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RESUMO 

 

O envelhecimento é um processo fisiológico que acarreta diversas 
modificações celulares causando alterações das estruturas e funções da pele 
alterando sua aparência física. Para isso, pode utilizar-se o peeling de cristal ou 
microdermoabrasão que tem a finalidade de fazer a remoção de manchas, rugas, 
cravos, acnes e até mesmo de estrias corporais. Objetivou-se em relatar os 
resultados obtidos através da aplicação do Peeling para as suas indicações clinicas.  
Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, com analises de resultados de 
ensaios clínicos já executados para avaliação dos benefícios desse procedimento. 
Os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo uma grande aceitação por parte dos 
participantes. Mediante a revisão realizada, concluiu-se que a microdermoabrasão é 
eficiente nos processos de rejuvenescimento, amenização de hipercromia e de 
estrias e causa uma lesão mais suave em comparação aos demais tipos de peeling, 
no entanto notou-se uma escassez de trabalhos científicos que avaliam os 
resultados e protocolos deste procedimento. 
 

Palavras Chave: Peeling facial, Microdermoabrasão, Farmacêutico, Estética. 

Linha de Pesquisa: Fármacos, cosméticos, medicamentos e assistência 

farmacêutica.  
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Aging is a physiological process that causes several cellular modifications that 
cause changes in the structures and functions of the skin, altering its physical 
appearance. For this can use the Crystal Peeling or Microdermabrasion that has the 
purpose of removing stains, wrinkles, blackheads, acne and even body stretch 
marks. The objective was to report the results obtained through the application of 
Peeling for its clinical indications. The literature review was conducted on the subject, 
with analysis of results of clinical trials already performed to evaluate the benefits of 
this procedure. The results obtained were satisfactory, having a great acceptance by 
the participants. Based on the review, it was concluded that microdermabrasion is 
efficient in rejuvenation, softening of hyperchromia and stretch marks and causes a 
milder lesion compared to other types of peeling. However, there was a shortage of 
scientific studies evaluating the results and protocols of this procedure. 
 

Keyswords: Crystal Peeling, Microdermabrasion, Pharmaceutical, Aesthetics. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento ocorre de forma gradual e é influenciado por fatores 

intrínsecos como, por exemplo, a genética, mudanças hormonais, doenças 

dermatológicas e por fatores externos, causados por influência ambiental como raios 

solares, umidade, calor ou frio excessivo, hábitos de vida como alimentação, fumo e 

etilismo. O aparecimento de linhas de expressão, flacidez, hipercromia (manchas), 

oleosidade ou ressecamento de pele e estrias, são os problemas que principalmente 

as mulheres mais se preocupam e que procuram métodos que possam auxiliar na 

prevenção e no melhoramento desses aspectos que já são presentes (CAMPOS; 

CALEGARI; SILVA, 2017). 

O peeling facial é um procedimento estético que consiste em uma esfoliação 

mecânica que irá fazer a retirada parcial do estrato córneo e estimulando a mitose 

celular para atenuar linhas de expressão, cicatrizes, marcas de acne, hipercromia e 

estrias (REBELLO, 2004). Existem diversos tipos de peeling, e nesta linha de 

pesquisa, desenvolveu-se o estudo sobre o Peeling de Cristal. 

A técnica de Peeling de Cristal ou microdermoabrasão se iniciou na Itália, em 

1985 e logo se difundiu por toda Europa devido a seus resultados satisfatórios. 

(BARBA; RIBEIRO, 2009).  
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Consiste em um procedimento não cirúrgico, onde o profissional controla a 

intensidade da esfoliação no local a ser tratado, que pode ser rosto, coxas, abdômen 

ou outras regiões que se deseja realizar o tratamento, proporcionando um aspecto 

mais fino e saudável para a pele através da estimulação de produção do colágeno, 

elastina e da renovação celular, sendo contra indicado em lesões de pele com 

processos inflamatórios (MENDONÇA, 2011). 

