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Resumo: 
 
Estudos revelam que as estrias estão entre as cinco maiores queixas de 
insegurança feminina. Hoje são utilizadas a dermoabrasão e os peelings a fim de 
atenuá-las. O laser aparece como uma nova fonte de tratamento prometendo 
proporcionar um aumento na reparação tecidual. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar, por meio de um estudo de caso, a eficiência deste método na melhora do 
quadro de renovação celular em estrias nacaradas. Foi aplicado nos dois seios da 
participante da pesquisa a micropuntura juntamente com o ácido lático e após três 
dias o laser apenas do lado direito. Após quatro aplicações, foi observado que não 
houve diferença de regeneração tecidual entre os seios direito e esquerdo, isto é, 
tanto no seio direito que além da micropuntura recebeu o laser como no seio 
esquerdo, houve redução de um milímetro de largura na estria mais larga. Assim, 
fica clara a necessidade de testar os aparelhos antes de serem utilizados, além de 
se fazer necessária a continuidade de mais estudos com o laser dentro da estética. 
 
 
Palavras chaves: Estrias. Laser. Ácido Lático. Tratamento. Micropuntura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A estética é uma constante de novos meios de tratamento, especialmente aqueles 

que favorecem o tônus muscular, assim como os contornos corporais e faciais nos 

quais é possível perceber resultados notáveis (PEREIRA, 2010). 

 

Em estudo feito por um laboratório de cosméticos, foi observado que as estrias 

estão entre as cinco primeiras causas de insegurança feminina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Além disso, a maioria das mulheres brasileiras, cerca de 45% entre 15 e 25 anos 

apresentam este problema estético, não só em decorrência do crescimento, como 

também da menstruação; já na idade adulta, essa porcentagem sobe para quase 

80%, principalmente por causa da gravidez e depois da menopausa, o problema se 

intensifica e atinge cerca de 92% das mulheres (DERMA OIL, 2010; BELOTTI, 

2004).  

 

As estrias atróficas são encontradas em ambos os sexos, com predominância no 

feminino, principalmente a partir da adolescência (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

 

O tratamento para estrias sempre foi muito questionado, com base na teoria de que 

o tecido elástico não se regenera. Entretanto, estas fibras elásticas rompidas 

correspondem a apenas 2 a 4% do total das fibras do conjuntivo, não tendo 

influência primordial no quadro apresentado pela estria. Além disso, o conceito de 

tratamento vem mudando, pois trabalhos mostram resultados significativos com 

tratamentos como ácidos, dermoabrasão e a corrente galvânica (ROSAS, 2004). 

 

Estes métodos visam minimizar as estrias, realizando uma diminuição da capa 

córnea a fim de proporcionar uma melhor penetração de substâncias como os 

ácidos para gerar um novo aspecto da pele de modo efetivo, sem risco de maiores 

danos ao tecido (AMARAL, 2007). 

 

Uma nova tecnologia denominada laser, promete atuar em nível celular, 

aumentando o número de fibras colágenas e consequentemente a tensão 

epidérmica, melhorando consideravelmente o aspecto da pele (GUIRRO; GUIRRO, 

2004). 
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Apoiando este conceito, Fornazieri (2007), declara que dentre os efeitos biológicos 

da ação do laser, está a melhora na neovascularização e o aumento na formação do 

colágeno proporcionando uma efetiva cicatrização de tecidos. Com isso, se abre 

mais uma possibilidade de melhorar o aspecto das estrias, através de um 

equipamento moderno em um processo praticamente indolor. 

 

A partir disso, objetivou-se analisar a eficiência do laser vermelho no estímulo da 

regeneração celular nas estrias nacaradas, verificando as respostas fisiológicas da 

pele. 

