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OBJETIVO 

O uso do microagulhamento como potencializador do estímulo a produção e 
permeação de ativos cosmético-medicamentosos (Drug Delivery) tem sido bastante 
enfatizado na literatura mundial, assim como em clínicas e consultórios de diversas áreas 
da saúde e estética. 

Mas, o uso imediato de meios de proteção da área tratada contra a radiação solar 
está envolvido em uma grande polêmica por causa da possível permeação de 
substâncias nocivas à saúde através dos microcanais, supostamente, ainda abertos pós-
tratamento. Diante disso faz-se necessário por parte do profissional uma constante 
atualização dos fundamentos acerca da metodologia adequada para se colocar em 
prática a técnica de microagulhamento de forma segura e eficiente. 

Portanto, o presente capítulo tem como objetivo trazer informações sobre a 
“abertura” da pele para o Drug Delivery pós-microagulhamento e, através de estudo 
histológico, comprovar a segurança para o uso de protetor solar imediatamente após o 
microagulhamento. 
 

INTRODUÇÃO 

A pele é o maior órgão do nosso corpo. É o seu revestimento externo e permite 
grande parte das relações entre o meio interno e o externo. Desempenha diversas 
funções tais como: manutenção da temperatura ou termorreguladora; metabólica, onde 
participa da síntese da vitamina D; excretora, representada pelas glândulas sebáceas e 
sudoríparas; captação de sensações, como dor, tato e pressão; função imunológica, 
contra agentes agressores; protetora, contra os raios solares, poluição e atua como uma 
barreira impedindo que a epiderme absorva diferentes tipos de substâncias.1 

Quando falamos em pele, também mencionamos os riscos de sua exposição a 
radiação solar, e muitos só associam estes riscos a incidência de queimaduras e câncer 
de pele, mas devemos pensar muito além disso, pois existe a preocupação com o 
fotoenvelhecimento, com as manchas, ressecamento da pele, pós-tratamentos estéticos 
que necessitam dessa proteção diária, e o mais importante, outros fatores que fazem 
parte da nossa rotina também são responsáveis pelo envelhecimento precoce como a 



exposição à luz azul, uso contínuo de celulares, televisores, telas de computador ou a 
própria luz do ambiente de trabalho. 

O microagulhamento, também conhecido como Terapia de Indução de Colágeno – 
TIC (do inglês Colagen Induction Therapy – CIT) surgiu na década de 90 e foi direcionado 
para o tratamento de cicatrizes cutâneas e rugas, pois produzia milhares de perfurações 
na pele a fim de gerar uma cascata de efeitos de cicatrização e conseqüente produção de 
colágeno. 2 

Em 2006, Fernand Desmond desenvolveu um aparelho constituído por um cilindro 
rolante cravejado com microagulhas que ao deslizar sobre a pele promovia microlesões 
ou “microfuros” capazes de estimular uma intensa produção de colágeno,3 e também abrir 
“caminhos” na pele e potencializar a permeação de medicamentos e/ou cosméticos de 
uso tópico, método chamado popularmente de Drug Delivery. 

Mas, assim como o Drug Delivery permite a permeação de ativos,4, 5 poderia permitir 
também a permeação de substâncias nocivas a saúde do indivíduo tratado contidas nos 
protetores solares,4 por isso, muitos profissionais recomendam o uso do protetor solar 
somente 24 horas após o procedimento, e isto tem gerado polêmica, pois pergunta-se o 
que é pior? Permear substâncias toxicas contidas nos protetores ou submeter a pessoa 
tratada a riscos de hiperpigmentação inflamatória pós-tratamento? 

 

EQUIPAMENTO 

Encontramos no mercado vários tipos de instrumentos destinados ao 
microagulhamento, entretanto, os mais populares são os “rollers” e as “canetas” de 
microagulhas.  

Os “rollers” possuem um formato de um rolo (ou cilindro) “cravejado” de pequenas 
agulhas fabricadas normalmente de aço ou titânio. A diferença entre os diversos tipos de 
rollers encontrados no mercado está na quantidade de agulhas (pode variar de 190 a 
1080); na largura dos rolos, algo relacionado ao número de fileiras ou linhas de agulhas, 
pois podem ter de 3 a 16 linhas; e no comprimento das agulhas, onde comumente 
encontramos “rollers” com agulhas medindo entre 0,20 mm a 3,0 mm.6 A figura 1 mostra 
rollers construídos com 9 linhas de agulhas, medindo 1,5mm e 0,25mm.  

