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Introdução. Atualmente se verifica um aumento na procura por procedimentos estéticos, principalmente entre as 
mulheres, a fim de manter um padrão de beleza imposto pela sociedade. Um dos maiores motivos desta procura são 
as alterações do relevo da pele, como as estrias. Todas as abordagens terapêuticas de tratamento das estrias causam 
lesão e processo inflamatório local, os quais seriam responsáveis pela formação de novas células e preenchimento das 
estrias, a exemplo da punturação com corrente microgalvância. No entanto, poucos estudos acompanham o processo 
inflamatório ao longo das sessões, focando apenas na melhora do aspecto estético.  Objetivos. Acompanhar o 
processo inflamatório das estrias submetidas à punturação com a microcorrente galvânica, por meio da termografia 
por infravermelho. Método. Foi realizado um estudo de caso, aprovado no comitê de ética do CCS da UFPB sob o 
CAAE 47071715.5.0000.5188, com duas mulheres com idade 22,5 anos ± 0,32, peso 60kg ± 1,44, IMC 22,8 ± 1,84, 
que apresentavam estrias albas na região glútea. As estrias foram tratadas uma vez por semana, com a punturação 
associada à microcorrente direta, utilizando o Neurodyn Esthetic – IBRAMED.  O acompanhamento do processo in-
flamatório das regiões tratadas foi realizado com a câmera termográfica modelo T-360 (FLIR®, EUA) em ambiente com 
temperatura, umidade e luminosidade controladas, antes e após as sessões durante duas semanas. Para análise dos 
dados, foram realizados testes t pareados, por meio do SPSS, versão 16. Resultados. Não se observou diferenças 
estatisticamente significativas na temperatura da região tratada (P>0,05), tanto imediatamente após o procedimento 
quanto uma semana após. No entanto, clinicamente falando, pode-se ressaltar que imediatamente após o tratamento 
houve aumento de pelo menos 3º C na região tratada, o que indica a instalação do processo inflamatório. Além disso, a 
temperatura da região tratada permaneceu elevada 1ºC após uma semana do procedimento, indicando a permanência 
do processo inflamatório. Conclusão. Para a amostra pesquisada, observou-se que a punturação associada à mi-
crocorrente direta promoveu aumento da temperatura cutânea, indicando instalação imediata de processo inflamatório, 
que perdura por uma semana. 
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