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A nossa exigencia tecnológica e o estrito con-

trolo dos nossos standards de fabrico desde o 

primeiro até ao último dos nossos produtos, 

bem como a eficácia da sua aplicação repre-

sentam uma garantía para o profissional da 

estética. 

Esta empresa jovem e dinámica conta com 

uma equipa professional formada por pessoas 

com uma ampla experiencia no sector. A em-

prea está localizada na cidade de Tarragona 

e dispõe de uma fábrica com as mais moder-

nas instalações e maquinaria de vanguarda 

tecnológica, que ocupam uma superficie de 

mais de 2.000 metros quadrados. Desde a sua 

Desde 2001 e até aos dias de hoje, DEPIL-OK 
situou-se como uma empresa de vanguarda 
no sector da estética. 

>> Quem somos
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sede no polígono industrial Riu Clar, DEPIL-OK 

distribui os seus produtos tanto no mercado 

nacional como internacional, estando actual-

mente presente en mais de 40 paises de todo 

o mundo. 

DEPIL-OK comercializa os seus produtos atra-

vés de distribuidores e maioristas, realizando 

também marcas para terceiros e linhas de 

marca branca. Actualmente, a gama de pro-

dutos de DEPIL-OK abrange diferentes refe-

réncias, classificadas em diferentes categorías 

como é o caso das ceras de baixa fusão, as ce-

ras roll-on, a gama de cosmética depilatória, 

bem como uma amplia gama de complemen-

tos, todas com um denomidador comum: fo-

ram formuladas e fabricadas com base nas 

necessidades do mercado. 

DEPIL-OK dispõe também de capacidade para 

desenvolver e fabricar novos produtos com 

base nas necessidades do mercado, logrando 

assim uma melhoria constante do produto e 

a criação de novos produtos que melhoram e 

ampliam a sua linha existente

Graças a tudo o que acima foi ditto, a em-

presa conseguiu implantar-se no mercado 

nacional e alcançou uma expansão que a le-

vou a conquistar uma importante presença 

internacional. 
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Estudos recentes indicam que a mulher inicia a 

depilação em tenra idade, compreendida entre os 

14 e 16 anos, e esta prática mantém-se até aos 55 

anos aproximadamente.

O período de tempo que decorre entre uma 

depilação e outra, depende da idade da mulher, 

de factores hormonais e genéticos, que regulam o 

crescimento do pêlo.

Outro factor que influência são as estações do 

ano. Por este motivo, nas épocas com mais sol, e 

por consequência mais calor, a depilação pratica-

se muito mais do que no resto do ano.

A cultura é outro dos aspectos com grande 

influência nos hábitos da depilação. Pode-se 

falar de países onde as mulheres se educam com 

a tradição de depilar-se e de países em que esta 

tradição é praticamente nula.

Na actualidade, a mulher não só quer ter umas 

pernas bonitas, e bem depiladas mas, também 

outras zonas delicadas como as axilas, as virilhas, 

etc, o que supõe toda uma preocupação para a 

profissional acerca do tipo de cera a utilizar.

Em definitivo, a consumidora o que tem em 

conta ao pedir um método de depilação, é 

principalmente a sua eficácia e duração, e neste 

aspecto a cera é número um.

Ainda que, na actualidade temos de considerar 

a depilação masculina, que está em grande 

crescimento e, por conseguinte não nos podemos 

esquecer dos homens. 

Sem dúvida de que a depilação com cera, é o método mais eficaz e profissional que existe hoje em dia no 

mercado. Este método oferece uma ampla variedade de ceras para eleger, e nem sempre é fácil decidir por 

uma delas. Por isso a seguir vamos expor os diferentes tipos de ceras depilatórias com as suas vantagens e 

inconvenientes.

A cera para depilação profissional evoluiu muito positivamente nos últimos anos, tanto em variedade como 

em técnicas de aplicação. A cera quente tradicional (à base de colofônia, derivado da resina de pinho, e cera 

de abelha) tem sido substituída por novas fórmulas que melhoram a elasticidade e o ponto de fusão. Por 

outro lado, existe uma grande procura pelas ceras temperadas que são descartáveis.

>> A depilação: hábitos

>> Depilação profissional a cera
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>> Tipos de cera
     e suas composições

Ceras recicláveis
• São ceras lipossolúveis, sólidas à temperatura ambiente, mas com um ponto de fusão muito baixo, 

permitindo um maior número de reciclagens, sem a perda das excelentes propriedades depilatórias.

Formuladas principalmente à base de colofônia (derivado da resina do pinho) e cera de abelha, o seu 

alto conteúdo em cera de abelha, confere-lhe uma grande elasticidade, permitindo trabalha-la em finas 

camadas sem que esta se rompa, proporciona o esticão de arranque mais suave, diminuindo a sensação 

de dor ao extrair do pêlo.

Ceras descartáveis
• São ceras lipossolúveis, semi-sólidas à temperatura ambiente, 

pelo que liquidificam muito facilmente quando se introduzem no 

aparelho depilador-aplicador. A sua especial composição (derivados 

glicólicos da colofônia), confere-lhes uma textura muito aderente ao 

pêlo sem secar. Retira-se com banda depilatória (tiras de tecido não 

tecido).

As principais vantagens são: baixa temperatura, (ideal para peles 

sensíveis ao calor), higiénico (um só uso), comodidade e facilidade 

de aplicação (graças ao roll-on incorporado).

Composição
• CERA NATURAL DE ABELHAS

• COLOFÔNIA

• ANTIOXIDANTES

• PIGMENTOS

Nota: As ceras Rosa, Marfim, Lavanda e Milk, contêm Dióxido 

de Titânio que lhe dá a propriedade de maior elasticidade e 

maior pastosidade.

5
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Vantagens
Utilizar ceras de baixo ponto de fusão (38º C) em camadas muito finas, evita o risco de possíveis queimaduras. 
É recomendável para pessoas com problemas circulatórios ou pele sensível.

É um sistema cómodo e fácil de aplicar, graças ao roll-on que doseia sempre a mesma quantidade, certa e 
necessária, sem problemas de pingar.

O aparelho aquecedor-aplicador permite depilar com total assepsia.

A cera retira-se com bandas higiénicas especiais, de modo eficaz, com menos dor do que com outros 
sistemas.

Instruções de uso
Ceras roll-on

Ligue o aparelho e mantenha-o ligado durante o tempo de trabalho. Entre 8 e 10 minutos antes de realizar 
a depilação, introduza o roll-on de cera no interior do aparelho e decorridos 10 minutos comprove que a 
cera adquiriu uma textura bem líquida. Nesse momento a cera estará pronta para uma perfeita depilação 
já que esta se encontrará à temperatura ideal para utilização sem ter havido um sobreaquecimento. 

Solte o roll-on deslizando-o sobre a pele limpa e seca, (este deve deslizar com facilidade), no sentido do 
crescimento do pêlo, depositando uma fina camada de cera sobre a zona que deseja depilar.

Estender sobre a cera aplicada uma banda higiénica pressionando-a em toda a sua extensão, à excepção 
do último centímetro que levantamos para poder pegar.

Mantenha a pele firme com a ajuda de uma mão e com a outra tire a banda de forma enérgica e rápida, 
sempre em sentido contrário ao do crescimento do pêlo, e com movimento o mais paralelo possível à 
pele da zona a depilar, (NUNCA o fazer perpendicularmente, provoca dor, possíveis hematomas e uma má 
depilação).

A banda pode utilizar-se várias vezes, até que esteja saturada de cera, a partir da saturação deve substituir 
por uma nova. Os resíduos de cera podem eliminar-se aplicando, mediante uma ligeira massagem, umas 
gotas de Óleo Post-Depilação, uma vez que deixa a pele macia e hidratada.

