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RESUMO 

 

As cicatrizes de acne são decorrentes dos processos inflamatórios acumulativos das 
manifestações inflamatórias, devido a uma superprodução de sebo na pele e 
também da concentração de células mortas nos folículos pilosos. Esses fatores 
resultam em obstrução, com acúmulo de bactérias e inflamação. Existem várias 
causas para o surgimento da acne, sendo o fator mais relevante para a ocorrência 
das cicatrizes, as alterações hormonais, que ocorre na puberdade, que fazem os 
níveis hormonais se elevarem.  Constitui-se uma das patologias mais comum da 
pele e que resultam em disfunções estéticas que levam muitos indivíduos a sofrerem 
de problemas psicológicos, justamente pelo local onde ocorre mais, na face, levando 
as pessoas acometidas a terem a estima baixa. Nos tempos de hoje, a área da 
estética, apresenta diversos tratamentos avançados que minimizam as sequelas das 
cicatrizes de forma eficaz e segura. Como a técnica do microagulhamento, que tem 
como objetivo recuperar a pele, através da injuria programada causada pelas 
microagulhas do roller, podendo muitas vezes potencializar com adição de ativos 
que vão melhorar o aspecto global da nova pele.O referido trabalho terá como 
objetivo de pesquisa a utilização da técnica de indução cutânea (TIC) 
associado para melhoria das cicatrizes de acne permanente em diversos graus.  
 

Palavras-Chaves:Cicatrizes permanentes de acne. Estética.Microagulhamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Acne scars are due to the cumulative inflammatory processes of inflammatory 
manifestations due to an overproduction of sebum in the skin and also the 
concentration of dead cells in the hair follicles. These factors result in obstruction, 
accumulation of bacteria and inflammation. There are several causes for the onset of 
acne, being the most relevant factor for the occurrence of scars, the hormonal 
changes, which occurs at puberty, which cause the hormone levels to rise. It is one 
of the most common pathologies of the skin and results in aesthetic dysfunctions that 
lead many individuals to suffer from psychological problems, precisely because of the 
place where it occurs most, on the face, causing the people affected to have low 
esteem. Nowadays, the area of aesthetics, presents several advanced treatments 
that minimize the sequelae of scars in an effective and safe. As the microneedle 
technique, which aims to recover the skin, through the programmed injury caused by 
roller microneedles, and can often potentiate with the addition of active ingredients 
that will improve the overall appearance of the new skin. 
The aim of this study will be to use the associated cutaneous induction technique 
(TIC) to improve permanent acne scars to varying degrees. 
 

Key Words: Permanent scars of acne. Aesthetics. Microagulamiento. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na área da estética, a prática clínica mostra uma necessidade de estudos 

sobre o tratamento do microagulhamento em relação aos seus benefícios, tanto sua 

ação sem ativos como com o drug delivery associado a diversas substancias.   Um 

dos grandes desafios da estética é a recuperação da pele em pessoas que são 

portadoras de cicatrizes permanentes de acne. As cicatrizes de acne são 

decorrentes dos processos acumulativos das manifestações inflamatórias causadas 

por bactérias em resposta ao sistema imunológico que vai definir a profundidade da 

cicatriz (MAIO et al, 2011). É um processo fisiológico que ocorre nas lesões onde o 

tecido fibroso substitui a pele que foi danificada podendo ser classificadas com 

rasas, médias ou profundas (NEGRÃO,2015).  

As tecnologias na área da estética avançam a largos passos e para o 

tratamento das cicatrizes permanentes de acne, existe a técnica do 

microagulhamento, conhecida também como Técnica de Indução Percutânea (TIC), 

que possibilita a melhora estética global da pele e devolve a autoestima do paciente 

(KALIL et al, 2015). 

A técnica do microagulhamento causa uma injuria a nível epidérmico ou 

dérmico que vai desencadear a cascata do sistema de coagulação e liberação dos 

fatores de crescimento da cicatrização das feridas (BALBINO; PEREIRA; CURI, 

2005). Os mais importantes na cicatrização incluem as citocinas que estão 

envolvidas na resposta imune e fagocitose e os fatores de crescimento que 

secretam o novo colágeno, elastina e os glicosaminoglicanos(DRAELOS, 2009). 

O mecanismo de ação do microagulhamento age tanto no estimulo da 

produção natural do colágeno como na indução percutânea do colágeno através da 

resposta ao processo inflamatório, que facilita o sistema de Acesso Transdermal de 

Ingrediente (SATI), conhecido como “Drug Delivery”, que aumenta a permeação de 

ativos (BALBINO; PEREIRA; CURI, 2005). No estimulo de produção natural de 

colágeno acontece à substituição do tecido por um novo tecido. 

