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RESUMO  
 
O presente trabalho consiste em explorar e detalhar as técnicas de embelezamento 
das sobrancelhas, desde as mais simples, como um simples delineamento, como 
também as mais complexas, como o implante e transplante de sobrancelhas.  
As técnicas expostas neste trabalho proporcionarão aos profissionais da área, com 
mais clareza, as diversas formas de como trabalhar com seu cliente e principalmente 
satisfazê-lo. Este trabalho demonstra e especifica a melhor forma de delinear e 
adaptar cada formado de sobrancelha com cada tipo de rosto, de acordo com as 
técnicas de visagismo e fisiognomia exploradas no mesmo. A pesquisa é de caráter 
qualitativo, sua metodologia baseadas em livros, sites e trabalhos acadêmicos 
compatíveis com este estudo. Serão expostos formas, técnicas e delineamentos 
para sobrancelhas concernentes a cada década, onde cada uma tinha seu auge, 
desde as depiladas completamente, as finas e até mesmo as mais grossas. 
Atualmente não existe um padrão a ser seguido, para um profissional alcançar seus 
objetivos em satisfazer as expectativas do cliente, o mesmo precisa estar em 
sinergia, principalmente para lhe proporcionar um bom resultado é preciso estar 
intrinsecamente envolvido nas novas tendências e técnicas profissionais disponíveis 
no atual mercado, para que um eficiente resultado enfim seja alcançado. 
 
Palavras chaves : Visagismo, Formato de rosto,Sobrancelhas. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos as tendências na área da beleza sofrem algumas evoluções, 

as novidades surgem com a finalidade de despertar o interesse por boa parte dos 

consumidores. A técnica de delineamento de sobrancelhas é uma delas e procura 



sempre dar a harmonia ao rosto, buscando o formato especifico para a estrutura 

anatômica facial ficar mais adequada aos padrões estéticos. 

 

Neste amplo mercado da estética existem novas técnicas que vêm com o intuito de 

deixar o delineamento de sobrancelhas mais perfeitos, identificando a forma, a 

simetria e a clareza, dando a proporção adequada ocasionado assim o equilíbrio do 

rosto. 

 

As sobrancelhas por um bom tempo tinham apenas como objetivo ser um órgão de 

proteção para a área dos olhos, no entanto, hoje é evidente sua finalidade para o 

embelezamento da feição. A moda ditou exatamente como as sobrancelhas se 

comportaram em cada década, foi desde as mais retas e finas, como raspadas por 

completo e redesenhadas até as mais arqueadas ocasionando o ar de sensualidade 

para a época. 

 

Hoje é perceptível que as sobrancelhas sempre buscam um ar de naturalidade, 

conforme a proporção do rosto, preservando o movimento e o tom natural das 

penugens. Existem várias técnicas que buscam o embelezamento das sobrancelhas 

de acordo com a necessidade de cada pessoa.  

 

O trabalho tem por objetivo exemplificar as técnicas que realçam o embelezamento 

das sobrancelhas, como a micropigmentação que corrige as falhas e melhora o 

desenho das mesmas, a técnica de delineamento onde são feitas as medidas 

corretas de acordo com cada formato de rosto, a henna que trás um sombreamento 

na pele corrigindo as falhas na ausência de pelos, a técnica de coloração na qual 

colore somente os pelos trazendo uma tonalização nas mesmas e o transplante e 

implante de pelos que faz a correção de qualquer ausência e rarefação das 

sobrancelhas. 

 
2. METODOLOGIA 
 

A pesquisa se caracterizou como bibliográfica do tipo descritiva exploratória com 

abordagem qualitativa. Para elaboração do artigo, foi feito o levantamento 



bibliográfico em bases de dados, sites, livros sobre micropigmentação, visagismo, 

fisiologia da pele e do pelo e sobrancelhas. 

 

Utilizaram-se como palavras chaves para a pesquisa bibliográfica fisiologia do pelo, 

fisiologia da pele,formato de rosto e visagismo para o entendimento no processo de 

delineamento de sobrancelha. 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001, p.43-44) a pesquisa bibliográfica trata-se 

do ‘’levantamento de toda bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas, imprensa escrita em internet. Sua “finalidade é colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado 

assunto”. 

 

Rampazzo (2005) complementa que a pesquisa descrita observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos e fenômenos (variáveis), sem manipulá-los. Neste estudo 

descreveram-se os tipos de sobrancelha, técnicas de visagismo para o delineamento 

de sobrancelha, os formatos de rosto existentes, e também foi citado sobre 

fisiognomia. 

 

O estudo qualitativo é em si um campo de investigação. Ela atravessa disciplina, 

campos e temas. Em termo a pesquisa qualitativa encontra-se uma família 

interligada e complexa de termos, conceitos e suposições (DENZIN; LINCOLN, 

2003). Oliveira (2002) complementa observando que a pesquisa qualitativa não 

emprega dados estatísticos como centro do processo de analisa de um problema. 

 

O objetivo de uma pesquisa exploratória no entendimento de Costa (2001, p.30)’’é a 

identificação e a construção de hipóteses que possam ser úteis a estudos 

posteriores’’. 

O trabalho servirá como fonte de consulta aos interessados na área de anexos, pois 

é cada vez mais crescente as fontes de pesquisas bibliográficas que abordam vários 

tipos de técnicas de acordo com as tendências atuais e suas necessidades.   

 
 
3. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 



 

Para o desenvolvimento das técnicas de embelezamento de sobrancelhas, se faz 

necessário o conhecimento da fisiologia da pele e do pelo. 

