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Responsabilidade é a peça chave para o sucesso de todo profissional. 
 

A absorção de produtos pelo couro cabeludo, que nada mais é que pele, também é de suma 

importância para evitar acidentes desnecessários com gravidades imprevisíveis. 

Compreender bem a parte de saúde dos cabelos, como doenças do couro cabeludo, suas 

formas de contagio e esterilização de materiais, podem evitar que se espalhem de cliente 

para cliente. 

Espero que com todo o descritivo das composições de cada tratamento, possamos abrir 

mão de receitas caseiras e perigosas, como a adição de medicamentos para animais aos 

produtos para cabelo. 

Espero também que o conteúdo dessa apostila venha agregar de forma benéfica ao 

desenvolvimento profissional de cada um de vocês, tirando duvidas acerca de tudo que diz 

respeito a tratamento capilar, seus tipos e especificidades. 

 

 

 

 
Boa leitura. 

 

Claudia Silva 
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PELE 

Caso estejam se perguntando o porquê de “pele” ser o tópico inicial de uma apostila sobre 

cabelos, a resposta é simples: couro cabeludo É PELE, e não devemos esquecer isso. 

 

 
Pele = tipo de tecido formado pela reunião de células. Protege o organismo do ambiente 

externo. Tem sua estrutura dividida em: 

 Epiderme: camada superficial que forma uma barreira protetora de queratina, onde 
estão os poros e pêlos.

 Derme: Camada mais profunda.

 Hipoderme: camada onde ficam células adiposas, vasos sanguíneos, nervos e 

folículos linfáticos.

 
 

A pele contém: 
o Terminações nervosas responsáveis pelas sensações de frio, calor, pressão e 

contato. 

o Pigmentos responsáveis pela cor da pele. 
o Vasos capilares que formam uma complexa rede com a finalidade de levar as 

substâncias aos tecidos e células. 

o Glândulas sebáceas – responsáveis pela lubrificação da pele e dos pêlos. Seu 
funcionamento exagerado produz a seborréia, doença que causa queda dos cabelos. 

o Glândulas sudoríparas – produzem o suor, são encarregadas de trazê-los à 
superfície da pele. O suor junto com o sebum, expelido pela glândula sebácea 
provoca a lubrificação dos cabelos. 

 
 

Composição Química da Pele: 

o Água

o Sais minerais

o Lipídios (corpos gordurosos)

o Protídeos (entram na formação da queratina)

 

A pele tem como função a normalização da temperatura com a umidade que as glândulas 

sudoríparas segregam. 

Absorção: a pele absorve as matérias adiposas, porém não absorve a umidade. Isto se deve 

as substancias adiposas que existem na epiderme (por isso o cabelo mofa e embolora, 

porque o couro cabeludo precisa de tempo para secar). 

Secreção: a pele segrega ou expele as matérias sebosas, através das glândulas sebáceas, 

Proteção: as células córneas da pele impedem a penetração dos micróbios nocivos ao 

corpo, e a camada de rede malpighiana protege a pele dos danos que os raios de luz podem 

causar. 

Excreção: as glândulas sudoríparas da pele expelem os resíduos orgânicos junto com o 

suor, 

Sensação: captadas por filetes terminais dos nervos (calor, frio, dor, pressões). 
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QUERATINA NATURAL 

 
Substancia fundamental na formação dos prolongamentos da pele como cabelos, pêlos, 

unhas... 

Existem dois tipos de queratina. 

 

o Queratina dos cabelos: muito resistente.

o Queratina de epiderme: tipo mole.

 

A produção de queratina e a queratinização da epiderme estão sob influências hormonais. 

 
 

o Os hormônios femininos as diminuem.

o Certas vitaminas, como a vitamina A, provocam uma HIPERQUERATOSE, isto 
é, uma produção anormal e excessiva. É graças à queratina que as células se tornam 

solidas e elásticas.

 

 
 

CABELO 

 
É considerada uma modificação córnea das células epidérmicas. Cada fio de cabelo, cresce 

em media ¼ de milímetro por dia. A duração de vida de cada fio é de 4 a 6 anos. O cabelo 

é formado de células vivas no interior da derme e células mortas no exterior. 

Sob ponto de vista químico o cabelo é constituído basicamente de queratina que é um 

conjunto de proteínas. 

 

o Carbono 50%

o Oxigênio 20 a 30%

o Azoto 15 a 17%

o Hidrogênio 4 a 6%

o Enxofre 2 a 5% (apesar de pequena a porcentagem de enxofre, sua presença é de 

suma importância na saúde do cabelo, no que diz respeito à solidez e estrutura.

 
 

Fatores que podem impedir ou atrasar o crescimento dos cabelos. 

 

o Hereditariedade (heranças genéticas)

o Fatores congênitos (adquirido na gestação)

o Fatores hormonais (desequilíbrio)

o Fatores avitamínicos (falta de vitaminas por má alimentação ou consumo 

inadequado)

o Medicamentos (controlados, produtos aplicados no couro cabeludo)
o Doenças (bacilos, micróbios, fungos e parasitas que atacam o couro cabeludo, 

doenças emocionais).
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Aquelas aulas de química na escola que você não gostava muito e agradece por terem 

finalmente acabado, hoje podem fazer muita diferença? Você sabia que alguns elementos 

estudados naquela época podem ajudar a cuidar melhor dos cabelos de suas clientes? O PH 

é um deles. PH é uma escala de potencial que usamos para determinar um meio ácido, 

básico ou neutro a partir de uma análise. Dependendo do resultado dessa escala o pH pode 

interferir na estrutura, brilho, maciez e saúde dos cabelos. 

O PH é o símbolo que significa potencial hidrogeniônico, que determina o valor da acidez 

ou alcalinidade de um produto ou da pele. Esse valor é medido pela concentração de íons 

de hidrogênio (H) ou íons de Oxigênio (OH). 

