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RESUMO 

 

USO DE PEELINGS QUÍMICOS E PEELING DE LUZ PULSADA NA RENOVAÇÃO CELULAR 

FACIAL EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 

 

O envelhecimento da pele é um processo que preocupa muitos indivíduos, para combatê-lo existem 

técnicas eficazes como o peeling, o qual pode minimizar os sinais de envelhecimento. Um dos 

recursos para melhorar a qualidade da pele são os peelings químicos, esses utilizam várias 

substâncias ativas, como ácido glicólico, retinóico, salicílico e até não químicos como luz pulsada, 

que proporcionam a esfoliação cutânea e posterior renovação celular. O trabalho foi realizado por 

meio de revisão bibliográfica, com o objetivo de descrever os tipos de peelings químicos e de luz 

pulsada, bem como suas técnicas e seus benefícios. Os resultados apontaram que os peelings 

químicos possuem ação antiacnogênica, antifúngica, anti-inflamatória, melhora da textura da pele, 
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auxílio no tratamento de clareamento de manchas e na atenuação de rugas finas. Nesse contexto o 

uso de peelings químicos para o tratamento e rejuvenescimento facial, além de outros efeitos 

paliativos na melhora da epiderme é de fato eficiente. 

 

Palavras-chave: peeling, químico, luz pulsada, estético. 

Tema Central: Farmácia 

 

ABSTRACT 

 

USE OF CHEMICAL PEELING AND PEELING OF PULSED LIGHT IN FACIAL CELL 

RENOVATION IN AESTHETIC PROCEDURES 

The aging of the skin is a process that worries many individuals, to combat it there are effective 

techniques such as peeling, which can minimize the signs of aging. One of the resources to improve 

the quality of the skin are the chemical peels, these use various active substances, such as glycolic, 

retinoic, salicylic and even non-chemical like pulsed light, which provide skin exfoliation and 

subsequent cell renewal. The work was carried out through a bibliographical review, with the objective 

of demonstrating the types of chemical peels and pulsed light, as well as their techniques and their 

benefits. The results indicated that the chemical peels have an anti-angiogenic, antifungal, anti-

inflammatory action, improved skin texture, help in the treatment of bleaching of spots and in the 

attenuation of fine wrinkles. In this context the use of chemical peels for the treatment and facial 

rejuvenation, in addition to other palliative effects on the improvement of the epidermis, is in fact 

efficient. 

 

Keywords: peeling, chemical, pulsed light, aesthetic. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A energia solar é de suma importância para a vida, e seus benefícios para a 

pele são indispensáveis como o estimulo da produção de melanina, síntese de 

vitamina D, e o próprio tratamento para icterícia, porém os efeitos da exposição a 

radiação por períodos prolongados podem causar danos irreversíveis para o tecido 

cutâneo (MARQUES, 2016).  
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A pele é considerada um órgão do corpo humano, possui grande importância 

para que o corpo seja saudável, fazendo o papel de revestir o corpo inteiro, 

considerando sua complexidade e sua variação. Através de três extensas camadas 

podemos denominá-las camadas teciduais superior ou epiderme, intermediária ou 

derme e profunda ou hipoderme. Entre as suas funções destacamos a defesa de 

todo o corpo humano, captação, transpiração, auxílio na regulagem da temperatura 

corporal e na nutrição (VELASCO, 2014). 

Segundo Almeida (2008), o envelhecimento é um processo que pode ocorrer 

por diversas causas, sendo elas genéticas, mudanças hormonais associadas a 

menopausa (envelhecimento intrínseco), e também por influencias ambientais como 

luz solar, umidade, vento, fumo, álcool, má alimentação e algumas doenças 

dermatológicas. O envelhecimento intrínseco causa modificações na pele levando a 

um maior ressecamento, flacidez, alterações vasculares, diminuição da espessura 

da pele e rugas. 

