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INTRODUÇÃO
A tendência da Medicina Estética é, atualmente, indicar procedimentos menos
invasivos, isolados ou em associação, com o objetivo de reduzir o risco de
complicações e fazer com que os pacientes voltem mais rapidamente às suas
atividades.

CARACTERÍSTICA DA TÉCNICA:

PRINCÍPIO DO MICROAGULHAMENTO
Estímulo na produção de colágeno, sem provocar a desepitelização total da pele,
como é observado nas técnicas ablativas em os riscos e o tempo de recuperação são
maiores.
Trata-se de um sistema de microagulhas aplicado à pele com o objetivo de gerar
múltiplas micropunturas, longas o suficiente para atingir a derme e desencadear, com
o sangramento, estímulo inflamatório que resultaria na produção de colágeno
MECANISMO DE CICATRIZAÇÃO
.Três fases do processo de cicatrização após o microagulhamento podem ser
identificadas:

→

1ª) INJÚRIA: liberação de plaquetas e neutrófilos
liberação de fatores de
crescimento TGF-α e TGF-β, fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF),
proteína III ativadora do tecido conjuntivo e o fator de crescimento do tecido conjuntiva

→

ação em queratinócitos e fibroblastos

2ª) CICATRIZAÇÃO: neutrófilos são substituídos por monócitos

→ angiogênese,

→

epitelização e proliferação de fibroblastos
produção de colágeno tipo III, elastina,
glicosaminoglicanos e proteoglicanos.
Paralelamente, o fator de crescimento dos fibroblastos , o TGFα e o TGF-β são secretados pelos monócitos.
5 DIAS APÓS INJÚRIA: matriz de fibronectina está formada
colágeno logo abaixo da camada basal da epiderme

→ depósito de

→

3ª) MATURAÇÃO: colágeno tipo III
substituído pelo colágeno tipo I, mais
duradouro, persistindo por prazo que varia de cinco a sete
Anos.

Instrumento: rolo de polietileno encravado por agulhas de aço inoxidável e estéreis,
alinhadas simetricamente em fileiras perfazendo um total de 190 unidades, em média.
Comprimento das agulha: 0,25mm a 2,5mm de acordo com o modelo.
Anestesia local: bem tolerada com agulha que não ultrapasse
1mm de comprimento.
A partir desse tamanho: recomenda-se bloqueio anestésico.
Procedimento técnico-dependente: familiarização com o aparelho
e o domínio da técnica são fatores que influenciam diretamente o resultado final.
Pressão vertical exercida sobre o roller: não deve ultrapassar 6N.
Posição aparelho: entre os dedos indicador e polegar como se estivesse segurando um
háshi e controlar a força exercida com o polegar.
Movimentos: vai e vem devem, padrão uniforme de petéquias, entre dez e 15 passadas
(250-300 puncturas por cm²) numa mesma direção e pelo menos quatro cruzamentos
das áreas de rolagem.
Pele mais fina e frouxa, fotoenvelhecida: Padrão uniforme de petéquias mais
precoce.
Pele espessa e fibrosada, com cicatrizes de acne, por exemplo: Petéquias mais tardias.
CONCLUSÃO

SUCESSO NO
TRATAMENTO

Estima-se que uma agulha de 3mm de comprimento
penetre apenas 1,5 a 2mm, ou seja, aproximadamente 50 a 70%
de sua extensão.

Comprimento da agulha
Tipo de pele a ser tratada
Profissional devidamente treinado

Característica do
Estímulo

.

Objetivo desejado

Injúria Leve

Injúria Moderada

Injúria Profunda

Comprimento da
agulha

Indicações

Entrega de drogas; Rugas finas;
Melhoria de
Escolha correta do comprimento
agulha
brilho edatextura
Flacidez cutânea; Rugas
1,0 e 1,5mm
medias; Rejuvenescimento
global
Cicatrizes deprimidas
2,0 e 2,5mm
distensíveis; Estrias;
Cicatrizes onduladas e retrateis

0,25 e 0,5mm
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