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As Estrias são caracterizadas pela deformação ou rompimento das fibras de colágeno e elastina que dão
sustentação para a pele. Para iniciar um tratamento precisamos saber o tipo de estria, existem três tipos: as
vermelhas ou arroxeadas, que indica que o tecido não foi totalmente prejudicado e há sangue circulando no local;
as brancas, superficiais e estreitas que se formam com o passar do tempo; e ainda as brancas, profundas e largas
onde há necessidade de métodos mais invasivos para estimular o preenchimento dessas linhas de dentro para fora.

Tratamento das estrias

Existem várias técnicas eficientes contra as estrias, mas a maioria dos médicos e esteticistas recomendam a
utilização de pelo menos duas delas em combinação. Os resultados são superiores aos conseguidos com uma
técnica isolada. Uma exceção seria alguns casos de estrias recentes, quando o uso de apenas uma pode ser bem
eficaz. Existem várias técnicas que podem ser empregadas, entre elas:

Tratamento com ácidos: Alguns tipos de ácidos, especialmente o ácido retinóico, estimulam a formação de tecido
colágeno, melhorando o aspecto das estrias.
Dermoabrasão: o lixamento das estrias provoca reação semelhante à dos peelings, com formação de colágeno mas
com a vantagem de regularizar a superfície da pele, que ganha mais uniformidade, ficando mais semelhante à pele
ao redor.
Radiofrequência: tem como objetivo aumentar a temperatura do tecido, a fim de alcançar cerca de 40°C. O
aquecimento do tecido induz o tecido a aumentar a circulação e oxigenar melhor o local e estimula a formação de
colágeno.

Fonte: http://boaforma.abril.com.br / http://www.dermatologia.net

Galvanoterapia:uso de um aparelho
de corrente galvânica que, através
de estímulos elétricos, promove a
penetração mais profunda de
determinadas substâncias químicas,
que favorece a formação de
colágeno e elastina.
Laser: A aplicação do laser provoca
o fechamento dos pequenos vasos
nas estrias avermelhadas e promove
a formação de novo colágeno, com
diminuição do tamanho das estrias
recentes ou antigas.