Segundo Marques (2016), peeling químico é considerado uns dos 

procedimentos mais antigos e empregados na dermatologia estética, é baseado em 

uma técnica com princípio de agressão à epiderme para posterior regeneração da 

mesma, consequentemente melhorando a aparência da pele, o peeling químico 

possui o princípio de reparo e regeneração da epiderme.  

Os peelings podem ser divididos em classes, levando em consideração o 

tamanho ou o resultado que se espera diante da ação ocasionada, são divididos em 

muito superficial isto é apenas o extrato córneo será afinado, superficial ocorre uma 

necrose da epiderme ou parte dela, atingindo o extrato granuloso indo até a camada 

de células basais, médio ocorre uma necrose da epiderme, abrangendo toda ou 

apenas em algumas regiões a derma papilar e por fim profundo o de maior grau de 

lesão, o mesmo chega até a derme reticular, causando lesão na epiderme e derme. 

Durante o processo de peeling, existem vários componentes químicos, que 

chamamos de ácidos, dentre os quais os principais são: glicólico, retinóico, salicílico 

e fenol (PEREIRA, 2016). 
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 Outro tratamento de peeling utilizado para fotorrejuvenescimento da pele é a 

Luz Intensa Pulsada que é um procedimento não-ablasivo, onde ocorre a regressão 

do envelhecimento cutâneo, através do estrago dermatológico. Ao sofrer a agressão 

a derme reage aumentando a produção de colágeno e reabsorvendo o material 

elastótico (GOLDBERG, 2003). 

 Nesse procedimento para síntese de colágeno novo, há a absorção da luz 

na corrente sanguínea, que provoca o aumento da temperatura na região adjacente 

aos vasos, transferindo-se o dano térmico aos tecidos próximos, acionando a 

cascata da inflamação, que por sua vez inicia a cicatrização. Essa energia provoca 

uma ação direta de produção de colágeno através dos fibroblastos (LEE, 2003). 

O termo peeling provém do verbo em inglês to peel, que significa pelar, 

descamar, desprender. O peeling químico também pode ser chamado de resurfacing 

químico, quimioesfoliação ou quimiocirurgia. Tem grande popularidade por 

proporcionar melhora na aparência da pele danificada por fatores extrínsecos e 

intrínsecos e em alguns tipos de cicatrizes (VELASCO, 2004). 

O presente estudo teve por objetivo descrever as técnicas existentes de 

peelings químicos e peeling com luz pulsada, bem como seus efeitos na epiderme 

por meio levantamento bibliográfico. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica, realizada no 

período de 8 de agosto até 20 de Setembro do ano de 2018. Para a busca de 

referenciais utilizou-se os seguintes descritores peeling, químico, luz pulsada, 

estético. Os sites utilizados foram sites de base científica, sendo eles: scielo, revistas 

eletrônicas e artigos em pdf. Os critérios de inclusão foram trabalhos que tratavam 

do tema peeling químico, peeling por luz pulsada, estética. Os critérios de exclusão 

foram: trabalhos que traziam o tema peeling, porém sem relação com a estética. 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No referente ao ácido retinóico, tretinoína ou vitamina A, caracteriza-se como 

um composto bastante utilizado contra o envelhecimento, pois estimula a mitose e a 

renovação celular. Promove uma esfoliação, estimulando a produção de colágeno, 

também é responsável por reorganizar as fibras elásticas que acabam sendo 

danificadas pela exposição solar (PEREIRA, 2013). 

Para Yokomizo (2013), o peeling de ácido retinóico é utilizado nos casos de 

fotoenvelhecimento de leve a moderado, melasma, acnes, cicatrizes e 

hiperpigmentação pós-inflamatória. Para que seja realizada a aplicação deve-se 

desengordurar a pele utilizando álcool e aplicar o peeling. O mesmo resultará em 

uma espécie de máscara sobre a pele que deverá ser mantida de 4 a 24 horas, 

devendo ser retirada com água e sabão ou loções suaves usadas para limpeza. As 

aplicações podem ser semanais ou mensais e não devem ser utilizadas por 

gestantes. 

