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ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO TERAPÊUTICO DA UTILIZAÇÃO 
DO PRP NO REJUVENESCIMENTO FACIAL 

Melissa Meira dos Santos

Rosângela da Silva Fusco de Carvalho 
. 

RESUMO

O envelhecimento facial é um processo fisiológico que ocorre devido a fatores ambientais e 
intrínsecos ao indivíduo, este processo também está associado a hábitos de vida que podem 
impactar diretamente na autoestima do mesmo. Visando o tratamento deste processo, com o 
objetivo de melhorar a estética facial e reduzir linhas de expressão, este estudo analisou a 
eficácia do uso do Plasma Rico em Plaquetas (PRP), comparando sua utilização nas técnicas 
de microagulhamento facial e intradermoterapia. Cada técnica foi aplicada em uma hemiface 
por uma sessão, em duas mulheres com idades de 58 e 61 anos. O PRP foi obtido através de 
coleta sanguínea da própria voluntária e foi realizado um hemograma do sangue total antes e 
após cada centrifugação do PRP para identificar a concentração de plaquetas no material. Ao 
final  do estudo, observou-se a  melhora  do tecido facial  em ambas as  técnicas,  porém no 
microagulhamento notou-se aperfeiçoamento da textura e da qualidade da pele, enquanto que 
na  técnica  de  intradermoterapia  apresentou  significativa  melhora  da  densidade  e 
preenchimento facial. Portanto, pode-se concluir que o plasma rico em plaquetas é uma opção 
eficiente de substância autóloga para ser utilizado em procedimentos estéticos invasivos não 
cirúrgicos. 

Palavras-chave: Preenchedores  dérmicos.  Envelhecimento.  Plasma  rico  em  plaquetas. 
Fatores de crescimento. Mesoterapia.



5

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THERAPEUTIC RESULT OF THE USE OF 
PRP IN FACIAL REJUVENATION

ABSTRACT

Facial aging is a physiological process that occurs due to environmental factors and factors 
intrinsic to the individual, this process is also associated with lifestyle habits that can directly 
impact the individual's self-esteem. Aiming at the treatment of this process, with purpose at 
improving  facial  aesthetics  and reducing  expression  lines,  this  study analyzes  the  use  of 
Platelet Rich Plasma (PRP), comparing its use in facial microneedling and intradermotherapy 
techniques. Each technique was applied in one hemiface for one session, in two women aged 
58 to 61 years. PRP was used through the volunteer's own blood collection and a complete 
blood  count  was  performed  before  and  after  each  PRP  centrifugation  to  identify  the 
concentration of platelets in the material.  At the end of the study, the improvement of the 
facial  tissue  was  observed  in  both  techniques,  but  in  the  microneedling  it  was  noted 
improvement of the texture and quality of the skin, while in the intradermotherapy technique 
showed  significant  improvement  of  the  density  and  facial  filling.  Therefore,  it  can  be 
concluded that platelet-rich plasma is an efficient autologous substance option for use in non-
surgical invasive aesthetic procedures.

Keywords: Dermal fillers. Aging. Platelet-rich plasma. Growth Factors. Mesotherapy
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INTRODUÇÃO 

A  beleza,  apesar  de  ser  subjetiva,  desde  os  primórdios  da  história  sempre  foi 

retratada como algo a ser alcançado pelas pessoas, criando-se um ideal de aparência. Nos dias 

atuais, com o crescimento e divulgação de ideais de beleza através de meios midiáticos, a 

busca  por  procedimentos  estéticos  tem  aumentado.  A  procura  sempre  foi  dominada  por 

mulheres, porém este campo não é exclusivo delas, já que se tem aberto espaço para a estética 

masculina (TEIXEIRA, 2001; HANDLER e GOLDBERG, 2018).

Com a maior expectativa de vida e preocupação estética, o envelhecimento, que é um 

processo fisiológico, torna-se um problema a ser resolvido, principalmente quando associados 

com fatores  agravantes  que  aceleram a  perda  de  vitalidade  da  pele  (SANTOS e  MEIJA, 

2013).  Como  consequência  as  pessoas  buscam  meios  de  retardar  este  processo,  com  o 

objetivo de aperfeiçoar a qualidade da pele, deixando-a mais jovem e de melhor aparência. 

Hoje  os  preenchedores  dérmicos  estéticos  potencializaram a  busca  pelo  rejuvenescimento 

facial rápido, já que o resultado é, geralmente, obtido em uma sessão (KAMIZATO e BRITO, 

2014; LYON, 2015).  