 
 
2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
2.1 Estrias 

 

Por definição, estria é uma atrofia tegumentar (diminuição de espessura da pele 

decorrente da redução do número e volume de seus elementos) adquirida, de 

aspecto linear, algo sinuoso, entre estrias de um ou mais milímetros de largura, a 

princípio avermelhadas, depois esbranquiçadas e abrilhantadas (nacaradas). Raras 

ou numerosas se dispõem paralelamente umas as outras e perpendicularmente às 

linhas de fenda da pele, indicando um desequilíbrio estático localizado, 

caracterizando, portanto, uma lesão da pele. Apresentam um caráter de 

bilateralidade, isto é, existe uma tendência da estria distribuir-se simetricamente em 

ambos os lados e é representada por adelgaçamento, pregueamento, secura, menor 

elasticidade e rarefação dos pelos (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 

 

As estrias podem aparecer em qualquer lugar do corpo, quando a derme, a camada 

intermediária da pele, é esticada até um ponto onde o tecido e as fibras começam a 

se romper. Neste ponto ocorre um sangramento microscópico juntamente com a 

inflamação, o que dá a aparência avermelhada das estrias recém formadas. Estas 

estrias são denominadas “rosadas”. À medida que a derme é esticada, a camada 

externa (epiderme), também se estende tornando-se transparente o suficiente para 

que se possam ver as estrias vermelhas que se formam sob a pele. Quando ocorre 

a cura do tecido fica uma cicatriz que é a estria propriamente dita. Ao longo do 
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tempo as marcas avermelhadas ficarão brancas, num tom um pouco mais claro que 

o da pele. A cor mais clara ocorre porque durante o estiramento excessivo da derme 

a produção natural de colágeno fica prejudicada, o que pode fazer com que a pele 

perca células produtoras de pigmentação, deixando as estrias mais visíveis. Nesta 

fase elas são chamadas nacaradas (vem de nácar – parte branca e cintilante que 

reflete a luz, encontrada dentro das conchas), são antigas, nas quais já ocorreu a 

formação da fibrose (ou cicatriz) (BESSA 2009; OIL, 2010). 

 

As alterações fisiológicas presentes na epiderme são a diminuição da espessura do 

extrato córneo, da densidade dos extratos granuloso e espinhoso e redução da 

mitose celular no extrato germinativo. Já na derme, ocorre excesso de fibras 

desorganizadas, diminuição da vascularização no local, fibras elásticas 

fragmentadas e ruptura do tecido. Por fim, o tecido adiposo pode apresentar 

diminuição de densidade (ROSSI, 2007). A aparência da estria pode variar; em 

muitos casos é uma lesão em depressão, em outros poucos se apresenta mais 

elevada em relação ao nível da pele (WHITE,1992). 

 

Há fortes tendências de que o aparecimento de estrias na pele seja multifatorial, e 

que além dos fatores endócrinos e mecânicos, existe uma predisposição genética e 

familiar. Neste aspecto sugere-se que a expressão dos genes determinantes para a 

formação de colágeno, elastina e fibronectina está diminuída em pacientes 

portadores de estrias e em decorrência deste fato, existe uma alteração marcante no 

metabolismo do fibroblasto. Além disso, o aumento do cortisol livre e a distensão do 

tecido conjuntivo têm sido apontados como fatores causais, porém a etiologia ainda 

parece incógnita (RUSSI, 2009; GUIRRO & GUIRRO, 2004). 

 

Algumas teorias tentam justificar a etiologia das estrias como a teoria mecânica que 

acredita que a excessiva deposição de gordura no devido adiposo, especialmente a 

que ocorre repentinamente, com subsequente dano às fibras elásticas e colágenas 

da pele, seja o principal mecanismo do aparecimento das estrias, striae distensae. 

