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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo geral descrever os resultados do preenchimento facial através da utilização da
técnica  do  microagulhamento® em peles  envelhecidas.  Além de  comentar  a  aplicabilidade  e  execução da  técnica
utilizada  através  do  Dermaroller®,  discutir  e  identificar  as  vantagens  do  método  e  por  fim  elucidar  e  mostrar  a
importância da utilização da técnica em peles envelhecidas. É um estudo de Artigo Científico, que foi submetido e aceito
pelo CEP. Para sua elaboração e execução foram selecionadas duas voluntárias com idade acima de 40 anos, com
queixas de rugas e envelhecimento facial, sendo submetidas ao procedimento minimamente invasivo no qual é utilizado
um rolo revestido por várias microagulhas.  O procedimento terá uma duração de três meses com atendimentos de
quinze em quinze dias que são conciliados com o uso de vitamina C(1g). Como resultados espera-se uma reestruturação
da pele promovendo o rejuvenescimento facial, levando à diminuição das rugas resultando em uma pele mais firme com
um aspecto mais jovem.  

PALAVRAS-CHAVE: Dermaroller®; Linhas de Expressão; Rugas. 

1 INTRODUÇÃO

O rosto humano é formado por uma série de características e são elas que dão formato ao
rosto,  com  o  tempo  essas  características  passam  a  ter  um  aspecto  envelhecido  e  esse
envelhecimento é considerado um dos principais fatores para que muitas pessoas submetam-se à
procedimentos estéticos (DRAELOS, 2012).

O envelhecimento  é  um processo  fisiológico  do  organismo que ocorre  por  alterações do
corpo, da pele e suas estruturas. No entanto, essas alterações podem variar de um indivíduo para o
outro, pois o ser humano também sofre o processo de envelhecimento causado como consequência
de danos do meio ambiente, como por exemplo: exposição frequente ao sol, mal cuidado da pele,
uso contínuo de cigarros e até mesmo picos de estresse (DRAELOS, 2012; MORI E COELHO,
2004).

A pele jovem se destaca por sua cor, textura, ausência de flacidez, rugas e manchas, o que
as diferenciam de uma pele envelhecida fazendo com que aumente o interesse da sociedade por
uma pele mais jovem. Contudo, a pele jovem também tem suas particularidades quando se trata de
uma pele com falta  de cuidados,  excesso de expressões faciais  e pele muito tempo exposta a
radiação solar.  Já uma pele envelhecida,  é uma pele naturalmente mais fina,  flácida,  com uma
menor espessura e com pouca elasticidade, o que pode desencadear fatores como: rugas, linhas de
expressão e um aumento da flacidez, segundo ilustrado na figura 1 (BENY, 2000; ORIÁ, 2003).
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Figura 1: Aspecto cutâneo facial durante o processo de envelhecimento
Fonte: APUSM®

 As  rugas  e  linhas  de  expressão  são  um dos  motivos  comumente  mais  usados  para  a
insatisfação pessoal, física e psicológica que afetam a população em grande proporção. Isso se dá
devido ao grande aumento da população idosa. A insatisfação pessoal é um reflexo da autoestima
da população, pois, a autoestima possui um caráter avaliativo, é o que a pessoa julga a respeito de
si mesma e com o decorrer do tempo, se julgam fora do padrão de beleza imposto pela sociedade, o
que pode levar ao isolamento, falta de motivação para a realização de suas tarefas e até mesmo
autodesvalorização. (MACHADO, 2011; MOREIRA, 2014).

Logo, cada vez mais, principalmente mulheres, têm buscado tratamentos cosmetológicos que
possam amenizar  os efeitos do tempo e que consigam manter  a aparência mais jovem. Muitos
procedimentos  são  utilizados  para  o  tratamento  de  rugas  na  área  da  estética,  entre  elas,  o
microagulhamento®.  O  microagulhamento®  é  conhecido  pela  marca  Dermaroller®  e  tem como
objetivo  estimular  a  produção  de  colágeno  por  meio  de  perfurações  cutâneas  que  induzem  o
processo inflamatório. Sendo assim haverá uma reestruturação da pele, pois são liberados fatores
de crescimento que favorecem a proliferação celular (DODDABALLAPUR, 2009; KLAYN; LIMANA;
MOARES, 2013.)

