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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos do peeling químico associado à 
técnica de indução de colágeno (TIC) em mulheres com melasma facial. 
Participaram dez pacientes, do sexo feminino, com idade entre 35 e 55 anos. Foram 
avaliadas pelo registro fotográfico e escala de satisfação pessoal. O tratamento foi 
composto por duas sessões, onde inicialmente foi utilizado um anestésico de uso 
tópico durante trinta minutos, seguido de assepsia da pele e o tratamento com o 
roller com agulhas de 1,5 mm de comprimento. Após o término da técnica, foi 
aplicado um gel peeling (Tulípia), mantido na pele durante oito horas. A segunda 
sessão ocorreu quatro semanas após a primeira. A última avaliação foi conduzida 
quatro semanas após o segundo tratamento, utilizando os mesmos instrumentos de 
avaliação. As fotos foram submetidas à análise cega por três professores, utilizando 
a Escala de Melhora Estética Global. Das 30 avaliações realizadas, ocorreram 18 
acertos (60%) e 12 erros (40%) na identificação correta das fotos, os resultados 
revelaram diminuição na coloração, quantidade e tamanho das manchas, melhora 
na coloração e aspecto geral da pele, e na escala de satisfação pessoal nove 
pacientes obtiveram um resultado satisfatório e para uma paciente a resposta foi 
muito satisfeito. Conclui-se que a TIC associada ao peeling químico é eficaz para 
melhorar o aspecto geral e a coloração da pele, diminuir a quantidade, o tamanho, a 
coloração da mancha. Porém, devido à pequena amostra, sugere-se a realização de 
novos estudos com maior amostragem. 

 

Palavras-chave: Camadas da pele. Melanina. Microagulhas. 

 
 

THE ASSOCIATION OF THE COLLAGEN INDUCTION TECHNIQUE (CIT) WITH 

THE CHEMICAL PEELING IN THE TREATMENT OF FACIAL MELASMA 

 
ABSTRACT 
 

The objective of the present study was to verify the effects of chemical peeling 
associated with a collagen induction technique (CIT) in womens with facial melasma. 



Ten patients participated, of the female gender, with ages between 35 and 55 years 
old. The pacientes were evaluated by photographic records and by a personal 
satisfaction scale. The treatment was composed by two sessions, where initially was 
used a topical anesthetic for thirty minutes, followed by skin asepsis and 
microneedling roller 1.5mm treatment. Just after the end of the technique, a apeeling 
gel (Tulipia) was applied on the skin and was maintained on the skin for eight hours. 
The second session occurred four weeks after the first. The last evaluation was 
conducted four weeks after the second treatment session, utilizing the same 
evaluation tools. The photos were submitted to blind analysis by three teachers, 
using the Global Aesthetic Improvement Scale. From the 30 evaluations that was 
carried out, occurred 18 successfuls hits (60%) and 12 unseccessful failure (40%) on 
the right identification of the fotos, the results showed a reduction on the colouration, 
quantity and the sizes of the marks, improvement in the color and the general 
appearance of the skin, on the personal satisfaction scale nine patients had na 
satisfactory result and for one patient the response was very satisfied. Concludes 
that CIT associated with chemical peeling is eficient in improving the overall 
appearance and on the colouration of the skin, reduces the quantity, size, colouration 
of the marks. However, due to the small sample, it is suggested to carry out new 
studies with greater sampling. 

 

Keywords: Layers of skin. Melanin. Microneedling. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A pele é o maior sistema presente no corpo humano representando 16% do 

peso corporal. Apresenta várias funções no organismo como a regulação do fluxo 

sanguíneo, da pressão e temperatura corporal, armazenamento de gordura, 

alimento e água e possui base de receptores sensoriais (COSTA et al., 2008). 

A pele é dividida em duas camadas: epiderme e derme. A epiderme é um 

epitélio de revestimento pavimentoso e estratificado, não vascularizado. Sua 

principal função é a produção de queratina, responsável pela impermeabilidade 

cutânea (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

Segundo Gomes (2009), a epiderme é subdividida em cinco camadas: a 

basal, espinhosa, granulosa, lúcida e a córnea. A camada basal é a mais profunda, 

sendo responsável pela renovação da epiderme. A camada espinhosa apresenta 

células com aspectos espinhosos, tem função de manutenção da coesão das células 

da epiderme. A camada granulosa é repleta de grânulos de cerato-hialina, formados 

a partir da eliminação de água pelos ceratinócitos. A camada lúcida é composta por 

células anucleadas e achatadas, encontradas em regiões palmares e plantares. E a 

camada córnea é a mais superficial, que consiste em células intimamente ligadas e 

mortas possuindo um alto nível de queratina. 