 

3.1 Fisiologia da Pele 

 

Segundo Harris (2009) a pele, sendo um sistema epitelial, tem como uma de suas 

principais funções delimitar, isolando estruturas internas do ambiente externo. A 

principal diferença entre a pele e os demais sistemas epiteliais é o fato da pele estar 

exposta a um ambiente externo extremamente agressivo, enquanto os demais 

sistemas epiteliais estão protegidos, por exemplo, da radiação solar e das 

intempéries. Dessa forma, a pele pode ser encarada como uma fronteira medidora 

entre o organismo e o ambiente. 

 

A pele é composta por três camadas a epiderme, derme e hipoderme, sendo que a 

hipoderme não é mais considerada como a terceira camada por alguns autores. 

(GUIRRO E GUIRRO, 2004; HERNANDEZ; MERCIER-FRESNEL, 1999). 

   

 

 

 

 

 

  
 
 

 Figura 1: Camadas da pele. 
 Fonte: Lima (2008). 
 

3.2 Fisiologia do pelo  

O pelo é definido por uma estrutura ceratínica morta, sendo esta secretada por uma 

bolsa derivada da epiderme chamada folículo piloso (PRUNIÉRAS, 1994). O autor 

relata ainda que o fundo da bolsa produz sem cessar células que se empilham e 

queratinizam dando origem a haste pilar. As paredes da bolsa são constituídas de 

duas bainhas concêntricas em torno da haste, formando assim o folículo, que é 



semelhante a uma glândula holócrina, tendo como produto de sua secreção sólida, o 

pelo. 

 

Na pele são observadas várias estruturas anexas: os pelos, as unhas e as 

glândulas. 

 

Os pelos se originam de uma invaginação da epiderme, o folículo piloso. Visíveis 

externamente apenas pela sua haste estão distribuídos por quase todo o corpo. Em 

certas regiões os pêlos apresentam desenvolvimento diferente e desempenham um 

importante papel de proteção, especialmente quando anexados às aberturas 

naturais do corpo (GUIRRO e GUIRRO, 2004).  

 

Figura 2: Folículo Piloso 
Fonte: Adam(2006). 
 

Os folículos são constituídos por: 

 

•    Folículos terminais: é o pelo que substitui o velus em determinadas 

áreas do corpo e em determinada idade da vida. É um pelo mais 

comprido, mais grosso, pigmentado, visível e medulado. São 

encontrados nas axilas, regiões pubianas, sobrancelhas, cílios, barba, 

bigode e cabelos do couro cabeludo (MARGOTO, 2010). 

• Folículo de velus: é o pelo que substitui a lanugem após o nascimento; 

é macio, não medulado, fino, curto e raramente pigmentado. Pode ser 

encontrado normalmente nas faces das mulheres ou na área de 

calvície dos homens (MARGOTO, 2010).  

 



• Folículo de lanugem: é o pelo que cobre o feto, e desaparece após o 

nascimento; é delgado, macio, não pigmentado e não medulado. É 

produzido pelos folículos fetais e depreende normalmente no útero no 

sétimo ou oitavo mês de gestação ou então logo após o nascimento  

(MARGOTO, 2010).  

 

3.2.1 Estrutura do Pelo 

 

Segundo Carneiro e Junqueira (2004) a estrutura do pelo consiste em: 

• Cutícula: São constituídas por células fortemente queratinizadas; 

• Córtex: São mais queratinizadas e dispostas compactamente; 

• Medula: São vacuolizadas e fracamente queratinizadas. 

 
3.2.2 Ciclo Biológico 

 

O ciclo biológico do pelo é um processo de constante renovação dos mesmos e são 

compostos por três fases cíclicas de crescimento: 

 

• Fase anágena: Durante a fase anágena ou de crescimento, as células 

matriciais se dividem rapidamente e se movem através do bulbo, onde 

elas se transformam em células da bainha radicular, ou seja, medula, 

córtex e cutícula. A diferenciação final das células acontece na zona 

de queratinização. O processo se conclui com a produção de 

queratina, o principal componente do pelo e a completa queratinização 

das células (PANTOCARE, 2009). 

• Fase catágena: Na fase catágena ou de transição, a divisão das 

células formadoras se encerra gradualmente. O bulbo se separa da 

papila dérmica e a morte programada das células tem início 

(PANTOCARE, 2009). 

• Fase talógena: O pelo cai na fase telógena ou de descanso, tanto de 

forma ativa quanto passiva, na medida em que o fio novo empurra o 

velho para fora. Agora, o folículo se move mais profundamente no 

interior da derme e da papila dérmica e, ao se reduzir a uma bola de 



células, uma nova fase anágena para um novo fio tem início 

(PANTOCARE, 2009). 

 

4. Historia da sobrancelha. 

 

As sobrancelhas têm um papel fundamental principalmente para as mulheres, a 

moda descreve cada sobrancelha de cada década, onde cada uma teve seu brilho, 

desde as mais finas até as mais grossas. 

 

Os anos passam e a cada década surgem algumas novidades com relação as 

tendências na beleza. Uma delas é o delineamento das sobrancelhas, procurando 

sempre dar a harmonia ao rosto, buscando um formato especifico para a estrutura 

anatômica facial. 

 

Segundo Duarte (2008) o cinema mudo contava com as sobrancelhas para poder se 

expressar. As atrizes depilavam-nas completamente e depois as pintavam, conforme 

exigia o papel. Se fosse uma mulher mais ingênua, pintava sobrancelhas curtas. Se 

fosse mais sensual, mais longas e arqueadas como as de Theda Bara que 

representava esta época. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Sobrancelha Theda Bara 
Fonte: Duarte (2008).  
 