 

o PH ácido = mais íons de H (hidrogênio) de - 1 a 6,9

O PH ácido neutraliza o PH alcalino. O tratamento ácido faz com que os cabelos encolham 

e as escamas da cutícula se fechem. Ele fecha a cutícula capilar e ajuda a preservar a cor 

depositada nos cabelos assim como outros tratamentos hidratantes. O mestre em fármaco e 

cosmetologia Rogerio Kreidel explica que o PH dos fios de cabelo varia de 4,2 a 5,8 e do 

couro cabeludo vai de 3,8 a 5,6 e que por isso é importante usar shampoos levemente 

ácidos para manter o equilíbrio dos fios: "O PH causa variação nas ligações 

intermoleculares dos fios. O ideal é usar shampoos com PH de 4 a 5, os levemente 

ácidos. Nessa faixa conseguimos fechar as cutículas sem alterar os fios. Shampoos muito 

ácidos deixam os cabelo rebeldes", explicou. Em cremes de tratamento e 

condicionadores, o cosmetologista explica que o PH ajuda a potencializar o tratamento, 

porque funcionam melhor com o ambiente ácido. 

 
 

o PH alcalino = mais íons de OH (oxigênio) de - 8 a 14

O potencial químico relativo do ph alcalino é superior (mais forte) que o do ácido. Rogerio 

Kreidel explica que essa abertura de cutículas deixa o cabelo sem vida: "O PH mais 

alcalino, de 8 para cima, pode causar a divisão dos fios, a famosa ponta dupla", 

explicou. Exemplo: colorações, alisamentos, relaxamentos e descolorações. 

 

 

o PH neutro = Íons de H iguais aos íons de OH - 7

O ph neutro não é alcalino nem ácido e é o ponto de equilíbrio. O balanceamento entre os 

dois níveis da escala é importante, pois o excesso de produtos alcalinos deixa os fios 

porosos e os de ácido, os fios mais oleosos. O truque é equilibrar o uso desses tratamentos 

para evitar que os fios fiquem danificados. Outra dica é investir em produtos de PH 

neutro, como o do shampoo anti resíduos, que faz uma limpeza profunda nos fios sem 

interferir nas cutículas do cabelo, deixando-os mais bonitos e saudáveis. 

http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/condicionador-brasileiras-sao-as-mulheres-que-mais-usam-o-produto-no-mundo_a173/1
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/condicionador-brasileiras-sao-as-mulheres-que-mais-usam-o-produto-no-mundo_a173/1
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/saiba-como-tratar-a-pontas-duplas_a48/1
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/cabelos-danificados-saiba-como-combater-os-dez-viloes-dos-fios-saudaveis_a522/1
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ESTERILIZAÇÃO 

 

 
Esterilização é o processo que promove completa eliminação ou destruição de todas as 

formas de micro-organismos presentes: vírus, bactérias, fungos, protozoários, esporos, para 

um aceitável nível de segurança. É uma das etapas mais importantes da nossa profissão. 

Existem duas maneiras praticas de esterilização: Física e Química. 

 

 

Na esterilização física, podemos usar: 

 
 

o Calor seco – ocorre por meio de chamas rápidas

o Calor úmido – colocar objetos resistentes a água fervente dentro de um recipiente 

de metal contendo água a 100°C

o A vapor (autoclave) – colocamos os objetos em um recipiente hermeticamente 

fechado para receberem a ação do vapor.

 

 

Esterilização química - é um processo de longa duração (de 8 a 18 horas) no qual se 

consegue a destruição de todas as formas de vida através do uso de agentes químicos 

designados como esterilizantes. 

 

 

 

ESTERILIZANTES QUÍMICOS: 

 
 

o GLUTARALDEÍDO: É um dialdeído, que pode se apresentar pronto para o uso. 

Esterilizante (8 a 10 horas) Desinfetante de alto nível (30 minutos). Desinfecção de 

alto nível e descontaminação. Apresenta toxicidade cutânea, celular e inalatória. 

Libera vapores tóxicos, razão para se evitar o processamento de materiais em salas 

mal ventiladas, em recipientes sem tampa ou com vazamentos. Aconselha-se o uso 

de máscaras com camada de carvão ativado para diminuir o efeito tóxico, quando 

em manipulação freqüente. É alergênico. Não pode ser utilizado em superfícies. 

Sua atividade corrosiva aumenta com a diluição. Pode ser retido por materiais 

porosos, daí exigir enxágüe rigoroso, para evitar seus resíduos tóxicos. Obs.: 

Apesar de o formaldeído ser também um agente esterilizante, seus vapores 

irritantes, odor desagradável e comprovado potencial carcinogênico, não o 

recomendam, devendo, portanto, ser evitado.
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o HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% ESTABILIZADO COM CLORETO DE 

SÓDIO: Rápida ação antimicrobiana. Amplo espectro. Econômico. Efetivo em 
soluções diluídas. Esporicida, apenas em altas concentrações (5,25%). Não pode ser 

reutilizado. Deve ser preparado diariamente. Odor desagradável

persistente. Irritante para a pele e olhos. Corrói metais e estraga tecidos. Ataca 

plástico e borracha. Cuidados com a solução: Para a desinfecção utilizar apenas 

recipientes de plástico ou vidro. A solução deve ser preparada 

diariamente. Armazenagem em ambiente fresco, ao abrigo da luz, em embalagens 

escuras e bem vedadas. 

 

 

 

 

o FENÓIS SINTÉTICOS: Descontaminação; desinfecção de superfícies, limpeza e 

desinfecção de paredes, pisos, superfícies fixas, em locais de alto risco. 

Desinfetantes em imersão e em superfícies. Úteis em metais, vidros, borrachas e 

plásticos. Menos tóxicos e corrosivos que o glutaraldeído. Preparo diário. Podem 

atacar vidros e plástico com a exposição prolongada. Irritantes para a pele e para os 

olhos. Cuidados: Usar luvas para evitar o contato com a pele. Em caso de contato 

com a pele, lavar abundantemente com água e sabão. Em caso de contato com os 

olhos, lavar abundantemente com água e encaminhar ao médico. Os fenóis não são 

recomendados para artigos de látex, acrílico e borracha, devido ao seu efeito 

residual que impregna nos poros dos materiais. Não são recomendados para 

artigos que entram em contato com alimentos. Obs.- Quando utilizados na 

desinfecção de superfícies, por não serem voláteis, os fenóis sintéticos se 

depositam, devendo ser removidos com pano úmido, pois, ao reagir com a 

umidade, passam a exercer ação antimicrobiana residual.