O conhecimento aprofundado dos diversos tipos de cicatrizes, bem como os 

tipos de pele, é imprescindível para a tomada de decisão quanto à escolha do 

protocolo a ser executado pelo biomédico. 

Dentre os mais novos métodos de tratamento para melhoria das cicatrizes 

permanentes de acne está o microagulhamento, uma técnica estética que tem como 
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indicação recuperar a pele com cicatrizes, além da oportunidade de melhorar a 

aparência global da pele, dando mais luminosidade, combatendo a flacidez facial e 

melhorando a textura.  

Devido à escassez de literatura sobre novos procedimentos em estética, 

dentre eles a técnica do microagulhamento, o trabalho justifica-se na necessidade 

de explorar melhor a técnica, bem como aprofundar o conhecimento, metodologia e 

mecanismo de ação do microagulhamento. É uma técnica estética que tem como 

indicação recuperar a pele com cicatrizes, além da oportunidade de melhorar a 

aparência global da pele, dando mais luminosidade, combatendo a flacidez facial e 

melhorando a textura.  

Desta forma foi realizada uma revisão narrativa de literatura com a finalidade 

de facilitar a compreensão da Técnica de Indução Percutânea de Colágeno, em 

peles acneicas. A pesquisa foi realizada com base em material já organizado, 

composto de livros (de leitura corrente e referencias), artigos científicos, publicações 

periódicas e busca em banco de dados informatizados. As principais palavras-chave 

utilizadas foram: Microagulhamento, cicatrização e Pele.  

Diante disso, o referido trabalho teve como objetivo descrever a técnica do 

microagulhamento para cicatrizes permanentes de acne, abordando a anatomia e 

fisiologia da pele, compreendendo a ação do microagulhamento e avaliando a 

cicatrização como conclusão do tratamento. 
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1 ANATOMIA DA PELE 

 

A pele é o maior órgão do corpo, perfazendo uma fronteira do organismo 

humano. Ela reveste e delimita todo o corpo humano e seu peso chega a 15% do 

peso corporal. O tegumento é constituído pelas camadas teciduais epiderme, sendo 

esta a superficial e a derme, a profunda (AMORIM; MEJIA, 2013). 

A epiderme tem sua estrutura formada por várias camadas de células 

epiteliais, que recobrem toda a estrutura externa do corpo humano, não possuem 

circulação sanguínea nem linfática e protege o corpo contra ações externas, possui 

terminações nervosas, desempenhando assim função sensorial, ela invade a derme, 

criando folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as sudoríparas (GOMES; 

DAMÁZIO, 2009). 

A derme possui um tecido elástico e é bastante resistente, contem colágeno 

na sua estrutura, protegendo o corpo de agressões mecânicas e fornecendo 

nutrientes a epiderme(RIBEIRO, 2010). 

A pele é constituída por quatro tecidos, sendo eles, os epiteliais, conectivos, 

musculares e nervosos além dos anexos da pele. Podemos classificar a pele em 

epiderme, derme e hipoderme. Primeiramente a epiderme, que é um tecido epitelial 

estratificado pavimentoso queratinizado, sendo sua principal constituição a proteína 

queratina, que contém os queratinócitos, estes migram para a camada superficial e 

transforma-se em corneócitos, esta é a primeira barreira da pele.  

A constituição da epiderme é feita pela camada basal, com uma única 

camada de células, que se aderem pelos hemidesmossomos e é responsável pelo 

crescimento contínuo da epiderme cada 20 a 30 dias ela se renova. Apresenta 

núcleo grande, citoplasma, reticulo endoplasmático, aparelho de Golgi, ribossomos, 

tonififamentos e vesículas de pinocitose. Na camada espinhosa, temos a sua 

formação por vários estratos de células poliédricas, que são denominadas assim 

pela conformação de estarem juntos, os tonifilamentos, que reforçam a coesão entre 

as células, contém grânulos lamelares, com fosfolipídios e enzimas hidrolíticas.  

Acima da camada espinhosa, está a camada granulosa, com grânulos 

arredondados, contendo queratoialina, poucos lisossomos e filamentos de 

tonofibrilos. A camada lúcida é bem fina, presente mais nas peles espessas, sua 

translucides é devido à citoqueratina e eleidina, encontradas nos lábios, aréola entre 

outros órgãos. E por fim, a camada córnea, onde contém as células mortas, em 
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descamação com grânulos grosseiros. A epiderme por não ser vascularizada, 

depende da derme para sua nutrição(MOORE; DALLEY, 2013). 