A derme é uma camada de tecido conjuntivo, sendo ela espessa e com fibras 

elásticas e reticulares; possui muitas fibras colágenas, vasos sanguíneos, linfáticos e 

nervos. Apresenta a camada papilar que é mais externa e delgada, formada por 

tecido conjuntivo frouxo e a camada reticular que é mais interna e espessa, 

constituída por tecido conjuntivo denso e possui grande suprimento sanguíneo 

(BLANES, 2004). 

Na camada germinativa da epiderme estão as células conhecidas por 

melanócitos, responsáveis pela produção de melanina (principal pigmento da pele). 

Os melanócitos são derivados dos melanoblastos que se originam da crista 

neural e migram para a epiderme e para o folículo piloso durante a embriogênese, 

são células arredondadas, seu núcleo tem formato ovular e está localizado logo 

abaixo da camada basal. Os melanócitos são responsáveis pela produção de 
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melanina que é transferido para os queratinócitos pelo processo dendríticos 

(OLIVEIRA e JUNIOR, 2003). 

Destaca Miot et al. (2009), que a melanina é o principal pigmento biológico 

cutâneo, essencial na coloração da pele. A totalidade de melanina resulta em uma 

mistura de monômeros de feomelanina (pigmento amarelado) e eumelanina 

(polímero marrom). Existem dois tipos de pigmentação melânica da pele como a cor 

da pele constitutiva, que é definida por ser uma pele saudável e a cor da pele 

facultativa, que é intensa e resulta pela exposição ao sol ou de doenças 

pigmentares. 

O melasma é definido como uma dermatose adquirida, causando no 

organismo um excesso de pigmentação irregular de extensão e tons variados, 

localizada na face, tem caraterística crônica com manchas acastanhadas simétricas 

e assintomáticas, prevalece no sexo feminino (90%), ocorre principalmente durante 

o período reprodutivo (TAMLER et al., 2009). 

O melasma pode ser classificado pela sua localização e profundidade. A 

localização do meslasma pode se dar ao fato dessas áreas provavelmente 

receberem máxima exposição de radiação ultravioleta e apresentar maior 

concentração de melanócitos, sendo ela três tipos: centrofacial, que acomete as 

regiões zigomática, frontal, nasal, masseteriana, supralabial e mentoniana. A malar, 

que acomete as regiões nasal e zigomáticas. A mandibular, que acomete a região 

mandibular. De acordo com a profundidade do melasma, ele pode ser dividido em: 

melasma epidérmico, que ocorre quando o depósito de melanina acontece nas 

camadas basais e suprabasais da epiderme, podendo estar entre as células da 

camada córnea; melasma dérmico, que é caracterizado pelo depósito de melanina 

ao redor dos vasos superficiais e profundos e melasma misto, que tem um excesso 

de pigmento na epiderme em certas áreas e na derme em outras regiões (KEDE e 

SABATOVICH, 2004). 

Existem vários tipos de tratamentos para o melasma, dentre eles, o laser, 

peeling, fotoproteção, luz intensa pulsada e a Técnica de Indução de Colágeno 

(TIC). 
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Segundo Borges (2006), ácido é qualquer substancia que possui seu pH 

inferior ao da pele, que modifica essa pele em ácida, possibilitando um peeling 

químico. O peeling químico pode ser classificado como muito superficial, que 

remove o estrato córneo e não lesiona abaixo do estrato granuloso; superficial, que 

produz necrose parcial ou total da epiderme, pode ser no estrato granuloso até nas 

células basais; médio, que produz necrose da epiderme e parcial ou total da derme 

papilar e profundo, que produz necrose da epiderme e da derme papilar e se 

prolonga até a derme reticular. 

