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Resumo 

A acne é uma patologia que ocorre nas áreas pilosebácea podendo causar lesões na pele, sendo essas: crônica e 

de causas multifatoriais. Geralmente surge na adolescência, diminuindo seus efeitos quando chega à fase adulta. 

Podendo ser dividida em duas categorias como: lesões não inflamatórias, ou lesões inflamatórias. Investigar os 

efeitos do microagulhamento em cicatrizes de acnes. Trata-se de uma revisão do tipo sistematica da literatura 

cientifica onde realizamos a busca de artigos nas seguintes bases de dados: Scielo, LILACS, PubMed, PEDRO, no 

período de março a dezembro de 2019. Foram utilizados como descritores: Microagulhamento, acnes, cicatriz, 

tratamento, fisioterapia e pele. Os critérios de inclusão foram baseados em estudos na área da saúde que abor-

daram intervenção clínica e fisioterapêutica (ensaios clínicos, randomizados ou não) ou observacional (estudos 

de caso-controle, estudos de corte e estudos antes e depois) que abordaram o tema em questão, nacional e in-

ternacional realizado em humanos de ambos os sexos e com indivíduos adolescentes até a fase mais madura e 

com variados tipos de pele com marcas/cicatrizes de acnes. Foram excluídos artigos que não contenham emba-

samento cientifico e livros.  
Palavras-chave: Microagulhamento, acnes, cicatriz, tratamento, fisioterapia e pele. 

 

Abstract 

Acne is a condition that occurs in pilosebaceous areas and can cause skin lesions, which are: chronic and multi-

factorial causes. It usually appears in adolescence, diminishing its effects when it reaches adulthood. It can be 

divided into two categories as: noninflammatory lesions, or inflammatory lesions. To investigate the effects of 

microneedling on acne scars. This is a systematic review of the scientific literature where we searched for arti-

cles in the following databases: Scielo, LILACS, PubMed, PEDRO, from March to December 2019. The following 

descriptors were used: acne, scarring, treatment, physiotherapy and skin. Inclusion criteria were based on 

health studies that addressed clinical and physical therapy intervention (clinical trials, randomized or not) or 

observational (case-control studies, crosssectional studies, and before and after studies) that addressed the 

topic in question. , national and international performed in humans of both sexes and with adolescent individu-

als until the most mature phase and with varied skin types with acne marks / scars. Articles that do not contain 

scientific background and books were excluded.  

Keywords: Microneedling, acnes, scar, treatment, physiotherapy and skin. 

 

Introdução 
A acne é uma importante patologia da unida-

de pilosebácea ocasionando ou não lesões cutâneas, 

denominada como: crônica, multifatorial e hereditá-

ria. Em geral, surge na puberdade, em ambos os sexos 

e tende a se tornar menos ativa na idade adulta. Pode 

ser divididas em duas categorias como: as lesões 

não inflamatórias, ou seja, a presença de comedões 

abertos e fechados, e ausência de microorganismos; e 

lesões inflamatórias, que são presença de pústulas, 

pápulas e nódulos, além da ação de microrganismos 

(FORSAN et. al. 2018). 

A acne pode se desenvolver habitualmente no 

início da adolescência entre os 12 a 24 anos sobre 
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influência hormonal da própria idade, até por volta 

dos 30 anos em média, podendo permanecer por mais 

tempo em alguns casos. 

A incidência da acne na adolescência varia en-

tre moças de 14 a 17 anos e entre rapazes de 16 a 19 

anos, sendo em grande predomínio no sexo masculino 

(MASSA et al, 2011). 

Tais manifestações causam efeitos negativos 

no psicológico do indivíduo que são afetados por es-

ses tipos de lesões, trazendo assim, em alguns casos 

mais graves transtornos emocionais e psicológicos, 

pois afeta a confiança e a autoestima do paciente 

impedindo que o mesmo tenha segurança nas ativi-

dades de vida diária, em relacionamentos, sente-se 

envergonhado com a própria aparência e prejudica 

sua relação consigo mesmo e os demais que o rodei-

am, as marcas produzidas pela acne traz consigo tam-

bém cicatrizes na mente que podem ser corrigíveis 

trazendo uma evolução no seu próprio bem estar 

(PICOTO et al, 2011). 