A derme é composta principalmente por colágeno, que estabelece o limite de 

resistência da pele e pela elastina, que é responsável pela capacidade de 

elasticidade. Altamente vascularizada, contem tecido conectivo, músculo liso eretor 

do pelo, terminações nervosas, entre os corpúsculos de Meissner, que é o receptor 

para o tato e Paccine, para a pressão. Na derme superficial, o tecido prevalente é o 

conjuntivo frouxo e na derme profunda ou hipoderme, é o tecido adiposo, onde o 

colágeno mantém as células adiposas agrupadas. 

A hipoderme não é considerada parte da pele e pode ser chamada de tecido 

adiposo subcutâneo e fica entre a derme e a fáscia geral do organismo. Tendo como 

função a moldura do corpo, o isolamento e também proteção contra pancadas 

(GARTNER, 2011). 

 

 

Figura 1 - Camadas da pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brommonschekel, 2014. 
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2 FISIOLOGIA DA PELE 

 

A pele é um órgão que tem funções distintas, sendo um dos objetivos básicos 

o de manter a homeostasia do meio externo com o meio interno (AMORIM; MEJIA, 

2013).A função biológica da epiderme é a de sintetizar a camada córnea, que ocorre 

através do processo da diferenciação celular (PEYREFITTE; MARTINI; CHIVOT, 

1998). 

A pele tem funções importantes como a proteção física, química e biológica. 

Ela funciona como uma barreira contra agentes nocivos, como microorganismos, 

poluentes do ar e radiações (MAIO, 2011).Quanto a permeação de substancias, a 

pele é bastante permeável a produtos lipossolúveis, o que condiciona de forma 

possível que nutrientes e fármacos sejam administrados(BARROS; MEIJA, [2014]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

3 MICROAGULHAMENTO 

 

O nome terapia de indução de colágeno ou TIC, é referente a microlesoes 

cutâneas, onde a epiderme principalmente o estrato córneo  permanecem intactos, 

exceto pelas pequenas rupturas na pele,  que se fecham num período de 60 a 90 

minutos após o tratamento, ajudando a manter a epiderme conservada e com 

recuperação rápida, nesses pequenos microfuros acontece uma cascata de reações 

no processo de reparo tecidual, estimulando queratinocitos e fibroblastos, 

equilibrando-os, aumentando a renovação celular da epiderme, de colágeno, 

elastina e glicosaminoglicanas (GAG) . 

A princípio esta técnica foi desenvolvida para o tratamento de cicatrizes 

atróficas, vendo a melhoria no quadro das cicatrizes de acnes, como nas pistolas de 

tatuagens sem tintas, recebe também o nome de terapia de indução de colágeno, é 

uma técnica realizada através de um equipamento chamado roller, cuja ação é de 

estimular a produção de colágeno, vasodilatação e a angiogenese através de 

microagulhas sem provocar a total descamação observada em técnica mais 

ablativas, tem por objetivo penetração de ativos na pele, melhoria em tratamentos de 

acnes, estrias, rejuvenescimento, flacidez de pele, melasma, melhorar aspectos 

geral da pele, rugas, linhas de expressão, entre outros.   

O equipamento utilizado na técnica chama-se roller, sua composição na 

maioria das vezes é de policarbonato com a cabeça em forma de um rolo e 

microagulhas encravadas em toda superfície, sendo de aço ou titânio.Exitem no 

mercado brasileiro, aparelhos com 190 a 540 unidades de agulhas (NEGRÃO, 

2015). 

Este procedimento ocorre na epiderme para a derme papilar, que causa uma 

pequena lesão superficial nas camadas da pele dependendo do tamanho da agulha, 

iniciando o processo da cicatrização da lesão estimulando os fatores de 

crescimento, estimulando a migração e a proliferação de fibroblastos, ativando o 

colágeno da pele. 

O Microagulhamento é uma técnica que cria inúmeros microfuros, da 

epiderme para derme papilar, onde é estimulado os fatores de crescimento e 

acontece à proliferação de fibroblastos, acontecendo então à retirada do colágeno, a 

técnica também abre os poros e permite a penetração de ativos de uma forma mais 
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eficaz, através de pequeninas lesões realizadas com agulhas de 0,5, 1,5mm, até 

3mm estimulando a produção de colágeno na pele.  