Nos anos 20, a moda era ter sobrancelhas retas, depiladas no centro para afastar os 

olhos, criando um look entre o inocente e andrógino.  



 

 Figura 4: Sobrancelha Louise Brooks. 
 Fonte: Fata (2005). 

 

Nos anos 30, ainda finas, ganharam um desenho mais arqueado. O cinema estava 

na moda e o olhar lânguido fazia sucesso.  

 

Figura 5: Sobrancelha de Greta Garbo 
Fonte: Ella (2009). 
 

Nos anos 40, na década da feminilidade,  a moda era deixar as sobrancelhas 

ligeiramente mais grossas no começo e mais finas no final.  

 

Figura 6: Sobrancelha de Rita Hayworth 
Fonte: Duarte (2008). 

 

Nos anos 50, a novidade era maquiar as sobrancelhas com sombra para que elas 

assumissem tons inusitados e sexys.  



 
 Figura 7: Sobrancelha de Marilyn Monroe  
 Fonte: Camilotti (2010). 

 
 

Nos anos 60, os movimentos de liberação da mulher tomam conta do mundo. 

Raspar a sobrancelha vira moda. No lugar, as mulheres desenham arcos bem finos 

com lápis. 

 

Figura 8: Sobrancelha de Twiggy. 
Fonte: Duarte (2008). 
 
Nos anos 70, tudo ao contrário, os hippies tomam conta do mundo e as 

sobrancelhas voltam a ser grossas quase selvagens. Nada de depilar. 

 
 

 

 Figura 9: Sobrancelhas de Sonia Braga 
 Fonte: Delta (2010). 

 
Nos anos 80, grossas e expressivas, elas assumem o importante papel de melhorar 

o desenho dos olhos. 

 



 

Figura 10: sobrancelha Malu Mader 
Fonte: Marcos (2008). 

Nos anos 90, ainda espessas, elas voltam a respeitar o desenho original. Quanto 

menos depilar, melhor.  

 

Figura 11: Sobrancelha Ana Paula Arósio 
Fonte: Vitor (2009). 
 
Anos 2000: E os dias atuais, expressam o momento de sobrancelhas modeladas 

conforme a proporção do rosto, preservando o movimento e o tom natural da 

penugem, como faz a atriz Penelope Cruz. 

 

Figura 12: Sobrancelha de Penélope Cruz 
Fonte: Lopes (2010). 
 

4.1 Tipos de sobrancelha X Visagismo 

 

Nos dias atuais, ainda as pessoas buscam aperfeiçoamento das sobrancelhas de 

acordo com as tendências da moda e ainda contam com as novidades para se 

compor, de acordo com as necessidades de casa pessoa. 

 



Segundo (HALLAWELL, 2006) o visagismo é um termo derivado da palavra francesa 

visage, que significa ‘’rosto’’. O termo foi criado em 1936, pelo grande cabeleireiro e 

maquiador Frances Fernand Aubry, que dizia que o visagismo é uma arte e que o 

visagista é um escultor do rosto humano. 

 

O formato da sobrancelha é definido pelo formato do osso frontal. Ela pode ser reta, 

curta, longa, caída ou levantada. Cada pessoa possui um formato de rosto (ANEXO 

I), e dentro deles existe uma forma de alinhamento para que uma sobrancelha seja 

delineada conforme os padrões de visagismo. 

 

O formato oval: No rosto oval, a testa é arredondada e não muito larga, as têmporas 

não são muito profundas. A linha do cabelo é arcada. As linhas das maçãs do rosto 

e do queixo são suaves e levemente arredondadas. A maçã do rosto é levemente 

saliente e desce até a curva da mandíbula, que começa na altura da boca 

(HALLAVELL, 2006). 

  

O rosto redondo: Possuem poucos ângulos, é o formato angelical ou infantil, a testa 

e o queixo são menores que nos rostos ovais, e os olhos freqüentemente são mais 

espaçados dos que o usual. Geralmente o formato do nariz também são 

arredondados, assim como a linha do cabelo. 

É um formato muito encontrado entra as pessoas de origem asiática e indígena. 

(HALLAVELL, 2006). 

 

O rosto quadrado e retangular: A principal característica do rosto quadrado são os 

ângulos retos. A testa é retangular, com a linha de cabelo reta, e as têmporas não 

são muito profundas. As maçãs do rosto também não são muito salientes e descem 

até a mandíbula numa linha com pouca inclinação, quase vertical.O rosto retangular 

é somente uma variação do quadrado, sendo um pouco mais longo e tendo uma 

proporção mais próxima da áurea. Esse formato é muito comum em pessoas que 

provem do norte da Europa – alemãs escandinavos e ingleses (HALLAVELL, 2006). 

 
O rosto triangular invertido: As principais características do rosto triangular invertido 

são a testa larga e a mandíbula estreita. Freqüentemente, os olhos são também 

bastante espaçados, e o queixo é pontudo, mais nem sempre pronunciado. Esse 



formato não deve ser confundido com o hexagonal, que também tem a parte mais 

larga da testa na altura das sobrancelhas, porém a parte superior da testa é muito 

mais estreita. Uma variação desse formato é o rosto em forma de coração, também 

não muito comum. Nesse tipo de rosto as linhas são um pouco mais arredondadas, 

e a linha do cabelo se abaixa no centro da testa. O rosto triangular invertido é muito 

comum entre os brasileiros, especialmente os do norte e nordeste do país. 