Já a teoria endocrinológica postula que um hormônio esteróide está presente de 

forma atuante em todos os quadros em que as estrias surgem, não podendo deixar 

de ser mencionado o seu aparecimento com o uso de medicamentos a base de 

corticóides tópicos ou não, incluindo anabolizantes. Este hormônio, 17-
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cetoesteróide, é o principal andrógeno adrenal, apresentando ampla ação no tecido 

conjuntivo, aumentando o catabolismo protéico, e ainda, atuando sobre a célula 

formadora das fibras e substância fundamental amorfa adquirida, ou seja, diminuição 

do volume e número dos elementos da pele (daí seu aspecto em depressão), 

decorrente da ação hormonal sobre os fibroblastos. E a teoria infecciosa, sugere que 

processos infecciosos provocam danos as fibras elásticas, provocando estrias 

(GUIRRO & GUIRRO, 2004). 

 

Os tratamentos mais utilizados sobre as estrias tem como função causar um 

estímulo físico e por conseqüência restituir a arquitetura original da pele. Este 

processo de cicatrização promoverá uma inflamação aguda localizada no exato 

momento da lesão, juntamente com uma vasodilatação e um aumento da 

permeação dos vasos na fase inflamatória. Em seguida, na fase proliferativa, os 

elementos tissulares são liberados iniciando o processo de coagulação. Após vinte e 

quatro horas os fibroblastos e células epiteliais começam a proliferar e formar o tipo 

especializado de tecido iniciando o processo de cura (BORGES, 2006; GUIRRO & 

GUIRRO, 2004). 

 

Com a evolução da cicatrização, há um aumento dos elementos constitutivos 

extracelulares, principalmente colágeno, com uma diminuição do número de blastos 

ativos e de vasos novos. O tecido cicatricial remodela-se de acordo com as áreas 

funcionais de estresse e esta fase de remodelagem pode demorar até um ano 

(BORGES, 2006). 

 

Guirro (2004) ressalta a importância no cuidado de não repetir o estímulo mecânico 

antes do processo inflamatório ter sido cessado, com risco de desenvolver uma 

inflamação crônica ou mancha. 

 

 

2.2 Micropuntura 

 

Desenvolvida pela esteticista argentina Java Jeiman, a micropuntura promove a 

estimulação da pele com dermógrafo e cosméticos apropriados, proporcionando 

regeneração celular. É um tratamento indicado para redução ou eliminação de rugas 
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e estrias, através de um procedimento clínico, a base de dermocosméticos que são 

aplicadas diretamente na área a ser tratada com o auxílio do Dermógrafo (FELIZ, 

2010?). 

 

Conceitua-se como uma técnica de ativação de colágeno e elastina devido a falta de 

elasticidade em tratamento facial e tratamento corporal, com utilização do 

Dermógrafo. A técnica de micropuntura estimula as camadas superiores da pele: a 

epiderme e a derma papilar ((VÊNUS, 2010; SPOLADOR, 2008). 

 

Na micropuntura é utilizado o Dermógrafo que consistem em vibradores, 

proporcionando movimentos de “vai e vem”, em forma de pistola ou canetas que se 

acionam, mediante a um interruptor com diversas velocidades que podemos mudar 

de acordo com a necessidade do trabalho; uma Ponteira que guia e determina o 

tamanho da ponta externa da agulha; e uma agulha de aço inoxidável (MARTINS, 

2002; MAG ESTÉTICA, 2009). 

 

Na técnica de aplicação, a ponteira é mergulhado no cosmético e em seguida 

arrastada na pele. A sessão de micropuntura, que dura em média 1 hora, 

dependendo do número de estrias, o número de sessões pode variar de três a dez e 

o intervalo obrigatório entre uma aplicação e outra é de 15 dias (BELCHIOR, 2008). 

 

As precauções a serem tomadas após e durante o tratamento consistem em não 

tomar sol, utilizar filtro solar e não ingerir alimentos ricos em betacaroteno como 

cenoura, mamão, abóbora, manga e outros, pois esta substância ativa os 

melanócitos o que pode desencadear uma coloração amarelada nas regiões 

atingidas no período de cicatrização. Todo o procedimento é realizado com 

anestésico tópico que torna o tratamento praticamente indolor (BELCHIOR, 2008). 

 

 

2.3 Ácido Lático 

 

Os alfahidroxiácidos, também chamados ácidos de frutas, são usados na indústria 

de cosméticos há vários anos. Tornaram-se ingrediente padrão - como ácido de 
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rejuvenescimento da pele, em uma ampla gama de formulações para cuidados 

pessoais (ESSENZIALI, 2008). 

 

Da família dos alfahidroxiácidos (AHA), o ácido lático é um bioativo natural extraído 

do leite, em sua ação mais abrangente, agem como peeling químico, atua no estrato 

córneo, promovendo uma esfoliação epidérmica, afinando a textura da pele e 

melhorando sua aparência. Promove a formação de colágeno na derme e melhora 

as fibras elásticas, promovendo firmeza na pele. Através de uma renovação celular o 

ácido lático afina, clareia, reduz poros dilatados, suaviza rugas, manchas, marcas, 

cicatrizes, auxiliando assim no rejuvenescimento da epiderme (ESSENZIALI, 2008; 

SOUZA 2006). 

 

O resultado do teste Índice Terapêutico ou Índice de Atividade (aumento da 

renovação celular dividido por irritação clínica) indica o desempenho total do alfa 

hidroxiácido. O gráfico mostra este parâmetro para os mais importantes AHA 

(PURAC, 2010?). 

 

Gráfico 1 - Índice Terapêutico AHA                                                                                                          
Fonte: PURAC, 2010? 

 
   

Conforme o gráfico 1, o ácido lático natural apresenta o maior índice terapêutico e 

desempenha-se melhor no teste de índice de atividade. O ácido lático combina alta 

taxa de renovação celular com baixo nível de irritação (PURAC, 2010?). 

 

A nível cosmético, o mercado atua a uma concentração em torno de 1,5%, a 

princípio onde a descamação e a irritação são mais perceptíveis. A maior efetividade 
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para renovação celular ocorre em ph 3,0. Porém, é nesta faixa de ph onde percebe-

se o maior poder irritante sobre a pele (TREVISAN, 2008). 

 

 

2.4 Laser 

 

Endre Mester na década de 60 publicou inúmeros trabalhos provando desde então a 

eficiência do laser em baixa intensidade como fotobiomodulador na homeostase de 

tecidos e órgão. 

 

A palavra laser significa: Light Amplified Stimulated Emitted Rays (amplificação da 

luz por emissão estimulada da radiação), que consiste em feixes de luz coerente, 

intensamente concentrados, altamente monocromática e sem limite teórico para o 

seu poder (FONSECA; PRISTA, 2000). 

 

Ou seja, laser é uma luz trabalhada. Pode-se dizer de uma forma simples que 

alguns materiais pela sua composição, quando jogamos energia nele a energia 

devolvida acontece em forma de luz, como os colares de festa, os adesivos de teto 

de quarto, etc. Os que são utilizados para fabricar o laser podem ser líquidos, 

sólidos, gasosos e ainda os de plasma. E o material que emite a luz da o nome ao 

aparelho de laser, como laser de gás carbono, o de rubi, os de diodos, etc. Estes 

materiais emitem luz a nível atômico (TRAJANO, 2008). 

 

Se jogarmos energia sobre o átomo e ele a absorve, este átomo vai para um estado 

que chamamos de excitado. Esta energia é absorvida pelos elétrons que vai para a 

órbita mais distante do núcleo, carregados que estão de mais energia. Num tempo 

absurdamente curto, nanosegundos, este átomo tem que devolver esta energia para 

respeitar a lei da física que diz que os átomos tem que voltar ao seu estado de 

repouso novamente. Portanto estamos trabalhando com uma terapia que utiliza 

energia pura. A luz é energia por si só (TRAJANO, 2008). 

 

A deposição de energia no comprimento de onda do vermelho, 660nm, oferece uma 

nova via de obtenção de energia para a célula sem que seja necessária a 
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decomposição de compostos orgânicos. Esta nova via de obtenção de energia cria 

um efeito localizado na área irradiada, que é a inibição da presença de elementos 

inflamatórios decorrentes da quebra do ácido Aracdônico (ácido graxo). Estes 

elementos, tal como a prostaglandina, são essenciais na cascata de inflamação. Sua 

inibição tem o efeito de amenizar a dor e o edema e provoca um aumento da 

circulação periférica local. Em última análise, a deposição deste comprimento de 

onda pode ser comparado a um inibidor de cicloxigenase (cox 2), nos mesmos 

moldes de um antiinflamatório (AINHS). A energia depositada no comprimento de 

onda do vermelho, ativa diretamente um cromóforo que está localizado na 

mitocôndria que é o centro produtor de energia da célula, assim os processos de 

multiplicação celular que consomem grande quantidade de energia estão ativados, o 

que acelera o processo de reparação celular (ROCHA, 2009). 

 

Segundo Fornazieri (2007), reação fotoquímica obtida pela ação do laser atua 

diretamente na síntese de enzimas, sendo que as mitocôndrias e os lisossomos são 

os primeiros a serem estimulados, ocasionando um aumento de ATP mitocondrial, 

elevando o Cálcio intracelular e, por conseqüência, múltiplas reações acabam 

intervindo no metabolismo celular.  Os efeitos observados no corpo biologicamente 

falando são melhora a neovascularização, aumento na formação do colágeno, ajuda 

a microcirculaçãovascular, melhora a respiração celular, aumento da síntese de 

ATP, melhora o sistema imunológico, entre outros. 

 

O efeito bioestimulador e trófico dos tecidos, devido ao incremento da produção de 

ATP, proteínas, estímulos a microcirculação, colágeno, angiogênese, etc; torna-se o 

mais importante na busca da beleza (TRAJANO, 2008). 

 

Pensa-se que a luz vermelha é absorvida pelas mitocôndrias das células, 

possivelmente afetando a permeabilidade da membrana celular, por causa disso, 

comprimentos diferentes podem ter um efeito “tudo-ou-nada” sobre células 

específicas. Mester citado por este autor, sugere 4J/cm² seja uma dose apropriada e 

King, citado pelo mesmo autor, que 16Hz seja uma freqüência de pulso efetiva para 

a cicatrização de tecidos. A maioria das fontes de laser de baixa e média potência é 

aplicada na pele com uma caneta aplicadora com o tamanho aproximado de uma 
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caneta hidrográfica larga. A aplicação direta na pele assegura máxima transferência 

de energia laser e pressão luminosa (LOW; REED, 2001). 

 

Trajano (2008), apoia declarando que a dosimetria é fundamental nas terapias, e 

que a grosso modo, pode-se dizer que até 4J/cm² a energia depositada é ativadora 

dos processos e acima de 5J/cm² é inibidora, considerando-se obviamente, o 

objetivo da terapia.  

 

Algumas restrições devem ser levadas em consideração quanto ao uso do laser 

como a não aplicação no caso de massas neoplásicas ou por paciente portador de 

neoplasias, em irradiação direta sobre a retina e em gestantes. O autor ainda 

ressalta sobre a importância da utilização de óculos de proteção classe IIIB 

(JUNIOR, 2009). 

 
O laser utilizado neste estudo foi o Laser Ecco – Quantum Arcada, modelo 

QTARCOF, da empresa Ecco fibras com registro da ANVISA N° 80323310001,  que 

declara que este equipamento de uso multifuncional para profissionais das áreas de 

Medicina, Odontologia, Acupuntura, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina veterinária, 

Podologia e Estética. 

 
 
 

 

Figura 1 - Equipamento QUANTUM ARCADA                                                                                

FONTE: Quantum Arcada – Manual de Instruções.  