Posiciona-se o aparelho a 45°, sobre a área a ser tratada, passando 10 vezes 

pela região a ser tratada, com uma pequena pressão, causando microfuros 

hemorrágicos de forma uniforme, podendo ter a aplicação de ativos tópicos para ser 

permeado potencializando sua ação, o uso do microagulhamento com o 

drugdelivery, ou seja, com a permeação de algum ativo positiva os resultados.  O 

procedimento promove ruptura do estrato córneo, aumentado a permeação de 

moléculas hidrofílicas e macromoléculas logo após a injuria dos microfuros, 

ocorrendo à melhora clinica global do rejuvenescimento da pele, ocorrendo à 

associação do microagulhamento e do drug-delivery, sendo seguro para qualquer 

fototipo (exclusivamente aos mais altos fototipos). 

É uma terapia invasiva e indolor que auxilia no tratamento de vários 

problemas de pele como rugas, celulites, cicatrizes de pós-queimaduras 

(BERGMANN; BERGMANN; SILVA, 2015). 

Inicialmente teve o nome de subincisão dado por Orentreich e Orentreith 

referenido-se ao uso agulhas para estimular a produção de colágeno, 

posteriormente o uso de microagulhas para fazer rupturas na pele gerando múltiplos 

furos indução percutânea agindo na derme e desencadeando um sangramento, 

estimulando a criação de colágeno. Indução percutânea de colágeno foi dado este 

nome pela perda da integridade na barreira cutânea, tendo como ação a de dissociar 

dos queratinócitos, resultando na liberação de citocinas como a interleucina -1α, 

predominantemente, além da interleucina-8, interleucina-6, TNF-α e GM-CSF, 

conseqüentemente em vasodilatação dérmica e migração de queratinócitos para 

restaurar o dano epidérmico(LIMA; LIMA; TAKANO, 2016). 

O microagulhamento na pele acneica age como se houvesse um 

preenchimento através da produção de colágeno, enchendo as cicatrizes 

melhorando nas cicatrizes da acne. 
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4 FATORES DE CRESCIMENTO: AÇÃO FISIOLOGICA APÓS O 

MICROAGULHAMENTO 

 

Os fatores de crescimento são proteínas que regulam, fazem a mediação da 

sinalização no interior e entre as células (DRAELOS,2009).  

Os fatores de crescimento são conhecidos pela importância de atuarem em 

diversos processos fisiológicos, citando o processo de cicatrização que está dividido 

em quatro etapas sobrepostas que respondem ao dano tecidual e que iniciam a 

hemostasia, a inflamação, a proliferação e o remodelamento (DRAELOS, 2009).  

Os fatores de crescimento epidérmico (EGF) e o fator transformador de 

crescimento beta (TGFβ-3), tem como propriedades e mecanismo de ações mediar 

a angiogenese, agindo como quimiotáxico para as células endotelimiotaxia para as 

células fibroblasticas, queratinócitos e macrófagos (DRAELOS, 2009). 

A reparação tecidual é a troca do tecido doente por um novo 

morfofuncionalmente idêntico ao que foi lesado, já cicatrização não ocorre o mesmo 

processo, dar-se origem a uma cicatriz, seja ela normotrófica, atrófica ou hipertrófica. 

Quando acontece uma lesão no tecido ocorre a estimulação das células 

lábeis que se multiplicam para dar lugar a um novo tecido saudável, já para as 

celulares serem estimuladas a entrar no ciclo celular são ajudadas pelos mediadores 

químicos e os fatores de crescimento, sendo esses os maiores estimuladores para 

as células de produzirem. 

Porém, para as células não se reproduzirem demasiadamente, existe os 

fatores que são chamados de negativos, cuja a sua função são as de cessar a 

produção positiva das células sendo mediadores. Um exemplo de quando as células 

precisam parar a sua reprodução é quando eles estão crescendo numerosamente se 

chocando entre si, sendo chamado de fenômeno proliferativo, ou seja, os fatores de 

crescimento podem estar associados ao aumento do processo inflamatório, 

relacionado ao crescimento da fibra nos tecidos, como os que param esse processo. 

Portanto, eles são de natureza polipeptídica, que unidos com hormônios e 

neurotransmissores, possui a função de comunicador intercelular. Transmitindo os 

sinais do exterior para o interior da célula, ativando uma cascata com ativação de 

um ou vários genes. 

Os fatores de crescimento não possuem apenas a atividade de estimulo na 

reprodução das células regulando o ciclo celular e a inibição da mitose, como 
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também a sobrevivência celular, estimular a migração e a diferenciação celular, 

como a morte programada das células quando necessário, da fase de repouso G0, 

para a de ativação que é a G1. 