Para a esfoliação é utilizada um aparelho que possui uma ponteira que em 

contato com a pele libera cristais de oxido de alumínio que são quimicamente inertes 

e que possui um gerador de pressão positiva e negativa, cujo qual faz a liberação 

dos cristais e ao mesmo tempo faz a sucção dos resquícios dos cristais e de células 

mortas (JAHARA, 2018). 

A Resolução Nº 573 de 22 de maio de 2013, reconhece que a saúde estética 

é uma área de atuação do farmacêutico, onde procedimentos invasivos não 

cirúrgicos são de competências dos profissionais de saúde, inclusive do 

farmacêutico. Procedimentos de Peeling químico e mecânico poderão ser realizados 

por este profissional e ainda ser responsável técnico de estabelecimentos que 

realizam técnicas para fins estéticos, desde que não haja procedimentos de cirurgias 

plásticas. 

O farmacêutico além de realizar o procedimento estético, poderá atuar na 

indicação de procedimentos pós Peeling, através de formulações oficinais. Após a 

realização da microdermoabrasão, é necessário utilizar cosméticos para que haja 

proteção da pele e para potencializar o resultado do procedimento. Uma loção que 

poderá ser utilizada de imediato após o Peeling é uma formulação a base de Ácido 

Fitico 2%, Acetato de Clostebol 0,5% + Neomicina 0,5%, Extrato Glicólico de 

Camomila 3% e Ácido bisabolol 0,5% o qual irá auxiliar na cicatrização, hidratação,  

aumento da produção de proteínas para a formação de células jovens e prevenção 

de infecções bacterianas. Ainda podemos citar mascaras pós Peeling para peles 

mista ou oleosa, a base de Alfa Bisabolol 0,5%, Extrato Glicólico de Algas Marinhas 

2%, Biodynes 3% e Passion Flower Oil 1 % que agirá como anti-inflamatório e 

hidratante. Também existe o creme pós Peeling com corticoides para pele seca e 

normal a base de Hidrocortisona 0,5%, Extrato Glicólico de Aloe Vera 2% e Ácido 

Hialurônico 2%. Filtro solar também deverá ser utilizado. Ressaltando que os ácidos 
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somente serão dispensados pelo farmacêutico após avaliação da pele do paciente 

para que não ocorra nenhum tipo de erupção (BATISTUZZO, 2002). 

Atualmente nota-se uma preocupação com a aparência e os padrões 

estéticos impostos pela sociedade, o que leva a transtornos psicossociais e 

problemas de autoestima. A procura por procedimentos estéticos aumentou de uma 

forma significante aos longos dos anos (COSTA, 2016). O peeling de cristal tem sido 

muito procurado devido a sua simplicidade e segurança, onde após o procedimento 

o indivíduo pode retornar às suas atividades normalmente devido a sua rápida 

recuperação (FERNANDES; ASSUNÇÃO, 2011). 

O objetivo desta pesquisa foi relatar resultados de ensaios clínicos a fim de 

avaliar suas aplicações, eficácia e segurança. 

Para elaboração deste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico 

através de consultas em livros de Dermatologia, Cosmetologia e Estética, 

plataformas de busca como Scielo e Medline para a utilização de artigos atuais 

sobre o tema para análise dos estudos clínicos realizados. Ainda foi consultado a 

Resolução nº 573 de maio de 2013, que dispõe sobre a atuação do farmacêutico na 

saúde estética. Os descritores utilizados foram Peeling facial, Microdermoabrasão, 

Farmacêutico e estética. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O maior órgão do corpo humano é a pele, que consiste 15% do seu peso 

corporal, o qual realiza a proteção e interação com o meio externo. A sua função se 

baseia na manutenção da homeostasia, como regulação de temperatura corpórea, 

regulação hemodinâmica e a produção e excreção de metabolitos, assim como 

defesa contra agressões físicas, químicos e biológicos e função sensorial, através de 

suas terminações nervosas. Podemos dividir a pele em três camadas: a Epiderme, a 

Derme e a Hipoderme. A Epiderme é composta por células epiteliais queratinizados, 

que é responsável pelos seus anexos (unhas, pelos, glândulas), melanócitos, que 

fazem a produção de melanina, células de Langherans, responsável pelas reações 

imunológicas e células de Merkel responsável pela função sensorial. Ainda podemos 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

subdividir a epiderme em mais cinco tipos de camada: Estrato córneo, Estrato 

espinhoso, Estrato basal e Estrato lucido (AZULAY, 2008).  