 
O rosto triangular: O rosto com forma de triângulo, também conhecido como o 

formato de pêra, não é muito comum, especialmente em mulheres. Sua 

característica mais marcante é a mandíbula bastante evidente, larga e quadrada, 

pois apresenta sua parte mais larga na área da mandíbula, enquanto a testa é 

pequena e estreita. As maçãs do rosto não são pronunciadas, porem as têmporas 

são profundas, a parte inferior do rosto é muito semelhante ao formato do rosto 

quadrado (HALLAVELL,2006). 

 

O rosto hexagonal (reto lateralmente): É muito semelhante ao rosto oval e, portanto, 

facilmente confundido com ele. No entanto, em vez de ter curvas suaves, é bastante 

angular. A testa também é em forma de trapézio, mas percebemos ângulos 

acentuados e não curvas onde ela se estreita, e a linha do cabelo é curta e reta. As 

maçãs do rosto são um pouco pronunciadas, e as têmporas mais profundas.o  

queixo também é mais pronunciado e angular, assim como a curva da mandíbula, na 

altura da boca (HALLAWELL, 2006). 

 
O rosto hexagonal (reto na base): A base da testa é reta, as maçãs do rosto são 

salientes, parecidas com as do rosto triangular, mas a testa não é tão larga, nem o 

queixo pontudo. A linha que corre da maçã do rosto até a mandíbula é bastante 

inclinada, a curva da mandíbula é bastante angular, e o queixo de formato quadrado, 

a testa é em forma de trapézio, com a linha do cabelo reta e razoavelmente longa. 

Este formato também conhecido como formato em diamante. Muitas vezes é difícil 

distinguir entre este formato de rosto e o triangular invertido (HALLAVELL, 2006).  

 
O rosto em losango: O rosto em formato de losango é muito parecido com o 

triangular invertido. Ambos têm as maçãs do rosto pronunciadas, quase nenhuma 

definição do maxilar e queixo pequeno. A diferença esta na testa, que neste caso é 

muito menos larga e, em vez de ser reta, forma uma ponta ou curva pronunciada. 



O losango, o triangulo invertido e os dois tipos de hexágono são os formatos mais 

encontrados no Brasil (HALLAWELL, 2006). 

 

4.2 Formatos de sobrancelhas  

 

Para todo formato de rosto, existem um formato adequado para cada sobrancelha, 

segundo Hallawell (2006) o formato da sobrancelha é definido pelo formato do osso 

frontal ela pode ser reta, curta, longa, caída ou levantada. Outro aspecto a 

considerar é a espessura das sobrancelhas, existe uma variedade delas, que se 

definem pela estrutura óssea e pela quantidade de pelos que possui. 

 

As sobrancelhas levantadas: É quando há um espaço entre a extremidade externa 

da sobrancelha e o olho do tamanho da Iris. A extremidade interna da sobrancelha 

fica abaixo da extremidade externa. A sobrancelha curva- se perto da extremidade 

externa. 

  

 
Figura13: Sobrancelhas levantadas 
Fonte: Hallawell (2006). 
 
As sobrancelhas retas: Tem pouca ou nenhuma curvatura, o que diminui todo o 

espaço entre a sobrancelha e a área dos olhos. 

 
Figura:14:Sobrancelhas retas 
Fonte: Hallawell (2006). 
 

As sobrancelhas caídas: Também diminuem o espaço entre o olho e a 

sobrancelha na parte externa, mas o aumentam na parte interna. Criam uma 

expressão de tristeza, preocupação ou, às vezes, de surpresa. 

                                    
 
 
 



 
 
 

Figura 15: Sobrancelhas caídas 
Fonte: Hallawell (2006). 
  
As sobrancelhas curtas: São levemente curvas, simétricas e centralizadas sobre o 

olho, mais não se projetam além dos cantos, vão evidenciando a parte externa. 

 

 
Figura 16: Sobrancelhas curtas 
Fonte: Hallawell (2006). 
 
 
As sobrancelhas longas:  Quase se encontram um pouco acima dos olhos, o que 

pode dar a impressão de que a pessoa esta franzindo a testa, quando as 

sobrancelhas são retas, ou representam um olhar ameaçador, as sobrancelhas 

ficam levantadas. 

 
 

 
Figura 17: Sobrancelhas longas 
Fonte: Hallawell (2006). 

 
 
 
 

Figura 18: Sobrancelhas longas 
Fonte: Hallawell (2006). 
 

Sabe-se também que cada formato de rosto requer um delineamento específico 

(ANEXO I) e que o visagismo tem por objetivo valorizar o que há de singular no ser 

humano, no entanto há também a técnica de fisiognomia que auxilia para a 

compreensão da personalidade do cliente. 

 

4.3 Fisiognomia facial 

 



A Fisiognomonia teve seu berço na Índia, quando os antigos habitantes daquele país 

estudavam as rugas do corpo, e as causas e origens das mesmas. Foi levada para a 

China, desenvolvida e estudada como diagnóstico, principalmente pelo Dr. Pen 

Chião, considerado o verdadeiro pai dessa ciência. 

Vista como uma subdivisão da Medicina Chinesa, a Fisiognomonia é estudada 

atualmente por monges, acupunturistas, e por toda uma legião de leigos e 

profissionais que reconhecem seu valor e importância como diagnóstico 

(PELLOZZO, 2009). 