 

  
Figura 1: Rollers com 9 linhas. A) Tamanho da agulha medindo 1,5mm; e B) Agulha medindo 

0,25mm de comprimento. 
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A técnica de microagulhamento também pode ser realizada através de um 
dispositivo em forma de caneta (Figura 2). Encontramos no mercado uma variedade de 
tipos/modelos de canetas para microagulhamento, que podem ser manuais (mecânicas) 
ou elétricas. Suas agulhas são descartáveis, e permite-se a regulagem de seu 
comprimento entre 0,25mm a 2,0mm, podendo o profissional optar por um determinado 
tamanho de acordo com a área alvo ou seu objetivo de tratamento.  

 

 
Figura 2. Modelo de equipamento de microagulhamento em forma de caneta elétrica. Notar o refil de 

agulhas acoplado na extremidade da caneta 

 

 Tanto a caneta quanto o roller atuam de forma semelhante no que se refere a 
promover microlesões na pele com o intuito de induzir uma intensa produção de colágeno 
e por meio dos “microfuros” potencializar a permeação cosmética e/ou medicamentosa de 
uso tópico. A permeação cosmética pode ser aumentada utilizando todos os tamanhos de 
agulha, pois após o microagulhamento, serão formados “microcanais” na pele que 
facilitarão a absorção da substância usada topicamente. Entretanto, quando realizamos o 
microagulhamento com a única finalidade de permear cosméticos, podemos utilizar 
agulhas menores, de 0,20 mm a 0,5mm. É comum, no tratamento de afecções mais 
profundas, onde o profissional busca obter outros efeitos do microagulhamento (por 
exemplo, a produção de colágeno), associar um cosmético de acordo com o propósito da 
terapia, para que os efeitos pretendidos sejam potencializados.6     

Agulhas medindo de 0,5 até 3,0 mm de comprimento desencadeiam uma cascata 
de reações no processo de reparo tecidual estimulando queratinócitos e fibroblastos, com 
conseqüente regulação de fatores de crescimentos, e aumentam a renovação celular da 
epiderme, colágeno, elastina e glicosaminoglicana (GAG). Para a utilização dessas 
agulhas mais longa, geralmente recomenda-se o uso de anestésico tópico antes da 
aplicação, a fim de proporcionar mais conforto a cliente.7,8  

 

FUNDAMENTOS DO DRUG DELIVERY  

Como foi mencionado anteriormente, a pele é uma barreira cutânea, ou seja, um 
mecanismo de defesa e proteção impedindo a penetração de agentes externos. Somente 
algumas substâncias com propriedades físico-químicas específicas (peso molecular 
menor que 500 Daltons, lipofilicidade adequada, e de baixo ponto de fusão) podem ser 
administradas com sucesso por via transdérmica.  Dessa forma, pensando em melhorar o 
transporte de cosméticos através da pele, o uso do microagulhamento tem se mostrado 
eficaz e prático.5 



 Ao mover o roller ou a caneta sobre a pele, as agulhas geram os já citados 
microcanais, abrindo caminhos que facilitam e potencializam a permeação de produtos e 
conseqüentemente sua ação terapêutica. Segundo alguns autores,2,9,10,11,12,13 após o uso 
do microagulhamento, há um aumento de 80% da permeação cosmética. Outros,14 

estimam aumentos de até 500%. 

Mais a coisa não é tão simples quanto se imagina quando pensamos nos 
microcanais abertos, pois existem divergências na literatura com relação ao tempo que 
esses microcanais se fecham após o microagulhamento. Tendo como base a sua própria 
prática clínica, muitos profissionais acreditam que, em média, esses canais se fecham  
em cerca de 60 a 90 minutos. Entretanto, para alguns autores,11,12,15 quanto maior o 
tamanho da agulha, mais tempo os orifícios levam para fechar. Segundo Badram et al.,16 
duas horas após o microagulhamento os orifícios diminuíram seu tamanho de forma 
considerável.  