 Existem preenchedores permanentes e temporários, os temporários são os que geram 

menos  alterações  estruturais  do tecido,  pois  é  através  deles  que se estimulam o processo 

fisiológico  de  rejuvenescimento,  atuando  na  melhora  do  colágeno,  substância  amorfa  e 

glicosaminoglicanas,  resultando em uma pele  mais  elástica  e  bonita.  Já  os  preenchedores 

permanentes  possuem um maior  tempo  de  durabilidade  no  tecido,  uma  vez  que  não são 

biodegradáveis (KAMIZATO e BRITO, 2014; LYON, 2015).  

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um material biológico com ação temporária, que 

é adquirido através de coleta sanguínea de veia cubital do próprio paciente, utilizando-se tubo 

de citrato  de sódio como anticoagulante,  que deve passar  por centrifugação para se obter 

apenas o plasma, que contém plaquetas, proteínas e fatores de crescimento (FC) que auxiliam 

na  cicatrização  e  crescimento  celular.  Os  estudos  realizados  com  o  PRP  apresentaram 

promissora capacidade em auxiliar processos cicatrizantes, inclusive em procedimento pós-

cirúrgicos, e também na área estética no rejuvenescimento facial (COSTA e SANTOS, 2016; 

ELGHBLAWI, 2017).

O plasma rico em plaquetas, por ser um material autólogo, tem poucas chances de 

gerar  reações  alérgicas  ou  de  rejeição.  Porém,  há  contraindicações  que  impedem  o  uso 

terapêutico  deste  material,  como  pessoas  portadoras  de  doenças  que  alteram  as  células 
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sanguíneas  da  série  vermelha  e  também distúrbios  de  coagulação  (RAMOS et  al.,  2016; 

GÓMEZ et al., 2017).

Uma vez que o PRP é um material  que estimula a regeneração e cicatrização do 

tecido através  dos seus componentes,  como o fator  de crescimento  derivado de plaquetas 

(PDGF), capaz de estimular  o crescimento  das células;  fator  de crescimento  do endotélio 

vascular (VEGF), que estimula a permeação vascular; e fator de crescimento epitelial (EGF), 

que atua no crescimento e diferenciação celular, permite que este seja um ótimo material para 

se trabalhar com o rejuvenescimento facial (KUMAR et al., 2013; HASHIM et al., 2017).

No  entanto,  ainda  existem  controvérsias  para  o  uso  do  PRP,  já  que  a  falta  de 

padronização da obtenção e uso deste material dificulta o seu estudo, assim como sua forma 

de aplicação. Sendo necessário utilizar métodos mais rígidos para, de fato, ser possível avaliar 

e quantificar os seus resultados terapêuticos (FRAUTSCHI et al., 2016; KENWORTHY et al., 

2016). Porém, apesar de não existir protocolo para obtenção do PRP, o mais aceito é que o 

paciente tenha em seu plasma uma concentração de plaquetas dentro do normal, ou seja, de 

150.000-350.000/μL (MORENO et al., 2015; MONTERO et al., 2015).

O  PRP  pode  ser  aplicado  de  diferentes  formas  no  organismo.  Neste  estudo  os 

procedimentos  utilizados serão os de intradermoterapia e microagulhamento com PRP em 

forma de drug delivery. A intradermoterapia consiste na aplicação de injeções intradérmicas 

de substâncias estéreis, onde o procedimento é realizado com pequenas agulhas que alcançam 

uma profundidade mínima variável de 1cm à no máximo 4cm, apresentando ação local e não 

sistêmica (SILVA et al, 2016; EL-DOMYATI et al, 2017).

Já  o  microagulhamento,  que  também  é  utilizado  para  rejuvenescimento  facial  e 

tratamento de cicatrizes de acne, consiste em um procedimento minimamente invasivo, onde é 

utilizado um equipamento, que pode ser o roller ou a caneta, que contém microagulhas com 

tamanho de 0,5mm a 3,0mm, que realiza diversas perfurações na pele com o objetivo de criar 

microlesões na região cutânea, estimulando a produção de colágeno. Este método é capaz de 

gerar  melhores  resultados  quando associados  com outras  técnicas  estéticas,  já  que  forma 

microcanais  que  são  capazes  de  potencializar  a  permeação  de  substâncias  cosméticas  ou 

medicamentosas em forma de drug delivery (NEGRÃO, 2015; BORGES e SCORZA, 2016).