 

 

 

 

o ÁLCOOL 77% V/V OU 70% P/V: Desinfecção de artigos e superfícies. O álcool 

evapora rapidamente, assim sendo, os materiais devem ser friccionados na 

superfície, operação que deve ser repetida até completar o tempo de ação. 

Friccionar, deixar secar sozinho e repetir três vezes a aplicação, até completar o 

tempo de exposição de 10 minutos (MS/1994). Não é aconselhável imergir os 

materiais no álcool, devido à sua evaporação. Rapidamente bactericida. 

Econômico. Ligeiramente irritante. Não é esporicida. Atividade diminuída quando 

em concentração inferior a 60%. Ataca plásticos e borrachas. Evapora rapidamente 

das superfícies. É altamente inflamável. Obs.: É fundamental observar a 

concentração do álcool. A presença da água favorece a penetração do álcool nos 

microrganismos e contribui para sua menor evaporação.

 

A esterilização é de suma importância para evitar o contagio de clientes e o próprio. 
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TRATAMENTOS CAPILARES 

 

Devemos antes de qualquer coisa, ter sempre em mente que cabeleireiros (as) não são 

médicos, então a parte hereditária, congênita, hormonal, medicamentosa, infecciosa e 

doenças que possam estar causando danos às madeixas, como quebras e quedas, não é de 

nossa alçada. 

Cabeleireiros (as) não receitam remédios, não indicam tratamentos, não dão 

prognósticos, diagnósticos, laudos e nada do gênero. Sempre que o causador dos 

danos aos fios for INTERNO, o máximo que um bom profissional deve fazer é indicar 

que a cliente procure um dermatologista. 

Vamos então à parte que nos diz respeito, que é o que interessa e amamos fazer. Quando 

podemos intervir pelo bem da saúde dos fios de nossas clientes? Quando os agentes 

causadores de danos forem: 

o Ações climáticas – sol, calor, umidade, poeira, etc.

o Ações diárias – lavagens, piscina, mar, amarrar, etc.

o Ações químicas – coloração, descolorações, redutores de volume (progressivas), 

alisantes, relaxantes, etc.

o Ações de tração – escovação, pranchas, penteados, cortes, etc.

o Falta de higiene – longos períodos sem lavar os cabelos, ou técnicas de lavagens 

mal executadas acarretam em acúmulos excessivos de impurezas e resíduos nos 

fios, o que gradativamente provoca ressecamento.

o Químicas – o maior agente causador de danos aos cabelos (e em grande parte das 

vezes esses danos são irreversíveis) são as químicas, desde as leves como as 

colorações simples, ate as pesadas como alisamentos.

Na parte das colorações, o grande problema está na composição das tintas. Muitas 

marcas trazem em sua composição uma quantidade alta de chumbo e outros metais 

pesados, que acumulados nos fios provocam ressecamentos, porosidade e quebras. A 

volumagem da OX, bem como a qualidade da mesma também contribui para os 

estragos causados aos fios. 

Na parte dos alisamentos, o problema esta em sua maioria na analise de má qualidade 

dos fios e da sobreposição de químicas pesadas de transformação (produtos de 

progressivas sobre relaxamentos, descolorações sobre progressivas e relaxamentos, 

intervalos curtos entre procedimentos de alisamentos, etc.), o que acarreta em 

enfraquecimento e quebras dos fios. 
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 Descolorações – os pós descolorantes estão entre os grandes vilões dos cabelos. 

E nesse quesito é necessário entender que os descolorantes não agem sozinhos. 

A agressividade da descoloração é medida pela soma do conjunto pó+OX. 

Quanto maior a volumagem mais agressiva é a mistura e maior é o dano. 

Cabelos em tons claríssimos e platinados são extremamente danificados, porosos e 

quebradiços, e exigem muitos cuidados e sessões prolongadas de cronograma. 

 
DANOS POR PLATINAÇÃO 

A maioria das pessoas com cabelos loiros não são naturalmente abençoados com 

mechas claríssimas. Para algumas pessoas, alcançar alguns tons de loiro é tão fácil 

quanto qualquer outra cor. Para outras, o processo envolve uma abordagem com 

inúmeras etapas que inclui descoloração, tonalização, matização e até mesmo 

coloração. Descolorir é drástico para o fio, e ficar com eles danificados não é raro, é 

mais comum do que se imagina. Cabelos danificados por descolorantes são 

extremamente difíceis de secar e modelar. O cabelo gruda na umidade. Eles têm uma 

textura única, parece uma pasta, um patê quando molhados e duros, retesados quando 

secos. O cabelo parece estar desgrenhado, despenteado ou frisado’. Cabelo 

excessivamente danificado quebra fácil e não é capaz de suportar a mesma quantidade 

de tensão como um cabelo saudável. Procedimentos químicos futuros podem não ser 

uma boa idéia. Na maioria dos casos, o dano deve ser revertido antes dos 

procedimentos de cores. 

 

 

Nessas situações para uma intervenção de sucesso e qualidade o profissional deve saber 

realizar um diagnostico preciso e muito bem feito chamado anamnese capilar. Anamnese 

é o estudo do fio e do couro cabeludo. Esta análise tem a função de diagnosticar doenças 

do fio e do couro, anadose, tricoptilose, etc. Para realizar uma anamnese de qualidade o 

profissional deve conhecer e entender alguns pontos cruciais: doenças do couro cabeludo, 

doenças dos cabelos, características, tipos de cabelos e histórico capilar. 

http://www.ehow.com.br/efeitos-danos-aos-cabelos-devido-descoloracao-fatos_184392/
http://www.ehow.com.br/efeitos-danos-aos-cabelos-devido-descoloracao-fatos_184392/
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SAÚDE DOS CABELOS 

Alguns problemas que afetam a saúde dos cabelos. 

 
 

Doenças do couro cabeludo: 

 

o Caspa – aglomerado de células mortas que se desprendem do couro cabeludo.

 

- Caspa seca – não é contagiosa e raramente causa queda dos fios 

 

- Caspa oleosa – altamente contagiosa e causa queda prematura dos fios. 

