
RUGAS
Aluna: Luana de Fátima Dalpiaz

Orientador: Professor Carlos Vanderlei Pukaleski

Curso de Estética Facial e Corporal

São linhas e depressões que se formam na pele com o
envelhecimento. São dobras que ocorrem na pele ao
longo dos anos pela força da musculatura e
movimentos tanto dos membros como de todos os
músculos chamados de expressão facial. Essas
dobras, quando associadas aos efeitos solares, podem
se tornar definitivas, profundas e até mesmo
apresentarem alterações na qualidade da pele no
fundo das mesmas. Elas aparecem principalmente em
áreas mais expostas ao sol, como rosto, pescoço,
mãos e braços.
Existem diversas classificações de rugas, a mais
conhecida é a do Dr. Richard Glogau. Ele divide na
realidade, não somente as rugas, como o processo de
envelhecimento, em uma escala:
Tipo 1: sem rugas. Tipo 2: rugas dinâmicas, que se
forma com a expressão facial. Tipo 3: rugas de
repouso. Tipo 4: quando há rugas em toda face,
independente da expressão facial.

RUGAS DINÂMICAS: Também conhecidas como
rugas de expressão, são aquelas causadas pela ação
dos músculos faciais, visíveis somente com o rosto em
movimento.

RUGAS ESTÁTICAS: São aquelas rugas geralmente
mais profundas e permanentes, pois são visíveis com o
rosto mesmo em repouso, elas são decorrentes do
envelhecimento intrínseco em combinação com a ação
de agentes externos (exposição ao sol, vento, fumo,
poluição), mas também podem ser uma evolução das
rugas dinâmicas não tratadas, que pioram e se
acentuam com o passar do tempo.

Fonte: http://www.minhavida.com.br

Tratamento: para tratar as rugas dinâmicas o mais
indicado e usado no mercado é sem dúvidas o botox,
pois ele paralisa os músculos responsáveis pelas rugas.
Já as rugas estáticas, são tratadas por Fraxel e outros
Lasers fracionados, pois a utilização deles aumenta a
firmeza da pele, suavizam as rugas e removem manchas.
Porém, rugas mais profundas a indicação é o
preenchimento cutâneo a base de, principalmente, ácido
hialurônico e hidroxiapatita de cálcio e gordura.