 

Permitir que o especialista conheça certas particularidades do caráter da pessoa, a 

fisiognomonia fornece outras informações através dos traços faciais, relacionando-

os à sua saúde física, emocional e mental. A causa pura está na sensibilidade do 

especialista perceber, no rosto do paciente, o diagnóstico que se manifesta, quando 

os detalhes são reforçados e as pequenas mudanças são tratadas como grandes 

mudanças (PELLOZZO, 2009). 

 

Cada rosto tem uma expressão, lemos e conhecemos as pessoas através da 

fisionomia. A observação atenta e cuidadosa da expressão facial pode abrir um novo 

mundo no sentido de se saber o que uma pessoa está realmente querendo dizer. 

             O rosto pode dividir-se em três partes: 

                  

    

 

Intelectualidade  

 

Emotividade e sentimentos  

 
                Instinto 

                                                                         Figura 19: Divisão do rosto 
                                                                         Fonte: Pellozzo (2009). 
 

A área superior corresponde à testa. A segunda área vai das sobrancelhas à raiz do 

nariz. A terceira inicia-se na raiz do nariz e vai até o final do queixo. A área da fronte 



resguarda a intelectualidade; a zona mediana relaciona- se aos sentimentos, as 

emoções, ao ego, e a última parte evidencia a materialidade. 

Tudo o que se desenvolve horizontalmente tem um desenvolvimento relacionado à 

materialidade, de força de caráter, de terra. Tudo o que se desenvolve verticalmente 

tem um desenvolvimento de intelectualidade e de espiritualidade. Lembre-se de que 

se uma das partes prevalece sobre as outras, as faculdades a ela relacionadas 

determinam um gênero de desequilíbrio interior. 

Desenvolvimento superior indica maiores faculdades mentais; 

Desenvolvimento mediano indica hipersensibilidade, emotividade; 

Desenvolvimento inferior indica predominância dos elementos instintivos. 

 

De acordo com a fisiognomia de cada rosto, podemos avaliar cada tipo de 

sobrancelha, sabendo cada técnica poderá dar harmonia a um rosto.  

 

4.4 Técnicas de embelezamento das sobrancelhas 

 

A sobrancelha é mesmo um dos pontos fortes do rosto que, dependendo de seu 

delineamento pode dar um up no olhar ou até passar uma impressão de tristeza. 

Para isso, o melhor a fazer é buscar por um bom profissional de delineamento de 

sobrancelha ou ainda um expert em beleza no olhar que irá estudar as feições do 

rosto e dar todas as dicas e serviços para melhorar as sobrancelhas (FREDIANI, 

2010). 

 

O embelezamento dos olhos remonta tempos muito antigos. Pode-se dizer que tudo 

começou no antigo Egito, mas a importância no embelezamento teve início mais 

precisamente durante a era de Cleópatra. 

No antigo Egito, os olhos eram delineados com khol, uma mistura com metais 

pesados e óleos de animais, que serviam para evitar olhar diretamente para o Deus 

Rá, Deus do sol, como forma de respeito (DEVILLA, 2009). 

 

4.4.2 Delineamento de sobrancelha:  

 



As sobrancelhas merecem cuidados especiais, pois são elas as maiores 

responsáveis pela expressão de um rosto. Elas são a moldura dos olhos e um 

tracejado bem feito é fundamental para o bom resultado de uma maquiagem 

(MARTINS, 2009). 

 

Para a realização do trabalho, são necessários uma pinça apropriada, paquímetro e 

lápis. Com os equipamentos em mãos, comece retirando as medidas com o 

paquímetro conforme o passo-a-passo que segue: (LIMA, 2009). 

 

Ínicio: Apóie o paquímetro na lateral do nariz, junto ao canto interno dos olhos. 

Trace uma linha imaginária que começa no canto externo dos lábios. A sobrancelha 

deverá começar nessa primeira medida (LIMA, 2009). 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 20: Medidas de Sobrancelha 
Fonte: Lima (2009). 
 

Ápice das sobrancelhas:  o ponto mais alto da sobrancelha você obtém apoiando o 

paquímetro na asa do nariz até o centro da pupila (LIMA, 2009). 

 

Finalização: para achar a linha que definirá onde a sobrancelha termina, apóie o 

paquímetro na lateral do nariz posicionando-o em encontro ao termino dos olhos. 

Esse será o término das sobrancelhas (LIMA, 2009). 

 

Lima (2009) argumenta que para se eliminar os excessos deve-se: 

 Após realizar a medição, retire os excessos de pelos que estão fora da 
medida. Em geral, basta eliminar alguns poucos pelos para conseguir uma 
aparência mais suave e harmônica. Para finalizar, use uma escovinha para 
organizar os pelos. Com uma tesoura apropriada, elimine com cuidado o 
excesso de comprimento. Em seguida, faça a assepsia e “acalme” a pele 
com uma loção tônica. 

 



4.4.3 Coloração de sobrancelhas 

 

Os pelos possuem algumas variações de coloração, porém apenas três pigmentos 

estão presentes o amarelo, castanhos e o preto, a mescla destes pigmentos 

resultam em variações de cores (GUIRRO, GUIRRO, 2004).Cada individuo possuem 

uma coloração de pelo, de acordo com sua variação genética. 

 

A técnica beneficia especialmente as mulheres loiras, naturais de pele clara que tem 

os cílios claros, dando a sensação de serem ralos.Nesses casos, o mais indicado é 

o tingimento dos fios, feito com produto importado próprio para cílios e sobrancelhas, 

disponíveis em quatro tonalidades: marrom natural, marrom claro, preto e preto 

azulado. A aplicação é em média 20 minutos, “ o resultado depende dos cuidados 

com os fios, pois demaquilantes, produtos para limpeza da pele e até a lavagem 

diária dos cabelos interferem na coloração e podem diminuir sua duração, mas no 

geral varia de 20 a 30 dias ” (MARIBELLA, 2010). 