 
 

o Seborréia – gordura eliminada pela glândula sebácea nos fios. Em excesso dá 

aspecto desagradável ao cabelo e provoca queda. Causas: fatores hereditários 
hormonais, estresse e produtos inadequados.

 
 

o Tinha Branca – dermatite contagiosa que inflama parte da raiz.

 
 

o Tinha amarela – caspas amareladas com mau cheiro semelhante ao do rato, 

contagiável ao corpo humano. Causa queda e onde ocorrer queda jamais nascera 
cabelo.

 

 
o Acne comum – inflamação do folículo por falta de higiene, tendência a tornar-se 

crônica.

 

 
o Acne eczematosa – sarna de barbearia, infecção que causa coceira e queda de 

cabelo.
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DOENÇAS DO CABELO: 

 

Alguns problemas que afetam os cabelos fazendo os perder a forma, rachar e quebrar em 

fiapos como um pincel ou vassoura. 

 

o Piolho - Os piolhos são insetos muito pequenos que vivem no couro cabeludo e que 

podem ser transmitidos pelo contato próximo com outras pessoas. Os piolhos 

podem viver por um ou dois dias fora do corpo. Eles também podem ser 

encontrados nas sobrancelhas e nos cílios.

 

Piolhos do couro cabeludo 

Esse é o tipo mais comum de piolho, que costuma se desenvolver na pele que reveste o 

topo da cabeça, chamada de couro cabeludo. 

 

Piolhos do corpo 

Esses piolhos vivem em roupas e também em lençóis, edredons e outras roupas de cama. 

Os piolhos do corpo costumam afetar mais pessoas que não possuem regularidade nas 

práticas de higiene, como moradores de rua, por exemplo. 

 

Piolhos pubianos 

Comumente chamado de caranguejos, estes piolhos ocorrem na pele e nos pelos da região 

púbica. 

 
 

o Alopecias do couro cabeludo – é a redução parcial ou total de pêlos ou cabelos em 

uma determinada área de pele. Ela apresenta várias causas, podendo ter uma 

evolução progressiva, resolução espontânea ou controlada com tratamento médico. 

Quando afeta todos os pêlos do corpo, é chamada de alopecia universal, segundo 

os médicos ela representa a queda geral ou parcial dos cabelos e pêlos.

 

o Alopecia seborréica 

o Alopecia da pitiríase 

o Alopecia pós-infecciosa 

o Alopecia de origem nervosa 

o Alopecia de origem traumática 

o Alopecia idiopática 

o Alopecia areata 

 

o Calvície – a seborréia é responsável por 90% das pessoas que sofrem de calvície. 

Os outros 10% se devem a fatores hereditários e velhice.

 

 

o Embranquecimento dos cabelos – diminuição da melanina que da cor aos 

cabelos. Processo muito lento. Com raras exceções, pode ocorrer o 

embranquecimento em poucos dias causados por problemas de saúde ou 

psicológicos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele


12 
 

CARACTERISTICAS E TIPOS DE CABELO 

Tipos de cabelo: 

o Cabelos sólidos: tem diâmetros de corte maiores e apresentam-se grossos e duros.

o Cabelos normais: são os de estrutura mais comumente encontrados e tem 

diâmetros de tamanho médio.

o Cabelos finos e macios: têm diâmetros de corte menores.

Alem dos formatos acima, há outras espécies de cabelo, lisos como um fio de aço. Este 

tipo de cabelo possui a camada queratinizada, cutícula muito plana e lisa. Os cabelos dessa 

espécie apresentam muita dificuldade no seu tratamento. 

 
Características: 

Antes de iniciar qualquer operação o profissional deve analisar os cabelos por meio de 

outros aspectos. 

o Espessura – cabelos grossos, médios ou finos.

o Elasticidade – é a propriedade que o cabelo tem de voltar ao estado natural depois 

de esticado.

o Porosidade – absorção de umidade.

- - Cabelos porosos (porosidade forte) absorvem abundantemente a umidade, vapor 

e medicamentos. Uma porosidade excessiva em geral é motivada por repetidas 

colorações e descolorações. 

- - Cabelos impermeáveis (porosidade débil/ fraca) pouca absorção da umidade 

porque a composição das escamas é muito fechada. (Não confundir com 

impermeabilidade) 

o Flexibilidade – permite a modelagem dos fios dando-lhes variadas formas

o Densidade - quantidade de fios que temos por centímetro quadrado, que em média 

é de 2,2 fios por cm². Densidade e volume são DIFERENTES. Volume é o espaço 

que o cabelo ocupa, enquanto densidade, como já dito, é a quantidade de fios.

o Impermeabilidade – ao contrario do poroso, tem as escamas extremamente 

meticulosas absorvendo menos líquido, demorando mais a secagem.

o Cabelo normal – está entre poroso e impermeável, nem absorve, nem rejeita 

líquido.

o Cilíndricos – lisos

o Prismáticos – ondulados.
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HISTÓRICO CAPILAR: 

Para realizar uma ficha de anamnese, além de conhecer e entender os tipos e características 

dos cabelos é extremamente importante traçar o histórico dos fios que pode ser feito da 

seguinte maneira: 

o Tipo de cabelo 

o Característica 

o Doenças do couro cabeludo 

o Doenças dos cabelos 

o Virgem 

o Descolorido 

o Colorido 

o Decapagem 

o Volumagem de OX 

o Relaxamentos 

o Hidróxidos 

o Tios 

o Ácidos 

o Aminoácidos 

o Permanentes 

o Shampoo 

o Condicionador 

o Hidratação 

o Nutrição 

o Cauterização 

o Bases alisantes 

o Profissionais 
 

 

 

 

 

Esse histórico deve conter sempre as datas dos procedimentos e a quantidade de 

vezes que foram realizados. Caso não seja possível a data exata, períodos aproximados 

dos intervalos entre um procedimento e outro, já são úteis para dar uma direção. 

O histórico capilar e a análise dos tipos de cabelos juntos formam o diagnóstico, a 

anamnese capilar. É ela que vai determinar o tipo e a durabilidade de cada tratamento. 

O histórico pode ser adaptado de acordo com a metodologia de cada profissional. 

