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RESUMO 

As estrias são lesões benignas caracterizadas pela atrofia tegumentar 

que embora não cause complicações clínicas é considerada uma queixa 

estética comum proporcionando inclusive impacto social na vida das pacientes. 

Sua causa ainda é controversa existindo hoje três teorias que tentam justificar 

seu aparecimento, sendo a teoria mecânica a mais aceita. Inicialmente as 

estrias se apresentam na coloração rubra e posteriormente nacaradas ou 

albas. De aparência linear podendo ser atróficas ou hipertróficas apresentam 

maior dominância no sexo feminino. Muitas técnicas são descritas na literatura 

para o tratamento das estrias, entre elas a microgalvanopuntura e a 

endermoterapia que serão os recursos abordados neste trabalho. 

INTRODUÇÃO 

Com o crescente avanço dos padrões de beleza cresce também a 

preocupação em se adequar ao que a sociedade estabelece. A busca pelo 

corpo perfeito é cada vez mais comum e engloba desde as queixas mais 

simples até as disfunções estéticas e dermatológicas que não possuem 

tratamento completamente efetivo como é o caso das estrias. Nesse contexto, 

cabe a Fisioterapia Dermatofuncional prevenir e tratar alterações nas funções 

da pele e amenizar os impactos ocasionados por essa condição.  

GUIRRO e GUIRRO (2006) definem as estrias como lesões atróficas 

benignas do tegumento de natureza adquirida. Caracterizadas pela disposição 

de linhas abaixo no nível da pele causam um aspecto de depressão do tecido, 

essas linhas conhecidas como Linhas de Langer se distribuem paralelamente e 

perpendicularmente às fibras de colágeno, causando uma lesão do tegumento. 

Embora as estrias não causem incapacitação física ou qualquer 

modificação no funcionamento cutâneo os impactos psicológicos que essa 

alteração causa são imensos proporcionando inclusive o estreitamento do 

convívio social. URASAKI (2010) revelou que as alterações fisiológicas da pele, 

inclusive as estrias no período gestacional influenciam na autoestima, bem-

estar e qualidade de vida das pacientes, outro estudo publicado posteriormente 

URASAKI et al (2013) mostra que essas alterações no puerpério causam 

impactos ainda maiores, como sentimentos de medo, tristeza e até vergonha 

da aparência e raiva de conviver com algo não desejado. 



Seu diagnóstico é clínico e a concordância entre os autores de que não 

existe nenhum tratamento completamente efetivo e que as estrias são sequelas 

permanentes é universal (GUIRRO, 2006; KEDE; SABATOVICH, 2009). Dessa 

forma, faz–se necessário a realização tratamentos mais agressivos ao tecido 

cutâneo, a fim de proporcionar resultados mais satisfatórios, dentre eles estão 

a microgalvanopuntura e endermoterapia, utilizados nesse estudo. 

A microgalvanopuntura caracteriza-se por uma corrente galvânica do 

tipo contínua utilizada através da técnica de punturação com a finalidade de 

proporcionar um processo inflamatório através da lesão traumática sobre as 

estrias.  

 A endermoterapia é basicamente definida como a utilização de corrente 

negativa contínua. Essa pressão negativa é aplicada sobre a pele no sentido 

da linha da estria. Ambos os recursos tem como objetivo gerar um processo 

inflamatório para proporcionar a regeneração tecidual e recuperar a integridade 

perdida através da produção de colágeno e elastina. 

OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo avaliar a qualidade de vida de mulheres 

portadoras de estrias atróficas albas e comparar eficácia da 

microgalvanopuntura e a endermoterapia no tratamento das mesmas. 

METODOLOGIA 

Este estudo foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa e aprovado 

sob o número do parecer: 1.482.184 e todos os sujeitos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Trata-se de um ensaio clínico controlado e 

cego com abordagem quali-quantitativa. Participaram da amostra 6 mulheres 

com idades entre 18 e 28 anos portadoras de estrias atróficas albas. 

DESENVOLVIMENTO 

Para avaliação da qualidade de vida foi aplicado o questionário Skindex-

29 utilizado em pacientes com afecções de pele. Sua avaliação é dividida em 

três domínios: sintomas, funcionamento psicossocial e estado emocional. 

Durante a técnica de microgalvanopuntura foi utilizado o aparelho 

VERSATILE AF7® da marca TONDERM, sendo necessário o uso de um 



eletrodo com polaridade positiva e uma caneta interligada a uma agulha com 

polaridade negativa fechando circuito para passagem da corrente em uma 

intensidade de 50 a 70 microampères. 

O outro equipamento utilizado foi o Beauty Dermo® da HTM Eletrônica. 

Basicamente a utilização do aparelho nesse estudo consiste na aplicação da 

pressão negativa de 300mmhg em movimentos lineares sobre as estrias no 

hemilado contralateral ao que foi utilizado a microgalvanopuntura. 

Por fim, a investigação da eficácia dos recursos utilizados será feita 

através da análise das imagens capturadas antes, durante e após a fase de 

intervenção. Essa análise será feita utilizando o software image J que irá 

avaliar se houve diminuição na largura e comprimento das estrias através da 

contagem de pixels na imagem.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados obtidos até o momento mostram que os prejuízos na 

qualidade de vida das pacientes submetidas à pesquisa são mais evidentes 

quando analisados os seguintes domínios: “aspectos emocionais” e 

“funcionamento psicossocial”, sendo “sintomas” o domínio com menor 

significância para agravo na qualidade de vida dessas pacientes.  

 Além disso, com os resultados preliminares a variável mais notável foi a 

alteração na coloração das estrias ficando mais próxima ao fototipo das 

pacientes no hemilado onde a endermoterapia foi utilizada. Resultados 

referentes à diminuição do comprimento e largura só serão observados após 

investigação das imagens e análise estatística.  
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