 

 
 
 
 
3 METODOLOGIA 
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Este artigo denomina-se estudo de caso, defendido por Yin (2005) como o caso 

decisivo ao testar uma teoria bem-formulada e então ser utilizado para determinar se 

as proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto alternativo de 

explanações possa ser mais relevante.  

 

O atual estudo foi aprovado pelo comitê de ética e registrado sob protocolo121/10. 

 

A pesquisa foi aplicada em uma participante do sexo feminino, sobre as estrias na 

região dos seios em ambos os lados, após seu consentimento registrado em termo 

(ANEXO 2) e preenchimento devido da ficha de anamnese (ANEXO 1). 

 

Após aplicação de anamnese e registros fotográficos, a pele foi higienizada com 

álcool 70%. Em seguida, ocorreu a aplicação da micropuntura sobre as bordas 

laterais de cada estria, juntamente com o ácido lático por dez minutos. Depois de 

três dias, houve a aplicação do laser vermelho - 4 Joules por 40seg a cada cm² - 

apenas nas estrias do lado direito do seio, para possibilitar uma comparação. 

 

Estes procedimentos foram realizados quatro vezes, em encontros semanais. 

 

Após as quatro sessões totais, foi feita a comparação dos lados quanto a resposta 

fisiológica do organismo aos estímulos, já que apenas o lado direito recebeu a 

aplicação do laser. Essa análise foi feita medindo o tamanho e a espessura da estria 

e também por registro fotográfico. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Seguem as imagens dos seios antes e após as aplicações: 
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Figura 02: Medição das estrias 
Fonte: Autoras, 2010. 

 

 

A análise fotográfica e métrica demonstrou que houve redução da largura das estrias 

em ambos os lados. Esta redução foi de quase um milímetro. (Figura 02) 
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Figura 03: Medição das estrias 
Fonte: Autoras, 2010. 
 
 

Porém estes registros também demonstram que não houve diferença entre os seios, 

isto é, o seio direito que além do tratamento com a micropuntura e o ácido lático, 

sofreu a aplicação do laser, não demonstrou, visualmente, melhora na regeneração 

celular superior ao seio esquerdo. 

 

 

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

O presente estudo demonstrou que o laser vermelho não demonstrou melhora na 

reparação tecidual em estrias nacaradas.  

 

Um resultado bastante parecido foi encontrado por Noronha (2004) em estudo com 

laser na cicatrização de tecidos palpebrais humanos pós cirurgicamente. Foi 

encontrada uma diferença na espessura da região de degeneração do colágeno de 

1,32 µm de uma pálpebra para outra e uma diferença de espessura da derme de 

17,34 µm. Porém, a autora declarou que não houve diferença morfométrica após o 

tratamento. 

 

Já, Nascimento (2001), em estudo realizado com laser não cirúrgico em feridas 

cirúrgicas em dorso de rato, encontrou efeito positivo no processo de cicatrização, 

principalmente associado ao uso do menor comprimento de onda e potência baixa, 

onde pode constatar população celular predominantemente fibroblástica, maior 
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quantidade de colágeno produzido e re-epitelização mais avançada, características 

estas de um processo de reparo mais evoluído. 

 

É relevante ressaltar que os tratamentos para estrias são sempre bastante difíceis e 

por isso demorados. O fato de terem sido realizadas apenas quatro aplicações pode 

justificar uma dificuldade de percepção da melhora. 

 

Além disso, o laser dentro da estética é uma técnica bastante nova e por isso é 

utilizada com cautela. Ainda existem poucos estudos com esta tecnologia em estrias 

e ajustes como técnica de aplicação e doses podem ser modificadas para um melhor 

resultado, já que o laser é utilizado com satisfação no meio médico-cirúrgico. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Várias são as formas utilizadas nos tratamentos de estrias atróficas pelo fato de que 

os resultados não são unânimes. Este estudo demonstrou que o uso da 

micropuntura associada ao ácido lático causa redução na espessura das estrias, 

porém não encontrou melhora na regeneração celular com o uso do laser, sendo 

utilizado para análise apenas avaliação fotográfica. 