 

4.4.4 Henna de sobrancelhas  

A sobrancelha de Henna é uma técnica que permite além de cobrir pêlos brancos, 

preencher falhas e destacar o olhar do rosto, harmonizando-o. 

 

A henna própria para sobrancelha, pode ser encontrada nas cores: castanho claro, 

médio, escuro e preto. Sendo que sua duração leva de uma semana à 20 dias no 

pelo, e dependendo no tipo de pele e cuidados posteriores (SILVA, 2010).O autor 

afirma ainda que: 

 
A Henna pode servir como uma alternativa, um teste, para pessoas que 
querem fazer a maquiagem definitiva. Para um efeito mais duradouro é 
necessário alguns cuidados, como: não lavar excessivamente, não passar 
cremes, tônicos, produtos a base de álcool na região, evitar cloro de piscina 
e água salgada do mar, pois isso reduz o tempo de duração e pigmentação 
do produto.  

 

 

Figura 21: sobrancelha de henna 
Fonte: Silva (2010). 



4.4.5 Micropigmentação de sobrancelhas 

Na área da estética existem soluções e diferentes técnicas para cada cliente, a 

micropimentação ajudara nas falhas indesejadas que algumas pessoas possuem 

nas sobrancelhas 

A micropigmentação dérmica ou Maquiagem definitiva é um processo de 

pigmentação da pele em que se pode definir e/ou corrigir traços e formas do rosto e 

o estimulo do demógrafo nas sobrancelhas pode provocar o crescimento dos pelos 

(MARCHI, 2010) 

Normalmente as técnicas que mais usadas nas sobrancelhas são:  

Sombreamento: mais usada em clientes que não possuem fio na sobrancelha 

precisando "pintar" toda a sua extensão. 

 

 
 
 
 
 

Figura 22: Sombreamento de sobrancelha 
Fonte: Kerber (2010). 
 

Fio a fio:  Normalmente utilizada em sobrancelhas que já possuem fio. Objetivo: 

diminuir falhar, melhorar desenho. Ambas deixam um resultado leve e bonito sendo 

essencial o cuidado com a cor do pigmento escolhido. 

 

 
 
 
 

Figura 23: Fio a fio 
Fonte: Kerber (2010). 

 

 

4.4.6 Implante e transplante de sobrancelhas 

 

Nos dias atuais o surgimento de novas técnicas foram estudadas e aplicadas nas 

pessoas que não possuem a quantidade de sobrancelha suficiente para a harmonia 



de um rosto, o implante e o transplante vieram para solucionar este problema que 

algumas pessoas têm.   

 

Implante capilar  

A técnica consiste em implantar no couro cabeludo fios produzidos de forma 

artificial, com material sintético, isto é, o doador não é o próprio receptor, no entanto 

essa técnica para as sobrancelhas não é muito utilizada, pois não há como o pelo se 

renovar novamente (CRISÓSTOMO, 2010). 

 

Transplante capilar  

A técnica consiste em implantar no couro cabeludo fios retirados da própria pessoa, 

isto é, o doador é o próprio receptor. As raízes são retiradas de uma área mais 

densa e transplantadas para a área a ser corrigida (CRISÓSTOMO, 2010). 

 

Existe uma nova tendência em sobrancelhas que mudou radicalmente, as 

sobrancelhas passaram de quase inexistentes para uma sobrancelha mais grossa e 

mais natural, e a mudança para a nova moda é feita através do implante de 

sobrancelha que já está conhecido por todo o mundo. Usar a pinça excessivamente 

com a passagem do tempo faz com que os pelos das sobrancelhas desapareçam 

lentamente e isso tem dado origem á procura desta nova técnica, uma vez que a 

micropigmentação não fornece o resultado desejado (FERNANDEZ, 2010). 

 

Esta nova técnica é o transplante de sobrancelhas, uma técnica mais natural, indolor 

e permanente, que permite voltar a ter sobrancelhas novamente. Esta técnica é 

indicada para aqueles que querem as sobrancelhas mais grossas e para mulheres 

acima dos 50 que perderam a densidade do cabelo. É também muito eficaz para 

disfarçar as cicatrizes causadas por traumas, cirurgias ou queimaduras, sempre 

lembrando que esse recurso apenas um profissional habilitado pode está realizando, 

no caso um cirurgião plástico (FERNANDEZ, 2010). 

 

Reconstrução das sobrancelhas  

Existem várias causas para a perda de sobrancelhas, como as lesões cutâneas 

adversas e as cicatrizes dos anos de abuso ao tentar moldá-las com a pinça, os 

profissionais de saúde foram se aperfeiçoando a técnica de transplante de 



sobrancelhas, já que este é um procedimento muito meticuloso e preciso. Ao 

contrário do couro cabeludo, as sobrancelhas são compostas por folículos pilosos 

únicos, sendo assim se a fonte de cabelo unidade folicular for maior, têm que ser 

separada individualmente ao microscópio (FERNANDEZ, 2010). 

 

Quando se trata de um transplante de sobrancelha, é recomendável que o médico 

verifique e especifique (desenhe) exatamente onde a sua sobrancelha nova ficará 

situada ‘para você ter uma idéia geral dos resultados e chegar a um acordo realista. 

Ao mesmo tempo, o cirurgião vai usar esses esboços para guiá-lo a ele através de 

toda a operação (FERNANDEZ, 2010). 