Agora vocês devem estar pensando aliviados: “finalmente vamos para os tratamentos 

\o/”. Não, ainda não vamos. Não podemos entrar na parte de procedimentos de 

tratamentos, sem antes conhecer o que é e do que é constituída cada etapa do famoso 

CC – Cronograma Capilar. 
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CRONOGRAMA CAPILAR 

 

 

É um conjunto de tratamentos específicos que reunidos, servem para manter ou 

devolver a saúde dos fios. É composto por três etapas distintas, hidratação H – 

nutrição N – reconstrução R. 

 
O cronograma é realizado semanalmente, baseado principalmente na anamnese. O CC 

não se realiza de maneira efetiva e positiva sem a anamnese. Aliás, nenhum 

procedimento capilar é realizado com sucesso sem ela. 

De acordo com o resultado obtido na análise, o profissional vai definir a montagem do 

CC, que vai de formações mais simples como: 

 
H = 1 vez por semana 

N = 1 vez a cada quinze dias 

R = 1 vez a cada quinze dias 

 
Até formações mais intensas como: 

 
 

H = 1 vez por semana 

N = 2 vezes por semana 

R = 2 vezes por semana 

 
Devemos ter muito cuidado com a montagem do CC, para que não causemos efeito 

contrario ao desejado. Em casos extremos de danos, introduz-se ao CC a 

reconstrução acida RA ou tratamento ácido, que serve para neutralizar o ph alcalino 

dos fios, fazendo com que as escamas das cutículas se fechem, sendo muito eficaz em 

casos de emborrachamentos, cabelos elásticos e cortes químicos. Esse tratamento não 

deve exceder o máximo de duas vezes mensais e deve sempre ser seguido de 

tratamentos emolientes. 
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ETAPAS DO CC 

 

 

 
Hidratação – H: ato de repor, devolver água aos fios, que é perdida diariamente por 

vários motivos, tais como: exposição ao sol, calor do secador, calor da prancha, 

ressecamento por descolorações, alisantes etc. 

O tratamento de hidratação serve para dar brilho; movimento, manter a proporção de 

água e repor necessidades simples. 

É indicado para cabelos secos, sem brilho, expostos ao sol e danos do dia a dia. Não 

há contra-indicações, o excesso de hidratações não causa nada especifico, o máximo que 

pode acontecer é faltar outros elementos do tratamento como a nutrição e a 

reconstrução. 

A hidratação é composta por agentes condicionantes como alcoóis e ácidos gordos, 

glicerina, pantenol, extratos naturais de frutas, algas, plantas, tocoferol (vitamina 

E), acido lático, sorbitol, uréia. 

 

 

 

 

 

Nutrição – N: ato de repor, devolver nutrientes aos fios, que são perdidos por processos 

químicos pesados como: descolorações e alisamentos. 

A nutrição é uma reposição de massa de extrema importância para a saúde dos fios. Ela 

da emoliencia, maciez, diminui (não reduz) o volume causado por danos e 

ressecamentos e proporciona maleabilidade. 

É indicada para cabelos ressecados, volumosos com pontas espigadas e sem maciez. 

O excesso de nutrição causa cabelos com aspecto oleoso, pesado e sem vida. Devido à 

sobrecarga, fica com a aparência de cabelo sujo. Diferente da oleosidade natural da raiz, 

o excesso de nutrição mantém esses aspectos mesmo após lavar os cabelos. 

É composta por manteigas e óleos naturais como manteiga de murumuru, abacate, 

karité, amêndoas, óleo de coco, girassol, argan, ojon, oliva, jojoba, cera de abelha, 

carnaúba, tutano, lipídios. 
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Reconstrução – R: ato de repor, devolver elementos da fibra capilar que são perdidos 

devido a repetitdas ações de químicas pesadas e ou procedimentos mal realizados. 

A reconstrução promove força e tem efeito anti-quebra. É indicada para cabelos 

danificados, emborrachados, quebradiços devido a químicas. Deve sempre ser 

aplicada após uma reposição de massa (N). 

O excesso causa o efeito contrario, o cabelo se torna rígido e opaco, ocasiona quebra e 

deixa as pontas espigadas. A aparência é de cabelos danificados, que pode ser 

confundido com falta de reconstrução. A falta de conhecimento do profissional pode 

transformar a R num círculo vicioso, onde ao invés de recuperar o cabelo, vai danificá- 

lo por excesso e continuar reconstruindo e danificando, tornando quase impossível a 

recuperação desses fios. 

É composta por proteínas hidrolisadas e aminoácidos como: queratina, arginina, 

metionina, glicina, lisina, alanina, serina, pronina, valina, isoleucina, treonina, histidina, 

fenilalanina, caseína, proteína do trigo (glúten: gladina+gluteína), creatina, cisteína, 

colágeno. 

 

 

 

 
Reconstrução Ácida RA ou Tratamento Ácido: o ato de baixar a alcalinidade do PH 

dos fios, balancear o PH dos cabelos. Cabelos emborrachados e elásticos tendem a estar 

muito alcalinos. Usamos o tratamento ácido para neutralizar o PH alcalino. (ver mais no 

capítulo (PH). 

Ela faz com que as escamas das cutículas se fechem evitando assim que os fios se 

quebrem. 

É indicada como tratamento de emergência para cabelos elásticos ou 

emborrachada por químicas pesadas. 

Conseguimos realizar esse tratamento utilizando produtos que tenham seu PH de 1 a 

6.9, como os neutralizantes. 

Essa reconstrução não deve ser realizada mais que duas vezes mensais e nunca se o 

cabelo não estiver em dano extremo, pois como reconstrução, o excesso traz efeito 

contrário. 
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COMPOSIÇÃO QUIMICA DOS TRATAMENTOS 

 
 
HIDRATAÇÃO: Alcóois e acidos gordos 

o Glicerina: a glicerina vegetal é um líquido incolor, não tóxico, inodoro,e 

viscoso. É extremamente solúvel em água. É produzida a partir da hidrólise de 

gorduras de coco e de palma, baseados em glicerol com água, sob alta 

temperatura e pressão. O produto é então destilado, para remover o excesso de 

água. e assim produzir glicerina pura a 99,3%. No ambiente certo, com umidade 

a 70% ou mais, a glicerina tem a capacidade de atrair essa umidade, e ajudar o 

cabelo a reter a mesma. É solúvel em água, e portanto, é facilmente adicionada 

aos produtos capilares. Ela é usada principalmente como umectante em 

cosméticos e produtos de cuidados pessoais, além de muitas outras utilidades. 

