina.  
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 A melanina é responsável por reter o pigmento, então aqui vamos falar mais dela, é 

produzida a partir da tirosina por células especializadas denominadas de melanócitos. 

 Os melanócitos possuem um citoplasma em formato de glóbulo de onde saem 

prolongamentos que seguem em direção à superfície da epiderme. A produção de 

melanina nos melanócitos ocorre mais precisamente no interior de organelas 

denominadas de melanossomos. É a quantidade dessas organelas que determina se 

uma pele será mais ou menos pigmentada.  Existem dois subtipos de melanina e são 

produzidas no interior dos melanossomos. 

A Eulamelanina: possui um alto peso molecular e destaca-se por apresentar uma cor 

que varia de marrom a negro.  

A Feomelanina: possui coloração vermelha ou amarela. 
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 A partir de agora tenta evitar falar melanina quente e nem fria, pois não existe esses 

nomes em literatura e nem em estudo científico, pode ser que alguém publique algo, 

mas até lá vamos falar Eumelanina e Feomelanina. Vamos ajudar nossa profissão 

crescer com embasamento teórico perante outras áreas, temos que juntas nos unir e 

mostrar que estudamos para fazer a diferença dessa profissão no futuro. 

 Um dermatologista chamado Thomas B. Fitzpatrick, classificou cor natural da pele de 

duas formas: 

• Constitutiva: nesse caso, os fatores genéticos determinam  e fornecem as 

características específicas aos melanossomos pelos genes de pigmentação. 

• Facultativa: a cor natural da pele é dependente da exposição ao sol, dos 

hormônios e do processo de envelhecimento. 
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   Dessa forma o médico Thomas B. Fitzpatrick, acabou  criando a mais famosa 

classificação de fototipos de pele: A escala de Fitzpatrick, que foi criada em 1976 

quando classificou a pele a partir da capacidade de cada pessoa em se bronzear sob 

exposição solar e sua sensibilidade e tendência a ficar vermelhas sob os raios solares.  

A escala de Fitzpatrick auxilia vários profissionais de diversas áreas quando 

assunto é cor de pele, os fototipos classificam-se: 

Fototipo I

 

 

 Branca 

 

 Sempre queima 

  

Nunca bronzeia 

  

Muito 

sensível ao 

Sol. 
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Fototipo II 

 

 

 

  

Branca 

  

Sempre queima 

  

Bronzeia muito 

pouco 

  

Sensível ao 

sol. 

Fototipo III

 

  

Morena 

Clara 

 

Queima(moderadamente) 

 

 Bronzeia 

(moderadamente) 

 

Sensibilidade 

normal ao 

Sol. 
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Fototipo IV 

 

 

 Morena 

Moderada 

  

Queima(pouco) 

 

Sempre bronzeia 

 

Sensibilidade 

ao sol. 

Fototipo V

 

 

 Morena 

escura 

  

Queima(raramente) 

 

 Sempre bronzeia 

 

 Pouco 

sensível ao 

sol. 
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  Eu costumo  orientar  que para decorar essa tabela de uma forma prática, sempre 

associando o fototipo a uma artista conhecida, exemplo em vez de lembrar do 

fototipo II, lembrar fototipo Anna Hickman, só para ficar mais fácil! Na internet tem 

várias  tabelas que você pode treinar, é importante saber que seu olho “clínico” tem 

que estar prático com relação ao fototipo. Treine bastante sobre todos os  fototipos 

para colorimetria ficar mais fácil. 

Fototipo VII

 

 

 Negra  Nunca queima  Totalmente 

pigmentada 

Insensível ao 

sol. 
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CONCLUSÃO 
Toda essa informação no e-book é que você precisa saber sobre pele antes de fazer 

qualquer procedimento na micropigmentação. Imprima se puder e deixe separado 

esse material para estudar  sempre, você vai  perceber que a segurança vem quando 

você domina a informação, você nunca vai gaguejar para falar de algo que você 

sabe e hoje em dia com  a internet, as clientes procuram as informações antes de nos 

procurar.  

Não fique esperando a melhor técnica ou o melhor equipamento, ou começar a 

ganhar dinheiro para estudar mais ou algo do tipo. A mudança começa dentro de 

você, sua dedicação de hoje que vai determinar o profissional que você será no futuro. 
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