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RESUMO 

As rugas são os sinais mais expressivos do reflexo da idade biológica, as quais não 

podem ser evitadas, mas sim retardadas e controladas com o uso de alguns 

aparelhos, entre eles a microcorrentes. O presente artigo tem como objetivo verificar 

os efeitos do uso da microcorrentes nas rugas superficiais e profundas, dinâmicas e 

estáticas. Trata-se de um estudo de caso envolvendo uma mulher de 42 anos, com 

rugas caracterizadas como profundas, onde se aplicou a microcorrente com gel 

carbopolem toda a face durante 10 sessões, de aproximadamente 40 minutos cada. 

Observou-se como resultado parcial uma melhora da textura e clareamento da pele, 

porém nenhum resultado visível no tônus cutâneo ou profundidade dos sulcos e 

rugasda região frontal. 

 

INTRODUÇÃO 

 De acordo com Lapiere, C.M. e Pierard, G. E.apudGuirro e Guirro(2004), o 

processo de envelhecimento acontece de forma gradual em suas nuances. Essa 

reação acontece devido ao colágeno, componente fundamental do tecido, diminuir 

gradativamente no organismo com o passar dos anos, resultando em uma pele mais 

rígida. As rugas podem ser divididas em três categorias, são elas: dobras e rugas 

gravitacionais, rugas finas e rugas de expressão. As rugas ou linhas de expressão 

se enquadram na categoria rugas dinâmicas, por sua vez correspondem a aquelas 

rugas se movimentam com o decorrer dos movimentos da face. Já as rugas 

estáticas por sua vez atingem os mesmos locais que as dinâmicas compreendem. 

As rugas gravitacionais decorrem do envelhecimento facial.  

Com o envelhecimento, há uma diminuição no nível de estrogênio e redução 

de fibras de colágeno, levando à presença de rugas que são sinais mais expressivos 

do reflexo da idade biológica (BATISTELA et al. , 2007). 

 Os tratamentos das rugas não as curam, e sim as previne, pois o 

envelhecimento possui caráter fisiológico, portanto as rugas não podem ser evitadas, 

sim retardadas com uso de procedimentos que ativam a circulação superficial local, 

melhorando o metabolismo e nutrição, gerando aumento do tônus muscular, visando 

melhorar o aspecto geral da pele. Dentre esses procedimentos ressaltamos o uso de 

microcorrentes (GUIRRO; GUIRRO, 2004). 



 Esta forma de eletroestimulação tende a ser aplicada em nível subsensorial 

ou sensorial muito baixo, com uma corrente que opera a menos de 1000 

microampères(μA). Os efeitos das microcorrentes são acumulativos e normalmente 

devem ser tomadas muitas doses para que sejam alcançados os resultados finais de 

cura. A microcorrente é uma modalidade de terapia não invasiva que usa corrente de 

baixa amperagem, em microampères (μA) com alternância de polaridade positiva e 

negativa a cada 3 segundos. Seus efeitos terapêuticos relacionam-se ao aumento 

do metabolismo celular, estímulo do processo de reparo e regeneração tecidual, 

normalização do ph local, aumento da síntese de proteínas (colágeno e 

elastina),promovendo a revitalização e o rejuvenescimento da pele (GUIRRO; 

GUIRRO, 2004; STARKEY. C.; 2001).  

 

OBJETIVO 

Verificar através de imagens fotográficaso resultado do uso da microcorrentes 

no tratamento de rugas cutâneas superficiais de face em região frontal. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso. Para a realização da pesquisa foram 

utilizados como materiais:01 equipamento de microcorrentes (MENS) marca 

Ibramed, modelo NeurodynEsthetic, algodão, luvas de procedimento, leite de 

limpezaValmari, álcool em gel a 70%, gel carbopol, protetor solar fator 30.Para 

registro das imagens utilizou-se câmera digital marca Nikon, modelo S3100, 14 

megapixels. O atendimento foi realizado no salão de beleza StiloArt no município de 

São João das Duas Pontes, extremo noroeste do estado de São Paulo, com uma 

paciente do sexo feminino, 42 anos, caucasoide.A pacientefototipo de pele II, glogau 

2 (moderado) rugassuperficiais e profundas, estáticas e dinâmicas. Para a coleta dos 

dados foi utilizada uma ficha de avaliação facial, formulada com base na ficha de 

avaliação das Clinicas Integradas de Fernandópolis da Fundação Educacional de 

Fernandópolis-FEF. Até o presente momento foram realizadas 10 sessões de um 

total de 20 sessões, com duração de 40 minutos cada. Em cada sessão foram 

realizadas as seguintes etapas: higienização da pele, aplicação de microcorrentes 

nos parâmetros de normalização: frequência de 0,5 HZ e intensidade de 50 µA; 



revitalização: frequência de 100HZ e intensidade de 100 µA; sustentação: frequência 

de 200 HZ e intensidade de 300 µA. Cada parâmetro teve duração de 5 minutos, 

totalizando 15 minutos de aplicação na face. A aplicação foi finalizada com o uso de 

protetor solar fato 30. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Em uma primeira etapa, realizou-se a higienização da pele, utilizando algodão 

embebido em leite de limpeza contendo azuleno e alfa bisabolol da marca 

Valmari,com objetivo de retirar as sujidades da pele da face. Em uma segunda 

etapa, aplicou-se o gel carbopol em toda a face, e utilizou-se a microcorrentes 

(MENS), com os seguintes parâmetros: normalização: frequência de 0,5 Hz e 

intensidade de 50uA;revitalização:frequência 100 Hz e intensidade de 100uA e 

sustentação: frequência 200 Hz  e intensidade de 300uA em toda a face, finalizando 

com FPS  fator 30, durante 10 sessões de 40 minutos cada, duas vezes por semana, 

as quartas e sextas-feiras. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se como resultado parcial uma melhora da textura e clareamento da pele, 

porém nenhum resultado visível no tônus cutâneo ou profundidade dos sulcos e 

rugas da região frontal. 
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