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Curriculum Lattes 

 

1. Fisioterapeuta com Pós graduação em acupuntura;  

2. Pós-graduada em farmacologia clínica chinesa;  

3. Formação em 21 fórmulas magistrais da fitoterapia chinesa; 

4. Formação em acupuntura estética facial e corporal;  

5. Formação em Protocolos de acupuntura em obesidade;  

6.Formação em Auriculoacupuntura;   

7. Formação em Shiatsu;  

8. Formação em reflexoterapia podal;  

9. Formação em Reiki Xamânico Amadeus;   

10. Formação em Cromoterapia;  

11.Formação em Drenagem linfática pelo método Leduc;  

12. Formação em Massagem modeladora;  

13. Formação em cosmetologia corporal;  
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MICROAGULHAMENTO 

 

O microagulhamento é uma técnica minimamente invasiva, uma terapia de indução de 

colágeno por meio de um rolo de policarbonato e ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) 

com microagulhas de aço, também conhecido como “roller” ou “dermaroller”. 

Dermaroller, no entanto, não é o nome da técnica, mas sim de uma marca alemã, a 

primeira a ter certificação internacional.  

 

A aplicação do roller promove a remoção da epiderme, liberação de citocinas, migração 

de células inflamatórias e substituição do tecido danificado por um tecido cicatricial. 

Consequentemente, promove atenuação de rugas, melhora da textura, brilho e 

coloração da superfície cutânea e correção de cicatrizes deprimidas. 

 

O Microagulhamento foi introduzido em 1997 como uma nova modalidade de tratamento 

usando um dispositivo chamado dermaroller. Foi usado como uma indicação no 

tratamento de cicatrizes e rugas. Marcos importantes no seu desenvolvimento foram: 

1995 – Orentreich e Orentreich descreveram o agulhamento dérmico ou subcisão para 

tratamento de cicatrizes deprimidas e rugas. 

1997 – Camirand e Doucet descreveram agulha de dermabrasão usando pistola de 

tatuagem para tratamento de cicatrizes. 

2006 – Fernandes desenvolveu a terapia por Indução Percutânea de Colágeno 

(Percutaneous Collagen Induction - PCI) com dermaroller para iniciar a cascata do pós 

inflamatório traumático inicial por agulhas que rolam vertical, horizontal e diagonalmente 

com a pressão sobre a área tratada. 

 

O objetivo do microagulhamento é aumentar a permeação de ativos dermocosméticos, 

e causar micro lesões; injúria, reparação, remodelação, estimulando, assim, a produção 

de colágeno. Pele protegida, hidratada e com menor chance de lesão como manchas e 

desidratação. A resposta é mais rápida e com menos efeitos colaterais, quando 

comparado às outras técnicas. 

 

Existem duas vertentes sobre a função do microagulhamento. A primeira é o Sistema 

de Ação Transdermal de Ingredientes (SATD), conhecida como Drug Delivery, em que 

a aplicação do roller aumenta a permeação de ativos na pele. É importante observar o 
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veículo do produto. O uso da argila, por exemplo, logo após a aplicação do roller não é 

adequado, visto que o seu veículo não é base água, ocluindo, então, a região, podendo 

promover acne cosmética. O uso de ácidos dependerá da função e do pH. Pode usar 

despigmentante, não necessariamente um ácido, como o Arbutin. Preferência por 

veículo em gel ou sérum para que não haja surgimento de acne. 

 

A outra vertente sobre o microagulhamento é o estímulo à produção de colágeno. Para 

isso, no entanto, é necessário o uso de roller com agulhas de 0,5mm no mínimo, pois 

abaixo de 0,5mm a penetração é muito pequena e a lesão não produz colágeno. As 

agulhas causam uma injúria, promovendo a reparação tecidual, uma remodelação, não 

uma cicatrização. O roller estimula os fatores de crescimento do corpo, a exemplo do 

VEGF (Fator de crescimento de endotélio vascular). A técnica não apenas promove 

vasodilatação, mas também produz novos vasos, fornecendo mais oxigenação, mais 

nutrição e mais vitalidade à pele.  

 

O equipamento é composto por um rolo de policarbonato de ABS com agulhas de aço 

inoxidável 304 e estéreis, alinhadas simetricamente em fileiras que variam de 190 a 540. 