No Brasil o crescimento dos procedimentos estéticos tem entusiasmado aqueles que 

buscam pelo melhoramento facial e corporal, já que as novas técnicas que surgem prometem 

resultados visíveis com menor tempo e esforço para consegui-los. De acordo com os dados do 

Censo 2016 realizado pela  Sociedade Brasileira  de Cirurgia  Plástica (SBCP),  a procura e 
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realização de procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentaram de 17,4% em 2014, para 

47,5% em 2016.

Com este cenário fica claro que a vaidade,  que é tida como uma prática para se 

chegar à beleza, é um fator muito presente na sociedade brasileira e é capaz de impulsionar 

significativamente o mercado da beleza. Como consequência dessa euforia é necessário ficar 

atento, e verificar a veracidade e segurança dos procedimentos para que não se corra riscos, 

tanto financeiros como estéticos (STREHLAU et al., 2015).

Trazer  o  uso  do  PRP para  o  centro  da  discussão  dos  procedimentos  estéticos  e 

rejuvenescimento,  nos  permite  entender  que  é  uma  técnica  que  ainda  tem  muito  a  ser 

explorado. Apesar do seu grande potencial  médico e estético,  ainda falta a criação de um 

método padrão para o seu uso e evidências que esclareçam sua eficácia, ainda mais quando 

associamos a outros procedimentos estéticos como a intradermoterapia e o microagulhamento. 

Por fim, o objetivo desta pesquisa é avaliar os resultados obtidos de técnicas estéticas 

associadas  com o uso do PRP, para melhor  entender  este material  biológico,  e identificar 

qualitativamente os efeitos do procedimento no envelhecimento facial. 

2. METODOLOGIA 

2.1 ATRIBUTOS DA PESQUISA

A pesquisa possui caráter qualitativo descritivo, portanto os resultados serão avaliados 

através de registros fotográficos e da ficha estética facial anexa que foi aplicado às pacientes, 

onde foi avaliado a textura da pele, hidratação e firmeza tecidual, antes e após o procedimento 

ser realizado. A câmera utilizada foi a da máquina Smartphone Samsung J7 Prime, câmera 

13MP, sem filtro, sob a mesma luz, com 1 metro de distância; paciente sem maquiagem. 

2.2 LOCAL

A coleta e o preparo do material PRP foram realizados no Laboratório de Análises 

Clínicas da Unicesumar, e logo em seguida foi feito a aplicação nas pacientes na Clínica de 

Estética da Unicesumar. Ambos os locais são centrados na Avenida Guedner, 1610, Jardim 

Aclimação em Maringá-PR. O procedimento foi realizado após aprovação do comitê de ética 
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(parecer número: 3.585.914), com acompanhamento da professora biomédica Jéssica Zirondi 

Caetano que auxiliou na coleta, centrifugação e contagem plaquetária automatizada do sangue 

das pacientes. A aplicação do PRP em forma de intradermoterapia e microagulhamento foi 

acompanhado pela coorientadora biomédica esteta Kátia C. Cavalcante de Oliveira. 

2.3 AMOSTRA

O procedimento foi realizado em duas voluntárias, escolhidas de forma aleatória, com 

idade entre 58 e 61 anos, com sinais de envelhecimento facial,  no qual não apresentavam 

nenhuma doença crônica, coagulopatias ou doenças associadas e que não realizavam nenhum 

outro tipo de procedimento estético facial.  As pacientes foram esclarecidas em relação ao 

método, assim como benefícios e possíveis riscos do experimento e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

As voluntárias foram avaliadas e receberam na hemiface direita o procedimento de 

microagulhamento com o PRP aplicado em forma de drug delivery, e na hemiface esquerda a 

aplicação  do  PRP  na  intradermoterapia  facial.  Após  o  procedimento  as  pacientes  foram 

orientadas a aguardar 24 horas para utilizar protetor solar e maquiagem, evitando expor a pele 

ao sol e temperaturas elevadas. 

2.4 AVALIAÇÃO FACIAL 

A avaliação facial  foi realizada através de um questionário aplicado para ambas as 

pacientes que passaram por uma avaliação visual e palpatória para o conhecimento da pele. A 

partir desta anamnese foi possível obter os dados necessários para aplicar o tratamento.

