
 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 

 

 

 

 

CARBOXITERAPIA: ALTA APLICABILIDADE EM BAIXO NÍVEL DE 
CONHECIMENTO 

 

 

MONDIN, Débora Fernandes 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

RODRIGUES, Beatriz 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

 FOGAÇA, Fabiane Cristina 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

SILVA, Isadora da 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

OLIVEIRA, Renan Vinicius Soares 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT 

 
BERGAMO, Tatiana Tatit Fazio 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT - Docente 

 
 
 

RESUMO 

 
O presente artigo teve como tema a carboxiterapia, uma técnica da área estética, que faz uso 

de dióxido de carbono para obter resultados na melhora da flacidez e da fibro edema gelóide, com o 
objetivo de expor informações relevantes sobre o tema para profissionais da área e para população 
interessada nesse procedimento. Através de estudos bibliográficos foi possível perceber que o 
dióxido de carbono atua lesando mecanicamente as células adiposas, possuindo também um efeito 
vasodilatador nos capilares locais, e que quando acoplada com outros métodos a técnica conseguiu 
apresentar mais eficácia. Concluiu-se que com um equipamento especializado e um profissional bem 
qualificado, a carboxiterapia é um método seguro, que mostra resultados significativos e satisfatórios. 

 
Palavras chave: Carboxiterapia, Estética, Dióxido de Carbono. 

Linha de Pesquisa: Farmácia 

 

 

ABSTRACT 
 

The present article had as its theme the carboxitherapy, a technique of the aesthetic area, 
which uses carbon dioxide to obtain results in the improvement of the flaccidity and the geloid fibro 
edema, aiming to expose relevant information about the subject to professionals of the area. for the 
population interested in this procedure. Through bibliographic studies it was possible to realize that 
carbon dioxide acts by mechanically injuring the fat cell, also having a vasodilating effect on local 
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capillaries, and that when coupled with other methods the technique was able to be more effective. It 
was concluded that with specialized equipment and a well qualified professional, carboxitherapy is a 
safe method that shows significant and satisfactory results. 
 
Keywords: Carboxytherapy, Aesthetics, Carbon Dioxide. 
Central Theme: Pharmacy.  
 

 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
A carboxiterapia é uma técnica recentemente criada na área da estética, seu 

histórico de uso pelo dióxido de carbono se iniciou em 1932, na Estação Termal do 

Spy de Royat, na França. Era realizado através de banhos secos ou imersão em 

água carbonada para o tratamento de arteriopatias periféricas. Atualmente, a 

carboxiterapia é acessível por se tratar de um método de fácil execução, sendo 

administrado o dióxido de carbono pela via subcutânea nas áreas desejadas. São 

constatados alguns efeitos colaterais como: dor durante o tratamento, sensação de 

crepitação no local da aplicação e pequenos hematomas decorrentes da aplicação. 

Na área da estética, se destaca por ser um tratamento que apresenta bons 

resultados, pois trabalha com a redução de gordura localizada, ajudando a eliminar 

medidas, além de melhorar a circulação sanguínea, reduzir as celulites e amenizar 

as estrias e a flacidez. 

Desta forma, esta pesquisa justifica-se pela escassez de artigos sobre o 

assunto, e pelo mesmo se tratar de uma inovação na área da estética.  

O objetivo do trabalho é, através de uma revisão bibliográfica, expor 

informações relevantes sobre o tema para os profissionais e para população 

interessada. 

A presente revisão de artigos aderiu como critério de seleção à consulta ao 

Scielo, Bireme e demais sites de pesquisa acadêmica através de seu sistema de 

busca, utilizando como descritores as palavras chave carboxiterapia, dióxido de 

carbono, celulite e flacidez. A seleção buscou citações dos últimos dez anos (2009 a 