Os Umectantes têm duas funções principais em produtos para os cabelos:

1- Ele absorve a água do ar; 

2- Diminui a velocidade com que a água evapora do seu cabelo; 

 
 

o Pantenol: também conhecido como Pró-Vitamina B5, Vitamina B5,

Dexpantenol, D-Pantenol e Pantotenol, o pantenol é um poderoso 
hidratante. É o precursor do Ácido Pantotênico, uma vitamina muito importante 

para a saúde da pele, unhas e cabelos, proporciona hidratação de longa duração, 

melhora a maleabilidade, espessa os fios, diminui a formação de pontas duplas, 

trata fios agredidos, danificados, protege, facilita o pentear, retém a umidade nos 

fios e promove o brilho. O Pantenol penetra lentamente através da haste 

capilar, acumulando-se nos fios e chegando a atingir a raiz dos cabelos, onde 

transforma-se em ácido pantotênico. 

 

 

o Tocoferol(vitamina E): a vitamina E é indicada para pessoas com cabelos que 

necessitam de saúde e hidratação, tornando-os macios e brilhantes. Pode

ser aplicada diretamente nos cabelos (ou misturadas à outros óleos vegetais), em 

massagens no couro cabeludo para estimular a circulação. Além disso, previne a 

quebra capilar e previne o surgimento de pontas duplas. 

 
o Sorbitol: é considerado melhor para os cabelos que a Glicerina em climas secos, 

por não perder tanta água para o ambiente.
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NUTRIÇÃO: Manteigas e óleos naturais 

o Manteiga de murumuru

o Manteiga de abacate

o Manteiga de Karité

o Óleo de amêndoas

o Óleo de coco

o Girassol

o Argan

o Ojon

o Oliva

o Jojoba

o Cera de abelha

o Cera de carnaúba

o Tutano

o Lipídios

 

RECONSTRUÇÃO: Proteínas hidrolisadas e aminoácidos 
 

o Queratina: queratina é uma proteína fibrosa porque a sua estrutura 

tridimensional lhe confere características especiais: microfilamentos com 

resistência, elasticidade e impermeabilidade à água. Mesmo mortas, as camadas 

de células queratinizadas detêm os micróbios e impedem a desidratação das 

células que estão logo abaixo. Isso ocorre porque a queratina é impermeável à 

água. Além disso, essas células mortas impedem que o atrito prejudique as 

células vivas servindo-lhes de barreira. É formada de proteína 

impermeabilizante. Composta por 21 aminoácidos.

 
 

o Arginina: um aminoácido presente na queratina que ajuda no crescimento dos 
fios. Estimula os cabelos e desobstrui o bulbo ao reativar a troca de nutrientes 

entre a raiz e os fios, além de diminuir a queda dos cabelos

 

o Metionina: é outro aminoácido que evita a queda do cabelo pela ativação de um 
receptor celular específico. Este aminoácido contém enxofre. Reforça a 

estrutura do cabelo e combate a queda capilar.

 
o Glicina: Ajuda na fabricação de outros aminoácidos é necessário para a 

conservação da pele e cabelos, pois tem ação antioxidante.

 

o Lisina: Ajuda a obter um cabelo alinhado da raiz às pontas por mais tempo. Ela 

potencializa a absorção do cálcio, ajudando no fortalecimento, crescimento e 
regeneração dos cabelos.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/descubra-o-que-e-queratina-e-quais-os-beneficios-para-seus-cabelos_a13/1
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o Alanina: É um aminoácido que ajuda na formação da vitamina B6.

 

o Serina: Melhora a penteabilidade dos cabelos, melhora as propriedades físicas 
da fibra do cabelo tais como o brilho, aspecto de liso, maciez e integridade das 

cutículas.

 

o Fenilalanina: É o aminoácido ligado diretamente a melanina, dando cor a pele e 

cabelos.

 

o Creatina: Atualmente, a creatina dificilmente é encontrada isolada em 

tratamentos capilares e, na maioria das vezes, funciona como um potencializador 

da queratina, pois ajuda na reconstrução do fio ao mesmo tempo que consegue 

ser absorvido em áreas onde a substância não consegue chegar por seu tamanho.

 

o Cisteina: aminoácido que é conhecido por promover o crescimento do cabelo, 
além disso, melhora a qualidade e textura dos fios e também impede a queda.

 
o Colágeno: atua retendo a água no fio, preenchendo as ranhuras e uniformizando 

a cutícula, o resultado é um visual mais saudável e com menos chances de 
quebra.

 

o Pronina

 

o Valina

 

o Isoleucina

 

o Treonina

 

o Histidina

 

o Caseína

 

 
o Proteína do trigo

http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/descubra-o-que-e-queratina-e-quais-os-beneficios-para-seus-cabelos_a13/1
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/descubra-o-que-e-queratina-e-quais-os-beneficios-para-seus-cabelos_a13/1
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/descubra-o-que-e-queratina-e-quais-os-beneficios-para-seus-cabelos_a13/1
http://www.belezaextraordinaria.com.br/noticia/descubra-o-que-e-queratina-e-quais-os-beneficios-para-seus-cabelos_a13/1
http://www.ehow.com.br/aminoacidos-crescimento-rapido-cabelos-fatos_30652/
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MONTAGEM DO CRONOGRAMA 

Como já explicado, o planejamento do cronograma depende da ficha de anamnese. Cada 

cabelo exige um planejamento, ou seja, o CC é individual. Pode se usar uma tabela 

base como orientação, apenas como orientação, mas cabe a cada profissional conhecer 

os cabelos de suas clientes e suas necessidades. Segue tabela modelo 

PARA CABELOS SEVERAMENTE DANIFICADOS  

1ª semana Nutrição (N) (RA) Nutrição (N) Hidratação (H)  

2ª semana Nutrição (N) Reconstrução (R) Nutrição (N) Hidratação (H)  