 
 O transplante de sobrancelha tem os seus prós e contras: 
 

VANTAGENS: 

• É um procedimento definitivo; 

• Depois de três meses é possível verificar os resultados finais. 

 

DESVANTAGENS: 

• Há uma ligeira inflamação e inchaço por uma semana; 

• Deve evitar-se o sol na área durante três semanas para evitar uma má 

cicatrização; 

• O paciente tem que cortar o pelo a cada quatro semanas; 

• Pode ser necessário fazer um retoque. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Transplante de sobrancelhas antes e depois 
Fonte: Fernandez (2010). 
 

 

 

 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Transplante de sobrancelhas antes e depois 
Fonte: Fernandez (2010). 
 
  

O profissional deve sempre tomar os devido cuidado de biossegurança para um 

procedimento e estar constantemente atualizada sobre sua área. 

 

4.4.7 Postura profissional 

 

Todo profissional da área da estética deve sempre ter o conhecimento de novos 

produtos do mercado, sempre se atualizando com a tecnologia que se renova a 

cada dia. 

O profissional deve sempre tomar os devidos cuidados com a biossegurança e o 

EPI’S (equipamentos de proteção individuais), tendo um ambiente 

aconchegante,arejado com musica ambiente e aromas que induzam o cliente a 

sentir um bem estar. 

 

O profissional deve estar sempre bem arrumado e sempre com bom humor para que 

transmita ao cliente segurança. Para se começar um tratamento o profissional deve 

sempre conhecer seu cliente através da ficha de anamnese para saber se este 

cliente possui algum tipo de alergia à algum produto, após a ficha é começado 

procedimento dando  inicio os padrões  e analisando  fisiognomia , após isso a 

assepsia da face,outro passo importante é mostrar ao cliente  como ficaria o 

resultado final. 

A alegria do profissional é ver a satisfação do cliente no resultado final de seu 

trabalho. 

 

 



5. Considerações finais 

 

Um dos propósitos deste estudo foi mostrar as diferentes técnicas para o 

embelezamento das sobrancelhas, trazendo soluções para cada formato de rosto 

associando sempre as técnicas de visagismo e fisiognomonia. Quando o profissional 

tem o discernimento exato do que é melhor para seu cliente é possível proporcionar 

por completo uma harmonização da face.  

 

As sobrancelhas são a moldura do rosto, a própria tecnologia avança com o intuito 

de amenizar alguns tipos de falhas devido a um problema genético ou acidental, e 

consegue até mesmo mudar a aparência por completo. 

 

Das diferentes técnicas sejam elas, delineamento de sobrancelhas, coloração, 

micropigmentação, henna, coloração, transplante ou implante todas têm como papel 

trazer uma melhora para as sobrancelhas, cada uma com seu efeito desejado, 

suavizando e melhorando o aspecto do rosto. 

 

O estudo teve como objetivo exemplificar as técnicas que realçam o embelezamento 

das sobrancelhas dando a proporção adequada ocasionado assim o equilíbrio do 

rosto. 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
ADAM. Anatomía del folículo piloso .2006. Disponível em: 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/esp_imagepages/9703.htm Acesso 
em: 03.nov.10. 
 
CAMILLOTTI, T. A vida de Marilyn Monroe!. 2010. Disponível em: 
http://girafanet.blogspot.com/2009/07/vida-de-marilyn-monroe.html.Acesso em:5 nov. 
10. 
 
CARNEIRO, J; JUNQUEIRA, C. L. Histologia Básica . 10. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 
 
COSTA, S. F. Método cientifico : os caminhos da investigação. São Paulo: Harbra 
Ltda, 2001. 
 



CRISÓSTOMO, M. Transplante Capilar x Implante Capilar – conheça as 
diferenças entre transplante capilar e implante capilar. 2010. Disponível em: 
http://blog.implantecapilar.med.br/transplante-capilar-x-implante-capilar-conheca-as-
diferencas-entre-transplante-capilar-e-implante-capilar.html  
Acesso em: 04. Nov.10. 
 
DELTA. Delta on line .2010. Disponível em: 
http://blogdeltaonline.blogspot.com/2010/06/massafera-fara-seu-primeiro-filme-
junto.html Acesso em: 02. set. 10. 
 
DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. O planejamento da pesquisa qualitativa : teorias e 
abordagens. 2° ed. São Paulo: Artemed, 2003. 
 
DEVILLA, H. M. Embelezamento dos olhos e a história: Florianópolis 2009 
http://www.webartigos.com/articles/20029/1/O-Embelezamento-do-
Olhar/pagina1.html Acesso em: 16 set. 10 
 
DUARTE, P. A evolução das sobrancelhas : Assim como os cabelos, as 
sobrancelhas também marcaram época. São Paulo. 2008. Disponível em: 
http://delas.ig.com.br/a+evolucao+das+sobrancelhas/n1237496355656.html. Acesso 
em: 07. jun.10. 
 
ELLA, C. Um mundo em mudança . 2009. Disponível em: 
http://mundoquemuda.blogspot.com/search/label/Actores%20e%20actrizes. Acesso 
em: 2 set. 10  
 
FATA, M. Fata Morgana... ou claro obscuro . 2005. Disponível em: 
<http://fatamorgana.romanesca.com/2005_11_01_arquivo.html. Acesso em 2. set. 
10. 
 
FERNANDEZ, L. Mais saúde e beleza online . 2010. Disponível em: 
http://maissaudeebelezaonline.blogspot.com/2010/06/implante-de-sobrancelha.html 
Acesso em: 07. out.10. 
 