Com a intenção de devolver a autoestima e 

qualidade de vida do paciente com acne e suas com-

plicações, estudos foram desenvolvidos e ampliados 

na área dermatológica clínica e terapêutica, tendo 

como intuito diminuir as marcas causadas por tal pa-

tologia, visando isso tratamentos foram criados medi-

ante os índices de procura relacionados aos impactos 

físicos, onde se destaca as cicatrizes provocadas pelas 

acnes e suas complicações, tais tratamentos onde 

podemos destacar o microagulhamento (Microne-

edling) como forma segura e eficaz na resolução e 

satisfação nos resultados relacionados a cicatrizes de 

acnes. Por possuir um baixo custo, rápida aplicação e 

com poucas contra indicações. Tal procedimento pos-

sui o objetivo de estimular colágeno através de perfu-

rações cutâneas, causando um processo inflamatório 

controlado (FIGUEREDO et al, 2011). 

A técnica de microagulhamento descende da 

Acupuntura, que faz parte da Medicina Oriental Chi-

nesa. Nos anos 1960, na França, surgiram os primeiros 

achados da técnica considerada Nappage, que se tra-

tava de pequenas incisões na pele para a administra-

ção de fármacos, cujo objetivo era o rejuvenescimen-

to facial. Segundo LIMA. et al 2015, em 1995, Oren-

treich defendeu a técnica subcision com agulhas para 

tratamento de rugas periorais. Já em 2006, Fernandes 

elaborou a técnica de indução de colágeno, que se 

utilizava de um rolo com agulhas de aço visando me-

lhorar cicatrizes e rugas finas (LIMA et al, 2015). 

O microagulhamento provoca a produção de 

colágeno na pele a partir de estímulos mecânicos, 

esse método vem sendo muito adotado pelos profis-

sionais da estética e fisioterapia por possuir também 

uma rápida recuperação e ligeiros resultados satisfa-

tórios, são muitos os relatos científicos positivos desse 

tipo de tratamento que se faz por uso de um rolo com 

micro agulhas que provocam um processo inflamató-

rio intencional, procurando assim o rejuvenescimento 

facial e a diminuição das cicatrizes provocadas por 

acnes (SOUZA et al, 2015). 

 

Metodologia 
 

Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo 

sistemática onde utilizamos de fontes bibliográficas 

em base de pesquisas: ScientificEletronic Library onli-

ne (Scielo), Literatura Latino Americana em Ciências 

da Saúde (LILACS), National Library of Medicene (Pu-

bMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDRO), no 

período de março a dezembro de 2019. 

Foram utilizadas como descritores durante as 

pesquisas segundo o Portal Regional da BVS, as pala-

vras-chaves: microagulhamento, acnes, cicatriz, mi-

croneedling, tratamento, fisioterapia e pele. 

Os critérios de inclusão foram baseados em 

estudos na área da saúde que abordem intervenção 

clínica e fisioterapêutica (ensaios clínicos, randomiza-

dos ou não), nacionais e internacionais realizados em 

humanos de ambos os sexos e com indivíduos adoles-

centes até a fase mais madura e com variados tipos de 

pele com marcas/cicatrizes de acnes. 

Foram excluídos artigos com associação de 

outros tratamentos utilizando de eletrotermofotote-

rapia. Foram realizadas pesquisas nas bases de dados 

utilizando a combinação das palavras chaves com 

operadores boleanos AND e OR, ou “(aspas)”. Sendo 

estas: cicatriz AND microneedling, cicatriz end acne, 

pele end cicatriz, microneedling end pele, "microne-

edling", "cicatriz", "acne" e "microagulhamento" e 

acne or fisioterapia. 

   

Resultados e Discussão 
As buscas nas bases de dados resultaram em 

815 estudos onde foram analisados através da leitura 

por títulos. Destes 73 foram selecionados através dos 
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critérios de inclusão e após analise dos títulos e resu-

mos de cada artigo. 

Através da analise dos resumos foram seleci-

onados 12 estudos que foram examinados através dos 

critérios de elegibilidade, onde oito estudos foram 

excluídos. No total, quatro estudos foram incluídos 

nesta revisão. 

 

Acne 

A acne é constituída por um conjunto de le-

sões, onde agindo em conjunto ou até mesmo de 

maneira isoladamente definem seu tipo e gravidade, 

afetando a pele de forma bem aparente e podendo 

causar ou não erupções (FIGUEREDO et al, 2011). 

