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Palavrinha mágica: colágeno 

  por Dra. Paula Bellotti 

Muito se fala hoje sobre o colágeno, mas você sabe exatamente o que ele 

é e o que representa para a sua pele? Trata-se de uma proteína que 

compõe a maioria dos tecidos e órgãos do corpo humano, estando 

presente inclusive nos ossos e cartilagens. Sua função principal é conferir firmeza e 

sustentação à pele, mas com o passar dos anos ele vai deixando de ser fabricado 

naturalmente pelo nosso organismo. Surgem, então, a flacidez, as rugas e ocorre a 

perda de contorno facial e corporal.  

 

A boa notícia é que hoje já dispomos de parâmetros para medir os níveis de colágeno na 

pele. São os diagnósticos de pele por imagem, que fazem uma análise da pele na sua 

profundidade, enxergando-a in loco e “por dentro”. Eles nos mostram a idade real da 

pele do paciente, que muitas vezes é anos superior à idade cronológica. 

Os exames de diagnóstico da pele são, portanto, ferramentas fundamentais e aliadas na 

prática diária do dermatologista. Eles avaliam o grau de sofrimento dessa pele em 
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função da exposição solar inadequada ao longo dos anos, bem como a localização exata 

do pigmento da mancha, células em transformação, textura, poros, vasos e muito mais. 

Também podemos contar hoje em consultório com várias tecnologias capazes de 

remodelar as fibras colágenas existentes e, principalmente, estimular a síntese de 

colágeno novo, regenerando a pele de dentro para fora e promovendo, assim, um 

rejuvenescimento significativo e muito natural. Incluem-se aí, por exemplo, os lasers 

fracionados, a radiofrequência, o ultrassom micro e macrofocado, o microagulhamento 

robótico de ouro e bioestimuladores injetáveis. 

Cabe ao dermatologista avaliar cada paciente e indicar o melhor protocolo de 

tratamento, caso a caso. Consulte sempre o seu! 

 


