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RESUMO
O propósito do estudo corrente é apreciar os resultados obtidos com o emprego do microagulhamento em combinação
ao peeling químico em indivíduos com sequelas de acne. Foram selecionadas 07 pessoas de ambos os sexos, com
idade entre 18 a 30 anos, raça branca e que possuem cicatrizes provocadas por acnes na face. Na avaliação, foram
registradas imagens fotográficas padronizadas, e os pacientes foram questionados sobre sua satisfação pessoal através
de uma escala específica. O tratamento iniciou realizando a limpeza da pele com o sabonete pré peeling, desinfetada
com clorexidine a 2% e aplicado um anestésico que permaneceu na face por 30 minutos,  o microagulhamento foi
realizado sobre a pele com movimentos horizontais, verticais e ambas as diagonais, isso provocou um sangramento que
foi limpo com solução salina estéril. Para finalizar foi ministrado sobre a cútis o gel peeling (Tulípia), que permaneceu
sobre a pele por 8 horas sem exposição a luz solar, após esse período o paciente lavou o rosto com água corrente e
aplicou o protetor solar fator 50 de proteção.  Os pacientes passaram por 2 sessões com intervalos de 2 semanas entre
elas e por fim, após 2 semanas do último tratamento,  serão realizadas a últimas avaliações para comparação dos
resultados.  As fotos serão submetidas à  análise cega,  por  três profissionais  fisioterapeutas,  utilizando a Escala  de
Melhora Estética Global. Nos resultados obtidos até o momento, nota-se uma melhora razoável do aspecto da pele,
esperamos que após as últimas avaliações os resultados comprovem a eficácia do tratamento nos indivíduos. 

PALAVRAS-CHAVE: Terapia de Indução de Colágeno; ácidos; sequelas de acnes; Fisioterapia Dermato Funcional.

1 INTRODUÇÃO

A pele faz parte do sistema tegumentar e representa 12% do peso seco total do corpo, é
composta por duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme que é a camada mais superficial
constitui-se  de  quatro  a  cinco  camadas,  camada  germinativa,  camada  espinhosa,  camada
granulosa, camada lucida e camada córnea, já a derme é a camada mais profunda que por sua vez
possui  duas  camadas,  camada papilar  e  camada reticular.  Ademais  a  pele  apresenta  variadas
funções como proteger  nosso organismo contra  agentes  biológicos,  físicos  e  químicos do meio
externo (GUIRRO e GUIRRO, 2002).

O sistema tegumentar além de ser constituído pela pele ainda possui seus anexos: unhas,
pelos, glândulas sudoríparas, mamárias e sebáceas. Os pelos sãos desenvolvidos, por invaginações
da epiderme, chamados de folículos pilosos, estes estabelecem-se de bainhas radiculares externas
e internas e há ao seu redor a bainha dérmica, aliás no folículo existe o bulbo piloso que é uma
dilatação terminal, em cujo centro se observa a papila dérmica onde as células que a recobrem
formam  a  raiz  do  pelo.  Associados  aos  folículos  pilosos,  existem  as  glândulas  sebáceas  que
desembocam  nos  folículos  através  de  ductos  curtos  de  epitélio  estratificado  pavimentoso,  em
algumas  regiões  sem  pelos  as  glândulas  sebáceas  se  abrem  sobre  a  superfície  epidérmica
(MONTANARI, 2013). 

A acne vulgar é uma doença crônica causada pela inflamação da unidade pilossebácea e
pode ser causada por múltiplos fatores entre eles hereditariedade, aumento da glândula sebácea e a
queratinização anômala folicular. Existem quatro pontos fundamentais que estão relacionados entre
si no qual baseia-se a doença, são eles a hiperplasia sebácea com hiperceborréia, surgimento de
mediadores inflamatórios ao redor da derme e nos folículos, modificações da flora microbiana da
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pele com colonização do propioniobacterium acnes e a hipercornificação ductal folicular (KEDE e
SABOTOVICH, 2009).

De acordo com Lima (2016), a acne apresenta quatro estágios, são eles, grau I representado
pela presença de cravos sem presença de lesões inflamatórias, grau II que além dos cravos tem-se
a existência de pequenas lesões inflamatórias e pústulas,  grau III  com cravos e surgimento de
lesões inflamatórias maiores, profundas, dolorosas e avermelhadas e por último grau IV composto
por  lesões  inflamatórias  pequenas,  cravos,  grandes  lesões  císticas,  comunicantes  (acne
conglobata), com muita inflamação e aspecto desfigurante.