A Técnica de Indução de Colágeno (TIC) é um método eficaz para o 

tratamento do melasma, executado com múltiplas perfurações da pele com agulhas 

pequenas para gerar um aumento da produção de colágeno. É utilizada essa técnica 

porque as agulhas quebram as fibras de colágeno antigas na camada mais 

superficial da derme. Calcula-se que esse processo faça com que o colágeno 

danificado seja remodelado e tenha um aumento de colágeno logo abaixo da 

epiderme. Com base nesses princípios, Desmond Fernandes criou um aparelho para 

a TIC constituído por um cilindro rolante com microagulhas (FABBROCINI et al., 

2009). 

Segundo Fabbrocini et al. (2009), o processo da Técnica de Indução de 

Colágeno (TIC) é realizado com anestesia tópica, rolando o aparelho sobre a pele 

para frente, para trás, com a mesma pressão, em várias direções, para que se 

obtenha uma distribuição homogênea dos furos. As microagulhas penetram na 

epiderme, mas não as remove. Por fim, a agulha é retirada no angulo oposto, 

fazendo com que os sulcos se curvem, esse resultado é gerado pela trajetória da 

agulha, que entra e sai da pele cerca de 1,5 a 2 mm, feito com movimento circular 

associado ao rolamento. Quando uma agulha penetra na pele, com o ferimento 

causa uma lesão e pequeno sangramento no local pela ruptura dos vasos 

sanguíneos finos, a cicatrização da ferida se desenvolve em três fases: inflamação, 

proliferação e remodelagem; e resulta com a formação de um novo colágeno na 

derme. 

O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos do peeling químico 

associado à técnica de indução de colágeno (TIC) em mulheres com melasma facial. 
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo que foi conduzido de Agosto de 2016 a Agosto de 

2017 no Centro Universitário Cesumar (UNICESUMAR), na clínica escola de 

fisioterapia dermatofuncional desta instituição, após encaminhamento para a 

Plataforma Brasil e aprovação do comitê de ética em pesquisas envolvendo seres 

humanos.  

Foram selecionadas dez pacientes do sexo feminino, raça branca, com idade 

entre 35 e 55 anos, apresentando diagnóstico fisioterapêutico de melasma facial 

profundo. O melasma tratado foi das regiões centrofacial, malar e mandibular. Foram 

realizadas duas sessões de Técnica de Indução de Colágeno (TIC) associando com 

o peeling químico. Os critérios de exclusão estão listados na tabela 01. 

Tabela 01: Critérios de exclusão para a realização do estudo. 

Formas raras e severas de cicatrizes queloidianas 

Diabetes 

Doença neuromuscular 

Distúrbio hemorrágico 

Doença vascular do colágeno 

Corticoterapia aguda ou crônica 

Terapêutica aguda ou crônica com anticoagulante 

Presença de cânceres de pele 

Verrugas 

Ceratose solar 

Infecção cutânea 

Gravidez 
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Após a seleção das pacientes, as mesmas receberam o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), onde as pacientes assinaram após ler e 

tirar suas dúvidas. 

Inicialmente, as pacientes foram avaliadas através do registro fotográfico 

padronizado, respeitando a mesma distância e luminosidade. As fotos foram 

realizadas no mesmo local, com cor de fundo azul, utilizando a mesma câmera 

digital e um avaliador independente, que não participou 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.  

Ao iniciar a primeira sessão, cada paciente foi preparada 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, sendo deixado agir por 30 

minutos. As pacientes foram tratadas individualmente com um cilindro rolante, 

equipado com 560 agulhas em oito fileiras, da marca Dermaroller. As agulhas 

usadas tinham 1,5 mm de comprimento e 0,25 mm de diâmetro. O rolamento foi 

realizado com movimentos em quatro direções: horizontalmente, verticalmente e 

diagonalmente para a direita e para a esquerda, proporcionando um padrão de 

perfurações uniforme. Ao decorrer do procedimento, ocorreu um leve sangramento, 

que foi removido da superfície da pele com solução salina estéril.  

Após o término da Técnica de Indução de Colágeno (TIC) e limpeza da pele, 

foi aplicado o gel peeling (Tulípia), composto por ácido mandélico, ácido kógico, 

ácido cítrico e alpha-arbutin. As pacientes foram orientadas a permanecerem com o 

composto ácido na face durante 08 horas, sem exposição à luz solar, em seguida 

lavar a face com água corrente e utilizar um protetor solar com fator de proteção 50. 

A segunda sessão do tratamento ocorreu quatro semanas após a primeira. 

