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RESUMO: A pele é o órgão no qual mais revela as alterações do envelhecimento.

Um processo natural, caracterizado por mudanças fisiológicas e externas, levando
ao envelhecimento, que resulta no aparecimento de ritides, que podem ser
classificadas em superficiais e profundas, dinâmicas ou estáticas. Dentre diversos
tratamentos destaca-se o eletrolifting que através dos efeitos da corrente galvânica,
pela ação da agulha, leva ao processo inflamatório, cicatrização e estímulo
colágeno. O objetivo do estudo é verificar através de estudo de caso, se o uso de
eletrolifting apresenta resultados somente com a presença de corrente galvânica ou
só pela lesão provocada pela agulha. Diversos autores concordam em relação ao
uso da corrente galvânica e seus resultados, porém este artigo mostrou que o
eletrolifting também apresenta resultados sem a utilização da corrente, somente pelo
processo inflamatório gerado pela ação mecânica da agulha. Observou-se
atenuação das ritides e melhora no aspecto da face em ambos os lados,
principalmente ao lado direito onde eram mais profundas e foi realizado com a
utilização da corrente galvânica.

Palavras-chave: Pele humana, envelhecimento da face, eletrolifting, corrente
galvânica, cicatrização.
________________________________________________________________________
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INTRODUÇÃO
A pele é o órgão que mais revela as alterações resultantes do processo
de envelhecimento, apresenta diversas funções, entre, proteção contra agentes
físicos, químicos e biológicos do ambiente. É composta principalmente por
duas camadas denominadas, epiderme e a derme.
A epiderme tem função importante na resistência da pele, camada
epitelial que se diferencia e se renova a cada instante, é constituída por um
epitélio estratificado pavimentoso queratinizado e é avascular. A derme, esta
localizada logo a baixo da epiderme, é uma camada delgada, formada por
tecido conjuntivo frouxo, composto por proteínas, colágeno, elastina, linfócitos,
fibroblastos e macrófagos, banhados por substância fundamental amorfa, com
função de manter a junção entre a derme e epiderme e manter a elasticidade
da pele (GUIRRO & GUIRRO 2004; PIAZZA, MIRANDA, 2007).
O envelhecimento é um processo natural caracterizado por um conjunto
de mudanças fisiológicas, que apresenta alterações diretamente na pele. Este
pode ser classificado em dois tipos: envelhecimento intrínseco, sendo o
cronológico, o esperado e inevitável causado por fatores hormonais e o
extrínseco, que é ocasionado por fatores externos, como mal habito de vida e
radiação solar (KEDE, SABATOVICH 2009; FITZPATRICK 2002).
Nos

últimos

tempos

as

técnicas

de

tratamentos

voltados

ao

envelhecimento facial têm avançando constantemente, dentre diversos
tratamentos existentes destaca-se o uso do eletrolifting, que estimula colágeno
através dos efeitos da corrente galvânica, com intuito de atenuar as ritides e
linhas de expressão além de auxiliar na nutrição e regeneração tecidual
(GUIRRO; GUIRRO, 2004).
Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo verificar através de
estudo de caso, se o uso de eletrolifting apresenta resultados somente com a
presença de corrente galvânica ou só pela lesão gerada pela agulha na pele,
para o tratamento de ritides facial.

Envelhecimento
O envelhecimento, processo natural que se caracteriza por um conjunto
de mudanças fisiológicas, que afetam a homeostase e ficam mais visíveis com
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o passar do tempo, devido diversos fatores (BARBA, RIBEIRO, 2009; PIAZZA,
MIRANDA, 2007 apud GOMES B, COSTA R. F. C. 2015).
Apresenta-se em todas as partes do corpo, sendo precoce na face.
Com decorrer do processo de envelhecimento, o colágeno torna-se mais rígido,
e a elastina perde a elasticidade, devido á perda de suas propriedades e dos
números de fibras elásticas e demais componentes do tecido conjuntivo, com
isso há o aparecimento das ritides, hipercromias, pele seca, diminuição da
luminosidade e ptose tissular (OLIVEIRA A, et al, 2012; BUCHEL, 2002).
O declínio das funções do tecido conjuntivo, leva a redução de água,
diminui a adesão e migração do desenvolvimento celular. Além de apresentar
diminuição das trocas gasosas e da oxigenação tecidual, a gordura que se
concentra sobre a pele não mantem-se uniforme (SADICK, 2002; GUIRRO e
GUIRRO, 2004).
Devido a esse declínio de funções, há um comprometimento do
fibroblasto, influenciando desta maneira na síntese de importantes proteínas,
como colágeno, elastina e as proteoglicanas, estes são responsáveis em
garantir uma elasticidade, hidratação e resistência, quando comprometidas
diminuem a capacidade de regeneração e contribuem para flacidez,
discromias, perda do tônus, do brilho e causa o aumento da fragilidade capilar
(PARRINHA A. R. G; 2014).
Os tecidos sofrem deficiência de oxigenação e ainda há degeneração
das fibras elásticas, não ocorrem à manutenção das camadas de gordura
uniforme sobre a pele, sendo está um órgão externo que sofre diretamente com
a ação e modificações do processo de envelhecimento, refletindo assim em
seu aspecto, apresentando desidratação e formando as ritides (GUIRRO;
GUIRRO, 2004; LÉVÈQUE, 1997).
As ritides são definidas em sulcos ou pregas cutâneas que se
apresentam