As consequências psicológicas que as  acnes trazem geralmente  são passageiras,  porém
podem persistir se tornando graves afetando a autoestima e diminuindo a autoconfiança, podendo
causar o distanciamento social e até mesmo a depressão. Não tratada a acne severa pode originar
cicatrizes inestéticas ou mesmo desfigurantes, sendo por si próprias difíceis de tratar (FIGUEIREDO
et al., 2011). 

Segundo Kalil  et al. (2015), não há até o momento tratamento padrão para cicatrizes das
acnes onde diversas opções foram relatadas com desfechos clínicos e diversas complicações, tais
como várias técnicas cirúrgicas, peelings químicos, dermoabrasão, resurfacing, lasers fracionados
ablativos e não ablativos, transplante autólogo de gordura e preenchedores. Na Europa, há pouco
tempo, foi introduzida a terapia de indução percutânea de colágeno (TIPC) com cilindros plásticos
providos de micro agulhas, que deram ótimos resultados. Estas micro agulhas causam microlesões
na  derme  ocasionando  um sangramento  superficial  que  estimulará  o  processo  de  cicatrização,
haverá então liberação de diversos fatores de crescimento e estimulará a síntese de colágeno tipo III
e I, onde a conversão do colágeno tipo III em tipo I, suavizará cicatrizes e rítides. 

A terapia de indução de colágeno tem sido empregada para obter indução percutânea de
colágeno desde 1995, neste mesmo ano Orentreich e Orentreich referiram o termo “subcisão” como
sendo  uma  forma  de  incitar  o  tecido  conectivo  de  rugas  reprimidas  e  cicatrizes.  Desmond
Fernandes, introduziu uma agulha de 15G na pele do lábio superior produzindo túneis equidistantes
à superfície da pele em várias direções sobre as rugas. Essas técnicas deram resultados porque as
agulhas destroem as fibras colágenas na camada superficial  da derme limitando assim rugas e
cicatrizes (FABBROCINI et al., 2009). 

Segundo Kede e Sabatovivich (2009), o peeling químico baseia-se na aplicação de um ou
mais agentes esfoliantes na pele causando danos de parte da epiderme e derme, havendo em
seguida uma regeneração destes tecidos. As aplicações destas técnicas produzem uma lesão com
coagulação vascular  imediata resultando na redução ou desaparecimento de algumas cicatrizes
superficiais.

O ideal seria que o peeling químico provocasse menor necrose possível induzindo a formação
de um neotecido. Os peelings médio e profundo oferecem maiores resultados, porém são realizados
em uma única aplicação proporcionando mais riscos e complicações e requerem períodos mais
longos  de  recuperação  que  os  peelings  superficiais,  estes  por  sua  vez  também  resultam  em
benefícios  clínicos  e  histológicos,  são  realizados  em várias  sessões,  com menor  risco  e  maior
aceitabilidade pelos pacientes (ROTTA, 2008). 

Será que aplicação da técnica de microagulhamento sobre as cicatrizes provocadas pelas
acnes seguida do emprego de peeling químico sobre as mesmas, realmente trazem resultados,
suavizando estas sequelas?  

Desta forma, o objetivo do presente estudo então, é analisar os resultados obtidos com o uso
do peeling químico associado ao microagulhamento no tratamento de cicatrizes resultantes das
acnes.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

O  estudo  presente  está  sendo  conduzido  no  Centro  Universitário  de  Maringá
(UNICESUMAR), na clínica escola de fisioterapia dermatofuncional desta instituição, de fevereiro a
setembro de 2017, após encaminhamento para a plataforma Brasil e aprovação do comitê de ética
em pesquisas envolvendo seres humanos. 

Foram selecionados 7 pacientes, de ambos os sexos, raça branca, com idade entre 18 a 30
anos, que apresentam diagnóstico de cicatrizes provocadas por acnes. As cicatrizes tratadas foram
de toda a face. Realizaram-se duas sessões de microagulhamento associado ao peeling químico.
Os critérios de exclusão estão listados na tabela 01.