A paciente 1 de sexo feminino, 58 anos, apresentou na avaliação um fototipo de pele 

conforme classificação Fitzpatrick  fototipo  II,  um biótipo cutâneo alípica,  sem acne,  com 

superfície de pele lisa ao aspecto visual e ao tato,  com desidratação superficial,  com leve 

ptose e rugas dinâmicas na região glabelar e rugas estáticas e finas nas áreas dos olhos e com 

rugas estáticas e dinâmicas no sulco nasolabial e região maxilar superior.

Já  a  paciente  2  de  sexo feminino,  61  anos,  apresentou  fototipo  de  pele  conforme 

classificação Fitzpatrick fototipo II, com biótipo cutâneo misto, sem acne, com superfície de 

pele lisa e fina ao aspecto visual e ao tato, com desidratação superficial,  com leve ptose e 

rugas dinâmicas na região glabelar e rugas estáticas e finas nas áreas dos olhos e com rugas 

estáticas e dinâmicas no sulco nasolabial e região maxilar superior.



10

2.5 PROCEDIMENTO

Cada paciente passou por uma coleta sanguínea de 20 mL, em veia cubital, à vácuo 

utilizando tubo de Citrato de Sódio, de 4 mL, para preservar as plaquetas. Foi solicitado jejum 

de 8 horas para evitar a lipemia do sangue. Após a coleta, antes da centrifugação, foi feito 

quantificação de plaquetas do sangue total através do aparelho automatizado de hemograma 

Nihon Kohden,  CelltacEs,  do  Laboratório  de  Análises  Clínicas.  Logo as  amostras  foram 

centrifugadas uma primeira vez por 10 minutos à 1.300 rpm, e novamente por 10 minutos à 

2.000 rpm em centrífuga CENTRIBIO. As amostras passaram por nova contagem plaquetária 

após cada centrifugação, que estão descritas na tabela 1.

Tabela 1 – Contagem plaquetária do sangue total e contagem do plasma sanguíneo após cada 

centrifugação de um único tubo de amostra das pacientes.

Paciente Sangue total 1ª Centrifugação 2ª Centrifugação
Paciente 1 171.10³ plaquetas/μL 8.10³ plaquetas /Μl 3.10³ plaquetas /μL
Paciente 2 176.10³ plaquetas/μL 11.10³ plaquetas /Μl 6.10³ plaquetas /μL

Após as centrifugações obtemos tubos de Citrato de Sódio onde o plasma sanguíneo 

está separado da porção figurada do sangue. O plasma é o material de interesse para realizar  

as  aplicações  estéticas.  Os  tubos  foram acondicionados,  sem  misturá-los  novamente,  em 

recipiente  adequado  para  iniciar  o  procedimento,  de  forma  imediata,  de  aplicação  nas 

pacientes. 

A pele das voluntárias foi preparada antes do procedimento, com um assepsia com 

Clorexidina 2%, solução aquosa 1.000 ml,  tonificação e anestesia  local  com lidocaína  50 

mg/g. Todo material utilizado foi estéril e de uso individual, no qual foram descartados de 

modo apropriado, de acordo com sua natureza, após o termino da aplicação.

Após  o  preparo  da  pele,  em  hemiface  direita  de  cada  paciente,  foi  realizado  o 

microagulhamento utilizando o PRP em forma de drug delivery. Foi administrado de forma 

tópica e fracionada 10 ml de Plasma Rico em plaquetas, com objetivo de não deixar a pele 

sem produto. Para este método foi utilizado o Dermaroller®, sob registro da Anvisa número: 

80971990001, 540 agulhas,  profundidade de 1,5mm. O microagulhamento foi feito de modo 

a contemplar toda a hemiface,  visando principalmente locais onde apresentavam linhas de 
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expressão  mais  acentuadas,  como  a  região  dos  olhos  e  sulco  nasolabial.  A  técnica  foi 

realizada até se notar hiperemia e edemaciamento cutâneo local. 

Já  em hemiface  esquerda  de  ambas  as  pacientes,  foi  administrado  10 ml  de  PRP 

utilizando técnica intradérmica, com agulha Smart Gr, tamanho 32G, 4mm. A aplicação visou 

tratar as linhas de expressão de toda a hemiface, com distancia de 2cm, com ênfase nas linhas 

mais acentuadas, até notar-se o preenchimento das mesmas.  

FIGURA 1 – Paciente 1 logo após o procedimento. Hemiface direita foi realizado técnica de 

microagulhamento com PRP e hemiface esquerda foi realizado intradermoterapia com PRP.

