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ANATOMIA DO OLHO
Nós enquanto lash designer devemos ter um conhecimento básico sobrea anatomia
do olho e entender a importância de cada parte. Pois estamos trabalhando com
uma das regiões mais sensíveis do corpo humano.
A visão é uma dádiva responsável por cerca de 75% de nossa percepção. E, embora
nos pareça ser algo simples, compreende um processo soﬁsticado de captação,
desvio, focalização e transformação da luz em imagens visuais. A chave disso tudo é
o Olho: um instrumento altamente especializado e delicadamente coordenado, cada
uma de suas estruturas tendo um papel especíﬁco na transformação da luz em
visão. O desenho a baixo identiﬁca as principais partes do olho que participam na
percepção visual.
RETINA
CÓRNEA

IRIS
NERVO
ÓTICO

PUPILA

CRISTALINO

ESCLERA

CÓRNEA:
É a primeira estrutura do olho que a luz atinge, onde sofre um desvio e cruza a
pupila. A córnea se constitui de cinco camadas de tecido transparente e resistente. A
camada mais externa - o Epitélio - possui uma capacidade regenerativa muito
grande e se recupera rapidamente de lesões superﬁciais. As quatro camadas
seguintes, mais internas, são que proporcionam uma rigidez e protegem o olho de
infecções.
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ÍRIS:
A porção visível e colorida do olho, logo atrás da córnea. Possui músculos em
disposição tal que possam aumentar ou diminuir a pupila, a ﬁm de que o olho possa
receber mais ou menos luz, conforme as condições de luminosidade do ambiente.
PUPILA:
É a abertura central da íris, através da qual a luz passa para alcançar o cristalino.
CRISTALINO:
É quem ajusta na retina o foco da luz que vem através da pupila. Tem a capacidade
de, discretamente, aumentar ou diminuir sua superfície curva anterior, a ﬁm de se
ajustar às diferentes necessidades de focalização das imagens, próximas ou
distantes. Esta capacidade se chama "acomodação". O cristalino se torna mais rígido
com a idade, de forma que a acomodação diminui e a visão para perto se torna cada
vez mais difícil, à medida que a pessoa se aproxima dos 40 ou 50 anos de idade.
RETINA:
É a membrana que preenche a parede interna em volta do olho, que recebe a luz
focalizada pelo cristalino. Contém fotos receptores que transformam a luz em
impulsos elétricos, que o cérebro pode interpretar como imagens.
NERVO ÓPTICO:
Transporta os impulsos elétricos do olho para o centro de processamento do
cérebro, para a devida interpretação.

ESCLERA:
É a capa externa, ﬁbrosa, branca e rígida que envolve o olho, contínua
com a córnea. É a estrutura que dá forma ao globo ocular. E com
sensibilidade extrema.
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CONTRA INDICAÇÕES
Algumas pessoas podem apresentar alergia ao produto que utilizamos,
entretanto maioria das vezes o que causa a irritação no olho da cliente é
a falta de técnica do proﬁssional e não possíveis alergias ao adesivo.
Vamos aprender um pouco sobre algumas restrições:

BLEFARITE:

BLEFARITE SINTOMAS:
Na blefarite, as pálpebras superior e inferior ﬁcam cobertas por detritos
oleosos (semelhante à caspa) em torno da base dos cílios que podem
inclusive levar à perda dos mesmos.
Coceira e irritação ocular, sensação de corpo estranho, lacrimejamento e
vermelhidão nas bordas das pálpebras são os sintomas mais típicos.
A presença da blefarite aumenta a chance de aparecer terçol (hordéolo).
Por ressecar o olho, a blefarite pode diﬁcultar a adaptação às lentes de
contato. É importante dizer que muitas pessoas apresentam blefarite, mas quase
não tem sintomas enquanto outras tem uma blefarite leve, mas com muitos
sintomas.
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BLEFARITE CAUSA:
Como explicado anteriormente, a blefarite ocorre por uma alteração na produção de
gordura das glândulas das pálpebras (blefarite seborreica) ou por uma infecção
bacteriana dessas mesmas glândulas (blefarite infecciosa ou estáﬁlococica). Quando
a inﬂamação acomete as glândulas mais profundas da pálpebra chamada glândulas
de meibomius, causam uma doença chamada meibomite. A meibomite tem os
sintomas muito semelhante à blefarite e o mesmo tratamento.
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CONJUTIVITE:
A conjuntivite é uma doença que se caracteriza pela inﬂamação da
conjuntiva, causada por agentes tóxicos, alergias, bactérias ou vírus. A
conjuntiva é a membrana transparente que recobre o globo ocular e a
parte interna da pálpebra.
Geralmente compromete os dois olhos, não necessariamente ao mesmo
tempo, sendo o contagio feito pelo contato direto com a pessoa doente ou objetos
contaminados. Esta contaminação ocorre com maior facilidade em ambientes
fechados como escolas, creches e ônibus.
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SÍNDROME DO OLHO SECO:
Conhecida também como
doença dos olhos secos. É
ocasionada pela
diminuição da produção da
lágrima. Os principais sinais
são secura nos
olhos e vermelhidão. Pode
ser causados por
inﬂamações, reposição
hormonal, distúrbios
hereditários, entre outros.
Quando o quadro está
avançado, sente-se
diﬁculdade em movimentar
as pálpebras, incômodo com
a luz e secreção excessiva. O
tratamento depende da causa e pode ser feito de diversas formas, dos colírios ao
uso de lágrima artiﬁcial.
Em todos os casos, são indicados colírios, compressas frias, uso de
água gelada ou soro ﬁsiológico para aliviar a coceira. Tudo isso sempre
com acompanhamento
médico. Uma boa dica é o
uso de óculos escuros,
que ajudam no caso de
incômodo com a luz.
Normalmente, o
desconforto dura até duas
semanas.
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RINITE ALÉRGICA:
A rinite alérgica é uma reação
imunológica do corpo a partículas
inaladas que são consideradas
estranhas. Essas substâncias são
chamadas de alérgenos. O nariz é a
porta de entrada para o ar e substâncias
carregadas por ele, e tem a função de
ﬁltrar as impurezas, além de umidiﬁcar e
aquecer o ar que vai chegar aos
pulmões.
O indivíduo alérgico tem uma reação
exagerada aos alérgenos. Seu sistema
imunológico reage de forma intensa a estas substâncias estranhas na tentativa de
defesa do organismo. Na crise da rinite, a pessoa apresenta obstrução nasal, coriza,
espirros e coceira no nariz. Se a pessoa tiver uma predisposição para asma, pode
apresentar também uma crise de asma, com falta-de-ar e cansaço.Sabemos que
existe um componente genético nas alergias. Quando ambos os pais tem rinite, a
chance de os ﬁlhos terem o problema chega a 50%. Quando a pessoa que carrega
essa predisposição em contato com um alérgeno, passa a ser reativa a ele e não
mais tolerar o contato. Essa reação em geral acontece nos primeiros anos de vida,
mas pode ser mais tardia.

BLEFAROESPASMO:
Piscar é saudável porque a lágrima limpa
a córnea e neutraliza
microrganismos que poderiam provocar
infecções. Mas, em alguns
casos, o ato de abrir e fechar os olhos
pode caracterizar uma doença,
o blefaroespasmo, cuja principal
característica é piscar de maneira
descontrolada e excessiva. Esse piscar pode afetar muito o procedimento de cílios,
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pois utilizamos luz forte sobre os olhos, então clientes com essa sensibilidade
excessiva podem não suportar e abrir os olhos durante a aplicação dos ﬁos, o que
pode acarretar consequências graves.

ABRASÃO DA CÓRNEA:
A abrasão da córnea é uma
lesão da córnea, que é a
superfície transparente na parte
frontal do olho.
Está bem na frente da íris, a
parte colorida do olho.

TERÇOL:
O terçol é uma inﬂamação que
ocorre na borda das pálpebras que ﬁcam entupidas ou infectadas por uma bactéria.

CALÁZIO:
Calázio é uma lesão da pálpebra
frequentemente confundida com terçol. A
diferença é que, ao contrário do que
acontece no terçol, o calázio não surge em
decorrência de uma infecção.
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Esclerite
A esclerite é uma inﬂamação profunda e extremamente dolorosa da esclera (parte
branca do olho), que pode afetar gravemente a visão

Derrame ocular
O derrame ocular ou hiposfagma, é caracterizado pelo rompimento de minúsculos
vasos sanguíneos localizados na conjuntiva do olho.
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Entropia ocular
Os cílios passam a nascer em direção ao globo ocular.

CATARATA:
É uma opaciﬁcação do cristalino do olho, com ou sem diminuição da
capacidade visual. Pode afetar um ou ambos os olhos e é frequente desenvolverse
lentamente.

GLAUCOMA:
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DOENÇAS VIRAIS:
Nós proﬁssionais lidamos com o público
constantemente e não podemos nos
submeter a doenças virais, aﬁnal não
podemos propagar doenças em nosso local
de trabalho. Sendo assim, quando seu cliente
chegar para fazer o procedimento com gripe
forte, varíola, hepatite A, virose de qualquer
tipo, catapora, conjuntivite, ou outras doenças
que possam ser transmitidas por contato
direto NÃO realize as extensões.