de

maneira

progressiva

devido

ao

declínio

da

junção

dermoepidérmica, são mais visíveis na região frontal, terço médio da face,
malar, perioral, e mentoniana (GUIRRO, GUIRRO 2004; BORGES, 2006).
As ritides podem ser classificadas em superficiais sendo aquelas que
desaparecem com execução do estiramento da pele, já as ritides profundas
quando estiradas não sofrem alterações. Ainda podem ser classificadas em
ritides dinâmicas, aparecem devido a movimentos repetitivos dos músculos
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faciais e são evidentes quando realizamos estes movimentos. E em ritides
estáticas que aparecem sem realização de movimentos, são causadas
decorrentes da fadiga de estruturas da pele e devido à flacidez advinda do
envelhecimento em conjunto com diversas outras alterações (GUIRRO,
GUIRRO, 2004; KEDE, SABATOVICH, 2004).
O

envelhecimento

cutâneo

pode

classificado

em

dois

tipos:

envelhecimento intrínseco e outro envelhecimento extrínseco (FITZPATRICK e
AELING, 2002).

Envelhecimento Intrínseco e extrínseco
O envelhecimento intrínseco é aquele que ocorre devido a alterações
cronológicas, é inevitável, causado por fatores hormonais, a pele se apresenta
com uma superfície pálida, mais seca e com menos elasticidade, atrofia,
flacidez, alterações vasculares, diminuição da espessura e com presença de
ritides finas, podendo ser visíveis linhas de expressões (KEDE, SABATOVICH
2009; FITZPATRICK 2002).
Envelhecimento extrínseco ocorre devido a alterações produzidas por
agentes externos, de natureza física e química, tendo como principal fator a
radiação ultravioleta, levando ao fotoenvelhecimento. O tabagismo, etilismo e
poluentes ambientais, acarretam em alterações que vão surgindo á longo
prazo, como afinamento da pele, hiperpigmentações, ritides expeças e o
envelhecimento precoce da pele, com uma acentuada perca de elasticidade
(KEDE; SABATOVICH, 2009; FITZPATRICK, 2002; FIALHO, et al 2007).
Decorrente da diminuição na espessura da pele ocorre fragmentação e
danos nas fibras colágenas e elásticas, há comprometimento da derme, além
de ocorrer à formação de radicais livres responsáveis por causar dano a
estruturas celulares. Os radicais livres, se formam através de reações
bioquímicas do organismo, no interior das células (PINTO 2012, GUIRRO,
GUIRRO 2004; TESTON A. P. 2010).
Além da classificação das ritides, existe uma classificação do
fotoenvelhecimento, elaborada por Glogau (1996), que varia do tipo I ou tipo IV.
A tabela 1 apresenta os tipos e características do fotoenvelhecimento.
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Tabela 1- Classificação do fotoenvelhecimento
Tipo I:

Presença mínima de ritides, com processo inicial do fotoenvelhecimento,
apresenta sua alteração na pigmentação, com ausência de queratoses ou
lentigos senis, acomete pessoas dos 20 aos 30 anos;
Na ausência de movimentos a pele permanece lisa, durante a movimentação as
ritides aparecem, com presença de lentigos senis e telangectasias iniciais, não
possui queratoses visíveis; acomete pessoas dos 30 aos 40 anos;
Mesmo na ausência de movimentos as ritides são visíveis, presença de lentigos
senis, telangectasias e queratoses solares; acomete pessoas acima dos 50
anos;
As ritides são generalizadas, diminuição da espessura da epiderme, devido ao
aumento da espessura da camada córnea a pele adquire coloração amareloacizentado, propicio ao câncer de pele; acomete pessoas acima dos 60 anos.