FIGURA 2 – Paciente 2 logo após o procedimento. Hemiface direita foi realizado técnica de 

microagulhamento com PRP e hemiface esquerda foi realizado intradermoterapia com PRP.
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3. RESULTADOS 

A avaliação do resultado foi realizada de modo a fazer uma comparação dos registros 

fotográficos obtidos antes do procedimento, com os registros de após 20 dias, com a pele já 

cicatrizada. 

 A figura 3,4 e 5 apresentam o antes e depois do procedimento realizado na paciente 1, 

no  qual  em  hemiface  direita,  região  onde  foi  realizado  microagulhamento,  notou-se  a 

suavização de linhas de expressão, e também verificou-se que a pele ficou mais fina e mais 

lisa na aparecia visual e ao tato. Apresentou também melhora na tonalidade da pele e aumento 

do  viço  e  da  hidratação  superficial  da  pele;  já  em  hemiface  esquerda,  realizado 

intradermoterapia,  verificou-se suavização das linhas dinâmicas  da região glabelar  e sulco 

nasolabial,  e  um  aumento  na  densidade  da  pele,  melhorando  o  contorno  da  face, 

demonstrando pele com mais viço, hidratação superficial e melhora na elasticidade da pele e 

ao toque. Em ambas as hemifaces da paciente 1 houve melhoras significativas nos sinais do 

envelhecimento e melhora da qualidade da pele.

 As figuras 6,7 e 8 apresentam o antes depois do procedimento da paciente 2, onde em 

hemiface direita verificou-se grande suavidade das linhas de expressão, melhora na textura da 

pele deixando mais lisa e fina tanto no aspecto visual quanto ao tato, houve aumento do viço e 

hidratação superficial, melhorando também a tonalidade da pele; em hemiface esquerda houve 

melhoras significativas na densidade da pele, melhorando a ptose e contorno facial,  assim 

como um bom preenchimento  na região  sulco nasolabial  e  região glabelar.  Em ambas  as 

hemifaces da paciente 2 houve melhoras significativas no envelhecimento cutâneo, tanto no 

contorno facial, como na melhora do viço, textura e qualidade da pele.
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FIGURA 3 – Paciente 1, hemiface direita do microagulhamento. Imagem da direita antes do 

procedimento e imagem da esquerda após 20 dias da realização do procedimento

FIGURA 4 – Paciente 1, hemiface esquerda da intradermoterapia. Imagem da direita antes do 

procedimento e imagem da esquerda após 20 dias da realização do procedimento
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FIGURA 5 – Paciente 1, imagem frontal. Imagem da direita antes do procedimento e imagem 

da esquerda após 20 dias da realização do procedimento.

FIGURA 6 – Paciente 2, hemiface direita do microagulhamento. Imagem da direita antes do 

procedimento e imagem da esquerda após 20 dias da realização do procedimento
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FIGURA 7 – Paciente 2, hemiface esquerda da intradermoterapia. Imagem da direita antes do 

procedimento e imagem da esquerda após 20 dias da realização do procedimento

FIGURA 8 – Paciente 2, imagem frontal. Imagem da direita antes do procedimento e imagem 

da esquerda após 20 dias da realização do procedimento.
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Durante o processo de aplicação do microagulhamento na hemiface direita houve o 

relato  de  uma  sensação  de  desconforto  de  grau  leve,  pois  o  processo  de  microagulhar  é 

realizado até haver um leve eritema e leve edema, sendo relatado suportável ao procedimento. 

As pacientes ficaram com a hemiface esquerda levemente avermelhada e edemaciada logo 

após o procedimento. 

O  processo  de  aplicação  da  intradermoterapia  na  hemiface  esquerda  foi  relatado 

durante o procedimento doloroso de grau leve, sendo suportável, não houve eritema e sim 

leve edema pós-aplicação.

Nesse  estudo  não  houve  nem  um  tipo  de  reações  como  alergias,  processos 

inflamatórios ou irritativos,  o processo de cicatrização foi dentro do normal,  não trazendo 

nenhum  prejuízo  aos  pacientes.  As  pacientes  relataram  satisfação  e  autoestima  com  os 

resultados obtidos após 20 dias do procedimento realizado.

4. DISCUSSÃO

O plasma rico em plaquetas é um material que tem sido amplamente estudado devido 

aos resultados que apresenta em técnicas hospitalares e também na sua aplicação estética, 

porém pouco se sabe sobre sua real ação, isso é uma consequência da falta de padronização da 

obtenção deste material, assim como registro de resultados obtidos com pouco rigor. 