 

Podemos perceber que há a necessidade de utilizar um maior número de sessões 

para se obter resultados mais satisfatórios. Faz-se importante declarar que a 

participante declarou que a cada sessão diminuía a tolerância a dor à aplicação. 

Com isso, deve-se repensar a freqüência das sessões para que haja a possibilidade 

de um tratamento mais longo. 

 

Além disso, existem protocolos que propõem a aplicação do laser na mesma sessão 

que a micropuntura e com técnicas variadas abrindo mais uma possibilidade de 

pesquisa com o uso do laser. 

 

Mais uma possibilidade interessante de pesquisa é a de verificar a ação do laser 

isoladamente nas estrias, sem a interferência de outros métodos ou cosméticos. 
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È importante relembrar que o laser tem tecnologia vasta e sua aplicação tem 

resultados comprovadas em outras áreas. No ambiente estético, os estudos ainda 

estão em fase de maturidade, tornando assim de grande valor a continuidade de 

trabalhos como este. 

 

E por fim, fica a certeza de que todo profissional deve testar os equipamentos para 

cada fim especificamente antes de aplicá-lo em sua cliente, a fim de garantir os 

resultados esperados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

REFERÊNCIAS  
 

AMARAL, C.N.; BENITES, J.C.W.; Tratamentos em Estrias: um levantamento 
teórico da microdermoabrasão e do peeling químico. Trabalho acadêmico 
(graduação em Cosmetologia e Estética) Universidade do Vale do Itajaí. Balneário 
Camboriú, 2007. Disponível em: 
http://siaibib01.univali.br/pdf/Cintia%20Netto%20do%20Amaral%20e%20Joziana%2
0Cristina%20Weiss%20Benites.pdf  Acesso em: 15 fev. 2010. 
 
 
BELCHIOR, S. A ação da Micropuntura nas linhas do tempo. Instituto IBRAPE, 
2008. Somos Todos Um. Disponível em: 
http://somostodosum.ig.com.br/clube/artigos.asp?id=19154  Acesso em: 25 fev. 
2010. 
 
 
BELOTTI, 2004. Estrias também atingem homens e não dependem do nível de 
gordura. Redação UOL São Paulo. Disponível em: 
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081013161223AAIIsL2 Acesso 
em: 24 fev. 2010. 
 
 
BESSA, J.P.P. Técnicas Especiais para o Tratamento de Estrias através da 
Acupuntura. Trabalho acadêmico (pós-graduação) – Centro Internacional de 
Estudos de Fisioterapia, Acupuntura e Terapias Orientais. São Paulo, 2008. 
 
 
BORGES, F. Dermato-funcional: modalidades terapêuticas nas disfunções 
estéticas. SP: Phorte, 2006. 
 
 
ESSENZIALI Dermocosméticos. Glossário Técnico. Essenziali Dermocosméticos.  
2008. Disponível em: http://www.essenziali.com.br/paginas/glossario_a.html    . 
Acesso em: 25 jan. 2010. 
 
 
FELIZ, Corpo. Micropuntura. Corpo Feliz Massoterapia Estética Hipnose e 
Regressão.  Disponível em: www.corpofeliz.com.br Acesso em: 26 fev. 2010. 
 
 
FONSECA, A.F.; PRISTA, L.N. Manual de Terapêutica Dermatológica e 
Cosmetologia. São Paulo: Roca, 2000. 
 
 
GUIRRO, E.C.O; GUIRRO, R.R.J. Fisioterapia dermato-funcional: fundamentos, 
recursos, patologias. 3° Ed. Ver. E ampliada – Barueri, SP: Manole, 2004. 
 
 
JUNIOR, H.T.D. Quantum Arcada – Manual de Instruções. São Paulo, 2009. 
 



16 

 

 
LOW, J.; REED, A. Eletroterapia Explicada – princípios e práticas. 3°ed. São 
Paulo: Manole, 2001.  
 