Em outro estudo,10 verificou-se a formação de microcanais e o tempo necessário 
para a pele recuperar a sua função de barreira por meio da medição da perda de água 
transepidérmica (usadas agulhas que mediam 0,37 mm e 0,77 mm de comprimento). Os 
autores relataram que, imediatamente após a perfuração, a perda de água 
transepidérmica aumentou de modo significativo, o que indica um rompimento da barreira 
da pele. A recuperação dessa barreira, com base na diminuição da perda de água, 
ocorreu por volta de 4 a 5 horas após a formação dos microcanais. Em outro estudo,16 a 
perda de água transdérmica atingiu o seu valor máximo 1 hora após o microagulhamento 
e diminuiu consideravelmente cerca de 2 horas após o procedimento terapêutico. Gupta 
et al.17 quantificaram o aumento da permeabilidade da pele pela ação do 
microagulhamento, com o uso de espectroscopia de impedância, e verificaram que a 
permeabilidade da pele pode diminuir totalmente em 2 horas.  

Já segundo Li et al.,18 a permeação de fármaco na pele aumentou de forma eficaz 
na primeira hora, mas 1 hora após o microagulhamento não aumentou substancialmente, 
e sua permeação ficou inalterada. Os autores relataram ainda, que agulhas maiores e 
equipamentos com maior quantidade de agulhas podem gerar maior permeação 
(profundidade e quantidade). Zhu et al.19 verificaram que os microcanais se recuperaram 
completamente em cerca de 1 hora após o microagulhamento (estudo em ratos - agulhas 
de 0,4mm, 0,5mm e 0,6mm). Entretanto, Sasaki20 relatou que a permeabilidade 
aumentada mostrou-se ideal aos 5 minutos pós-microagulhamento, e reduziu 
drasticamente após 30 minutos quando utilizaram caneta de microagulhamento com 
agulhas medindo 1 mm. 

Um estudo10 mostrou que o efeito da elasticidade da pele e outros fatores 
biomecânicos são aspectos importantes que podem ter implicações diretas na permeação 
de ativos terapêuticos. Por isso, entendemos que é prudente que não se esperem os 
mesmos resultados de permeação em todas as áreas tratadas nem em todos os tipos de 
pele. É muito importante que se avalie, caso a caso, para se estabelecer a melhor 
estratégia de tratamento quando houver associação do microagulhamento e a permeação 
de ativos cosmético-farmacológicos. 

Ainda neste contexto, alguns autores21 verificaram que moléculas maiores, como 
as proteínas, têm sua permeação bastante aumentada quando expostas à pele após o 
microagulhamento. Corroborando com isso, autores22 obtiveram uma imunização 
transcutânea em uma área da pele de ratos pré-tratados com microagulhamento, com uso 
de nanopartículas de ovalbumina (antígeno proteico). Os autores induziram uma resposta 
de anticorpos antiovalbumina mais forte do que ao usarem as mesmas nanopartículas de 
ovalbumina através da injeção subcutânea. Um estudo semelhante23 comprovou que 
coelhos que receberam vacina contra Antraz, através de injeção intramuscular (método 



tradicional) e através do microagulhamento, foram imunizados contra o agente infectante 
na seguinte proporção: a 100% quando receberam a vacina transdérmica pós- 
microagulhamento, e a 71% quando foram vacinados com o método convencional por 
injeção.  

Por todos estes aspectos, recomendamos tranquilidade na hora de iniciarmos o 
Drug Delivery, pois toda a área alvo pode ser microagulhada para depois então, o produto 
terapêutico ser aplicado na pele, tendo em vista o tempo que o orifício permanece aberto, 
mas recomenda-se que se faça imediatamente após o procedimento com o roller ou, 
principalmente, a caneta. Recomendamos ainda, que se tome cuidado com o contato da 
área tratada com locais “contaminados” (mãos, roupas, travesseiros, pelos de animais 
etc.) logo após o tratamento, pois como os orifícios ainda podem estar abertos, pode 
haver penetração de bactérias e grande risco de infecções severas. 

 

PÓS-PROCEDIMENTO E PROTEÇÃO SOLAR 

Ao término do procedimento de microagulhamento e Drug Delivery, em virtude de a 
pele muitas vezes encontrar-se irritada, principalmente com uso de agulhas maiores, 
podem ser usados também produtos “calmantes”, comumente a base de camomila, aloe 
vera etc, a fim de diminuir a irritabilidade do procedimento.  

Quanto à proteção após o microagulhamento, em virtude do processo inflamatório 
instalado, devemos evitar a exposição solar direta ou indireta, por cerca de 10 a 28 dias, 
se possível, principalmente quando se fizer uso de agulhas medindo acima de 1,0mm;4 e 
usar protetor solar,24,25,26,27,28,29,30 pelo menos por uma semana após o tratamento.  