3ª semana Nutrição (N) (RA) Hidratação (H) Nutrição (N)  

4ª semana Nutrição (N) Hidratação (H) Reconstrução (R) Nutrição (N)  

PARA CABELOS MUITO DANIFICADOS  

1ª semana Nutrição (N) Reconstrução (R) Nutrição (N) Hidratação (H) 

2ª semana Hidratação (H) Nutrição (N) Hidratação (H) Nutrição (N) 

3ª semana Nutrição (N) (RA) Nutrição (N) Hidratação (H) 

4ª semana Hidratação (H) Nutrição (N) Hidratação (H) Nutrição (N) 

PARA CABELOS POUCO DANIFICADOS 

1ª semana Hidratação (H) Nutrição (N) Reconstrução (R) Nutrição (N) 

2ª semana Hidratação (H) Nutrição (N) Hidratação (H) Nutrição (N) 

3ª semana Nutrição (N) Hidratação (N) Hidratação (H) Hidratação (H) 

4ª semana Nutrição (N) Hidratação (H) Reconstrução (R) Nutrição (N) 

PARA CABELOS SAUDÁVEIS 

1ª semana Hidratação (H) Hidratação (H) Reconstrução (R) Nutrição (N) 

2ª semana Hidratação (H) Nutrição (N) Hidratação (H) Hidratação (H) 

3ª semana Nutrição (N) Hidratação (H) Hidratação (H) Hidratação (H) 

4ª semana Hidratação (H) Nutrição (N) Hidratação (H) Nutrição (N) 

Baseados na tabela acima, e em cada ficha individual de anamnese, o profissional vai definir as etapas que devem ser aumentadas ou 

diminuídas de acordo com os danos dos fios, assim como o prazo de duração do tratamento. 

Cronograma usual 

Temos o cronograma usual, que é o cronograma para que os cabelos saudáveis continuem 

saudáveis. Esse cronograma é usado sempre. É obrigatório e não é dispensável. Quando os fios 

estão dentro do padrão de saúde, é esse cronograma que deve ser seguido. Essa tabela deve 

ser aplicada por uma vez, sempre antes de qualquer procedimento químico e continuar 

sendo executada após. 

 

SEMANA 1 -> H 

SEMANA 2 -> N 

SEMANA 3 -> R 

SEMANA 4 -> H 
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Tipos de tratamentos capilares 

 
 
Tratamento capilar é tudo aquilo que repõem água, nutrientes e elementos da fibra 

capilar. Dá vida, brilho, maciez, emoliencia, maleabilidade e força aos fios. 

Os produtos que promovem esses cuidados e efeitos são agentes condicionantes, 

manteigas, óleos naturais, proteínas hidrolisadas e aminoácidos que constituem 

respectivamente hidratação, nutrição e reconstrução. 

Atualmente, devido ao crescimento do mercado cosmético, temos vários produtos e 

várias nomenclaturas para os velhos tratamentos. O que o profissional deve sempre ter 

em mente é a regra básica: tratamento não alisa, nem reduz volume, alisamento 

não trata, nem hidrata, nem reconstrói, TRATAMENTOS NÃO PODEM 

CONTER BASES ALISANTES OU REDUTORAS – sabendo isso, sempre se 

executará serviços de qualidade e nunca comprará gato por lebre. 

 
o Banho de verniz – o banho de verniz legítimo e original é classificado como 

HIDRATAÇÃO. É o mais simples dos tratamentos. A função dele é dar brilho 

(por isso banho de verniz), movimento, manter e repor água e necessidades 

simples dos cabelos. Sua composição deve ser sempre a mesma das máscaras 

hidratantes, ou seja, agentes condicionantes: glicerina, pantenol, algas, extratos 

naturais de frutas e plantas, tocoferol (ver composição hidratação).

 
o Botox capilar – o botox é o grande dilema do profissional. Botox alisa? Botox 

reduz volume? Não. Botox não alisa e não reduz volume. O verdadeiro e 

original Botox é apenas um repositor de massa, uma nutrição. O nome botox 

capilar, originou-se de uma linha de tratamento da Loreal, chamada Fiberceutic, 

onde o aplicador lembra uma seringa como a da aplicação do botox estético. A 

função do botox é dar emoliencia e proporcionar maleabilidade. Até é indicado 

para cabelos volumosos, mas não porque reduz volume como base alisante ou 

redutora, mas sim porque diminui (o que é diferente) o volume causado por 

ressecamento e cabelo maltratado (armado). Sua composição deve ser sempre a 

mesma das máscaras de nutrição: lipídios, manteigas e óleos naturais, karité, 

argan, ojon, tutano (ver composição nutrição).
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o Cauterização ou selagem: a cauterização ou selagem também é outro enigma 

nos tratamentos capilares. Algumas empresas dividiram nas, por questões de 

marketing e vendas, mas as duas são a mesma coisa. São reconstruções. 

Também não podem conter bases alisantes ou redutoras. O tratamento leva 

esse nome porque consiste em cauterizar = cicatrizar = selar = lacrar o fio com 

os elementos necessários à fibra no seu interior. Sua função é dar força e tem 

efeito anti-quebra. Sua composição deve sempre ser a mesma dos 

reconstrutores; proteínas hidrolisadas, queratina, colágeno, serina, arginina (ver 

composição reconstrução).

 
PROCEDIMENTOS DOS TRATAMENTOS 

Todo procedimento capilar depende de uma excelente lavagem. O sucesso de qualquer 

procedimento está na lavagem. Esse é o grande segredo de um bom profissional. É na 

lavagem que retiramos todas as impurezas e resíduos dos fios e com um enxágüe de 

qualidade preparamos os cabelos para receber os procedimentos. Se o cabelo tiver 

resíduos de sujeiras, ou de shampoo, nenhum produto surtirá o efeito esperado. O 

profissional pode trabalhar com produtos top de linha, que se a lavagem não for perfeita, 

não for de qualidade, os produtos de nada vão servir. 

SHAMPOO 

Ate o ano de 1930, os shampoos foram elaborados à base de sabões, soda e potássio. 

Esses tipos de shampoos, em contato com água, liberam sua alcalinidade depositando 

sobre o cabelo uma ligeira película esbranquiçada que deixa os fios foscos e porosos. 

