Microagulhamento – Estímulo de Colageno
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Resumo:
O microagulhamento é um sistema de rolamento que contém inúmeras microagulhas de aço inoxidavel que geram centenas de microlesões na
pele durante o procedimento. Esta ação desencadeia mediadores químicos que estimulam os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina. Com
isso há uma reestruturação da pele e reorganização das fibras.
Tecnica:
O procedimento com a microagulhamento deve ser realizado sob anestesia local. É indicado aplicar o equipamento paralelamente à pele e
realizar o rolamento em forma de estrela. As agulhas, que podem possuir de 0,1 A 2mm de comprimento penetram na pele a 1,2 mm
provocando microfissuras, um micros sangramento e consequente processo inflamatório que induz formação de colágeno.
A dissociação dos queratinócitos resulta na liberação de citocinas como a interleucina -1α, predominantemente, além da interleucina- 8,
interleucina-6, TNF-α e GM-CSF, vasodilatação dérmica e migração de queratinócitos para restaurar o dano epidérmico.
Fases do processo de cicatrização:
Primeira: Com o dano celular temos liberação de plaquetas e neutrófilos responsáveis pela liberação de fatores de crescimento com ação sobre
os queratinócitos e os fibroblastos, como os fatores de crescimento de transformação α e β
Na segunda fase, a de cicatrização, os neutrófilos são
substituídos por monócitos, e ocorrem angiogênese, epitelização e proliferação de fibroblastos, seguidas da produção de colágeno tipo III,
elastina, glicosaminoglicanos e proteoglicanos.
Paralelamente, o fator de crescimento dos fibroblastos, o TGF-α e o TGF-β são secretados pelos monócitos. Aproximadamente cinco dias depois
da injúria a matriz de fibronectina está formada, possibilitando o depósito de colágeno logo abaixo da camada basal da epiderme.
terceira fase ou de maturaçã: o colágeno tipo III vai sendo lentamente substituído pelo colágeno tipo I, mais duradouro, persistindo por prazo
que varia de cinco a sete anos.
Para que toda essa cascata inflamatória se instale, o trauma provocado pela agulha
deve atingir profundidade na pele de um a 3mm, com preservação da epiderme,
que foi apenas perfurada e não removida.
A intensidade dessas reações é proporcional ao comprimento da agulha utilizada
no procedimento.
Proposta do microagulhamento:
1- Para estímulo isolado no rejuvenescimento da face,
melhorando a coloração, textura e brilho da pele.
2- No tratamento da flacidez e atenuação de rugas.
3-Na correção de cicatrizes atrficas recentes e tardias
Conclusão:
O microagulhamento mostrou-se ótimo tratamento para estimulo de colageno,
seja para flacidez, rugas ou tratamento de cicatrizes atrofica.
Oferece bons resultados , poucas intercorrencias ou efeitos colaterais,
além de recupperação quase imediata do paciente.
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