A Derme é um tecido conjuntivo formado por um conjunto de terminações 

nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos e glândulas sebáceas e sudoríparas. O seu 

tecido conjuntivo é constituído por fibras de colágeno, que promove a resistência e 

elasticidade do tecido (BECHELLI; CURBAN,1988).  

O colágeno é a proteína mais abundante no organismo e existe diversos tipo, 

que são numeradas de 1 a 19. O tipo I é a de maior importância na área estética, 

devido ao fato de ser a mais abrangente na pele. Para sua produção, sofre secreção 

no meio extracelular como pró-colágeno que sofrerá uma ação enzimática que irá 

promover uma formação de fibras, que unidas formam os feixes de colágenos 

(AZULAY, 2008).  Os feixes de colágenos são formados por fibrilas com estriação 

com espaços regulares. Entre os feixes encontram-se fibroblastos e raros linfócitos 

(BECHELLI; CURBAN,1988). 

A hipoderme é a camada mais profunda da pele (subcutânea) e é composta 

principalmente por células adipócitos. Nesta camada podemos encontrar partes de 

folículos pilosos e algumas glândulas. Exerce a função de proteção contra traumas 

em vasos e nervos, proteção termodinâmica, reserva de energia e responsável pela 

modulação do corpo (BECHELLI; CURBAN,1988). 

A técnica de microdermoabrasão através do sistema de liberação de cristais 

gera uma esfoliação mecânica na pele causando lesão tecidual no estrato córneo, 

removendo as células mortas e estimulando a regeneração celular. Existem níveis 

de abrasão que irá depender da intensidade do tratamento que o profissional deseja 

realizar de acordo com a necessidade individual de cada paciente (CANTO; MEIJA, 

2016). 

Para esta revisão foram levantados vários artigos sobre o tema, porém 

somente cinco destes atenderam aos critérios de inclusão para a revisão 

bibliográfica, cujo qual era de apresentar ensaios clínicos realizados com voluntários 

para testar o tratamento estudado. 

De acordo com o estudo levantado por Barba e Ribeiro (2009), onde 10 

mulheres entre 40 a 50 anos, após preencherem os requisitos de inclusão 

determinados pelos autores, foram submetidas a quatro sessões de Peeling de 
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cristal com intervalo de uma semana. As participantes deviam realizar um auto 

avaliação fazendo uma análise de aspectos como luminosidade, textura, rugas, 

coloração e observação de diferença na pele por elas mesmas e por terceiros. 

Importante ressaltar que nenhuma das participantes havia feito nenhum tipo de 

cirurgia plástica antes. Os resultados obtidos foram satisfatórios do ponto de vista 

clinico e das participantes, onde se notou uma melhora na qualidade da pele, 

principalmente nos quesitos textura, uniformidade de cor e luminosidade. Da 

avaliação das participantes 50% apresentou estar bem satisfeitas com o resultado 

final, 30% considerou uma melhora razoável e 20% melhora mínima. A textura da 

pele teve 100% de aprovação das participantes, que relataram estar com a pele 

mais fina, lisa e macia após o procedimento, já os itens luminosidade e cor teve-se 

80% de aprovação onde notaram-se mais uniformidade da cor e brilho da pele. 

Ainda 20% relataram melhora nas rugas finas, 30% melhora nas manchas e da que 

possuíam pele oleosa, descreveram melhora e diminuição da oleosidade. Do 

aspecto de observação de diferença por terceiros o resultado foi de 50% para o 

quesito.  