Podem ser classificadas como pápulas (deno-

minadas como espinhas), que surgem na área de eri-

tema e edema ao redor da acne, ou seja, são as áreas 

de vermelhidão da pele, que acontece devido à vaso-

dilatação dos capilares cutâneos. As pústulas se so-

brepõem as pápulas, sendo que surgem na pele do 

indivíduo através de uma inflamação com lesão puru-

lenta, os nódulos são estruturas idênticas as pápulas, 

sendo que aparecem na pele de maneira e de dimen-

sões maiores. Existe também o tipo de acne chamadas 

de quistos, que são os grandes comedões que sofrem 

variadas rupturas contendo conteúdo pastoso ou ca-

seoso, ou seja, são as famosas marquinhas que se 

formam na pele, semelhantes ao aspecto esburacado 

no rosto do indivíduo (FIGUEREDO et al, 2011). 

Os comedões, possivelmente conhecidos co-

mo cravos que são o resultado de uma retenção ou 

obstrução no folículo pilo-sebáceo, ou seja, nos poros 

da pele, de início surgem de maneira fechada que são 

os famosos cravos de ponto branco, ou quando esses 

mesmos folículos se dilatam passam a serem chama-

dos de comedões abertos, os cravos de aspecto ponto 

negro e por fim as cicatrizes que são causadas pela 

destruição desses folículos, por uma reação inflama-

tória (FIGUEREDO et al, 2011). 

O quadro clínico da acne pode ser classificado 

em cinco graus não inflamatórias e as acnes inflama-

tórias. Na acne grau I, são apenas cravos brancos ou 

pretos as “espinhas”, sem lesões inflamatórias; Na 

acne grau II, apresentam os cravos (comedões), as 

pápulas e pústulas; Na acne grau III, apresentam le-

sões maiores e profundas, podendo apresentar saída 

de pus (cistos); Na acne grau IV, São os cravos de 

grandes lesões císticas (Acne conglobata), com muita 

inflamação; Na acne grau V, também chamadas de 

acne fulminante, é um quadro raro e grave em que o 

paciente pode apresentar febre. Pode ocorrer necrose 

das lesões e o mesmo deve ser tratado rapidamente, 

havendo riscos de sequelas (cicatrizes) (SILVA et al, 

2016). 

A acne não é uma doença grave, entretanto 

dependendo da intensidade pode desfigurar a pele de 

quem a possui, causando certa baixa de autoestima. O 

dermatologista deve orientar sobre alguns mitos que 

existem hoje em dia na sociedade como, por exemplo, 

os chocolates, fast food e frituras, pois não há provas 

cientificas que liguem esses alimentos há incidência 

de acne. Já a ingestão de alimentos ricos em cereais 

refinados, açúcar, o consumo de leite e derivados tem 

correlação na existência de acne. O período menstrual 

agrava a incidência devido a diminuição do diâmetro 

de abertura do folículo pilo-sebáceo condicionando a 

redução do fluxo do sebo. A relação entre stress emo-

cional e acne é invocada desde a longa data. Ainda 

existe o mito que liga acne a falta de higiene, porém 

foi comprovado que a lavagem frequente da pele 

pode aumentar ainda mais sua incidência (SELORES, 

M. 2011). 

Existem atualmente numerosos medicamen-

tos tópicos e sistémicos no tratamento da acne. Se-

gundo SELORES, M. 2011, os tratamentos tópicos são 

indicados nas acnes de forma leves a moderadas ou 

como adjuvantes das terapêuticas sistémicas, já os 

antibióticos sistémicos são utilizados nas acnes de 

formas moderadas a graves. Concluindo o dermatolo-

gista tem que estar atento aos transtornos emocio-

nais que esta afecção provoca na autoestima do jo-

vem, numa fase da vida em que se atribui especial 

valor à imagem. 