Quanto ao Ácido glicólico ou alfa-hidroxiácido (2-hidroxietanoico) é sintetizado 

a partir do formaldeído. Não é indicado para peelings profundos por apresentar uma 

leve esfoliação, a penetração do ácido pode variar de acordo com a concentração de 

30 e 70%, além do pH da formulação, quanto mais ácido menor será o PH e 

conseqüentemente maior será a penetração na pele (CARUSO, 2011). 

A apresentação pode ser sob a forma de solução com água ou mistura de 

água, álcool e propilenoglicol, ou também na forma farmacêutica de gel, o que 

facilita a aplicação. No período de três a sete minutos o ácido glicólico pode 

ocasionar epidermólise, dependendo do tipo de pele, porém não é absorvido nem 

tóxico. Necessita de neutralização com água ou bicarbonato de sódio 10%. É 

utilizado no tratamento para acne ativa, melasma e dermato-heliose leve (ALVES, 

2011). 
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Já no tocante ao ácido salicílico se tem a característica por um pó branco 

inodoro obtido da casca de Salix alba (planta vulgarmente conhecida no Brasil por 

chorão, vime ou salgueiro) foi isolado pelo francês Henri Leroux; muito utilizada 

industrialmente por seus efeitos analgésicos, anti-inflamatório e antifebril 

(AKIYOSHI, 2013). 

Segundo Fonseca (2016), o peeling de ácido salicílico tem ação queratolítica 

(esfoliante), antifúngica e anti-inflamatória e, auxilia na queratização e renovação 

celular, agindo na camada granulosa e córnea o que o classifica como peeling muito 

superficial. 

É um beta - hidroxiácidos, pois em sua estrutura química possui um grupo 

hidroxi, e em concentração até 2% tem ação queratoplástica e acima de 2% tem 

ação queratolítica. Na concentração até 10% é usado nas hiperqueratosese quando 

a concentração está entre 1% a 5% tem ação bacteriostática e fungicida (NETO, 

2017). 

Silva, (2016) também relatou a eficiência do ácido salicílico no tratamento da 

acne, contudo pela ação anti-inflamatória, que age no principal problema desse tipo 

de pele que geralmente é inflamada. Para resultado eficiente, devem-se realizar 

aplicações consecutivas em curtos períodos. O processo propõe descamação fina e 

clara, logo não prejudica o cotidiano do paciente. Esse tipo de peeling melhora a 

textura da pele, auxilia no tratamento de acne, clareia manchas e atenua rugas finas 

e estimula a renovação celular, também indicado para foto envelhecimento leve e 

moderado, além de melasma e cicatrizes superficiais de acne e problemas de pele 

escura (LIMA, 2015). 

O uso recorrente do ácido salicílico em concentrações acima de 10%, pode 

provocar intoxicação por salicilismo devido absorção pela pele; o que pode causar 

náusea, dispneia e alucinações. Também não se deve usar esse peeling em 

gestantes, em foto proteção inadequada, estresse físico e mental grave, e em lesões 

expostas ou recentes (MORAES, 2017).  

Um outro tipo de peeling é o laser, um tipo de luz monocromática, gerada em 

alta energia, onde através do comprimento de onda específico atinge as camadas da 
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pele, e consequentemente trata inúmeros problemas relacionados ao 

envelhecimento cutâneo e lesões pigmentadas da pele. Esse tipo de luz faz com que 

a pele se renove por meio de estímulo de formação de colágeno, gerando uma 

melhora da estética (KALIL, 2017). 

O peeling a laser não envolve cortes como na cirurgia plástica, mas também é 

traumático. Pois no procedimento ele remove camadas superiores da pele, e 

posteriormente ocorre a restituição da pele de maneira rápida. