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Relato de caso: Relatamos os casos de 6 pacientes do sexo feminino do ambulatório
de cosmiatria e submetidas ao microagulhamento dos lábios (Alur derma Pen®) com
posterior aplicação tópica de ácido hialurônico estéril. Realizamos avaliação
fotográfica pré e pós procedimento (Figura 1), bem como questionário de satisfação e
tolerabilidade do tratamento. 100% das pacientes consideraram o procedimento
tolerável em relação a dor, 83,3% das pacientes gostaram do efeito e fariam
novamente. A durabilidade do efeito de hidratação variou de 2 a 30 dias. Nenhum
caso cursou com complicação.
Discussão: Os lábios são o ponto central do foco na parte inferior da face e sempre
desempenharam um papel fundamental na atratividade facial. O uso de ácido
hialurônico para hidratação e a prevalência de mídia social causaram um aumento
exponencial na busca por procedimentos nos lábios. O microagulhamento é um
procedimento minimamente invasivo que envolve a punção superficial e controlada
da pele por meio de agulhas finas, sendo amplamente usado como um sistema de
entrega transdérmica para medicamentos.
Comentários finais/conclusão: O microagulhamento com aplicação sequencial de
ácido hialurônico transdérmico para “drug delivery” trata-se de um procedimento
simples, seguro, eficaz e minimamente invasivo para melhora da qualidade, turgor e
hidratação da pele do lábio, com efeito transitório. Estudos prospectivos são
necessários para avaliação a longo prazo do efeito de hidratação e avaliação de
possíveis complicações, não observadas no presente relato de casos.

Figuras:
Figura 1. Fotografia de pré (a) e pós imediato (b) do lábio de 4 das 6 pacientes
submetidas ao microagulhamento com aplicação sequencial de ácido hialurônico
transdérmico para “drug delivery”.
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