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AÇÃO DA MICROCORRENTE GALVÂNICA EM ESTRIAS NACARADAS 

1.RESUMO 

As estrias surgem através de uma atrofia da pele, com rompimento de fibras 

elásticas, diminuição da espessura da derme, separação de fibras de colágeno; 

podendo ser encontrada em pouca ou em muitas quantidades. Este estudo teve 

como objetivo descrever a ação da microcorrente galvânica em estrias nacaradas, 

por meio de uma revisão na literatura. Um dos tratamentos para as estrias 

nacaradas é a microcorrente galvânica, que associada à estimulação de micro 

agulhas, proporciona na pele estriada um processo inflamatório, sendo que o 

produto final é uma regeneração no tecido com uma neocolanogênese. Através 

deste estudo observou-se que por mais que existam vários tipos de tratamento para 

a estria, é importante a prevenção, principalmente durante a gravidez, podendo ser 

realizada por meio de cremes hidratantes associados ao ácido hialurônico ou 

centella asiática.   

2.INTRODUÇÃO 

 A estria é um tipo de dermatose comum em consultas ao dermatologista. Se 

classificam como estrias recentes e estrias antigas. As estrias recentes apresentam-

se sendo lineares, eritematosas a violáceas e edematosas. Já as estrias antigas 

tornam-se brancas, pálidas, atróficas e profundas. (CROCCO, ALTOMANI e 

MUSSIO, 2012). 

 As estrias são encontradas em homens e mulheres, mas acomete 2,5 vezes 

mais as mulheres. Nas adolescentes femininas surgem na faixa de doze a quatorze 

anos, nos adolescentes masculinos surgem na faixa de doze a quinze anos. Porém, 

é mais vista em obesos, gestantes e pessoas que fazem uso de esteroide. Surgem 

através de uma atrofia da pele, rompimento de fibras elásticas, diminuição da 

espessura da derme, separação de fibras de colágeno, assim, o colágeno é 

encontrado na periferia da lesão, de forma enovelada. As estrias possuem 

disposição paralela e perpendicular as linhas de fissura da pele, podendo ser 

encontrada em pouca ou em muitas quantidades. (GUIRRO e GUIRRO, 2007 APUD 

GALDINO, DIAS e CAIXETA, 2010). 



 As localizações das estrias em mulheres podem estar dispostas em nádegas, 

abdome e mamas e em homens na região lombosacra, no dorso e na parte externa 

da coxa com tendência a bilateralidade. (KEDE e SABATOVICH, 2009 APUD 

CAPELLARI e BLANCO, 2014). 

 Atualmente existem diversos tipos de tratamento para as diferentes fazes da 

estria, como por exemplo: a microdermoabrasão, a carboxiterapia, a radiofrequência, 

o eletrolifiting, a luz intensa pulsada, o laser e a microcorrente galvânica.  

 A microcorrente galvânica é um método invasivo, porém este método é 

superficial, faz uso de micro agulhas que causam uma inflamação e um aumento do 

edema, proporcionando um processo de regeneração tecidual na pele estriada. 

(GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

 Considerando-se que as estrias são uma das queixas estéticas mais referidas 

pelas as mulheres atualmente, buscou-se através deste estudo, aprofundar 

conhecimentos sobre a ação da microcorrente galvânica em estrias nacaradas.  

3.OBJETIVO 

 O presente estudo teve por objetivo, descrever a ação da microcorrente 

galvânica em estrias nacaradas, através de um estudo bibliográfico.  

4.METODOLOGIA 

 A metodologia realizada foi um estudo bibliográfico, baseada em pesquisa em  

livros e artigos em bases eletrônicas, onde realizamos um levantamento de estudos 

anteriores no acervo da biblioteca da Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) 

e no google acadêmico. Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as seguintes 

palavras chave: estrias, microcorrentes, corrente galvânica, pele e suas camadas, 

reparação tecidual e galvanopuntura. 