FREDANI, M. Embelezamento do olhar no espaço bem. 2010, Disponível em: 
http://portal.belezarevelada.com.br/2010/07/embelezamento-do-olhar-no-espaco-
be/.Acesso em: 29 set. 10. 
 
GUIRRO, E; GUIRRO, R. R. Fisioterapia dermato-funcional : fundamentos, 
recursos, patologias. 3. ed. São Paulo: Manole, 2004. 
 
HALLAWELL, P. Visagismo: harmonia e estética. São Paulo: Senac, 2006. 
 
HARRIS, M. I. N. C. Pele: estruturas, propriedades e envelhecimentos. São Paulo: 
Senac, 2009. 
 
HERNANDEZ, M; MERCIER-FRESNEL, M. M. Manual de cosmetologia . Rio de 
Janeiro: Revinter, 1999. 
 



KERBER, C.Sobrancelhas lindas,Eu quero !.2010. Disponível em: 
http://claudia.kerber.com.br/p/micropigmentacao.html acesso em: 07. out.10. 
 
LIMA.P. As (muitas) mudanças no ideal de sobrancelha ao lo ngo das 
décadas, 2009.Disponivel em: 
http://vilamulher.terra.com.br/madameformosaoblog/as-muitas-mudancas-no-ideal-
de-sobrancelha-ao-longo-das-decadas-9-5428309-1857-pf.php.Acesso 
em:07.jun.10. 
 
LIMA; G. G. P. Blog Fisioterapia Dermato Funcional . 2008. Disponível em: 
http://paulafisiodermato.blogspot.com/2008_11_01_archive.html. Acesso em: 26. 
out. 2010. 
 
LOPES, P. As (muitas) mudanças no ideal de sobrancelha ao lon go das 
décadas, 2009. Disponível em: 
http://vilamulher.terra.com.br/madameformosaoblog/as-muitas-mudancas-. Php. 
Acesso em: 8 nov. 10. 
 
MARCONI, M.; LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Cientifico : 
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 
trabalhos científicos. 5º ed. São Paulo: Atlas S.A, 2001.  
 
MARGOTO, A. J. Pelo. 2010 Disponivel em: http://luizmeira.com/derme.htm.  
Acesso em: 08. jun.10. 
 
MARIBELLA. Maribella spa urbano .2010.Disponível em: 
http://www.maribellaspa.com.br/servicos/limpezas-de-pele/index.php. Acesso: 
04.nov.10. 
 
MARCOS, M. Memórias do mar .2008. Disponível em: 
http://memoriasdomar.blogspot.com/2008/10/malu-mader.html. Acosso em: 05 
nov.10. 
 
MARTINS, A. Micropigmentação – beleza feita com arte.2009. Disponível em: 
http://www.magestetica.com.br/magblog/index.php/tag/sobrancelhas. Acesso em: 7. 
nov . 10. 
 
MARCHI,L. Micropigmentação. 2010.Disponível em: 
http://lucienemaquiagemdefinitiva.com.br/page009.html Acesso em: 29.set.10. 
 

OLIVEIRA, S. L. DE. Metodologia cientifica aplicada ao direito . 1. ed. São Paulo: 
Thomson Pioneira, 2002. 

PANTOCARE. Dê vida ao seu cabelo . 2009. Disponível em: 
http://www.pantocare.com.br/index.php. Acesso em: 5 nov. 10. 
 
 
PELLOZZO, M. F. Fisiognomonia leitura de rosto e leitura corporal . 2009. 
Disponível em:<http://www.leituraderosto.com.br. Acesso em 14 set. 10 . 



 
PRUNIÉRAS, M. Manual de cosmetologia dermatologica. 2 ed., editora Andrei, 
São Paulo, 1994. 
 
RAMPAZZO, L. Metodologia de Pesquisa. 3. Ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
 
SILVA. R Sobrancelha de henna .2010.Disponível em: 
http://www.clinerte.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=76&I
temid=102 Acesso em: 29. set.10. 
 
SOUZA, T. Dele Dela cabeleireiros . Curitiba, 2007. Disponível em: 
http://www.deledela.com.br/. Acesso em: 2 mar. 2010.  
 
VITOR, C. Blog tv e diversão: qualidade e informação. São Paulo, 2009. Disponível 
em: <http://tvediversao.blogspot.com/2009/06/ana-paula-arosio-podeprotagon. 
Acesso em 2. set. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
 
Tipo de rosto  Características  Figuras  

Rosto hexagonal tipo II Suavemente arqueada, 

porém não forma ângulo 

 

Rosto hexagonal tipo I Ela é arqueada, e deve  

se acentuar o ponto alto 

 

Rosto em formato de 

triangulo 

É mais larga no início e 
no final é arqueada 
sutilmente, porém não 
forma ângulo. 

 

Rosto em formato de 
losango 

Ela é elevada no ponto 
alto, tendo um suave 
arqueamento no final. 

 

Rosto retangular O formato deve ser o 
mais horizontal possível, 
afinando em sua 
extensão. 

 

Rosto quadrado A largura dela em toda a 
extensão deve ser 
proporcional. Deve-se 
acentuar o ponto mais 
alto do arco final. 

 



Rosto redondo A sobrancelha é mais 
elevada e forma um 
ângulo no ponto alto. A 
instrução é para que 
nunca se faça ela 
arredondada.  

Rosto oval A sobrancelha deve ser 
mais larga no início, 
estreitando a partir do 
ponto alto até o final. 

 

Quadro 1: Formato de rosto X formato de sobrancelhas 
Fonte:  Souza (2007). 
 

 