Antes da segunda sessão, novas fotografias digitais de cada paciente foram obtidas, 

mantendo-se idênticas as configurações da câmera, iluminação e posicionamento 
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das pacientes. Essas fotografias foram arquivadas e comparadas com as obtidas 

antes do primeiro tratamento. 

A última avaliação foi conduzida quatro semanas após o segundo tratamento. 

Após a última sessão, novas fotografias foram tiradas e as pacientes foram 

questionadas através da escala de satisfação pessoal. Os resultados foram 

comparados com os obtidos antes do início do tratamento. 

As fotografias foram submetidas à analise cega, que contou com a ajuda de 

três professores do curso de fisioterapia do Centro Universitário Cesumar 

(UNICESUMAR), independente de sua especialidade. Na avaliação, utilizou a 

Escala de Melhora Estética Global – Global Aesthetic Improvement Scale (GAIS), 

conforme a tabela 2. 

Tabela 2: 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 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após as sessões, para análise dos resultados, foi aplicado um questionário 

com seis perguntas para três professores fisioterapeutas. O questionário 

apresentava as seguintes perguntas: determinar a foto do antes e depois, em 

relação à coloração da mancha, à quantidade de mancha, ao tamanho da mancha, à 

coloração da pele e ao aspecto geral da pele. 

Das 30 avaliações realizadas pelos professores fisioterapeutas, houve um 

acerto de 18 avaliações representando 60% e um erro de 12 avaliações 

representando 40%, sendo que essas avaliações foram excluídas dos resultados 

descritos a seguir. 

No quesito coloração da mancha foi obtido um resultado de muita melhora 

(33,4%), melhora (40%) e pouca melhora (26,6%), conforme o gráfico 01. 

Gráfico 01: Valores em porcentagem representando a avaliação em relação a 

coloração da mancha. 

33,40%

40%

26,60%

 

No quesito quantidade da mancha foi obtido um resultado de muita melhora 

(27,7%), melhora (22,2%) e pouca melhora (50%), no quesito coloração da pele foi 

obtido um resultado de muita melhora (22,2%), melhora (44,4%) e pouca melhora 

(33,3%), no quesito aspecto geral da pele foi obtido um resultado de muita melhora 



12 

 

(33,4%), melhora (33,3%) e pouca melhora (33,3%). No quesito tamanho da mancha 

foi obtido muita melhora (33,8%), melhora (44%) e pouca melhora (22,2%), 

conforme o gráfico 02. 

Gráfico 02: Valores em porcentagem representando a avaliação em relação 

ao tamanho da mancha. 

33,80%

44%

22,20%

 

Além do questionário, a escala de satisfação pessoal foi aplicada e das dez 

pacientes avaliadas se obteve um resultado satisfatório para nove pacientes e para 

uma paciente, a resposta foi de muito satisfeito. 

Até o momento, todos os trabalhos pesquisados como, Kalil et al. (2017), 

Tiburtino et al. (2017), Borges (2006), Souza et al. (2015), Tagliolatto e Mazon 

(2017), Lima (2015) e Fabbrocini et al. (2009) que utilizaram a Técnica de Indução 

de Colágeno (TIC) e o peeling químico obtiveram resultados satisfatórios, assim 

como no presente estudo onde das 30 avaliações obtivemos um acerto de 18 

avaliações representando 60% e um erro de 12 avaliações representando 40% com 

isso demonstrando uma melhora das pacientes em relação a análise dos 

avaliadores. 

Conforme estudo de Kalil et al. (2017), onde foi realizado a associação de 

uma fórmula cosmética com a TIC em seis pacientes do sexo feminino, com idade 

entre 30 e 50 anos, na qual duas pacientes realizaram a TIC para tratamento de 

estrias, duas para tratamento de melanoses e rejuvenescimento da pele das mãos e 

duas para melanoses e rejuvenescimento da pele da face, realizando duas sessões. 
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Na face, foi utilizado um aparelho com agulhas de 2 mm de comprimento. Com este 

estudo o autor demonstrou que a associação de um composto ácido em sérum com 

a TIC potencializa o resultado do rejuvenescimento da pele em 28%. Para o 

procedimento realizado na face, ambas as pacientes tiveram melhora da textura da 

pele (16,2% e 10,7%) e uma das pacientes apresentou, ainda, melhora do número 

de poros (28,5%) e diminuição de manchas (20,3%). O estudo apresentou 

resultados promissores associando a TIC com fórmula específica para drug delivery 

no tratamento da face. Da mesma forma que, no presente estudo com o uso da TIC 

associada com um composto ácido e com a agulha de 1,5 mm houve importante 

melhora principalmente nos quesitos coloração da mancha, tamanho da mancha e 

coloração da pele. Além disso, a maioria das pacientes relataram estar satisfeitas, 

onde, na escala de satisfação pessoal, houve um aumento da pontuação após o 

tratamento de 3 para 8, demonstrando que o procedimento é eficaz. 