O levantamento ocorreu entre Fevereiro de 2016 a Agosto de 2016. 

5.DESENVOLVIMENTO 

5.1.PELE E SUAS CAMADAS 



 Os diferentes órgãos e sistemas do corpo humano é formado por quatro tipos 

de tecidos: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido 

nervoso, porém, será observado o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, pois estes 

formam a epiderme e a derme do ser humano. O tecido epitelial forma a epiderme, 

ele é constituído por células poliédricas justapostas por junções intercelulares, com 

pouca quantidade de matriz extracelular e com funções de revestimento da 

superfície da pele, secreção e percepção de estímulos. O tecido conjuntivo forma a 

derme, ele é constituído por células fixas e migratórias, com uma abundante matriz 

extracelular e com funções de apoio e proteção. Sendo assim, a pele é um dos 

maiores órgãos do organismo humano, correspondendo cerca de 16% do peso 

corporal. (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2004). 

 A epiderme é uma das camadas da pele constituída por queratinócito, 

melanócito, células de Langerhans e células de Merkel, possui quatro estratos, são 

eles: o estrato basal, o estrato espinhoso, o estrato granuloso, o estrato córneo e 

uma camada adicional chamada de estrato lúcido, que está presente nas palmas 

das mãos e plantas dos pés. O estrato basal possui células com contorno ovoide, 

aderido a membrana basal, formando uma única camada. O estrato espinhoso 

possui células poliédricas que formam um mosaico com 5 a 10 camadas de 

espessura. O estrato granuloso possui células achatadas, em peles normais adquire 

a espessura que varia de 1 a 3 camadas de células. O estrato córneo possui células 

anucleadas, com coloração eosinofilica e espessura sem averiguação. 

(VELAZQUEZ e MURPHY, 2011).  

 A derme é uma das camadas que comunica-se com a hipoderme e serve 

como apoio a epiderme, apresenta-se fibras elásticas, fibras reticulares, fibras 

colágenas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, glândulas e órgãos do 

sentido, tem a espessura média de 2 milímetros. Nela encontra-se a camada papilar 

e a camada reticular, a camada papilar é uma camada mais superficial, delgada, 

com um rico suprimento sanguíneo que nutre a epiderme e é constituída pelo tecido 

conjuntivo frouxo, já a camada reticular possui feixes de fibras de colágeno que 

entrelaçam-se formando uma rede, com pouco suprimento sanguíneo e é constituído 

pelo tecido conjuntivo denso. (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 



 A hipoderme é formada por células adiposas que desenvolvem-se no próprio 

tecido subcutâneo, ela possui o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo 

multilocular que tem a capacidade de interconversão. O adipócito jovem apresenta 

duas ou mais pequenas gotículas lipídicas e o adipócito madura apresenta uma 

grande gotícula lipídica. Tem na sua estrutura lóbulos que formam o tecido 

subcutâneo, sendo separados por septos fibrosos delgados que proporcionam 

estabilidade estrutural a camada subcutânea. (VELAZQUEZ e MURPHY, 2011). 

A elasticidade da pele permite os movimentos do corpo, esta elasticidade é 

determinada por meio das linhas de fenda, ou de clivagem ou das linhas de Langer. 

A junção de inúmeras fendas formam as linhas, essas linhas em direção 

perpendicular a pele possuem uma maior distensibilidade, em um individuo adulto as 

linhas de fenda são transversais no tronco e longitudinais nos membros, com 

modificações em regiões articulares e lesões paralelas a estas linhas há uma 

reparação com cicatrizes mínimas e em incisões perpendiculares a essas linhas 

provocam uma cicatriz extensa devido a produção exagerada de colágeno, já que 

ocorre uma maior dilaceração do colágeno da derme. (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

5.2.ESTRIA 

A estria é uma atrofia da pele, tendo aspecto linear, sinuoso, sendo paralelas 

entre elas e perpendicular as linhas de fenda da pele, com tendência a bilateralilade, 

acometendo tanto homens quanto mulheres, tendo em média de um a mais 

milímetros de largura. Iniciam-se sendo avermelhadas e evoluem para 

esbranquiçadas e abrilhantadas e podem acarretar problemas emocionais, por conta 

da má visualização estética. (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