Acerca do protetor solar, entende-se que há duas classificações básicas: protetores 
de efeito químico (filtros químicos, físico-químicos ou orgânicos) e protetores de efeito 
físico (filtros físicos ou inorgânicos). Esta classificação de protetores químicos e físicos 
torna-se mais clara, quando entendemos que nos protetores químicos temos a presença 
de compostos orgânicos e, nos físicos temos a presença de óxidos metálicos (por 
exemplo, oxido de zinco (ZnO) e o dióxido de titânio (TiO2). Geralmente, os compostos 
orgânicos dos protetores químicos protegem a pele pela absorção da radiação e os 
inorgânicos, encontrados nos físicos, pela reflexão da radiação. Entretanto, se 
aprofundarmos os conceitos, veremos que uma molécula absorvedora de radiação UV 
não necessariamente deve ser chamada somente de filtro químico, pois mesmo sendo 
orgânico, apresenta a capacidade de reflexão e dispersão da radiação UV, além da 
capacidade de absorção dessas radiações, comportando-se, desta forma, como um 
protetor também de efeito físico. Por isso, já encontramos no mercado, protetores 
químicos que, em virtude de absorver e refletir a radiação UV tem a classificação de 
protetor físico-químico.31  

Já é sabido que o uso do protetor solar pós-tratamento é algo essencial, mas seu 
uso sobre a pele ainda perfurada está revestido de uma grande polêmica, pois acredita-se 
que ao aplicarmos um produto de proteção solar com a pele ainda microperfurada 
estaríamos realizando um Drug Delivery dos componentes químicos dos protetores 
solares e, para muitos, isso deve ser evitado em virtude dos mesmos conterem 
substâncias que poderiam ocasionar sérios efeitos adversos. Corroborando com isso, 
segundo Setterfield4 não devemos aplicar o protetor solar no mesmo dia do tratamento, 
pois estes contêm substâncias químicas potencialmente indesejáveis que podem penetrar 
em quantidades maiores.  

Entretanto, contrariando esta posição, alguns profissionais temendo a incidência de 
hipercromia inflmatôria, preferem tratar os clientes após o por do sol ou em dias nublados, 
e orientam estes a usarem o protetor solar somente algumas horas depois. Outros, 



baseando-se nos relatos de Kalluri et al.10 (“A pele recupera sua barreira por volta de  4 a 
5 horas após a formação dos microcanais”) preferem que a cliente só faça uso do protetor 
solar em casa ou após 4 horas do tratamento.  

Há ainda, quem se baseie nos relatos de alguns autores16,17 que verificaram que a 
partir de  1 hora após o microagulhamento a pele inicia a recuperação de sua 
permeabilidade, podendo diminuí-la totalmente em 2 horas, orientam a cliente, a 
permanecer na clínica por 1 hora após o tratamento caso haja risco de exposição solar, 
para então fazer uso do protetor.  

Há ainda quem utilize protetor solar imediatamente após o uso da caneta de 
microagulhamento tendo em vista que seu mecanismo lesional é menos agressivo que o 
dos rollers (a agulha penetra numa ângulo de 90º em relação a pele criando um orifício 
mais estreito), e isto pode ter base nos relatos de Sasaki20 que relatou que 30 minutos 
após o microagulhamento os microcanais reduziram sua abertura sensivelmente (agulhas 
de 1 mm de comprimento). 

Como se vê, o pós-agulhamento terapêutico não é tão simples, pois muitos fatores 
estão envolvidos nos fundamentos do Drug Delivery e no uso de proteção solar. Apesar 
destes conceitos práticos e clínicos divergentes, sobre o tipo do equipamento utilizado, 
sobre o tamanho da agulha, sobre a área tratada, ou sobre a pesquisa científica que se 
utiliza como referência, devemos ter em mente que a área tratada não deve ser exposta 
ao sol em hipótese alguma, a fim de evitar incidência de hipercromias. Portanto, o 
profissional deve adotar a melhor estratégia de proteção para sua cliente.  

Motivados por estas divergências, realizamos um estudo para verificar se um novo 
protetor solar do mercado seria capaz de proteger a pele microagulhada sem que 
ocorresse sua permeação através do Drug Delivery. Para isso, realizamos um estudo de 
caso onde comparamos o uso de dois tipos de protetores solar, um físico e um físico-
químico, na qual descreveremos a seguir. 