Em relação à coloração da pele, foi obtido um resultado positivo no presente 

estudo, assim como nos resultados de Tiburtino et al. (2017), onde seu estudo foi 

avaliar o efeito da TIC nas hipercromias dérmicas realizando uma revisão 

bibliográfica por meio de livros e artigos da área. Com esse estudo, demonstrou que 

a TIC é eficiente no tratamento das hipercromias dérmicas, pois provoca uma 

descamação, renovação celular, e uma melhora na coloração da pele melhorando 

assim a textura da pele, e também no estudo de Borges (2006), mostrou que com a 

utilização do peeling químico, mesmo utilizado isoladamente, também promove 

renovação celular, melhora o rejuvenescimento e a textura da pele.  

Da mesma forma Souza et al. (2015) e Tagliolatto e Mazon (2017), relataram 

que o TIC isoladamente apresenta eficácia, porém apenas Souza et al. (2015) 

relatou que a TIC associada com outro ativo proporciona um melhor resultado em 

disfunções estéticas, comprovando que a associação da TIC com o peeling químico 

promove melhor resultado no tratamento, corroborando com o presente estudo, em 

que obteve um resultado relevante na coloração da mancha, na quantidade da 

mancha, no tamanho da mancha, na coloração da pele e no aspecto geral da pele. 

Em estudo realizado por Lima (2015), foram tratadas 18 mulheres e 4 homens 

com melasma recalcitrante, em duas sessões. O autor realizou a TIC isoladamente 

com agulha de 1,5 mm e não foi aplicado nenhum ácido posteriormente a realização 
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da TIC, porém após 24h e nos dias que se seguiram, os pacientes foram orientados 

quanto à utilização noturna de um composto ácido e filtro solar industrializado com 

FPS 60. O mesmo relata que o uso isolado da TIC é capaz de provocar clareamento 

das manchas de pacientes com melasma e obteve o melasma substancialmente 

melhorado. Do mesmo modo, o presente estudo obteve uma resposta satisfatória 

utilizando a TIC e em seguida aplicando um composto ácido e assim provocando o 

clareamento da mancha, diminuição da quantidade da mancha e diminuição no 

tamanho da mancha de pacientes com melasma. 

No estudo realizado por Fabbrocini et al. (2009), foram tratados 20 pacientes, 

com 12 mulheres e 8 homens com idades entre 50 e 65 anos apresentando rugas 

periorbitais realizando duas sessões. O tratamento foi realizado com a TIC, com uma 

agulhas de 1,5 mm de comprimento. Segundo o autor a melhora estética geral foi 

significativa, especialmente após o segundo tratamento, em que 5% dos pacientes 

obtiveram a classificação de “muito melhorada”, 40% “bem melhorada” e 55% 

“melhorada” na classificação da GAIS, relata também que a TIC estimula a 

revascularização da pele realizando assim uma melhora no aspecto geral da pele e 

constatou que o procedimento é adequado para diferentes patologias 

dermatológicas, da mesma maneira que, no presente estudo, houve notável melhora 

em relação ao aspecto geral da pele. Outra análise importante na qual a maioria das 

pacientes relataram estar satisfeitas, onde, na escala de satisfação pessoal, houve 

um aumento da pontuação após o tratamento de 3 para 8, demonstrando que o 

procedimento é eficaz na melhora geral da pele. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao final do presente estudo é possível concluir que a TIC associada ao 

peeling químico foi eficaz para promover melhora no aspecto geral da pele, 

diminuição na coloração das manchas, diminuição na quantidade das manchas, 

diminuição no tamanho das manchas e diminuição na coloração da pele. No entanto, 

em virtude de uma amostra pequena, sugere-se a necessidade da realização de 

novos estudos com maior amostragem. 
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