Depois da depilação recomenda-se a aplicação de Ampolas Post-Depilação, que graças à sua fórmula de 
elevada concentração de activos, retardam o crescimento do pêlo, actuando na zona germinativa pelo que 
este cresce mais lentamente, mais claro e mais fino.

Uma vez acabada a depilação, deverá desligar o aparelho, deixá-lo na posição vertical para evitar derrames 
de cera. Não o guardar em local onde possa cair facilmente, nem próximo de água.  

Para limpar o aparelho Aquecedor-Aplicador pode usar um pouco de Óleo Post-Depilação e/ou Álcool 
etílico e um pano seco. Assegure-se de que este está desligado da corrente eléctrica.
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Cera tradicional

Para a correta aplicação destas ceras deve utilizar uma espátula de madeira, não sendo necessário a 
posterior utilização de bandas.

Cera em lata “extra-fina”

A aplicação deve-se realizar com a espátula. A qualidade e textura desta cera não necessita da utilização 
de bandas.

Cera em lata

A aplicação deve realizar-se com espátula e necessita do  posterior uso de bandas de depilação.

>>Eleger o tipo de cera em função da época do ano e da temperatura. 

Também deve ter em conta os possíveis problemas circulatórios e as 

peles sensíveis.

>>Se é a primeira vez que a cliente se depila, recomenda-se fazer um 

teste, sobre uma pequena superfície da pele, para prevenir possíveis 

reacções alérgicas à cera.

>>Antes de aplicar a cera, certificar-se de que a pele está limpa e seca para 

evitar problemas de aderência.

>>Não aplicar a cera nas zonas próximas dos olhos, assim como sobre 

outras zonas sensíveis (manchas, verrugas, etc.), nem sobre a pele com 

mazelas (feridas abertas, ou erupções cutâneas). Aplicar um creme 

calmante quando aparecem zonas muito irritadas na pele. 

>>Caso se exponha ao sol depois da depilação, recomenda-se utilizar um 

creme protector com factor de protecção elevado, ou esperar 24 horas 

a fim de evitar possíveis irritações na pele. 

Conselhos

7
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• CERA TRADICIONAL NATURAL NATURAL DEPIL-OK 1Kg.

• CERA TRADICIONAL ROSA DEPIL-OK 300 gr + 1Kg.

• CERA TRADICIONAL MARFIM DEPIL-OK  1Kg.

• CERA TRADICIONAL MENTA DEPIL-OK 1 Kg..

• CERA TRADICIONAL VEGETAL MEDIUM  DEPIL-OK 300 gr + 1Kg.

• CERA TRADICIONAL AZUL DEPIL-OK  300 gr + 1Kg.

• CERA TRADICIONAL LAVANDA DEPIL-OK 1Kg.

• CERA TRADICIONAL NEGRA SEDIMENTOS MARINOS DEPIL-OK 1Kg.

• CERA TRADICIONAL MILK DEPIL-OK 1Kg.

• CERA TRADICIONAL CAROTENO DEPIL-OK 1Kg.

• CERA TRADICIONAL CANELA DEPIL-OK 1Kg.

• CERA TRADICIONAL CHOCOGOLD DEPIL-OK 1Kg.

• ROLL-ON CANELA  DEPIL-OK  100 ml.

• ROLL-ON GIN TONIC  DEPIL-OK  100 ml.

• ROLL-ON NATURAL  DEPIL-OK  100 ml.

• ROLL-ON AZUL  DEPIL-OK  100 ml.

• ROLL-ON ROSA  DEPIL-OK  100 ml.

• ROLL-ON MARFIM  DEPIL-OK  100 ml.

• ROLL-ON MILK DEPIL-OK 100 ml.

• ROLL-ON SPA DEPIL-OK 100 ml.

• ROLL-ON MENTA ÁRBOL DE TÉ DEPIL-OK 100 ml.

• ROLL-ON NEGRO SED. MARINOS DEPIL-OK 100 ml.

• ROLL-ON CAROTENO DEPIL-OK 100 ml.

• ROLL-ON CHOCOGOLD DEPIL-OK 100 ml.

• BOTELLÍN CERA NATURAL 85 ml.

• BOTELLÍN CERA AZUL 85 ml.

>> Produtos Depil-OK

Cera tradicional

Ceras temperadas roll-on
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Cosmética depilatória

Complementos depilação

>> Produtos Depil-OK

Ceras en lata

• ACEITE REPAIR 500 ml.

• EMULSIÓN ÁCIDA 500 ml.

• AMPOLLAS RETARD 10 x 10 ml.

• AQUA MOUSSE PREDEPIL HIGIENIZANTE 200 ml.

• AQUA MOUSSE POSTDEPIL RETARDANTE 200 ml.

• PARAFINA TRATAMIENTO 450 gr.

• UNDERPIL 125 ml.

• UNDERPIL AZULENE-OIL 125 ml.

• BANDAS TEJIDO EXTRA DEPIL-OK 100 unidades

• APLICADOR E BASE CONECTORA DOBLE

• FUNDIDOR CERA BAIXA FUSÃO ( dos cavidades)

• FUNDIDOR DE PARAFINA

• KIT INICIÃO NECESER

• LATA CERA TEMPERADA 500 E 800 gr. AZUL, ROSA, MENTA, NATURAL E MILK.

• LATA CERA EXTRA-FINA SIN BANDAS PARA DEPILAÇÃO INTIMA / BRASILEIRA.

9
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Cera tradicional 

As ceras tradicionales podem ter diferentes qualidades e texturas, as quais 
se adaptam perfeitamente à forma de trabalhar da esteticista e às diferentes 
épocas do ano conforme faça frio ou calor.

· NATURAL, ROSA, AZUL, MARFIM E VEGETAL.
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Cera tradicional

>> Cera violeta com óleo de lavanda

O seu elevado conteúdo em cera natural de abelhas, confere-

lhe propriedades excelentes para trabalhar em todas as 

épocas do ano.

No verão por exemplo, pode-se aplicar em finas camadas pois, 

o arranque é mais suave, menos doloroso e não dá a sensação 

de calor. Leva na composição Óleo de Lavanda (Lavandula 

Angustifolia) cuja fragrância é muito particular, como todos 

sabemos, estas propriedades são usadas no campo de aroma 

terapia, como relaxante e descongestionante. A sua textura 

suave faz com que esta adira perfeitamente à pele, obtendo-

se um resultado superior a outras ceras mais comuns.

Esta cera de última geração, permite realizar a depilação 

de uma forma absolutamente suave e eficaz, graças à 

combinação de diferentes tipos de ceras e resinas.

Foi criada devido à necessidade de trabalhar com uma cera 

flexível. Esta cera tem um grande poder de retracção pelo 

que aprisiona o pêlo na base sem aderir à pele, ao retirar não 

provoca dor.

Por outro lado, o conteúdo em sedimentos marinhos favorece 

uma melhor dilatação do folículo piloso, permitindo um 

arranque eficaz do pêlo de uma só vez, sem se romper.

Esta cera é recomendável especialmente para pêlos duros 

e difíceis, pelo que é perfeita também para a depilação 

masculina que tanto está em voga hoje em dia.

O resultado final é sem duvida uma depilação perfeita com o 

máximo conforto.

>> Cera negra com sedimentos marinhos
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Cera tradicional
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>> Cera Milk com proteínas de leite

Cera pastosa, com proteínas de leite como principal 

componente, está dirigida às peles sensíveis que requerem 

uma protecção e hidratação especial na depilação.