Sendo assim, a atual pesquisa tem como objetivo descrever os resultados do preenchimento
facial  através  da  utilização  da  técnica  do  microagulhamento®  em peles  envelhecidas  e  possui
impacto relevante para a comunidade acadêmica, pois analisará os efeitos terapêuticos de uma
técnica minimamente invasiva muito utilizada atualmente para rugas. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa está sendo executada na clínica de Estética e Cosmética da Unicesumar, com sua
inicialização após aprovação de seus responsáveis e aceite  do CEP. Foram selecionadas duas
pacientes  com os seguintes  critérios  de  inclusão:  ter  idade acima de quarenta  anos,  sinais  de
envelhecimento  como  rugas  e  linhas  de  expressão,  raça  branca  e  pele  flácida.  Estão  sendo
submetidas ao procedimento estético, no qual é utilizado um rolo revestido por várias microagulhas,
conhecido como a marca Dermaroller®.

O procedimento terá uma duração de três meses com atendimentos de quinze em quinze
dias, dado início no mês de junho de 2017, que está sendo conciliado com o uso de vitamina C,
onde é avaliado as alterações e mudanças ocorridas na pele por meio de registros fotográficos e
ficha de avaliação facial concedida pela própria clínica de Estética e Cosmética da Unicesumar.
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As pacientes estão sendo avaliadas com registro fotográfico em todas as sessões. Após o
procedimento avaliativo, as mesmas são submetidas a uma higienização com sabonete contendo
ácido glicólico, esfoliação com um esfoliante facial, aplicação de um anestésico tópico deixando agir
por  quinze  minutos;  Enquanto  o  anestésico  age  no  tecido,  é  montado  o  campo  estéril  para  a
aplicação do Microagulhamento®. 

Após a higienização e assepsia da pele,  o  Dermaroller® (estéril)  é aplicado na pele nas
quatro  direções,  nas  áreas  de  maior  queixa,  causando  microlesões  e  consequentemente
estimulando o processo inflamatório, induzindo a produção de colágeno. As agulhas utilizadas são
escolhidas  de  acordo  com  a  necessidade  de  cada  paciente  (para  lesões  superficiais,  agulhas
menores e para lesões profundas, agulhas maiores) variando de 0,25mm até 3,0mm; Nas pacientes
selecionadas,  estão  sendo  utilizadas  agulhas  de  1,5mm.  Após  a  aplicação  e  realização  do
procedimento é feito uma limpeza da face com soro fisiológico, sendo aplicado com gaze; Ocorre um
inchaço da pele e vermelhidão que varia com a intensidade de cada aplicação. 

O método está sendo realizado por especialista e em ambiente adequado de acordo com as
normas de biossegurança, onde o material utilizado é descartado, sendo usado um novo para cada
sessão de atendimento, devido ao risco de contaminação e infecção. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A  análise  dos  resultados  é  feita  de  forma  qualitativa  descrevendo  o  aspecto  da  pele,
coloração da pele, sinais de rugas, marcas de expressão, flacidez e cicatriz hipertrófica, através da
análise da ficha de avaliação facial fornecida pela clínica de Estética e Cosmética da Unicesumar e
registro fotográfico.

Com a  utilização  da  técnica  do  microagulhamento®  nota-se  uma  reestruturação  da  pele
promovendo  o  rejuvenescimento  facial,  levando  à  diminuição  das  rugas,  manchas  e  flacidez,
resultando em uma pele mais firme com um aspecto mais jovem.

4 CONCLUSÃO

A atual  pesquisa ainda está em andamento em sua parte  prática,  no entanto, é  possível
concluir a eficácia de um método minimamente invasivo para tratamentos de disfunções estéticas
como as rugas e linhas de expressão. A parte prática do estudo já teve uma duração de um mês e
meio e foi possível observar durante este período de tempo uma reestruturação da pele e diminuição
da flacidez, tornando a pele mais firme. 
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