Tipo II:

Tipo III:

Tipo IV:

Fonte: (CARRUTHERS et al, 2002 apud RICHARD GLOGAU, 1996).

Eletrolifting
Utiliza-se de corrente galvânica, com a penetração da agulha
subepidermicamente, no seu trajeto haverá formação de edema e pequeno
eritema, é realizada através da aplicação de corrente polarizada, que segue o
fluxo unidirecional constante de elétrons, levando a um aumento na quantidade
de fibroblastos e neovascularização (GALDINO APG, SAUSA PDL, GONDIM
LP, et al, 2010 e FORNAZIERI, 2005).
É considerada uma corrente de baixa frequência, sem variação e
interrupção na unidade de tempo. Sua intensidade é variável de acordo com
cada paciente, não havendo riscos de efeitos sistêmicos. Os efeitos gerados
pela corrente causam uma lesão tecidual na pele, em quanto nos nervos e
vasos motores são gerados os efeitos fisiológicos (MACHADO, 1991; GUIRRO,
GUIRRO, 2004; NELSON R. M. et al, 2003).
O eletrolifting é uma técnica que foi desenvolvida em 1952 com o
objetivo de estimular colágeno, através dos efeitos da corrente galvânica, com
estimulo físico de uma agulha, que tem como objetivo lesionar os tecidos, para
gerar processo inflamatório, que resultará na melhora da ritides de forma
satisfatória. Na epiderme, pela ação agulha é causa uma irritação tecidual,
juntamente com a ação da corrente. Então, haverá dilatação, edema,
estimulando a produção de colágeno. É um procedimento que utiliza- se de
baixa frequência e intensidade, com o objetivo de atenuar as ritides e linhas de
expressão, realizada com um eletrodo ativo (negativo), com uma fina agulha
onde é concentrada a corrente e um eletrodo de placa (positivo), que irá gerar
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os efeitos, eletroquímicos, osmóticos, modificações vasomotoras, alteração na
excitabilidade celular e efeitos fisiológicos (BORGES, 2006; GUIRRO;
GUIRRO, 2004; LIMA e PRESSI, 2005).
Os procedimentos técnicos para a execução do eletrolifting podem ser
divididos em três grupos: deslizamento da agulha dentro do canal da ritides;
penetração da agulha em pontos adjacentes e no interior da ritides e
escarificação: método de deslizamento da agulha no canal da ritides diferenciase pela agulha ser posicionada a noventa graus, ocasionando uma lesão do
tecido. Independente da maneira utilizada, o objetivo do eletrolifting é a
estimulação química dos capilares, resultando em uma hiperemia ativa, com
aumento da circulação local, que levará a intensificação dos processos
metabólicos, melhora a nutrição e regeneração tecidual, devido ao processo
inflamatório agudo gerado pelo procedimento (BORGES, 2006; GUIRRO e
GUIRRO, 2004).
No local tratado, devido ao processo inflamatório, ocorre produção de
novas fibras colágenas e elásticas, regenerando o tecido, recebe proteínas
plasmáticas, fibrinas, leucócitos e eritrócitos (REVONATO TA, 2009 e GONDIM
LP, et al, 2010).
O dano causado pela técnica altera a capacidade das células realizarem
a homeostase, ocasionando a resposta inflamatória, que apresenta três
objetivos, os quais visam defender o organismo de substâncias estranhas,
remover os tecidos lesados, fazendo com que a cicatrização aconteça levando
a regeneração do tecido. Existem sinais nos quais indicam em que o processo
inflamatório está acontecendo, eles são: dor, edema, rubor, calor e perda da
função. Qualquer processo que danifique o tecido, ou suas funções fazem com
que a capacidade das células realizarem seus mecanismos homeostáticos e
ocasionem uma resposta inflamatória (KNIGHT, 2000; MACHADO 1991).
A cicatrização é comum em todos os tipos de lesões teciduais, é um
processo no qual o tecido lesado é substituído por um tecido conjuntivo
vascularizado (PANOBIANCO et al, 2012).
As fases da cicatrização são divididas em fase inflamatória, seguida pela
fase proliferativa com deposição de matriz extracelular, colágeno, elastina e
fibras reticulares e por último a fase remodelagem do tecido (BRANSKI et al,
2005; SHIMIZU, 2005; MENDONÇA et al 2006).
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Fase inflamatória se caracteriza pela presença de células inflamatórias
no tecido cicatricial que se inicia a partir do momento em que se ocorre a lesão