Suas propriedades reepitelizantes e protectoras da pele, 

assim como a cor branca e o suave aroma, fazem com que a 

depilação se converta numa agradável maneira de manter a 

pele saudável.

Contem óleo de zanahoria (cenoura), rico em caroteno 

(pigmentos orgânicos) que por ter uma dupla molécula 

em vitamina A, confere-lhe um alto poder regenerante e 

reparador e, vitamina E de acção antioxidante e protectora, 

muito importante para minimizar os efeitos nocivos da 

radiação solar, sobretudo nas peles recém depiladas.

Cera adequada para todo o tipo de peles em especial as mais 

sensíveis, em qualquer época do ano, mas indispensável 

durante o verão.

De cor alaranjada e de agradável aroma a cenoura.

Não contém dióxido de titânio.

            

>> Cera Caroteno

Cera tradicional
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Cera tradicional

>> Cera Menta Maximum

Contém óleo de menta, de acção refrescante e relaxante, que 

confere à depilação uma agradável sensação de frescura e 

bem-estar.

O elevado conteúdo em cera natural de abelhas, proporciona 

uma extraordinária eficácia depilatória, graçias às suas 

propriedades elásticas e ao baixo ponto de fusão.

De cor verde e agradável aroma a menta.

Não contém dióxido de titânio

 

Proporciona uma magnifica experiência sensorial graças 

ao toque cremoso com a intensa fragância a madeira que 

contrasta com a doçura da canela.

As propriedades benéficas do chocolate são conhecidas à 

muitos anos.

A sua acção tonificante e hidratante, vế-se aqui reforçada pelas 

propriedades minerais do ouro, proporcionando um arranque 

perfeito do pếlo e respeitando ao máximo a pele.  

>> Cera Canela

>> Cera ChocoGold
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>> Embalagem de cera tradicional 1 Kg.

>> Cera traditional en estojo de 300 gr.

Disponível em toda a gama de ceras Depil-OK.

Disponível en Azul, Rosa e Vegetal.

Cada estojo de 300 gr.  contém 5 comprimidos de cera tradicional, ideal para uma depilação perfeita, macio 

e eficaz.

Formatos cera tradicional
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A especial formula (derivados de resina de pinho e glicerina), confere-lhe uma textura muito aderente ao 

pêlo, não seca, pelo que tem que se retirar com bandas de tecido não tecido. 

As principais vantagens são:
-  Baixa temperatura: perfeita para peles sensíveis ao calor.

-  Higiene: um só uso.

-  Comodidade e facilidade de aplicação: graças à cabeça do roll-on incorporado.

Existem várias apresentações
segundo a cor e indicações:

Trata-se de uma fórmula original. É a mais 

utilizada na maioria dos casos.

Ideal tanto para uso facial como corporal 

em peles normais.

Contém dióxido de titânio, este confere-lhe 

características de pastosidade e elasticidade. 

>> Natural e Azul

>> Marfim e Rosa

Ceras roll-on
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Ceras roll-on

17

Ceras roll-on com propriedades adicionadas

>> Roll-on Negro com sedimentos marinhos

>> Roll-on Milk

>> Roll-on Spa

O seu alto conteúdo em sedimentos marinhos, dá uma maior 

dilatação do folículo piloso, depilando com eficácia todo o tipo de 

pêlo inclusive os grossos e rebeldes, propensos a não saírem na 

totalidade.

É por isso que está recomendado para a depilação masculina que 

hoje em dia está em voga. Também os homens merecem ter uma 

cera depilatória que lhes permita ser depilados sem dor, com maior 

eficácia numa aplicação sem partir o pêlo.

Além destas qualidades e particularidades, está agradavelmente 

perfumada.

Com proteínas de leite como principal componente, a Cera Milk 

está direccionada para as peles sensíveis que requerem uma 

protecção especial aquando da depilação. As propriedades 

reepitelizantes e protectoras da pele, deixam a pele ligeiramente 

hidratada, assim como a cor totalmente branca e suave aroma, 

fazem com que a depilação se converta numa agradável maneira 

de manter a pele saudável.

A Cera SPA contém dois tipos de componentes que lhe conferem 

as propriedades relaxantes típicas do conceito spa: Óleos 

essenciais da medicina tradicional Indiana e extractos de algas. Os 

óleos essenciais da árvore sagrada da Índia, do óleo de sésamo, e 

Boswelia serrata (incenso da Índia), estão provadas as propriedades 

relaxantes e balsâmicas. Os extractos de algas, em concreto o 

conhecido Enojo Marinho (funcho marinho), caracterizam-se 

pelos efeitos regenerantes e cicatrizantes. Sua cor azulada e aroma 

fresco, contribuem para uma depilação super agradável.           
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>> Roll-on Menta clorofila com óleo da árvore do chá

>> Roll-on Caroteno

>> Roll-on Canela

Que fazer contra a infecção do folículo piloso após a depilação, 

e por que não solucionar antes? Finalmente temos resposta 

para esta questão tão frequente, que aparece em muitos casos, 

sobretudo no verão, quando a transpiração é mais pronunciada 

que o habitual, ou também quando se toma duche ou banho após 

a depilação:

Trata-se de uma nova recarga roll-on de Menta Clorofila com 

óleo da árvore do chá. Ajuda a que nos casos mencionados 

as bactérias da pele não encontram meio seguro para se 

reproduzirem, e portanto, desencadear o processo infeccioso. 

Esta nova cera tem incorporado na sua fórmula o óleo da 

árvore do chá (Maleuca alternifolia), de conhecidas e provadas 

propriedades anti-microbianas. O efeito da aplicação e aroma são 

balsâmicos.                                                                                                                                                                                                                                   

Cera transparente, de cor alaranjada e com fragrância de zanahoria 

(cenoura). Contém óleo de cenoura, com caroteno que por ter 

uma dupla molécula de vitamina A, confere-lhe um alto poder 

regenerante e protecção da pele.

Rico em vitamina E, anti-radicais livres e em consequência um alto 

poder antioxidante e protector dos efeitos nocivos da acção solar.

Roll-on muito adequado para utilização no período do estio (verão 

e Outono) e/ou quando se utiliza qualquer método de bronzeado.

Proporciona uma magnifica experiência sensorial graças ao toque 
cremoso com a intensa fragância a madeira que contrasta com a 
doçura da canela.

Ceras roll-on
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Ceras roll-on

>> Roll-on Gin Tonic

Para uma depilaçao com forte caracter floral , citrico e refrescante, 

deixa a pele lisa e com aspecto radiante.

As propriedades benéficas do chocolate são conhecidas à 

muitos anos.

A sua acção tonificante e hidratante, vế-se aqui reforçada pelas 

propriedades minerais do ouro, proporcionando um arranque 

perfeito do pếlo e respeitando ao máximo a pele.

Natural e Azul 

É uma cera lipossolúvel e semi-sólida com a diferença que a 

embalagem é mais pequena e a cabeça é reciclável.

>> Roll-on ChocoGold

>> Embalagem de cera com
     cabeça reciclável de 85 ml
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Estas ceras são da mesma qualidade que o utilizado no 

cartuchos de roll-on e são utilizados com as tiras não tecidas.

· 5 cores: natural, azul, rosa, milk e menta.

· Embalagem 800 e 500 ml.

Una cera muito elástica especialmente desenvolvida para 

depilaçao íntima / brasileira.

Para ser aplicado em camadas muito finas e removido sem tiras.