Tendo em vista  os  resultados  obtidos  deste  estudo,  podemos  verificar  que o PRP, 

associado ao procedimento de microagulhamento e intradermoterapia, é capaz de apresentar 

melhoras do envelhecimento facial, mesmo em uma única sessão terapêutica. Logo, de acordo 

com  os  registros  fotográficos  e  avaliação  da  pele,  verificou-se  em  hemiface  direita  o 

aperfeiçoamento  da  textura  e  qualidade  da  pele,  enquanto  hemiface  esquerda  notou-se 

significativa melhora da densidade e preenchimento facial de ambas as participantes. 

O envelhecimento  é um processo fisiológico lento,  caracterizado pela formação de 

rugas, perda de elasticidade e hidratação da pele, que é causado por diversos fatores. Este 

processo pode ser dividido em duas categorias, sendo elas: o envelhecimento extrínseco, onde 

se inclui os hábitos de vida, como exposição solar, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, 

e  outros;  e  o  envelhecimento  intrínseco  que  é  relacionado  com a  predisposição  genética 

(SOUZA et al., 2007).
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O microagulhamento é um procedimento que é utilizado para renovação celular com 

eficácia já comprovada no rejuvenescimento facial, devido ao estímulo de colágeno causado 

pela injúria tecidual, que resulta em uma pele mais firme e de melhor aspecto (CASAROTTO, 

2019). De acordo com o estudo de Chawla (2014), que comparou o uso do microagulhamento 

com PRP e vitamina C em peles que apresentavam cicatrizes de acne, concluiu que a técnica 

associada  com o  PRP  apresentou  melhores  resultados,  chegando  a  uma  pele  com maior 

firmeza  e  suavização  de  linhas.  Tais  resultados  também  foram  encontrados  através  do 

procedimento realizado em hemiface direita das voluntárias deste estudo.

A intradermoterapia é uma técnica estética onde o objetivo é injetar substâncias de 

forma  intradérmica  para  que  ocorra  o  preenchimento  da  pele,  para  que  assim  haja 

aperfeiçoamento facial, suavizando linhas, levando também à hidratação da pele. Contudo, o 

resultado que se obtém da intradermoterapia depende do ativo utilizado no procedimento e 

também da profundidade atingida pelo mesmo (MARIANO, 2018). 

A pesquisa de Redaelli (2019), que consistiu na aplicação intradérmica do PRP em 

face e pescoço durante três sessões,  com objetivo de avaliar a o rejuvenescimento em 23 

pacientes também apresentou resultados promissores. Foi identificado suavização da linha de 

expressão naso-labial em 24%; homogeneidade e textura da pele houve uma melhora de 33%; 

assim como aumento da tonicidade da pele dos pacientes tratados em 22.5%. Esses efeitos 

também foram comprovados através do presente estudo em hemiface esquerda na aplicação 

de intradermoterapia com PRP na qual as voluntárias deste estudo foram submetidas.

Estes resultados mostram que o PRP é capaz de intensificar os resultados das técnicas 

de microagulhamento e intradermoterapia. Tais informações são de importância, já que o PRP 

é um material de fácil obtenção, baixo custo e que possui poucas chances de gerar reações de 

rejeição, uma vez que é uma substância autóloga.

5. CONCLUSÃO

Através  deste  estudo  foi  possível  identificar  que  mesmo  realizando  apenas  uma 

aplicação  do  procedimento  de  microagulhamento  e  intradermoterapia  associados  com  o 

plasma  rico  em  plaquetas,  conseguiu-se  chegar  a  um  resultado  satisfatório  no 

rejuvenescimento  facial,  onde  se  verificou  a  capacidade  do  PRP  em produzir  efeitos  no 

melhoramento da pele sem intervenção cirúrgica em ambas as técnicas utilizadas.
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Na técnica de microagulhamento foi identificado uma maior suavização de linhas de 

expressão, enquanto que na intradermoterapia houve aumento da tonicidade da pele. Notou-se 

também que o uso do PRP nestes procedimentos potencializou os resultados obtidos, logo isso 

se torna uma vantagem para aqueles que buscam uma harmonização facial rápida e segura.

Por  fim,  as  voluntárias  deste  estudo  apresentaram  melhor  preenchimento  facial  e 

aumento da densidade da pele, assim como melhora da hidratação cutânea, resultando em uma 

cútis rejuvenescida e iluminada.
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