Kempiak e Uebelhoer (2008) relata um estudo realizado com pacientes com 

acne grave e que foram submetidos a oito sessões de microdermoabrasão num 

intervalo de 7 a 10 dias. Os resultados foram satisfatórios para 50% dos pacientes 

submetidos ao procedimento e ainda foram submetidos a uma análise 

histopatológica, onde apresentou afinamento do estrato córneo e consequente 

melhoria das marcas causadas pela acne. Esses pacientes faziam o uso de 

substâncias retinóicas ou de antibióticos para o tratamento de acne, sendo, portanto, 

difícil avaliar as alterações encontradas devido à terapia medicamentosa. 

Spencer e Kurtz (2006) aplicou o estudo em 16 mulheres que apresentavam 

fotoenvelhecimento (envelhecimento causado por exposição a raios solares); que 

foram submetidas a seis sessões num intervalo de uma semana em cada sessão. 

Os autores realizaram avaliação durante o tratamento e notou-se melhora das rugas, 

poros dilatados e pigmentação após a terceira sessão de peeling. Ao final do estudo 

as participantes relataram satisfação nos resultados, apresentando aumento do 

brilho da pele e diminuição significativa das manchas que apresentavam. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/15552854_Stephan_John_Kempiak
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Guerra, Kamei, Burkle (2013) efetuaram um estudo clinico com uma paciente 

de 21 anos, que apresentava estrias profundas nas coxas, escolhida após análise de 

critérios de exclusão. Foi realizada uma biopsia do local a ser tratado, antes de 

iniciar os procedimentos. A mesma foi submetida a dez sessões do Peeling com 

intervalo de uma semana entre elas. Após o termino das sessões uma nova biopsia 

foi realizada. Os resultados foram apresentados para três profissionais da saúde que 

realizaram avaliação através de fotos do local tratado e das biopsias efetuadas. 

Conclui-se que os resultados foram satisfatórios, tendo amenização visível da 

profundidade e tamanho das estrias, melhoramento do aspecto da cor das mesmas 

e da pele. A nível histológico observou-se que antes do procedimento havia falhas 

de preenchimento de fibras, carência de fibroblastos e consequente falha de fibras 

de colágeno. A biopsia pós tratamento mostrou recuperação do tecido, melhora no 

epitélio, aumento dos fibroblastos e preenchimentos das fibras. 

Song et al. (2004) desenvolveu um ensaio clinico para testar e comparar a 

lesão tecidual causada pela microdermoabrasão com cristais de óxidos de alumino e 

peeling químico com ácido glicólico. O teste foi realizado em treze jovens na região 

do antebraço. A resposta tecidual foi analisada visualmente antes e depois do teste 

e com auxílio de equipamentos como evaporímetro, corneomêtro e colorímetro, que 

analisa o tecido da pele e sua coloração. O resultado concluiu que para os dois tipos 

de peeling houve lesão na barreira da pele e que após 24 horas ambas haviam se 

recuperado, porém o grau de indução de eritema do peeling de cristal foi menos 

grave do que em comparação com o peeling químico. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que a aplicação do Peeling de Cristal em diversas sessões torna a 

textura da pele melhor, se obtém uma tonalidade e luminosidade satisfatórias e uma 

diminuição das linhas de expressão e melhoramento de hipercromias. No item 

eficácia, pode concluir-se que, após uma análise histopatológica, os pacientes 

apresentaram um afinamento no estrato córneo e melhoramento das manchas de 

acne e estrias. E no item segurança, a aplicação e a técnica utilizada se mostram 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

seguras, desde que respeitados as orientações pós-procedimentos, como o uso dos 

cosméticos prescritos pelo farmacêutico. 

 Por fim, o procedimento de Peeling se mostra eficiente e seguro para ser 

realizado em pacientes que possuem a intenção de realizar esse procedimento. A 

quantidade de aplicações será avaliada pelo farmacêutico, após uma analise 

preliminar da pele do paciente. 
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