 

Microagulhamento 

O microagulhamento (Microneedling), tam-

bém conhecido como percutâneo de indução de colá-

geno, trata se de um método relativamente novo den-

tro da área dermatológica que vem ganhando espaço 

mesmo em meio a outras técnicas conhecidas e utili-

zadas para os mesmos fins tratando se do rejuvenes-

cimento facial, o microagulhamento atua na redução 

de cicatrizes e marcas de expressão com significativos 

resultados principalmente em cicatrizes de acne riti-
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des, cicatrizes cirúrgicas, discromia, melasma, aumen-

to de volume dos poros e entrega de drogas trans-

dérmicas  (ALSTER et al, 2018). 

Este procedimento começa a tornar se mais 

popular por ter uma rápida recuperação, por ser um 

método seguro e eficaz  (ALSTER et al, 2018). 

De acordo com a SociedadeAmericana de Ci-

rurgia Plástica, minimamente invasiva, não cirúrgica 

os procedimentos representaram aproximadamente 

89% do total de procedimentos cosméticos realizados 

em 2015.2 Esta significativa o aumento dos procedi-

mentos minimamente invasivos sugere que microne-

edling pode ocupar um nicho específico para pacien-

tes que desejam tratamentos com pouca ou nenhuma 

recuperação, enquanto ainda alcançando resultados 

mensuráveis”. Contraindicações ao tratamento de 

microneedling são limitadas  (ALSTER et al, 2018). 

As contraindicações incluem acne em proces-

so inflamatório, herpes labial ativo ou outra infecção 

local na área de tratamento, predisposição queloidal e 

imunossupressão. Além disso, os cuidados devem ser 

tomados com microneedling relacionados ao botuli-

num locais de injeção de toxinas para evitar indesejá-

veis difusões de toxinas (ALSTER et al, 2018). 

O microagulhamento utiliza-se de um rolo 

com várias micro agulhas finas com finalidades fisioló-

gicas de indução de colágeno e elastina Espera-se que 

o agulhamento cutâneo demonstre sinais fisiológicos 

como: eritema temporário, dor, sensação de ardor, 

edema, hemorragia ou um exsudado seroso que re-

solva com crosta ou sarna Bruising e hematomas tam-

bém não são descartados. Outros acontecimentos 

adversos foram o desenvolvimento da acne e a for-

mação de milia (HRRIS et al, 2015). 

Acontecimentos adversos graves observados 

quando o agulhamento cutâneo foi utilizado para 

outras condições dermatológicas incluem granuloma 

alérgico facial e reações de hipersensibilidade sistémi-

ca, possivelmente relacionados com produtos tópicos 

colocados na pele antes do agulhamento ou com as 

próprias agulhas (HRRIS et al, 2015). 

Em estudos feitos com ratos foi descartada a 

possibilidade de haver hiperpigmentação após o even-

to inflamatório natural do processo tópico do trata-

mento de agulhamento assim como também com 

quase nenhuma evidencia casos de infecção bacteria-

na (HRRIS et al, 2015). 

Este tratamento leva à reorganização das fi-

bras colágenas antigas e ao recrutamento de novos 

colágenos, elastina e capilares, levando a firmeza da 

pele. Um aumento significativo no nível de colágeno 

tipo I, III e VII, recentemente sintetizado colágeno e 

tropoelastina desde o início foi observado após 6 ses-

sões de microagulhamento em intervalos de 2 sema-

nas, esta indução de colágeno percutâneo leva a um 

aparência jovial da pele, reduzindo linhas finas e ru-

gas, diminuindo o tamanho dos poros, aumentando 

maleabilidade e elasticidade. Levando se em conside-

ração as cicatrizes de acne são indicações de microa-

gulhamento mais frequentemente utilizada é a cicatriz 

atrófica facial pós-acne e um grande número de en-

saios foi realizado para avaliar a mesma isoladamente 

e em combinação com peelings químicos, plasma rico 

em plaquetas, subcisão, crioterapia (SINGHE et al, 

2016). 