QUIMIOTERAPIA:
Clientes que estão passando por esse momento estão com a imunidade
baixa, ﬁos frágeis e extremamente sensíveis, então não realizamos a
extensão nesse período apenas após seis meses do ﬁm do tratamento e
com autorização médica.
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LENTES DE CONTATO:
As lentes de contato devem ser
retiradas antes de dar início à
extensão!
Pois ela vai ﬁcar muito tempo com
os olhos fechados e os gases que o
adesivo emite podem ressecar os
olhos, sendo assim a lente pode
‘grudar no globo ocular!

MICROPIGMENTAÇÃO :
Se sua cliente deseja realizar
os dois procedimentos
juntos converse com
ela sobre a cicatrização das
sobrancelhas, todos os tipos
de micro causam micro
perfurações na região e vão
entrar em processo de
cicatrização estando nesse
intervalo expostas a todo tipo de contaminação. Portanto
só realize após o período de cicatrização completa ou caso a cliente
insista peça autorização médica.
ATENÇÃO !!
Pode ocorrer de o seu cliente ser extremamente sensível aos componentes do
adesivo, principalmente ao cianocrilato e ter um desconforto grande durante
as extensões. Infelizmente as extensões nem sempre são pra todo mundo, ok?!
Interrompa o procedimento
imediatamente caso perceba algo de errado.
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TÉCNICA VOLUME RUSSO
O alongamento Volume Russo é um procedimento detalhista. Mais demorado que o
alongamento normal, consiste em aplicar mais de um ﬁo por cílio natural, por isso
precisamos de ﬁos com espessura bem ﬁna. 0,05 a 0.07, para podermos aplicar mais
de um ﬁo sem incluir peso ao ﬁo natural, com ﬁos, é feito um leque com 2 a 8 ﬁos no
mesmo cílio e ele ﬁca tão leve como se tivesse adicionado um de 0.20mm. O
resultado com muito volume e profundidade.
A técnica de volume russo é mais complexa que a técnica clássica, por isso é
necessário estar muito seguro na técnica clássica para depois começar a treinar as
técnicas de volume russo.Para volume russo será necessário fazer o fan (leque com
a quantidade de ﬁos de acordo com a técnica escolhida). São formados
manualmente transformando-os em um tufo super leve e volumoso, e em seguida,
colado a um único cílio natural. Os ﬁos são ﬁnos e variam de 0,05 a 0,07 milímetros
de espessura.
Se 2 ﬁos são aplicados em 1 ﬁo, é chamado de 2D;
Se 3 ﬁos são aplicados em 1 ﬁo é chamado 3D;
Se 4 ﬁos são aplicados em 1 ﬁo é chamado 4D;
Se 5 ﬁos aplicados em 1 ﬁo é chamado 5D;
Se 6 ﬁos aplicados em 1 ﬁo é chamado 6D;

Todos são VOLUME.
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A IMPORTÂNCIA DE SE MONTAR O FAN NA HORA
Para ser volume russo é necessário montar esse fan na hora de fazer a extensão
para que cada ﬁo de extensão tenha seu ponto de contato com cola no ﬁo natural.
Jamais compre pronto, monte antes ou deixe guardado pois a cola irá secar e terá
que passar na cola novamente. Além de ter excesso de cola causará um peso
inapropriado ao ﬁo natural. Aplicação de tufos não é volume russo, é técnica de
tufos. Os tufos comprados prontos mesmo sem nó não possuem a espessura
especíﬁca para que ﬁquem tão leves como deve ser.Para montar esse fan e fazer o
alongamento russo é necessário usar cola de secagem mais rápida, 1 a 2 segundos
ou de 2 a 3 segundos para que o fan não desmonte, o leque se feche. A cola para
quem está iniciando na técnica clássica tem secagem de 5 a 6 segundos ou de 4 a 5
segundos se usar estas colas o fan se desmontará na hora de fazer a aplicação dos
demais fans por que também é aplicado um para um ﬁo natural.
Então é necessário ter muita pratica no isolamento do ﬁo e na montagem do fan
para que não ocorra falsa colagem.
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TÉCNICA HÍBRIDA
Ao longo da minha experiência e de várias outras proﬁssionais notamos a indecisão
das mulheres em escolher a melhor técnica para seu estilo e personalidade, muitas
vezes indecisas pois querem valorizar seu olhar de forma natural e ao mesmo
tempo querem um olhar sensual,marcante.
Então foi criada a técnica Híbrida, que consiste em um mapeamento diferenciado,
com tamanhos menores nas extremidades e maiores no meio, e aplicação de mais
volume no meio em relação as extremidades. Temos várias opções de Mappin nesse
caso. É muito importante que tudo que seja feito em um olho seja replicado no
outro de forma idêntica. A técnica mais livre de todas, você pode abusar da sua
criatividade, desde que não coloque somente volume no inicio, isso pode gerar um
olhar ‘’vesgo’’ para a cliente.E por ﬁm, cuidado com as curvaturas, não mescle
curvaturas muito distintas em um mesmo trabalho.
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