Ceras em lata

>> Ceras em lata

>> Cera íntima Extra-Fina
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À nossa completa gama de produtos para depilação, podemos juntar uma 
variada gama de cosmética depilatória pensada para complementar qualquer 
método de depilação... Cosmética pré-depilatória e pós-depilatória, óleos 
reparadores, emulsões tonificantes, um novo produto para evitar a formação de 
pelos encravados e, finalmente, retardantes do crescimento do novo pelo... Tudo 
pensado para facilitar ao máximo o trabalho do profissional e a satisfação do 
cliente.

Cosmética depilatória
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>> Aqua Mousse Predepil
    (higienizante) 200 ml.

>> Aqua Mousse Postdepil
    (retardante) 200 ml.

Temos na nossa vasta gama de produtos uma Aqua Mousse 

Higienizante para antes da depilação: Prepara o pêlo para 

que este se extraía mais fácil e eficazmente; Elimina os 

restos de oleosidade, suor, maquilhagem, etc., permite uma 

melhor aderência da cera ao pêlo, favorecendo a extracção. 

Além de que tem um grande poder higienizante, graças 

ao seu conteúdo em Irgasan e óleo da árvore do chá, com 

propriedades anti-microbianas conhecidas e provadas, como 

anteriormente descrito.                                               

É o complemento ideal para depois da depilação: reduz a 

possibilidade de aparecimento de vermelhões, graças há 

presença de extractos vegetais com propriedades suavizantes 

e refrescantes. Contém ainda um retardador activo do pêlo 

que o vai debilitando de forma progressiva, aumentando o 

espaço de tempo entre cada depilação.

Produtos pré e pós – depilação
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Cosmética depilatória

>> Óleo Repair 500 ml.

>> Emulsão Ácida 500 ml.

Elimina os possíveis restos de cera na pele deixando-a 

limpa e hidratada. Enriquecido com vitaminas A, E, F e óleos 

essenciais da árvore do chá, Romero (alecrim), Rosa Mosqueta 

e Bisabolol.    

Minimiza as mazelas pós depilação deixando a pele macia e 

suave. Contém substâncias emolientes e higienizantes que 

protegem a pele. Deixa um excelente toque final.
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>> Underpil
    (6 frascos x 125 ml.)

>> Underpil Azulene Oil
    (6 frascos x 125 ml.)

Novidade e Efectivo produto que evita a formação de pêlos  

encravados.

Aplicado diariamente sobre a zona depilada, com um pouco 

de algodão e uma suave massagem, produz uma pequena 

esfoliação para prevenir que a pele cubra o poro do pêlo, 

evitando o crescimento subcutâneo do mesmo.

Além de que este Magnifico artigo contém um ingrediente anti-

bacteriano que ajuda a prevenir o aparecimento borbulhas.

                                             

O óleo de azuleno, refresca e alivia a irritação da pele, que se 

produz depois da depilação com cera.  Suaviza e repara pele 

avermelhada.

Utilizar o óleo de azuleno depois de depilação, para eliminar 

todo o resto de cera.

Exclusivamente à base de óleos vegetais (óleo de amêndoas, 

sésamo, aguacate, girasol, calêndula e manzanilla (matracaria, 

camomila, bem me quer, mal me quer).

Cosmética depilatoria
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Cosmética depilatoria

Concentrado que actua selectivamente sobre as células 

matriciais do folículo piloso, retardando o crescimento do 

novo pêlo, permitindo aumentar o espaço de tempo entre as 

depilações.                                            

>> Ampolas retardadoras
    depilação progressiva 10 x 10 ml.
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O toque de qualidade.
Uma completa gama de artigos.
Indispensáveis para complementar profissionalmente as melhores técnicas de 
depilação.

Complementos depilação
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Complementos depilação

>> Bandas para a depilação 100 u.

Indispensáveis para a depilação com cera temperadas. A sua composição especial de tecido não tecido, 

permite utilizá-las várias vezes sem que estas se rompam ou trespasse a cera.

100% NATURAL.

De baixo ponto de fusão, altamente hidratante. Pura e sem perfume.

>> Parafina de tratamento 450 gr.
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Concebido especialmente para trabalhar com 

as ceras temperadas de roll-on. Possui um 

termóstato que mantém a temperatura ideal de 

aplicação. De mínimo consumo eléctrico permite 

mantê-lo em serviço todo o dia.

Kit de iniciação com garantia de qualidade 

Depil-OK, compost por: 

     1 Aquecimento aparelho

 1 Roll-on natural Styldepil

 1 Roll-on rosa Styldepil

 25 Faixas depilatórias

 2 Ampolas post depilatórias Depil-OK 10 ml. 

Tudo em um saco de cosmética transparente 

com fecho. 

Aparatologia

>> Base e aparelho aquecedor – aplicador

>> Neceser Kit iniciação
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Complementos depilação

>> Fundidor de cera baixa fusão
     2 cavadidades de 500 gr.
Também adequados para as latas de aquecimento.

Para mãos e pés.

>> Fundidor de parafina 5 Kg.
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1. Tratamento de mãos.

2. Tratamento de pés.

3. Tratamento de hidratação facial.

Nota: 

Recomenda-se um minimo de 6 a 8 sessões em qualquer dos tratamentos a realizar.

1. Tratamento de mãos.

Realiza-se a hidratação com parafina depois de um serviço de manicura se o cliente assim o desejar, sempre 

antes de pintar as unhas; secar previamente os restos de parafina nas unhas para que possa proceder à  

pintura.

• Aplicação de anti-séptico dérmico em ambas as mãos e secar.

• Realizar 3 – 4 imersões, primeiro com os dedos separados e em último com os dedos juntos. 

• Secar as mãos e envolve-las em filme osmótico.

• Cobrir as mãos com luvas em turco, ou em substituição com uma toalha turca para guardar o calor. 

• Deixamos em pose 20 minutos, e de seguida retira-se.

• Secar as mãos e proceder à pintura das unhas se o cliente assim o desejar. 

2. Tratamento de pés.

O PROTOCOLO A SEGUIR É O MESMO QUE PARA AS MÃOS.

>> Tratamentos
    com parafina
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3. Tratamento de hidratação facial.

Para realizar um tratamento facial com parafina, seguimos o mesmo protocolo de quando realizamos uma 

limpeza facial.

• Limpar o rosto com leite de limpeza adequado.

• Tonificar com tónico adequado.

• Esfoliar suavemente.

• Aplicar biológico hidratante.

• Massajar a face.

• Aplicar a máscara de parafina:

- Cobrir os olhos com algodão humedecido.

- Aplicar uma gaze facial sobre o rosto.

- Aplicar camadas de parafina com um pincel.

- Aplicar um total de 3 a 4 camadas.

- Deixar actuar durante 20 minutos.

- Retirar a máscara de cima a baixo.

- Aplicar creme hidratante.

Indicações:

• Todos os casos em que é necessário hidratar, suavizar ou proporcionar humidade e maciez à 

pele.

• Problemas articulares (artroses).

• Reabilitação, em que o calor seja benéfico.

Contra-indicações:

Todos os casos em que o calor seja desaconselhado:

• Cuperosis.

• Caparrosa.

• Feridas.

• Flacidez (não fazer tratamentos prolongados)

• Problemas dermatológicos.

• Eritemas.
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Biologia do pêlo

Nascimento do pêlo ou pilogénesis

Durante a vida embrionária a pele forma-se a partir do ectodermo de onde deriva a epiderme e os anexos 

cutâneos (também o sistema nervoso), e do mesodermo que formará a derme, os vasos sanguíneos e os 

músculos pilomotores.

1. CRONOLOGIA DA PILOGÉNESIS

• Os primeiros esboços pilosos formam-se entre o segundo e o terceiro mês de vida embrionária, na 

zona das sobrancelhas, lábio superior e o mentón (zona anterior do maxilar inferior).