É seguro para todos os tipos de pele com 

tempo de inatividade mínimo. Apenas a área afetada 

precisa ser tratada e há risco mínimo de discromia 

pós-inflamatória. No entanto, um mínimo de 4 a 6 

sessões são necessárias para uma melhora significati-

va. Acne ativa, Herpes labial ou qualquer outra infec-

ção local, como verrugas, Doença cutânea crônica 

moderada a grave, como eczema e psoríase, Discrasi-

as sanguíneas, pacientes em terapia anticoagulante, 

paciente em quimioterapia/radioterapia são mais 

alguns dos tipos de cuidados e não são aconselhados 

a realizar o procedimento. Existem os mais vários 

tipos de microagulhas disponíveis para esse fim sendo 

elas de polímero sólidas, revestidas, dissolvidas, ocas 

e intumescíveis sintetizadas pela técnica de microfa-

bricação. Silício, metais como titânio, polímeros natu-

rais e sintéticos e polissacarídeos. Microagulhas com 

revestimento sólido são indicadas para penetração na 

pele, superficial, seguida pela aplicação tópica e libe-

ração do fármaco, enquanto agulhas dissolúveis ou 

biodegradáveis e ocas fornecem drogas diretamente 

para a derme (KHALID et al, 2019). 

O microagulhamento está envolvido em diver-

sos tipos de tratamentos sejam em estrias, queimadu-

ras, alopecias, rugas, linhas de expressão, no couro 

cabeludo, cicatrizes pós-cirúrgicas e tem grande pro-

cura no tratamento de cicatrizes de acnes. O Derma-

pen é um dispositivo automatizado de microagulha-

mento que se parece com uma caneta que e tem a 
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vantagem de ser reutilizável em pacientes diferentes, 

pois as agulhas são descartáveis, seguras, pois as pon-

tas das agulhas estão escondidas dentro do guia, e 

mais convenientes para tratar áreas estreitas como o 

nariz, ao redor dos olhos e lábios sem danificar a pele 

adjacente. Isso torna o procedimento menos doloroso 

e mais econômico, já que não há necessidade de 

comprar um novo instrumento a cada vez. Essa tecno-

logia foi projetada para superar os problemas de apli-

cação de pressão variável e a profundidade de pene-

tração subsequente alcançada (SINGHE et al, 2016). 

ALBERTINI (2013) deixa evidente que não exis-

te um tratamento padronizado para cicatrizes de ac-

ne, várias técnicas são descritas para melhora do pro-

blema e bom resultado no aspecto da pele, tais como 

pequenas cirurgias, dermoabrasão, laser fracionado, 

peelings químicos, resurfacing e preenchedores. O 

microagulhamento tem sido usado frequentemente 

no tratamento de cicatrizes de acnes, estrias, alopeci-

as e para o rejuvenescimento facial. Trata se de tera-

pia de indução de colágeno, suas microagulhas produ-

zem canas na pele e pode ser utilizado para penetra-

ção de ativos na derme e epiderme, técnica conhecida 

como drug delivery. O microagulhamento surge como 

uma técnica de custo eficaz, de uma boa resposta, 

enquanto não exigindo os pacientes a se manter afas-

tado de suas atividades de vidas diárias. Trata-se de 

um procedimento seguro e que pode ser realizado na 

pratica com poucas complicações (SANTANA, 2016). 

Os estudos parecem apontar que ativos ade-

quados para serem usados em paralelo com a técnica 

de microagulhamento é um tratamento estético de 

grande resultado em pessoas com cicatriz de acne. 

ALSTER, T. S. e GRAHAM, P. M. 2017, descreve 

em seu estudo de forma prática o uso do microagu-

lhamento e diz que Microneedling é considerado um 

processo não invasivo na estética e tem uma baixa 

taxa de efeitos adversos associados. Os efeitos secun-

dários mais comuns e esperados de tratamento inclu-

em eritema leve, edema localizado. Tornando assim a 

técnica um método seguro e eficaz para a maioria das 

pessoas, sem prejuízo para o paciente e o terapeuta, o 

que parece que ambos estejam satisfeitos com os 

resultados, além disso tal estudo procura através de 

uma revisão, montar um guia prático para ajudar aos 

profissionais quanto a informações importantes no 

manuseio das técnicas. 

Conclusão 
A técnica de microagulhamento mostrou-se 

de grande eficácia no tratamento das cicatrizes pro-

venientes de acnes, se tornando uma vasta opção 

dentre os pacientes. Apresentando melhora da textu-

ra e da atenuação das cicatrizes atróficas, diminuindo 

a profundidade e espessura da mesma, mostrando 

bons resultados clínicos sem quaisquer complicações 

graves após o procedimento realizado, apresentando 

recuperação rápida sem afetar na qualidade de vida 

do paciente trazendo ao mesmo uma satisfação pes-

soal. 
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