tecidual causada pelo procedimento, a partir dai ocorrem a, homeostasia,
migração de leucócitos e o inicio da cascata de reparação tecidual, a fase tem
duração de três a sete dias após, no decorrer deste período o organismo forma
trombos por meio de agregação plaquetária, ativando sistema de coagulação e
a restauração tecidual, liberação de substâncias vasoconstritoras. (JORGE,
2005; NETO, 2003; LI,CHEN e KIRSNER, 2007).
A fase proliferativa inicia-se com a migração e proliferação de
fibloblastos, a partir das margens livres das lesões e de células mesenquimais.
Esta fase possui quatro etapas: epitelização, angiogênise, formação de tecido
de granulação e a deposição de colágeno, fibronectina e demais componentes
proteicos. A epitelização ocorre de maneira precoce, pois se a membrana basal
for lesada as células epiteliais das bordas dessa lesão começariam a se
proliverar na tentativa de restabelecer uma barreira protetora, se estiver intacta,
as células epitelial se migram e as camadas da epiderme são restauradas. A
angiogênise se caracteriza pela formação de capilares e migração de células
endoteliais, essências para cicatrização adequada. Por fim dessa fase os
fibroblastos dos demais tecidos próximos, migram para o local da lesão,
formando colágeno e transformarem-se em miofbroblastos, que promovem a
contração da ferida (JORGE, 2005; BROUGTHON et al 2006; SINGER e
CLARK,1999).
A fase de maturação, é a ultima fase, onde vai ocorrer reorganização do
colágeno, consequentemente a coloração da cicatriz se assemelha a da pele.
Essa fase pode durar meses, nesse período ocorre deposição de colágeno,
que estarão paralelos às linhas de tensão de maneira organizada e se tornam
mais espessos, já que os produzidos inicialmente são mais finos, fazendo com
que a pele fique regular e a lesão se torne mais resistente. (NETO, 2003;
JORGE, 2005; OLIVEIRA, 2008).
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MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo do tipo quantitativo com a realização do protocolo de tratamento,
realizado na Clínica de Estética da Universidade Tuiuti do Paraná, onde estava
disponível todo o material e equipamento necessário.
Para o presente artigo, foi selecionada, como pré-requisito a presença
de ritides na região de face, uma voluntaria do sexo feminino, N. F. F; 50 anos
de idade. Foi aplicada a fixa de anamnese completa para realização do
protocolo de eletrolifting facial. Para realização do tratamento foi utilizado o
aparelho Endstria da marca Htm, de 127 volts, na intensidade de 70
microampére.
Foram realizadas no total, 10 sessões, com uso de agulhas descartáveis
e estéreis. Na primeira sessão foi realizada limpeza de pele completa com
retirada de comedões e posteriormente, antes de cada sessão, iniciou-se com
higienização da face e assepsia da pele com álcool 70%, então a realização do
eletrolifting com eletrodo de carbono acoplado nas costas e realizado o método
de puntura em ritides, ao lado direito da face foi realizado com uso de corrente
galvânica na intensidade de 70 µA e no lado esquerdo uso de efeito placebo,
sem utilização de corrente, com o aparelho desligado, repetindo o
procedimento uma vez na semana, por dois meses.
Para revisão bibliográfica, foram utilizados artigos científicos cujo
assunto relacionava-se com o assunto sobre pele, ritides, envelhecimento,
corrente galvânica e foi usado o banco de dados do Google Acadêmico e
Scielo, Lilacs, sendo os artigos selecionados são dos anos de 1991 a 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diversos autores concordam em relação ao uso da corrente galvânica e
os resultados que são produzidos através da utilização da mesma, a lesão
causada pela agulha gera o processo inflamatório, agudo de regeneração do
tecido e de fibras de colágeno em todo trajeto, sendo esse processo envolvido
por

exsudato

inflamatório

contendo

leucócitos,

eritrócitos,

proteínas

plasmáticas, fáscias de fibrina devolvendo a sensibilidade, surgindo uma
neovascularização e melhorando dessa forma o aspecto da pele (AGNE, 2009;
CONSULIN, 2007; MONDO E ROSAS 2004).

