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RESUMO 
Esse artigo tem como objetivo esclarecer os mecanismos dos procedimentos 
estéticos relacionados a histologia, fazendo-nos entender qual camada da pele é 
realizado cada procedimento. Abordaremos sobre os seguintes procedimentos: 
Lipoaspiração e Intradermoterapia Capilar. Quando tirada a gordura em excesso a 
mesma pode causar flacidez na pele. Já a intradermoterapia capilar é um 
procedimento realizado com o objetivo de estimular o crescimento da parte 
superficial do folículo piloso. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to clarify the mechanisms of aesthetic procedures related to 
histology, making us understand which layer of skin is performed each procedure. 
We will cover the following procedures: Liposuction and Capillary 
Intradermotherapy. When taken the excess fat it can cause sagging skin. Capillary 
intradermotherapy is a procedure performed with the objective of stimulating the 
growth of the superficial part of the hair follicle. 
Keywords:Dermis, treatment, surgery. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Quando falamos em estética, já devemos imaginar que a pele está 

envolvida. O maior órgão do corpo humano que é dividido em três camadas 

epiderme, derme e hipoderme. Um dos procedimentos que iremos tratar e a 

lipoaspiração ou também conhecida como lipoplastia.  

A lipoaspiração e uma técnica utilizada para eliminar os acúmulos 

localizados de panículo adiposo, que forma o coxin gorduroso onde o mesmo e a 

maior parte do tecido adiposo protegendo os órgãos e o corpo contra impactos, 

ele também fornece isolamento térmico, e da modelamento ao corpo, de acordo 

com o padrão hormonal. De acordo com médicos especializados no assunto a 

lipoaspiração proporciona um maior reposicionamento da pele comparada a 



outras técnicas. O medico a realizar o procedimento deve ter muita certeza sobre 

a espessura do tecido adiposo, pois na falta da certeza aumenta o perigo de 

ultrapassar os limites da gordura, tendo chance de atingir tecidos mais profundos. 

O outro procedimento e a Intradermoterapia capilar, que é uma aplicação 

de pequenas doses de medicamento, com injeções intradérmicas ou 

subcultâneas. E indicado para os primeiros sinais de calvície, prevenção de 

queda de cabelo e regreção em causa de alopecia feminino e masculino, 

tratamento de queda capilar em diferentes causas, ajuda também em causas de 

cabelos danificados, fortalecimento, reduzindo também o excesso de oliosidade, 

estimula o crescimento de novos fios, consequentemente melhorando não só a 

textura mas também a qualidade e a espessura dos cabelos.  

 

OBJETIVO  

Este trabalho tem como objetivo falar nesse trabalho as conseqüências, 

causas e efeitos dos procedimentos estéticos na pele humana.  

 

METODOLOGIA  

O método usado para esse trabalho foi, revisão relida de artigos de 

plataformas com Google acadêmico, sites especializados, e scielo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com o Dr. Daniel Botelho, a lipoaspiração tem o objetivo de 

diminuir o tecido gorduroso, para dar uma melhor modelagem ao corpo. É 

importante destacar que a gordura abaixo da pele é responsável pela 

sustentação, ou seja, quando é retirada muita gordura, a pele fica flácida.  Nem 

sempre a pele irá se adaptar ao novo corpo, principalmente em peles com estrias, 

ou que apresenta flacidez.  

A duração de uma lipoaspiração gera em torno de uma a cinco horas, 

dependendo de cada paciente. O paciente é anestesiado e sedado, após isso é 

feita uma incisão ou varias, abaixo da linha do biquíni, a técnica mais utilizada é a 

tumescente, antes de remover a gordura é injetado um liquido na área através da 

cânula. É inserida a cânula na camada de gordura abaixo da pele, e é realizado 

movimentação de vai e vem soltando e separando a gordura da região, de acordo 



com a figura 1. A sucção é feita através do aspirador cirúrgico que é conectado ao 

oposto da cânula, dependendo do caso a gordura pode ser removida 

manualmente com a seringa conectada. Após o procedimento é realizado sutura, 

são tão pequenas que cicatrizam sem pontos, segundo o Dr. Daniel Botelho 

(2018). 

No pós operatório é sugerido o uso de roupas justas, compressivas, para 

não haver acumulo de liquido, mantendo os tecidos juntos e confortáveis para o 

processo de cicatrização, é possível voltar ao trabalho em poucos dias, 

aproximadamente uma ou duas semanas, é notado a melhora na aparência 

cirúrgica. Os resultados finais são notados em aproximadamente três meses. (Dr. 

Daniel Botelho, 2018). 

              Figura 1 

 

 

Segundo Herreros, Moraes e Ferreira Velho (2011). O tratamento consiste 

de injeções intradérmicas de substancias farmacológicas muito diluídas, ou seja, 

medicamentos associados ao efeito das agulhas. a agulha deve chegar a uma 

profundidade máxima de 4 mm pegando a parte superficial do folículo piloso que 

fica localizado na derme. É aconselhável o uso da agulha de lebel (bisel com 

4mm de comprimento). 

É injetado sobre a área tratada pequenas doses de medicamentos que 

estimulam a produção de novos películas piloso, ou seja, estimulando o 

crescimento, de acordo com a figura 2. medicamentos tais como: finasterida, 

minoxidil, pantenol, silício orgânico, biotina, astenia, vitaminas, sais minerais, 

entre outros. As aplicações podem e devem ser associadas via oral, utiliza-se 

também um shampoo especifico. De acordo com a Biomédica Daiane C. Gardini. 

As injeções intradérmicas devem abranger somente as áreas a serem 

tratadas, a distancia entre elas pode ser variável, podendo ser de no mínimo 1 cm 



e no Maximo 4 cm, as aplicações podem ser feitas semanalmente ou 

mensalmente, depende da necessidade de cada paciente, afirmou Herreros, 

Moraes e Ferreira Velho, (2011). O tratamento resume em três meses iniciais, 

passando disso é realizado uma pausa de dois meses. Se necessário o paciente 

retorna logo após o intervalo desses dois meses, iniciando então novamente o 

mesmo processo, e assim por diante, ate atingir a necessidade e o objetivo de 

cada paciente. Descreve Dr. Daiane C. gardini.  

A partir da terceira ou quinta seção, já é visível os resultados. São 

praticamente inexistentes os riscos e os efeitos colaterais, pois o medicamento 

utilizado não é metabolizado pelo organismo, ou seja, ele age direto no local da 

aplicação. O que pode ocorrer é casos de pequenos sangramentos quando ocorre 

de lesionar algum vaso, porem isso é muito comum.  

Pessoas que possuem alergia a algumas das substancias usadas no 

procedimento,  

infecções e inflamações na área a ser tratada, gestante, e lactantes não 

devem submeter a esse tipo de procedimento. (Dr. Daiane C. Gardini, 2018). 

-Figura 2 

 

 

Fonte: Do próprio autor 

 

CONCLUSÃO  

Neste trabalho abordamos o assunto da histologia em procedimentos 

estéticos, e concluímos que são procedimentos vantajosos, que tem um processo 

doloroso, e demorado, mas com resultados inovadores e satisfatórios em longo 

prazo. 
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