• No resto do corpo o processo começa no quarto mês da gravidez, e estende-se progressivamente 

desde a cabeça até à parte inferior do corpo, até à finalização do processo embrionário. Nesse mo-

mento já todos os folículos pilosos estão no seu lugar.

•  O cabelo não aparece até ao sétimo mês de gravidez.

2. MECANISMO DA PILOGÉNESIS

• Desenvolvimento da pele durante a vida embrionária
Até aos 60 dias de gravidez, o embrião está coberto por um epitélio simples formado por uma cama-

da de células germinativas de grande actividade mitótica (diferentes fases do ciclo celular), e por um 

manto de células mais velhas que formam uma camada superficial chamada peridermo.

Depois de 60 dias, a epiderme adquire progressivamente o aspecto definitivo em várias camadas, co-

rrespondentes às diferentes fases da queratinização. Os melanocitos que chegam das cristas neurais, 

intercalam-se entre as células germinativas. A camada córnea está presente a partir das 24 semanas. 

Em definitivo a epiderme de um recém-nascido é um epitélio queratinizado funcional.

• Desenvolvimento dos folículos pilosos durante a vida embrionária
 Quando os esboços pilosos se desenvolvem, a futura epiderme só está formada por 2 ou 3 camadas 

celulares: camada germinativa, peridermo e camada intermédia.

>> O sistema piloso
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Entre 12 e 14 semanas: 
A primitiva epiderme forma uma infinidade de “gérmenes pilosos” que se fundem na derme.

A primitiva epiderme torna-se espessa em múltiplos pontos, porque as células germinativas proli-

feram intensamente.

Desta forma cria-se uma imensa quantidade de gérmenes pilosos, colunas celulares que se fundem 

obliquamente no mesodermo (futura derme).

Às 16 semanas:
Formam-se três aglomerados na vertente posterior desses cordões celulares.

Na vertente posterior (vertente que forma um ângulo obtuso com a superfície cutânea), aparecem 

2 aglomerados:

• O aglomerado superior torna-se esférico e forma o esboço da glândula sebácea (GS).
•  O aglomerado inferior (Bg), continuará sendo uma porção de massa compacta e que mais tarde 

incluirá o músculo pilomotor.

 Em algumas zonas, um terceiro aglomerado situado por cima do esboço da glândula sodurípara 
apocrina (GSA).

Às 20 semanas:
As células germinativas que coroam a papila formam os primeiros pêlos.

O extremo inferior desta invaginação epidérmica avulta-se formando o bolbo, que por sua vez se 

torna oco devido à pressão da papila do tecido conjuntivo muito vascularizada, dando à raíz pilosa 

um aspecto característico de fundo de garrafa. As células germinativas que coroam a papila sofrerão 

a partir de então o fenómeno de queratinização e formaram o pêlo lanugo (penugem de protecção) 

rodeado de revestimentos, que atravessará a superfície ectodérmica.

O pêlo através do microscópio

Morfologia geral do folículo piloso

O pêlo apresenta uma parte visível, o talo, que é a continuação da raíz, parte profunda situada no interior 

de um saco cilíndrico, que é o folículo piloso.

O pêlo está implantado na pele obliquamente, saindo pelo orifício pilosebáceo, (óstium piloso).
Na parte inferior, o folículo aglomera-se formando o bolbo piloso, que descansa na junção dermo-

epidérmica ou na hipoderme. O fundo do bolbo apresenta um abatimento devido à expansão da derme, 

a papila do pêlo.
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Os pescoços, inferior e superior, são ligeiros estreitamentos do folículo piloso a glândula sebácea está 

pendente do folículo piloso por um pequeno canal, na parte posterior do folículo.

Por cima anastomosa-se (junta-se) à glândula apócrina em algumas partes do corpo.

O istimo é a parte cilíndrica do folículo e o ponto de confluência do canal excretor e a glândula sebácea.

O músculo erector é o músculo liso, tenso em ângulo agudo que forma o aparelho pilosebáceo e a 

superfície cutânea.

Insere-se, por baixo do folículo através de um pequeno tendão. Por cima, termina a derme papilar.

A contracção dos músculos erectores é o que põe os “pêlos em pé” e a “pele de galinha”. Este fenómeno é 

uma forma arcaica de combater o frio, que se produz em alguns casos emotivos.

Poro
sudoríparo

Glándula
sudorípara

Folículo
piloso

Glándula
sebácea

Músculo
erector

Bulbo piloso

Papila
o células
germinativas

Epidermis

Dermis

Hipodermis

Conducto sudoríparo
Pelo

Arteria Vena
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Componentes anatómicos do folículo piloso

Os revestimentos foliculares

Debaixo do bolbo, o folículo está formado por um encaixe de cilindros concêntricos correspondentes aos 

dos revestimentos foliculares que rodeiam o talo piloso..

O revestimento epitelial externo

É o “cilindro” mais externo, que forma continuidade com a epiderme.

Este revestimento está formado por várias camadas celulares, a mais externa está implantada na 

membrana basal espessa. As células que formam este revestimento, apesar de depender da epiderme, não 

se queratinizam, salvo a do canal piloso.

O revestimento epitelial externo adelgaça-se de cima a baixo por desaparecimento sucessivo das camadas 

superficiais. Assim, onde incha o bolbo piloso, o revestimento epitelial reduz-se a uma só camada de 

células, que corresponde a uma camada germinativa da epiderme.

O revestimento epitelial externo por sua vez está rodeado por um espesso envolvimento de tecido 

conjuntivo que forma uma espécie de “hamaca” (tenda suspensa) que sustenta o folículo polisebáceo.

O revestimento epitelial interno

Este envoltório está situado entre o pêlo que rodeia e o envoltório epitelial externo. Sendo igual ao que o 

pêlo tem de matriz.

Está formado por três camadas celulares concêntricas diferentes. De fora para dentro:

• A camada de Henlé (células impermeáveis a água), formada por uma só camada de células cuboi-

deas (em forma de cubo) que se queratinizam no pescoço inferior;

• A camada de Huxley, composta de uma ou duas camadas de células voluminosas que se queratinizam mais 

acima;

• A cutícula de revestimento, compõem-se de uma só camada de células planas sobrepostas entre si 

como as telhas de um telhado, a borda visível alonga-se até abaixo.

Esta disposição permite que se agarrem as células da cutícula do pêlo.

O revestimento epitelial interno modifica-se de baixo para cima. A partir de metade do folículo piloso, as 

diferentes camadas fundem-se numa só camada Hialiana. Esta desaparece completamente na altura do 

canal de excreção sebácea, onde se dispersam os componentes para acabarem misturados com a secreção 

sebácea.

Este componente começa quando a glândula sebácea anastemosa-se (junta-se), ao folículo piloso. A 

este nível, o revestimento epitelial interno terá desaparecido. O seu homólgo externo, pelo contrário, 
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estende-se sem interrupção e forma uma parede do canal piloso, prolongando-se pela epiderme. 

Do infundíbulo piloso distinguiremos duas partes:

• O acroinfundíbulo, cuja estrutura é similar à da epiderme adjacente;

• O infrainfundíbulo, onde a queratinização é incompleta: as células que se descamam são pouco ade-

rentes entre elas e eliminam-se facilmente.

O talo piloso

Quando se liberta do revestimento epitelial interno, o talo piloso cai flutuando no infundíbulo.

Todas as suas células estão queratinizadas. O seu diâmetro é de 70 a 100 micras (1mm).