O objetivo do shampoo é levantar as escamas que revestem o cabelo para retirar o 

sebum que se acumula entre elas. 

No mesmo ano, houve uma evolução em matéria de shampoos, pois os químicos 

descobriram os alcoóis graxos e sulfunados, derivados dos azeites vegetais naturais 

(óleo de palma, azeite de oliva, etc.). As vantagens desses novos shampoos são: 

o Insensibilidade as águas calcáreas;

o Insensibilidade aos diferentes tipos de PH;

o Ausência de reação alcalina;

o Poder detergente;

o Deixar os cabelos soltos e brilhantes.
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Um shampoo não é feito unicamente por alcoóis graxos e sulfunados. Sua composição 

também tem: 

o Misturas de produtos de tratamentos;

o Anti-fermento de espuma;

o Estabilizador de espuma, que faz com que a espuma seja compacta

o Anti-oxigênio para evitar a oxidação;

o Colorantes

o Formula de perfume.

Exige-se de um shampoo, uma lavagem correta, sem fazer desaparecer a oleosidade 

natural dos cabelos, o shampoo, deve lavar bem, porem sem excesso, propiciar um 

enxágüe fácil e total. Não pode irritar pele e a espuma produzida devera parecer 

abundante e estável. 

Os shampoos são classificados em três classes principais: 

o Detergentes – substituem os shampoos caseiros, sabão de coco, etc.

o Suaves com efeitos cosméticos – mais elaborados, porém sem grande efeito de 

tratamento.

o De tratamento – são específicos e com indicações.

 

CONDICIONADOR 

 
 
Tem o poder selante, ou seja, faz uma selagem. O objetivo do condicionador é fechar as 

escamas, regular o PH, depositando nutrientes para os fios deixando-os macios e 

saudáveis. 

 
TECNICAS DE LAVAGEM 

 

 

 
o Emulsão – soltas as impurezas existentes nos cabelos e couro cabeludo. Não se 

deve usar shampoo demais e não é preciso fazer espuma.

o Espuma - aplicar novamente e massagear ate o aparecimento de espuma. 

Enxaguar bem e reaplicar.

O cabelo limpo “canta”. Emite um som ao atrito dos dedos. Quando fizer esse som não 

há mais necessidade de reaplicações de shampoo. 
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USAR OU NÃO O CONDICIONADOR? 

 

 

 
Ao contrario do que se pensa nunca se usa o condicionador quando o cabelo foi 

lavado para procedimentos de: 

o Coloração (sim, sempre se lava os cabelos antes de colorações e mexas).

o Reduções de volume (progressivas)

o Hidratações (banho de verniz)

o Nutrições (botox)

o Reconstruções (cauterizações ou selagens)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HIDRATAÇÕES (BANHO DE VERNIZ) 

E NUTRIÇÕES (BOTOX) 

Após os cabelos bem limpos, para qualquer procedimento de tratamento, deve se secar 

100% os fios, no mínimo 90%, para que o cabelo absorva totalmente o tratamento 

aplicado. 

Qualquer que seja a marca do produto utilizado, a aplicação deve sempre ser mecha a 

mecha e cada uma das mechas deve ser bem massageada com movimentos rápidos 

e deslizantes, trocando as mãos, sem fechá-las e nem puxar as mechas para evitar 

quebras. No caso das hidratações e nutrições, deixa-se o tempo de pausa com ou sem 

touca térmica ou vaporizador e procede-se o enxágüe para remoção do excesso de 

produto. Ai sim se aplica o condicionador para que as cutículas sejam seladas com os 

hidratantes ou os nutrientes no interior das escamas. 
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RECONSTRUÇÕES (CAUTERIZAÇÃO OU SELAGEM) 

Ao contrario das hidratações e nutrições, as reconstruções não são as massageadas e 

nunca devem ser. 

Reconstrução é um tratamento extremo para danos extremos e sua aplicação exige 

muita atenção e cuidado. 

Após a lavagem dos fios, também é necessário secar 100% o cabelo, porém, em 

temperatura morna do secador para evitar um maior ressecamento. A aplicação 

também se da mecha a mecha, porém, com o pincel e pente, desembaraçando 

cuidadosamente as mechas. 

Os produtos de reconstrução não devem ser enxaguados no dia. Os cabelos são 

escovados e pranchados com o produto nos fios e finalizados com óleos reparadores de 

ponta. Por isso é de extrema importância que cauterizações e selagens não contenham 

bases alisantes ou redutoras, já que haverá uma permanência mínima de 3 dias nos 

fios. 

Após esse período os cabelos devem ser lavados com shampoos hidratantes com muito 

cuidado e deve ser feito um tratamento de nutrição. 

 

 

 

 

 
CAUTERIZAÇÃO A FRIO (reconstrução ácida) 

Cauterização a frio, é uma reconstrução indicada para cabelos extremamente 

danificados e que se submetidos à ação do calor, podem terminar mais prejudicados. 

O tratamento consiste basicamente no mesmo passo a passo da cauterização normal, 

lavagem, secagem 100% dos fios e aplicação mecha a mecha com pincel e pente. 

Porém, após o tempo de pausa, a selagem não é feita com escovação e prancha, mas é 

levemente enxaguada e selada com o condicionador. 

As clientes bem orientadas, por profissionais muito bem capacitados, saem com os fios 

úmidos do salão para evitar danos desnecessários pela ação do calor. 

Para as que insistem ou não aceitam, recomenda-se apenas uma pré secagem de no 

máximo 80% dos fios em temperatura morna a fria. 
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Tratamentos capilares são muito importantes para a saúde dos cabelos. 

Cabelos bonitos não dependem apenas de corte e cores, alisamentos ou 

cachos, mas principalmente de tratamento. 

A maneira correta de proceder e executar cada procedimento vai definir o 

sucesso ou fracasso de cada tratamento. 

É crucial que o profissional entenda que produtos de tratamentos não 

podem conter bases alisantes ou redutoras e que qualquer tratamento que as 

tenha em sua fórmula não fará seu trabalho corretamente, já que essas bases 

anulam o poder de tratamento das composições e os danos são superiores ao 

poder de reparação. 
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