O processo de inflamação inicia-se pela perda da integridade da barreira 

cutânea, liberando a interleucina-1 a, interleucina-8, interleucina-6, TNF-α e GM-

CSF, finalizando na vasodilatação dérmica e migração de queratinócitos 

reestruturando os problemas da epiderme, iniciando o processo inflamatório, sendo 

esta fase importante devido a quimiotaxia e a neoformação vascular desencadeada.  

Logo em seguida ao processo de lesão, há disponibilização de plaquetas e 

neutrófilos que são responsáveis pela liberação de fatores de crescimentos com 

ação sobre os queratinócitos e os fibroblastos com os fatores de crescimento de 

transformação α e β (TGF-α e TGF-β), os derivados das plaquetas (PDGF), 

proteínas III ativadores de tecido conjuntivo e o fator de crescimento do tecido 

conjuntivo. 

Após este episódio, inicia-se o processo de reestruturação, onde os 

neutrófilos e a reposta pelos monócitos, acontecendo a angiogenese, epitelização e 

multiplicação de fibroblastos, prosseguindo da produção de colágeno tipo III d 

elastina, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, em paralelo o fator de crescimento 

dos fibroblastos, o TGF-α e o TGF-β são secretado pelos monócitos. 

Para restaurar qualquer tamanho de lesão as células de Langherans o são 

moveis e dendrites, ativam as células de defesa responsáveis pela imunoglobulina 

da pele, liberando diversos fatores de crescimento, na técnica de microagulhamento 

é produzido melanina que tem por função a defesa quando a pele perde a atividade 

de barreira, não necessitando onde a epiderme esteja estrutura, e o processo 

inflamatório esteja padronizado.  

O fibroblasto também possui a função de comunicação celular e responsável 

pela produção de colágeno, sendo esta comunicação realiza de forma diferente pois 

mantém a epiderme completa transmitindo para os fibroblastos que a produção de 

colágeno não precisa ser desorganizada e ligeira, podendo ser produzida com 

qualidade, evitando por exemplo em tecidos queimados a fibrose. 

No microagulhamento com a agulha de no mínimo de 0,5 mm, acontece a 

produção e a liberação de fatores de crescimento, fibroblastos e TGFβ-3, 

favorecendo a fabricação de colágenos novos na derme papilar, estimulando 
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também a formação vascular, sendo este processo importante no caso também de 

queda de cabelo, flacidez da pele. 
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5 CICATRIZAÇÃO 

 

O processo de cicatrização começa logo após a lesão, onde a pele sofre 

vasoconstrição em até 10 minutos do ocorrido, fechando-os vasos que foram 

lesionados e retraindo as células, perdendo as ligações assim aumenta a 

permeação da pele fazendo com  que o sangue chegue ao ferimento através da 

diapedese, liberando células que estimule  o processo inflamatório, na fase de 

fibroplasia é onde ocorre a reparação do tecido conjuntivo e do epitélio, e a fase de 

maturação é nesta fase que ocorre a reestruturação do tecido lesionado. A 

cicatrização sem perda de tecidos (BLANES,2010). 

A reparação tecidual tem início através dos hormônios de crescimento que 

são liberadas pela lesão, ocorrendo a reparação por reparação que ocorre através 

da substituição pelo mesmo tipo de tecido e por fibrose tendo proliferação de um 

tecido conectivo fibroso, que recebe o nome de tecido de cicatrização, dependendo 

do tipo de tecido danificado e do grau da lesão. 

A reparação tecidual começa quando existe ainda um processo inflamatório 

ativo, onde o sangue coagulado é substituído por tecido de granulação, formado por 

capilares, que produzem fatores de crescimento e renovando as fibras colágenas, 

para preencher aonde foi lesado, os fibroblastos agem puxando as paredes da ferida 

para mantê-las unidas, amadurecendo o tecido fibroso, regenerando através do 

epitélio regenerando a ele adjacente ao local da ferida. 

 

Figura 2 - Fases de cicatrização. 

 

Fonte:WITTE E BARBUL (1997) 
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CONCLUSÃO 

 

O tratamento de microagulhamento é eficaz para redução das cicatrizes 

permanentes de acne, por ser um tratamento seguro e que independente do tempo 

que se tenham as cicatrizes, pode chegar a um resultado global da pele satisfatório 

que promove melhoras significativas em graus elevados e total nos casos de grau 

baixo conforme a classificação das cicatrizes. 
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