No talo piloso distinguem-se três camadas de fora para dentro:

• A cutícula
Espessura: 0,5 micras. Está formada por grandes células planas e alongadas que se cobrem entre 

si na forma das telhas de um telhado, com as células superiores tapando parcialmente as que se 

encontram debaixo de si. A imbricação (forma de escama de peixe) é muito regular e sem falhas. 

A borda visível estende-se até ao cimo.

Estas células engrenam-se com as da cutícula de revestimento, cuja disposição é inversa.

• O córtex
 Está formado por células muito compridas, agarradas umas às outras segundo a direcção do talo 

piloso. É uma parte essencial do pêlo e representa 90% do seu peso.

• A medula
Esta parte só está presente em pêlos maduros, é o que forma a coluna central.

É constituída por uma ou duas camadas de grandes células sem núcleo, frequentemente desuni-

das à medida que ascendem.

Mecanismo celular da formação do pêlo e do 
revestimento epitelial interno:

Tudo acontece no bolbo piloso!
O bolbo piloso confere ao folículo a forma de maza (arma de ferro parecida com uma pêra). Corresponde à 

matriz pilosa, uma massa celular maciça oca pela papila, e que compreende três zonas:
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A zona fecunda

Esta zona forma o fundo do bobo piloso e coroa da papila. Trata-se de uma camada monocelular, sede das 

divisões celulares, como a camada germinativa da epiderme, que se prolonga.

Cada célula divide-se para dar origem a duas células-filhas, uma das quais será impulsada até cima seguindo 

o mesmo processo que se dá ao nível da epiderme, elaborando assim o pêlo e o revestimento epitelial 

interno.

O grau de reprodução destas células germinativas é o mais elevado que se conhece, chegando 
frequentemente a multiplicar-se dez vezes mais que as células germinativas epidérmicas.
Assim se explica a elevadíssima sensibilidade dos cabelos aos medicamentos que bloqueiam a multiplicação 

celular (agentes chamados “antimióticos” utilizados no tratamento de alguns cânceres).

A zona de queratogénesis

Esta zona forma a parte superior do bolbo onde se faz a diferenciação das células que formarão o pêlo; aí é 

onde as células, surgidas da divisão das células germinativas, se queratinizam progressivamente durante a 

sua ascensão. Ao finalizar a sua viagem terão ficado completamente queratinizadas.

A este mesmo nível individualiza-se igualmente o revestimento epitelial interno.

A zona dos melanocitos

Por cima da papila, os melanocitos misturam-se com as células germinativas.

Vascularização e inervação do foliculo piloso

A vascularização do folículo piloso está assegurada por numerosos capilares situados na papila.

A entrega do sangue arterial, realiza-se através dos vasos sanguíneos procedentes do plexo arterial dérmico 

profundo, e o retorno através de veias que se unem ao plexo venoso dérmico profundo. Cada papila possui 

igualmente o seu linfático.

A inervação:  Há terminações nervosas soltas nas papilas, onde se entre-misturam com vasos sanguíneos. 

A inervação papilar intervém na vasomotricidade e por conseguinte na nutrição, crescimento e renovação 

dos pêlos e cabelos.

Igualmente observa-se a existência de estruturas nervosas em redor do folículo, frequentemente 

relacionadas com as células de Merckel, que conferem ao pêlo uma função táctil. Esta função, que em 

certos animais está muito desenvolvida, tem perdido a sua importância no ser humano.
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Aspectos bioquímicos

Ultra-estrutura do pêlo

Das três camadas celulares que a formam, o córtex é a camada mais essencial para o pêlo (90% do seu 

peso). É formado por grandes células, muito longas (100 micras), com um diâmetro de 3 a 5 micras, cheias 

de queratina, pigmentadas e cimentadas entre elas por uma substância intercelular.

Cada célula apresenta-se como um feixe de cabos, chamados macrofibras (0,1 micras de diâmetro). 

Cada microfibra está por sua vez formada por milhões de microfibras (um milhão por cabelo), unidas por 

um cimento interfibrilar.

A microfibra, de estrutura cilíndrica, reúne por sua vez onze protofibras.

Cada protofibra apresenta-se como uma espécie de corda entrançada formada por três filamentos, que são 

grandes cadeias de aminoácidos.

Um cabelo estaria finalmente formado por 40 milhões de filamentos elementares.

Constituição química do talo piloso

O pêlo é antes de tudo, uma massa de queratina fabricada em alguns anos pelo folículo piloso.

A queratina é uma proteína, ou seja, uma molécula formada pelo encadeamento de um elevado número 

de aminoácidos, unidos por enlaces peptídicos, que são enlaces covalentes, e por conseguinte fortes 

e difíceis de romper. Dos 20 aminoácidos sulfurosos que existem na natureza, 18 estão presentes na 

queratina, com uma parte muito importante de aminoácidos enxufrados (cistina). Uma cadeia muito 

grande de aminoácidos é um filamento elementar que se forma progressivamente no interior das células 

saídas da camada germinativa.

Esta cadeia de aminoácidos não é linear, mas sim entrançada em forma de hélice. A estrutura helicoidal, 

chamada alfa, da cadeia é estabilizada por numerosos enlaces hidrógenos que se formam entre os 

agrupamentos –NH- e –CO- de aminoácidos de voltas em espiral cercados nesse espaço. Trata-se de 

enlaces hidrógenos longitudinais, chamados intercatenários. 

Os enlaces hidrógenos são ligações relativamente débeis, cuja rotura é favorecida pela presença de 

água, que transforma a queratina alfa, helicoidal, em queratina beta, sinusoidal. Assim o calor húmido 

do mercado de cabeleireiro, rompe os pontos hidrógenos e produz um estiramento da estrutura alfa e, 

consequentemente, o dilatamento do cabelo. Durante a secagem os enlaces hidrógenos voltam a formar-

se e a queratina recupera a sua estrutura em forma de hélice.
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Na queratina alfa, a coesão dos três filamentos elementares mais próximos está garantida por pontes 

laterais chamados enlaces bisulfúricos ou pontes bisulfúricas, característica da estrutura queratínica, que 

se formam entre os átomos de enxofre –SS-. São as ligações mais fortes que se podem establecer entre as 

cadeias polipeptídicas. O frisado da permanente obtém-se a custo da rotura das pontes bisulfúricas.

• Um “cimento” de natureza proteica  insere-se entre as fibras de queratina para estas aderirem entre si.

• Os componentes minerais  (zinco, cobre, etc.) estão pobremente representados na estrutura do pêlo.

Características gerais das queratinas

Não existe a queratina, são as queratinas:

• As queratinas que chegam às células córneas da epiderme, são queratinas “brandas” que se despren-

de em forma de escamas e se hidrata facilmente.

• As queratinas das unhas e a pilosa são queratinas “duras”, compactas, resistentes que não tendem a 

descamar-se. 

• As queratinas têm alguns caracteres em comum: 

- São proteínas fibrosas, com sede estritamente intercelular, ao contrário que o colagéneo e a elas-

tina, de localizações extra-celulares.

- São notavelmente resistentes a diversos agentes físicos ou químicos.

- São insolúveis na água.

Fisiologia
O ciclo piloso
Alguns animais, como os cães caniches ou as ovelhas, têm pelos que crescem ininterruptamente. Este não 

é o caso do ser humano e da maioria dos mamíferos, cujo crescimento do pêlo é cíclico.

Com efeito, o folículo piloso tem uma actividade intermitente. Fabrica essa massa de queratinas em alguns 

anos, elimina-a, e renova-a ao fim de um certo tempo. Fala-se de ciclo piloso, descrito por Trotter em 1924.