 
 
MAGESTETICA, 2009. Micropigmentação. MagEstética - beleza feita com arte. 
Disponível em: http://www.magestetica.com.br  Acesso em: 23 fev. 2010.  
 
 
MARTINS, M.A. Micropigmentação - Maquiagem Permanente. São Paulo, 2002. 
 
 
NASCIMENTO, P.M. Efeito da Variação da Intensidade e do Comprimento de 
Onda do Laser Não Cirúrgico em Feridas Cirúrgicas em dorso de ratos: Estudo 
Histológico. 2001. São José dos Campos, 2001. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Biométrica) – Universidade do Vale do Paraíba. São Paulo, 2001. 
 
 
NORONHA, L. Análise morfométrica e morfológica das alterações cutâneas após o 
uso do laser Nd-Yag em tecidos palpebrais humanos.Jornal Brasileiro de 
Patologia e Medicina Laboratorial. Vo.40, n.3, p. 193-199, 2004. 
 
 
OIL, Derma. O seu redutor de estrias. DERMA OIL. Disponível em: 
www.tratamentoparaestrias.com  Acesso em: 03 mar. 2010. 
 
 
PEREIRA, M.B.; BRONGHOLI, K. Avaliação dos Efeitos da Massoterapia e 
Cinesioterapia no Rejuvenescimento Facial. Revista NovaFisio. Edição 67, 2010. 
Disponível em: http://assinaturarevistanovafisio.com/archives/144 Acesso em: 02 
mar. 2010. 
 
 
PURAC. Ingredientes ativos. PURAC. 2010. Disponível em: 
http://www.purac.com.br/purac_br_com/97299ec07e3ac8dcaabf2f615d7674d3.php  
Acesso em: 24 fev. 2010. 
 
 
ROCHA, A. Fototerapia com laser de baixa potencia. Disponível em: 
http://www.institutoadrianarocha.com.br/.../laser6.jpg Acesso em: 31 maio. 2010. 
 
 
ROSSI, M.H.L.M.P. Estética Facial e Corporal para Graduados na Área da Saúde 
– Apostila IBECO. São Paulo, 2007. 
 
 
ROSAS, R.F.; MONDO, P.K.S. Efeitos da corrente galvânica no tratamento de 
estrias atróficas. Trabalho acadêmico (graduação em Fisioterapia) – Universidade 
do Sul de Santa Catarina. Palhoça, 2004. Disponível em: http://www.fisio-



17 

 

tb.unisul.br/Tccs/04b/patricia/artigopatrciakochsavimondo.pdf Acesso em 10 fev. 
2010. 
 
 
ROSSI, M.H.L.M.P. Dermaticista – Apostila IBECO. São Paulo, 2009. 
 
 
SOUZA, V.M. Ativos Dermatológicos, Vol.4. São Paulo: Pharmabooks Editora, 
2006. 
 
 
SPOLADOR, A.L.; BEDIN, V. Rejuvenescimento facial – técnica de micropuntura. 
IPTCP. São Paulo, 2008. Disponível em: 
http://www.pelesaudavel.org/site/pdfs/Rejuvenescimento%20facial%20-
%20tecnica%20de%20micropuntura.pdf Acesso em: 17 fev. 2010. 
 
 
TRAJANO, R. Laserterapia. Ricardo Trajano. Disponível em: 
http://www.ricardotrajano.com.br Acesso em: 26 fev. 2010. 
 
 
TREVISAN, O. Ativos Cosméticos. Exbeauty Professional. Rio de Janeiro, 2008. 
Disponível em: http://www.exbeauty.com.br Acesso em: 25 fev. 2010. 
 
 
VÊNUS. Explicação dos Cursos. Vênus – Cursos de Estética. Disponível em: 
http://www.venuscursosdeestetica.com.br Acesso em: 25 fev. 2010. 
 

 