O comprimento das agulhas pode ser de 0,2mm a 3,0mm. As agulhas possuem alta 

resistência. É importante atentar se o equipamento a ser utilizado possui registro na 

ANVISA. 

 

Tipos de roller: 

- 0,20mm / 0,25mm / 0,3mm – Sem necessidade de anestésico. Usado na área de 

estética*. 

- 1,0mm / 2,0mm – necessário o uso de anestésico tópico. Usado por fisioterapeutas, 

biomédicos*. 

- 2,0mm / 2,5mm / 3,0mm – Orienta-se bloqueio anestésico. Uso médico*. 

 

Vantagens: 

- Não provoca danos significativos à pele, sem exposição da derme. 

- Resultado efetivo com poucas sessões (3-6 média). 

- Rápida recuperação. 

- Geralmente, não é necessário o afastamento das atividades laborais. 

- A pele se torna mais densa e menos suscetível ao fotodano. 
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Desvantagens: 

 

- Procedimento técnico-dependente e exige treinamento. 

- Necessário anestesiar em profundidades maiores. 

- Tratamento com agulha, às vezes, assusta os clientes. 

- Cuidado com falsas expectativas. 

- Produto de uso único (doenças infectocontagiosas). 

 

Indicações: 

- Cicatrizes de acne (grau 2 e 3 respondem melhor); 

- Cicatrizes pós queimadura; 

- Estrias; 

- Alopecia (crescimento folicular); 

- Flacidez cutânea; 

- Pós lipoaspiração; 

- Hipercromias; 

- Rugas e linhas de expressão; 

- Celulite (Permeação de ativos e organização das fibras colágenas. Com espessamento 

da camada epidérmica a pele ficará mais firme dando aparência mais jovem e saudável). 

 

Contra-indicações: 

- Formas raras e severas de cicatrizes (queloides); 

- Acne inflamatória ativa; 

- Diabetes; 

- Doença neuromuscular; 

- Distúrbio hemorrágico; 

- Corticoterapia aguda ou crônica; 

- Terapêutica aguda ou crônica com anticoagulante; 

- Câncer de pele; 

- Afecões cutâneas crônicas como eczema e psoríase; 

- Alergia a metal ou cosmético a ser aplicado; 

- Verrugas; 

- Infecção cutânea; 

- Herpes labial ativa; 
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- Gravidez; 

- Uso de Isotretinoína 

- Rosácea ativa; 

- Pele queimada de sol. 

 

Complicações: 

- Hiperpigmentação pós inflamatória;                        - Uso inadequado; 

- Cortes;                                                                     - Infecções; 

- Arranhões na pele;                                                  - Transmissão de doenças; 

- Hematomas;                                                            - Acne;    

- Cicatrizes hipertróficas e queloides; 

- Edemas. 

 

PROTOCOLOS 

 

1. FACIAL  Disponibilizado ao adquirir o curso 

2. CORPORAL  Disponibilizado ao adquirir o curso 

 

3. COURO CABELUDO – ALOPECIA (Ver vídeo explicativo que será encaminhado) 

1. Higienização das mãos (cliente e terapeuta, com álcool gel, a 70%, loções 

antissépticas); 

2. Aplicação do roller (10 a 15 min, até formar uma hiperemia); 

3. Aplicação da loção tônica (Avicis ou Aloxidil ou Fatores de crescimento). 
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LOÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DA QUEDA CAPILAR E ESTÍMULO DE NOVOS 

FOLÍCULOS COM FATORES DE CRESCIMENTO 

Cooper peptídeo 1,5% 

F.C.Vascular (VEGF) 1,5% 

F.C.Fibroblástico Ácido (aFGF) 1,5% 

Follicusan 5% 

Loção capilar álcool free qsp 100ml 

Uso: No couro cabeludo limpo, aplicar algumas gotas, massageando até completa 

absorção. 

 

TRATAMENTO PARA OLHEIRAS 

Arnica         6% 

Vitamina E  6% 

 

Ginko Biloba                6% 

Vitamina E                    5% 

Nanosferas de Vit. C    5% 

Sérum qsp                    30g 

 

Ác. Fítico                  2% 

Cafeína                     2% 

Talasferas de Vit. C   2% 

Sérum qsp                 30g 
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