Este ciclo percorre três fases: Anagénica, Catagénica e Telogénica 

Fase anagénica
Este período de crescimento contínuo é consequência do ritmo desenfreado de multiplicação das células-

mãe do bolbo.
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Ao mesmo tempo, os melanocitos situados no ponto mais alto da papila, fabricam melanina para colorar a 

massa de queratina formada na zona queratogénica. 

Esta fase dura de alguns meses a vários anos.

Fase catagénica
As células deixam de se multiplicar. Esta paragem geral tem como consequência a cessação da 

queratogénesis e, por conseguinte, o crescimento do pêlo.

• Simultaneamente, os melanocitos detêm a actividade (por outra parte pode-se constatar que o últi-

mo segmento do talo piloso deixa de pigmentar-se). As dendritas (grãos alongados) são reabsorvi-

das e não se distinguem no meio das células-mãe. 

• Quando estas últimas tem terminado a sua actividade mitótica (espécie de baile), emigram para a 

zona queratogénica onde se queratinizam e aglomeram, dando ao bolbo uma forma de massa.

Porém, ao mesmo tempo continua a ascensão das células que formam o pêlo, e a sua igual que-

ratinização, resultando no desprendimento do bolbo morto, completamente queratinizado desde 

a papila dérmica à que permanece unida pelo cordón celular formado pelo revestimento epitelial 

externo, rodeado da lámina basal.

Por sua vez a papila sofre uma regressão, até ficar reduzida a uma pequena formação globular.

A parte mais significativa desta fase é a rotura da ligação papila-bolbo.

Fase telogénica
• Nesta fase, a profundidade do folículo reduz-se a metade da fase anagénica, e a profundidade 

situa-se à altura da inserção baixa do músculo pilomotor. Debaixo situa-se uma pequena formação 

arredondada, chamada papila.

• O pêlo na fase telogénica, aparece mais claro e de diâmetro inferior que na anagénica, permanece 

velho em seu saco folicular e continua lentamente a sua cessação, até chegar ao final de três meses 

no infundíbulo piloso, o qual determina a queda.

• De forma paralela, na parte profunda do folículo perfila-se um novo brote piloso que baixa ao en-

contro da papila subjacente por um processo de invaginação, que nos faz recordar o que se passa 

durante a pilogénesis.

 Quando este contacto se estabelece, produz-se uma activação das células-mãe, que se multiplicam, 

entretanto reinicia-se a melanogénesis: um novo ciclo piloso inicia-se e faz entrar o novo pêlo na fase 

anagénica, que durará três anos.

• No final da fase telogénica, o antigo pêlo pode coexistir com o novo, acabando por substitui-lo.
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Determinismo do ciclo piloso: teorias e perguntas.

O talo piloso, tal como se vê na superfície, é o resultado final de um processo complexo de diferenciação 

dentro do folículo piloso, sede de uma intensa actividade mitótica no bolbo. Aí existem duas entidades 

completamente distintas: a papila, de origem mesodérmica, e a matriz pilosa, de origem ectodérmica. 

Hoje pensa-se que a formação do folículo piloso durante a pilogénesis, é o resultado de uma sucessão 

de interacções de “mensagens” que não se identificam, entre o ectodermo e o mesodermo, ambos em 

contacto.

Da mesma forma, o elemento motor de crescimento do pêlo é a interacção física entre o bolbo e a papila, 

como tem sido demonstrado em experiências espectaculares. Assim, o enxerto de células de papila na pele 

basta para induzir o crescimento do pêlo.

Quanto ao desenvolvimento normal do ciclo piloso em si, está determinado por diferentes factores, que 

hoje são apenas interrogações.

? Que factores controlam…

•  A duração do ciclo piloso, e em particular a fase anagénica?

•  A cessação da fase anagénica e/ou arranque da fase catagénica?

• A duração da fase telogénica?

Factores de variação do ciclo piloso

• O lugar onde crescem

Os cabelos têm um ciclo maior que os pêlos, com uma fase anagénica de 3 anos, como média (dão-se 

diferenças de 2 a 10 anos…). Nas pernas esta fase é de apenas 25 semanas, de 6 a 12 semanas nos braços 

e de 4 a 14 semanas no buço. As pestanas crescem durante 30 a 45 dias e permanecem em fase telogénica 

durante 105 dias.

• O sexo

Na mulher o crescimento do cabelo é um pouco mais rápido (0.50mm por dia, aproximadamente), e a fase 

anagénica é maior (quase o dobro) que no homem.

• I idade

Numa mulher jovem, o crescimento dos pêlos nas nádegas, por exemplo dura cerca de 7 anos, enquanto 

que os cabelos de um homem velho, pode crescer em 1 ano e os pêlos da coxa em apenas 7 semanas.



42

DEPILAÇÃO PROFISSIONAL
D

EP
IL

A
Ç

Ã
O

 P
RO

FI
SS

IO
N

A
L

• As estações do ano 

As variações de crescimento piloso relacionado com as estações climáticas podem resumir-se assim:

• Crescimento máximo nos fins da primavera e principio do verão.

• Máxima queda (“pico telogénico”) no princípio do Outono. Estas variações reflectem-se tanto na 

velocidade de crescimento diário dos cabelos como na percentagem de cabelos em fase anagénica.

Crescimento e desenvolvimento dos pêlos

Se é certo que se ignora praticamente tudo sobre os mecanismos de ordem da renovação pilosa, conhecem-

se em contrapartida alguns elementos que afectam sobretudo os cabelos.

• O capital de folículos pilosos está adquirido ao nascer.

• Durante a vida de um indivíduo, cada folículo é capaz de assegurar uma vintena de ciclos, o qual 

garante uma cabeleira satisfatória durante toda a vida.

• O crescimento do cabelo realiza-se “em mosaico”, cada folículo possui um ciclo independente dos 

seus vizinhos. Assim a renovação da cabeleira faz-se de forma insensível, agrupando permanente-

mente cabelos de idade e grossura diferentes. Contrariamente, nos animais a caída do pêlo acontece 

periodicamente em todo o corpo, de maneira sincronizada (muda) ou por zona.

• É normal perder cada dia uma certa quantidade de cabelos. 

O tricograma permite avaliar a proporção de cabelos em fase anagénica, catagénica ou telogénica, 

examinando o bolbo ao microscópio.

Desta forma, numa cabeleira normal podem contar-se de 80 a 90% de cabelos em fase anagénica e 

de 6 a 20% de cabelos em fase telogénica (a fase catagénica é muito curta e é excepcional encontrar 

cabelos que estão passando por esta fase).

Consequentemente, quando se possuem 100.000 cabelos, um mínimo de 6% estão em fase telogé-

nica, o que representa 6.000 cabelos mortos. Sendo que este período dura 3 meses (quer dizer, cerca 

de 100 dias) é normal perder uns 60 cabelos por dia (6.000 : 100 = 60). 

• Factores de crescimento

A duração do ciclo piloso, e particularmente na fase anagénica, está geneticamente programada e 
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condiciona o comprimento dos cabelos. Precisa-se de 7 anos para que estes cresçam até chegar à 

cintura…, por isso nunca será possível caso se tenha uma fase de crescimento programada para 3 

ou 4 anos.

 Uma atribuição suficiente de aminoácidos, e particularmente de aminoácidos enxufrados, vitaminas 

(A, B5, C, H) são indispensáveis para o crescimento de pêlos e cabelos.

• Factores hormonais

O folículo piloso está sujeito do controle hormonal.

O folículo pilosebáceo é um receptor específico de andrógenos 

Os andrógenos estão representados por testosterona que está unida em 99% a uma proteína portadora 

e não é estabilizável. Só a testosterona livre pode atravessar a membrana das células-brancas (células 

germinativas).