 

ESTUDO:  

“Análise da permeação de protetor solar físico e físico-químico aplicados após o 
microagulhamento: Estudo de caso” 

 

OBJETIVO:  

Investigar a permeação de dois tipos protetores solares físico e físico-químico 
aplicados após o microagulhamento em pele humana. 

 

METODOLOGIA: 

• Foi selecionada uma voluntária que seria operada de abdominoplastia. 

• Delimitamos duas áreas de tratamento para a realização do microagulhamento 
medindo 10cm X 10cm na região infraumbilical direita e esquerda. 

• Realizamos o microagulhamento com um roller, agulhas medindo 1,5mm. O 
equipamento foi utilizado até causar hiperemia. 

• Foi testada uma nova tecnologia em protetor solar físico, inédita no Brasil sem 
absorção percutânea, chamada “Skin Cover”, produzido especificamente para a 
proteção da pele pós-microagulhamento imediato, contendo ingredientes chaves 
para este tipo de proteção, sendo constituído por três diferentes tipos de partículas 



de filtros solares capazes de equilibrar a formulação sem que ocorra a permeação 
através da pele. 

• Misturamos em tinta Nankin azul dois diferentes tipos de protetores solares, um 
físico (Skin Cover®) e um físico-químico (Fotoactive FPS40®) (proporção de 20 mg 
de protetor para 20ml de tinta), e os aplicamos em cada uma das regiões tratadas 
imediatamente após o procedimento de microagulhamento (Lado direito coberto 
pelo protetor físico, e lado esquerdo com protetor físico-químico) (Figura 3a).   

• Logo após o tratamento, as áreas foram cobertas com gaze para sua proteção, e 
só foram lavadas 24 horas após (Figura 3b). 

• 24 horas depois do procedimento, a voluntária foi submetida a cirurgia de 
abdominoplastia e foram retirados dois retalhos correspondentes as áreas tratadas 
com o microagulhamento (Figura 4). 

 

 
Figura 3. a) Aplicação do protetor solar misturado a tinta Nankin; b) Área tratada protegido com gaze 

após do procedimento. 

 

 
Figura 4. A) Retalho cirúrgico da área onde foi aplicado o protetor físico; B) Retalho cirúrgico da área 

onde foi aplicado o protetor físico-químico. Nota-se que a pele está mais “pigmentada”, indicando algum 
grau de permeação do protetor físico-químico. 
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ANÁLISE MACROSCÓPICA IN VIVO – PELE HUMANA: 

Após a retirada dos retalhos, os mesmos foram cortados em 8 pedaços cada um, a 
fim de que fossem analisados macroscopicamente.  

Ao analisarmos os retalhos, verificamos que aquele que foi extraído da área onde 
aplicamos o protetor físico-químico com a tinta, estava mais “pigmentado” (mais 
escurecido), indicando que houve algum grau de permeação do protetor por meio do 
processo de Drug Delivery. 

 

ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRONICA 

Para a análise microscópica, os 16 pedaços dos retalhos de pele foram examinados 
no Laboratório de Análises Patológicas da UNICAMP – SP com um microscópio eletrônico 
a fim de se constatar se houve algum grau de permeação da substância protetora.  

Na figura 5a, onde foi aplicado o protetor físico, vê-se que não houve nenhum grau 
de permeação do mesmo; já na figura 5b, no local de aplicação do protetor físico-químico, 
foi identificado que houve penetração da substância protetora após o microagulhamento. 
Isso é ratificado na Figura 6, onde se identifica que foi encontrado pigmento entre as 
fibras colágenas e no citoplasma de fibroblastos da derme. 

 

 

Figura 5. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (aumento 31,5X), mostrando em A: 
Fibrilas de colágeno da derme sem presença de pigmento. B: Fibrilas de colágeno com presença de 
pigmento (setas azuis). 

 



 
Figura 6. Imagem de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando presença de pigmento entre 

as fibras colágenas e no citoplasma de fibroblastos da derme. 

 

CONCLUSÃO 

Ao verificarmos que houve penetração do protetor físico-químico impregnado com a 
tinta Nankin após o microagulhamento, e que o mesmo não ocorreu com o protetor físico, 
que manteve-se na epiderme, concluímos que o uso de protetores solares com 
características unicamente físicas, podem ser aplicados com segurança após o 
microagulhamento no intuito de proteger a pele contra os malefícios da radiação solar, 
principalmente, a hiperpigmentação, e sem ocasionar riscos a saúde do cliente tratado. 
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