2019) e os trabalhos citados a seguir foram considerados devido à relevância na 

literatura científica. Sendo assim, os resultados das citações bibliográficas e os 
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aspectos convergentes e divergentes dos autores selecionados foram apresentados 

e discutidos nesta pesquisa. 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O fibro edema gelóide, mais conhecido como “celulite”, é uma mudança que 

ocorre na superfície da pele, indesejável esteticamente, que afeta diversas mulheres 

no mundo. Apresenta – se por formas irregulares na pele a partir da puberdade. É 

estabelecido como uma alteração metabólica localizada, do tecido subcutâneo e da 

derme, onde altera a forma corporal feminina, gerado pelo excesso de tecido 

adiposo contido no septo fibroso e por projeções deste na derme. Existe quatro 

graus de fibro edema gelóide e vários são os procedimentos indicados para o 

tratamento, porém poucos têm comprovação científica. Um dos mais novos e 

favoráveis métodos é a carboxiterapia. (FERREIRA et al.,2014)  

Muitas vezes a carboxiterapia pode ser acoplada com outros métodos, para 

apresentar melhores resultados. A duração dos resultados depende completamente 

do comprometimento e colaboração do paciente, pois se os mesmos optarem por 

seguir uma dieta saudável complementada por exercícios, a “celulite” pode se 

afastar durante anos. Mas caso o paciente não aderir a essas práticas junto com a 

carboxiterapia, não irá ter uma eficácia prolongada. 

O Cirurgião Plástico André Colaneri (COLANERI,2013) membro da sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica diz que as mulheres, devido aos hormônios femininos 

tem maior propensão a ter celulites do que os homens, assim tem mais 

susceptibilidade de voltar caso não de continuidade ao tratamento ou inseri-la em 

conjunto com exercícios e alimentação saudável. A carboxiterapia geralmente 

mostra um resultado mais benéfico no estágio inicial da celulite, nos casos mais 

severos o resultado é menos notado, pois nenhum tratamento é capaz de eliminar 

totalmente a celulite, mas sim a sua amenização.  

O gás dióxido de carbono funciona de maneiras complementares 

simplesmente lesando mecanicamente as células adiposas, possuindo também um 

grande efeito vasodilatador nos capilares locais. Quem possui uma maior circulação 
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sanguínea, maior fluxo de oxigênio e um tecido mais bem oxigenado, queima mais 

gordura, tem uma cicatrização melhor e produz mais colágeno. Na pesquisa de 

Brandi, et al (2001), a carboxiterapia foi testada em 48 mulheres com idade de 24 a 

51 anos de idade, onde houve um resultado satisfatório, garantindo a redução de 

medidas da gordura localizada em coxa, joelho e/ou abdômen , esta foi as áreas de 

aplicação do gás carbônico, havendo um aumento no fluxo sanguíneo e pressão 

arterial femoral, bem como, uma melhoria nos perímetros e teste ergométrico. O 

aumento do oxigênio é importante, pois elimina a formação de fluidos entre as 

células, resultando em um menor número de células gordurosas e um subcutâneo 

mais firme.  Portanto, utilização deste gás promove o aumento do fluxo dos vasos 

sanguíneos, com consequente aumento do metabolismo e vascularização da área a 

ser tratada. (PARASSONI; VARLARO, 1997). 

Ao produto ser injetado, ele substitui o oxigênio, que é liberado para oxigenar 

as células e reduzir a inflamação local, controlando o processo inflamatório que dá 

origem à “celulite”, e a atuação contra a flacidez se dá no estímulo à produção de 

colágeno. 

Quando o gás carbônico é aplicado em camada mais superficial ele tende a 

distender a pele, estimulando a síntese de elastina e de colágeno, que leva a uma 

retratação do tecido distendido, ajudando na qualidade estética da pele e flacidez. A 

literatura de Mendes (2009, p. 5) nos informa que: 

[...] A carboxiterapia é eficaz no combate às estrias, eliminado 

completamente as estrias que ainda se apresentam arroxeadas, rosadas ou 

avermelhadas, contudo, a técnica consegue diminuir o tamanho, a largura e 

a espessura das estrias brancas deixando as menos evidentes”. 