São classificadas como uma lesão, pois apresentam perda da elasticidade e 

da compactação, porém são diferentes histológicamente das lesões senis e das 

cicatrizes, porque o fibroblasto apresenta-se de forma estrelada e em estrias 

atróficas apresenta-se predominantemente com a forma globular, por esse motivo a 

estria é considerada uma lesão incomparável a outras lesões dérmicas. (KRIME, 

2006 apud ALVES, 2014). 

As estrias iniciam-se sendo de coloração rosada, com um aspecto 

inflamatório, vasos capilares da derme afetados se rompendo, com uma 



superdistenção das fibras elásticas. (LEONARDI, 2004, BORGES, 2006 e 

NASCIMENTO et al, 2007 apud BERÇANETTI et al). 

As estrias atróficas possuem atrofia, diminuição da espessura da pele, 

adelgaçada, pregueada, desidratada e com redução na elasticidade e rarefação dos 

pelos. Os primeiros sinais clínicos que podem ser observados são: o prurido e a dor 

em alguns casos. (GUIRRO e GUIRRO, 2004 apud BRILHADORI et al, 2010). 

As estrias nacaradas possuem rompimento das fibras elásticas, não 

apresentando secreção, porém é recoberta por um epitélio pregueado, tornando-se 

esbranquiçada e com flacidez em seu centro. (NASCIMENTO et al, 2007 apud 

COSTA et al, 2009). 

Há uma maior incidência das estrias se localizarem em áreas com alterações 

teciduais como: o glúteo, os seios, o abdome, as coxas, regiões lombossacral, 

regiões externas da coxa sendo mais comum em homens, na fossa poplítea, no 

tórax, em regiões ilíaca, antebraço, na porção anterior do cotovelo e pode ocorrer 

com menos incidência nas axilas. (GUIRRO e GUIRRO, 2004, AZULAY, 2004 e 

MAIO, 2004 apud BERÇANETTI et al). 

A etiologia da estria é incerta, mas sua origem se da através da produção de 

glicocorticoides que encontra-se durante a gravidez, a obesidade e na adolescência, 

existindo uma maior probabilidade de surgir a estria pelo emagrecimento, 

sedentarismo e falta de hidratação da pele. (AGNE, 2009, XAVIER e PETRI, 2009, 

apud GALDINO, DIAS e CAIXETA). 

A etiologia da estria é controversa, porém há três teorias que tentam explicar 

sua formação. A primeira é a teoria mecânica que consiste no aumento do acumulo 

de gordura no tecido adiposo associado a danos as fibras elásticas e colágenas da 

pele, que com o estiramento da pele na fase de crescimento e em gravidez ocorrem 

a ruptura destas fibras explicando o seu aparecimento. A segunda é a teoria 

endócrina que esta associada a alterações hormonais principalmente com o 

hormônio corticoide e a atividade de esteróides associados com o excessivo 

catabolismo de proteínas da pele, assim as estrias podem surgir também em 

pessoas magras. A terceira é a teoria infecciosa que com o uso de medicamento 

pode ter relação a hiperpigmentação das estrias e segundo Wiener as estrias podem 



surgir de processos infecciosos, porque provocam danos as fibras elásticas. 

(GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

5.3.MICROCORRENTE GALVÂNICA  

A microcorrente galvânica é um método invasivo, porém superficial, que gera 

uma lesão em que há uma estimulação com micro agulhas, ocorrendo um processo 

de regeneração no local do tecido estriado, desencadeando uma inflamação aguda 

e aumento de edema. (GUIRRO e GUIRRO, 2004). 