Tabela 01: Critérios de exclusão para a realização do estudo.
-Diabetes
- Formas raras e severas de cicatrizes queloidianas
- Doença neuromuscular
- Distúrbio hemorrágico
-Verrugas
- Corticoterapia aguda ou crônica
- Terapêutica aguda ou crônica com anticoagulante
- Presença de cânceres de pele
- Doença vascular do colágeno
- Ceratose solar
-Gravidez
- Infecção cutânea

Após a seleção dos pacientes, eles foram esclarecidos sobre todos os detalhes do estudo e
assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

Os  pacientes  inicialmente  passaram  por  uma  avaliação  através  do  registro  fotográfico
padronizado,  respeitando  a  mesma  distância  e  luminosidade.  As  fotos  estão  sendo  sempre
realizadas no mesmo local, com cor de fundo azul, utilizando a mesma câmera digital e um avaliador
independente, que não irá participar do tratamento e análise dos resultados.

Uma escala de satisfação pessoal foi aplicada para determinar o quanto a alteração estética
interfere na vida do indivíduo. A escala é composta por uma linha reta, numerada de 0 a 10, onde o
zero representa nenhuma satisfação e o número 10 representa o máximo de satisfação.

Durante  a  primeira  sessão,  cada  paciente  foi  preparado  de  forma  semelhante  a  um
procedimento cirúrgico: a pele do rosto foi lavada com um sabonete pré-peeling, desinfetada com
clorexidine a 2%, em seguida o anestésico dermomax foi  aplicado uniformemente sobre a pele,
agindo por 30 minutos. Cada paciente foi tratado com um cilindro rolante, equipado com 560 agulhas
em oito fileiras. As agulhas utilizadas possuíam 1,5 mm de comprimento e 0,25 mm de diâmetro. O
rolamento  foi  realizado  com  movimentos  em  quatro  direções:  verticalmente,  horizontalmente,
diagonalmente para a direita e para a esquerda, garantindo um padrão de perfurações uniforme.
Durante o procedimento, ocorreram um leve sangramento, que foi removido da superfície da pele
com solução salina estéril. 

Após o término do microagulhamento e limpeza da pele, aplicou-se o gel peeling (Tulípia),
composto por  alpha-arbutin,  ácido cítrico,  ácido kógico e ácicdo mandélico.  Os pacientes foram
orientados a permanecerem com o composto ácido na face durante 08 horas, sem exposição à luz
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solar, em seguida lavar a face com água corrente e utilizar um protetor solar com fator de proteção
50.

A segunda sessão do tratamento foi realizada duas semanas depois da primeira. Antes da
segunda  intervenção,  novas  fotografias  digitais  foram  obtidas  de  cada  paciente,  mantendo-se
idênticas  as  configurações  da  câmera,  iluminação  e  posicionamento.  Essas  fotografias  foram
arquivadas para serem comparadas com as obtidas antes do primeiro tratamento.

O projeto se encontra em andamento e a última avaliação será conduzida duas semanas
após o segundo tratamento.  Novas fotografias serão tiradas e os pacientes serão questionados
através da escala de satisfação pessoal. Os resultados serão comparados com os obtidos antes do
início do tratamento.

As fotografias serão submetidas à analise cega, que contará com a ajuda de três professores
do curso de fisioterapia do Centro Universitário Cesumar (UNICESUMAR), independente de sua
especialidade. Na avaliação, será utilizada a Escala de Melhora Estética Global – Global Aesthetic
Improvement Scale (GAIS), conforme a tabela 02.

Tabela 02: Escala de melhora estética global (GAIS)
Classificação Descrição
Muito melhor Resultado cosmético ótimo para TIC nesse paciente
Bem melhor Melhora acentuada na aparência desde a condição inicial,

mas não totalmente ótima para esse paciente
Melhor Melhora óbvia na aparência desde a condição inicial, mas o

retratamento é indicado
Sem alteração Aparência essencialmente igual à condição inicial
Pior Aparência pior que a condição inicial

Os dados serão avaliados através de uma análise descritiva e os resultados serão expressos
em forma de gráficos e tabelas.

3 RESULTADOS PARCIAIS

O projeto se encontra na fase de coleta de dados, já foram selecionados os sete pacientes,
todos eles passaram pela primeira avaliação, e as duas sessões de tratamento foram realizadas.

Até o momento observou-se provável  melhora das cicatrizes de acne nos pacientes com
apenas uma sessão, porém ainda ocorrerá a avaliação final que acontecerá duas semanas após a
segunda sessão e a partir de então, espera-se que os resultados de melhora se confirmem com a
análise cega. 
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