Alguns estudos revelam que a carboxiterapia possui uma eficácia contra a 

gordura localizada na região abdominal, coxas, braços, flancos e parte lateral das 

costas, desde que a área de tratamento não contenha uma grande quantidade de 

gorduras. Na carboxiterapia o gás introduzido leva ao aumento do fluxo sanguíneo e 

microcirculação, aumentando a oxigenação local, promovendo a renovação celular e 

com isso também o aumento das fibras de colágeno que tornam a pele mais firme 

combatendo a flacidez. Com o aumento da circulação local, há uma aceleração na 
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eliminação das toxinas e liberação de ácidos graxos, reduzindo o edema e 

promovendo uma quebra nas células que armazenam gordura. Os resultados da 

carboxiterapia para gordura localizada podem ser observados, em média, após a 

decima sessão de tratamento. Para ter um resultado ainda maior recomenda-se 

fazer dieta acompanhada de exercícios físicos regularmente. Portanto, verifica-se a 

eficácia da carboxiterapia na lipodistrofia localizada, com tratamento indolor e 

inovador (TASSO; MEJIA, 2012). 

Para Mendes (2009, p. 4) existem três tipos de estrias que ocorrem no corpo 

humano, as vermelhas ou arroxeadas; as brancas, superficiais e estreitas; e ainda 

as brancas, profundas e largas. As vermelhas as arroxeadas têm tratamento mais 

rápido, pois sua cor indica que o sangue continua circulando no local, o que facilita a 

intervenção estética de forma mais eficiente. As brancas, sejam elas superficiais e 

estreitas ou profundas e largas, são mais difíceis de tratar em função da ausência ou 

da dificuldade de circulação no local, o que provoca certamente a necessidade de 

uma intervenção mais radical e rigorosa.  

O gás carbônico é uma substância produzida naturalmente pelo corpo 

humano. E a quantidade utilizada para injetar no paciente é mínima. Então se pode 

dizer que os efeitos secundários causados pela carboxiterapia é somente a dor no 

local da aplicação, deixando pequenos hematomas ou equimoses, relacionados às 

várias punturas que somem após 30 minutos no máximo. Podendo ocorrer também 

ocorrer o aumento de temperatura local, devido à velocidade do fluxo limiar do 

paciente (BORGES, 2008; PACHECO, 2011). 

Nesta prática o fluxo e o volume total de gás infiltrado são controlados com 

equipamentos apropriados. Existe equipamento Italiano chamado Carbomed® que 

foi construído para administração subcutânea do dióxido de carbono, com um 

imenso controle sob a sua velocidade e volume de gás injetado no paciente. Este 

equipamento foi aprovado nas normativas da Comunidade Européia desde 2002 (CE 

0051). O aparelho de carboxiterapia é definido como um dispositivo médico, 

apresentando todos os padrões de qualidade e segurança e os equipamentos tem 

aprovação de comercialização e uso médico ambulatorial. Atualmente no Brasil, 

existem variadas marcas e modelos de aparelhos, registrados pela Agencia Nacional 
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de Vigilância Sanitária (ANVISA) e sua aplicação garante o conforto e segurança do 

paciente. (COSTA, A.M; MENDES, 2017) 

O tratamento com a carboxiterapia é uma técnica segura, mas contém 

algumas contra-indicações, como com pacientes que possuem: infarto agudo do 

miocárdio, angina instável, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, gangrena, 

trombo flebite aguda, infecções localizadas, gravidez, insuficiência respiratória, 

epilepsia, insuficiência renal, distúrbios psiquiátricos. (BORGES, 2008; PACHECO, 

2011). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante de tudo que foi exposto, concluiu-se que esta pesquisa se propôs a 

expor informações sobre a atividade da carboxiterapia, dando ênfase à necessidade 

de um maior estudo de suas funções, em que ela se aplica e promover seu 

aperfeiçoamento através de quem a pratica, que pode ser um farmacêutico clínico, 

pois conhece a fisiologia do corpo humano, consegue analisar a necessidade 

individualizada de cada paciente, além de poder prescrever vitaminas para 

complementar o tratamento, visando não só a beleza estética, mas principalmente a 

saúde. Portanto, a carboxiterapia se bem realizada, é segura e eficaz. 
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