Os efeitos causam um aumento da produção de calor nas microestruturas 

corporais, com o uso da corrente elétrica para produzir reação química. Age nos 

nervos vasomotores causando hiperemia e assim consequentemente o aumento da 

circulação local melhorando a nutrição do tecido (vasodilatação). Com esse aumento 

da irrigação sanguínea os elementos naturais de defesa fagocitários e anticorpos 

que esta no local com ação de defesa. Efeito polarizado (eletrosmose), e assim a 

microcorrente galvânica causando um efeito inflamatório agudo, gerando o aumento 

do colágeno e a regeneração tecidual. (BORGES e VALENTIN, 2006). 

  Em um estudo utilizando a corrente galvânica (galvanopuntura) com 

intensidade de 180 uÀ em estrias albas, foram analisados 155 prontuários em um 

ambulatório de Fisioterapia Dermato-funcional da UNP, foi constatado que a 

microgalvanopuntura obteve resultados promissores, já que o método estimula um 

processo inflamatório, devido a inserção da agulha associada a corrente galvânica, 

concluíram que em oito sessões pôde ser observado o desenvolvimento de fibras de 

colágeno densas, fibras elásticas no centro da lesão, fibroblasto, e uma 

neovascularização, melhorando o aspecto cutâneo e satisfazendo os pacientes. 

(CRUZ e SILVA, 2012 apud CORRÊA e LIMA, 2014). 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 De acordo com Guirro e Guirro (2007), apud Galdino, Dias e Caixeta (2010), a 

estria é uma patologia que ainda não possui um tratamento totalmente eficaz, devido 

seu tratamento ser minucioso e prolongado, com uma melhora no aspecto estético 

na região da pele estriada. Já para Kede e Sabatovich (2009) apud Galdino, Dias e 

Caixeta (2010), o sucesso de um tratamento para a estria, varia de pessoa para 



pessoa, o grau em que a estria se encontra no momento e o cuidado dado pelo 

cliente, podendo ser visualizados grandes resultados em estrias nacaradas.  

 A corrente galvânica é um método invasivo, porém na camada superficial 

associando a estimulação com corrente elétrica, gerando uma irritação no local 

aplicado, podendo causar efeitos inflamatórios e uma resposta aguda ocasionando 

uma regeneração do tecido, melhorando a proliferação de células de defesa e uma 

ótima neovascularização, com aumento de hidratação, oxigenação e a presença de 

colágeno no tecido conjuntivo da derme; melhorando o aspecto visual da pele de 

acordo com as pesquisas de BITENCOURT (2007), apud Siqueira. 

 Para Borges (2010), a corrente contínua com baixa intensidade ao nível de 

microampères conhecida como microgalvânica associada ao trauma mecânico de 

uma agulha inseridos na pele estriada, gera uma resposta inflamatória capaz de 

melhorar o aspecto da estria, já que estimula a ação fibroblástica regenerando a 

atrofia tecidual que há na estria, sintetizando novas fibras colágenas e elásticas, 

porém obtêm-se uma melhor resposta ao estímulo em estrias róseas e/ou violáceas 

em relação as estrias branco-nacaradas, mas ainda ocorre uma resposta 

satisfatória. O autor enfatiza em aplicar anestésicos tópicos livres de anti-inflamatório 

e corticoide para não prejudicar o poder regenerativo da técnica. 

  Segundo Mondo e Rosa apud Galdino, Dias e Caixeta o processo inflamatório 

não ocasiona nenhum efeito sistêmico no indivíduo, pois é absorvido pelo organismo 

no período de uma semana. 

Segundo Siqueira o tempo entre uma sessão e outra, para aplicar qualquer 

tratamento estético para a estria deve esperar completar o ciclo de regeneração 

celular.  

Para Crocco, Altomani e Mussio (2012), concluíram em seu estudo que 

existem vários tipos de tratamento para a estria, por isso ressaltam a importância da 

prevenção contra as estrias, principalmente durante a gravidez, esta prevenção 

pode ser realizada por meio de cremes hidratantes com ácido hialurônico ou centella 

asiática.  
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