9
Segundo Mondo e Rosas 2004, a corrente galvânica com a realização
de puntura, fundamenta-se na alteração fisiológica, ocasionada pelo estímulo
elétrico, que atua sobre as proteínas que estão na substância fundamental. Na
realização do procedimento ao redor da agulha ocorre uma modificação
eletroquímica, o qual resultará na obtenção do ponto isoelétrico de algumas
proteínas, a qual irá se precipitar, induzindo a regeneração do tecido.
Ainda não há estudos voltados, para o tratamento de ritides faciais, com
a realização do eletrolifting sem a corrente galvânica, ou seja, com ele
desligado, segundo o artigo de Figueiredo (2014, apud REBONATO TA, et al,
2009), para tratamentos de estrias, em um lado o aparelho ligado e no outro
com ele desligado, revela que, houve a satisfação em relação á aparência das
estrias, e que entre os grupos galvaniterapia e placebo não houve diferença
significativas entre os resultados, sendo que ambas as técnicas levam ao
processo inflamatório que proporciona a regeneração tecidual.
No presente artigo, foi realizado estudo de caso, sendo feito o
tratamento em dez sessões para ritides e foi constatado resultado satisfatório
em relação ao uso do eletrolifting em face tanto com o uso da corrente
galvânica, quanto sem, sendo visíveis os resultados, através de comparação
em registros fotográficos e satisfação da participante, que relatou verificar
melhora das ritides e da qualidade da pele, como pode ser observado na figura
1(a), que apresenta registros fotográficos de antes da realização da primeira, a
1(b), da quinta sessão, sendo a 1(c) décima e última sessão, resultado de
todas as sessões anteriores que eram realizadas semanalmente.
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Figura 1- Analise fotográfica

(a)

(b)

(c)

Fonte: a autora

A participante apresentava ritides em toda face, sendo mais visíveis ao
lado direito, em região frontal, nos olhos e zigomática, sendo estas dinâmicas e
estáticas, com aspecto grosso e profundo. Quanto à dor, a mesma relatou que
não sentia muito incomodo e era relativo, sendo que em algumas sessões
sentia maior sensibilidade do que em outras. Na primeira sessão sentiu maior
desconforto ao lado esquerdo, no qual é realizado efeito placebo, já na terceira
sessão sentiu um pequeno desconforto em ambos os lados e nas demais
sessões, relatou sentir mínima sensibilidade, tornando a técnica mais
suportável.
A lesão causada pela ação do eletrodo negativo, a agulha desencadeou
processo inflamatório, que se apresentava normal levando, a regeneração
tecidual, em ambos os lados. A partir da terceira sessão, foram observadas
melhoras, com alteração do aspecto e da qualidade da pele, principalmente do
lado direito em que havia maior e mais visível presença de ritides, porém o lado
esquerdo no qual era realizado o efeito placebo também apresentou
amenização das ritides, devido a esse processo inflamatório gerado pela
agulha, que proporcionou na cicatrização e suas fases, proporcionando a troca
do tecido lesado por tecido conjuntivo, proliferação e maturação reorganizando
colágeno. Desta forma, destaca-se que o objetivo do trabalho foi alcançado,
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pois os resultados foram satisfatórios, com melhora da espessura e
comprimento das ritides nas duas formas de utilização.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desse artigo, foi possível verificar e comprovar por meio de
estudo de caso e registros fotográficos, que a realização do tratamento de
eletrolifting tanto com a utilização da corrente galvânica, quanto sem, com o
método de puntura em ritides, apresentam resultados satisfatórios e
mostraram-se eficaz. Sendo que o lado direito da face, no qual foi utilizado com
a corrente apresentou melhora, mais evidente, porém o lado esquerdo
realizado sem corrente também houve reparação tecidual com amenização das
ritides, melhora da aparência estética da pele e satisfação pessoal da
participante.
A preocupação e a busca pela beleza, alto-estima e bem estar, está
cada vez mais evidente, e com isso a procura por tratamentos estéticos está
mais em alta, fazendo com que área da estética e cosmética venha crescendo
e mostrando que e o profissional Tecnólogo em Estética e Cosmética possui
habilidades e conhecimento necessário para a realização da técnica
apresentada.
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