A acção dos andrógenos varia segundo a topografia dos folículos pilosos. São responsáveis pelo 

crescimento dos pêlos chamados sexuais: do púbis e das axilas, que são receptivos a muito baixas 

concentrações de andrógenos, da barba, do tórax e dos membros cujo crescimento depende de uma 

elevada concentração de andrógenos.

No couro cabeludo, os andrógenos tem uma acção diferente. Os andrógenos não modificam o ciclo de 

crescimento piloso. Aumentam a duração da fase anagénica.

Os estrógenos em doses elevadas provocam uma maior lentidão do crescimento piloso.

 

As hormonas tiróideas aceleram o crescimento dos pêlos e cabelos diminuindo com o hipotireoidismo.

A cor do pêlo e do cabelo

A cor natural do cabelo apresenta uma infinita variedade de matizes, que representam subtis 

diferenciações étnicas e individuais, e também testemunhos do passar do tempo.

As melaninas são as responsáveis deste amplo leque de cores. Os pigmentos são fabricados por células 

altamente especializadas, situadas no fundo do folículo piloso. Referimo-nos aos melanocitos.
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Os melanocitos dos folículos pilosos

Os melanocitos foliculares estão situados em duas zonas: o infundibulo piloso e o bolbo piloso, em cima 

da papila.

Os melanocitos dos folículos pilosos tem a mesma morfologia que os epidérmicos.

As dendritas são prolongações celulares tentaculares que se insinuam entre as células das zonas fecunda 

e queratogénica.

O citoplasma contém os órgãos habituais da célula e os órgãos específicos do melanocito, chamados 

melanosomas.

Na epiderme, a actividade dos melanocitos é contínua. Pelo contrário, a acção dos melanocitos foliculares 

é descontínua e está orquestrada pelo ciclo piloso: os melanocitos sintetizam pigmento só durante a fase 

anagénica. Na fase catagénica, entram em estado de repouso; as dendritas desaparecem e ficam inactivas. 

No principio da fase telogénica, voltam a diferenciar-se e reemprendem a actividade na cúspide da papila.  

Sintesis das melaninas - o melanogénesis -
nos folículos pilosos

Definição 

De forma geral, a melanogénesis é o processo de fabricação e distribuição dos pigmentos –melaninas- na 

epiderme, nos folículos pilosos e nas estruturas coloradas dos olhos.

As melaninas

As melaninas são moléculas químicas complexas (fala-se de biopolímeros).

Formam dois grupos

• As eumelaninas, pigmentos pardos ou negros, que dão as cores escuras.

• As feomelaninas, pigmentos amarelos e pardo-vermelho, que contém uma elevada concentração de 

enxofre, e são responsáveis pelas cores claras.

Os tricocromos, que têm sido isolados dos cabelos ruivos, pertencem a este grupo. Com efeito, 

os dois tipos de melaninas estão presentes em todos os indivíduos, mas, em proporções variáveis 
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de uma pessoa para outra, assim se explica a múltiplas matizes de cores capilares que existem na 

natureza. 

O processo em três actos

As melaninas são fabricadas a partir de um aminoácido – a tirosina – em presença de um enzima, a 

tirosina, seguindo umas reacções químicas em cadeia, numerosa e complexas, que se desenvolvem nos 

melanosomas.

Quando estão cheios de pigmento, os melanosomas são transladados para as células da matriz pilosa que, 

por sua vez faz o pigmento empreender o caminho de ascensão.

Acto primeiro. Formação dos melanosomas da tirosinasa

O melanosoma apresenta-se em forma de vesícula, que surge a partir do aparelho de Golgi.

Como na epiderme, os melanosomas dividem-se em dois tipos: eumelanosomas, em forma de ovo, e 

feomelanosomas, esféricos. Os melanosomas passam por quatro fases de maturação, que correspondem 

às diferentes etapas da síntesis química das melaninas.

Mais grossos que os melanocitos epidérmicos, os melanosomas repartem-se isoladamente das células da 

matriz pilosa, seja qual for a cor do cabelo considerado. 

Na epiderme, pelo contrário, se os melanosomas de grande tamanho estão isolados, os de tamanho inferior 

agrupam-se em paquetes. 

A tirosinasa é uma enzima fundamental para a síntesis das melaninas, e é secretada em forma de 

microvesículas.

• Existem várias formas moleculares da mesma.

• O ión de cobre é vital para a sua acção.

Acto segundo. A síntesis química das melaninas 

Esta síntesis leva-se a cabo nos melanosomas a partir de um aminoácido elementar dado pelo sangue: 

a tirosina. A sucessão de “oxidações” da tirosina baixa e o controle da tirosinasa desemboca na formação 

da DOPA (dihidroxifenilalaina) e, mais tarde, de um composto intermédio, comum às eumelaninas e às 

feomelaninas, chamado dopaquinona.

A partir daí, duas vias distintas condicionam a formação das eumelaninas e das feomelaninas.
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 Acto terceiro. Traslado dos melanosomas para as células da matriz pilosa

Os grãos de melanina fabricados pelos melanocitos são finalmente distribuídos pelas dendritas entre as 

células da matriz pilosa.

? Porque se tornam brancos os cabelos?
A pigmentação dos cabelos é determinada pela cor e a quantidade de melanosomas trasladados desde os 

melanocitos até às células corticais. Isto quer dizer que há vários parâmetros que intervêm:

• O número de melanocitos activos.

• O poder da síntesis dos melanosomas.

• A natureza molecular das melaninas produzidas.

• O modo de traslado e de degradação dos melanosomas nas células corticais.

Sem embargo, segue, havendo numerosas incógnitas que não permitem avaliar a importância de um e de 

outro destes factores na cor do cabelo.

Por esta razão, o mecanismo de bloqueio dos cabelos brancos na velhice não tem sido totalmente elucidado.

Está comprovado:

• A diminuição, inclusive desaparecimento dos melanocitos activos (que persistem em estado de 

“repouso”).

• A redução progressiva da actividade da tirosinasa.

• A destruição do pigmento,

Seja como for, temos que procurar a causa no factor hereditário. Cada indíviduo possui um próprio 

programa genético, que determina a idade a partir da qual os cabelos se tornam brancos. Em geral, o 

processo começa entre os 35 e 40 anos, para atingir toda a sua magnitude entre os 50 e 60 anos.

Em geral começa pelas têmporas, até chegar à parte alta do crânio e, em último lugar na zona occipital. 

Contrariamente ao que sucede na epiderme, onde a povoação de melanocitos é relativamente constante, 

o número destes que se encontram activos na cúspide da papila diminui com a idade. Assim as pessoas 

idosas têm os cabelos brancos, mas podem bronzear-se.
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O papel da pilosidade no homem 
Compara-se com o pêlo protector dos mamíferos, a pilosidade do homem pode parecer mais ilusória, 

senão supérflua, o que é a mais, chateia.

Todavia, em algumas zonas corporais, os pêlos parecem ter uma função precisa:

• O minúsculo pêlo situado no interior das fossas nasais e nas orelhas, intercepta as mais pequenas 

partículas de pó do ar.

• Nas sobrancelhas impede que o suor se introduza nos olhos.

• Nas pestanas captam o mais ligeiro atrito: instantaneamente o olho pestaneja e fecha-se quando um 

elemento estranho se aproxima.

Finalmente, reconhece-se à cabeleira um papel na protecção do couro cabeludo contra os raios solares. A 

eficácia não pode ser questionada, na medida em que o câncer é muito raro nesta zona, salvo em pessoas 

calvas.




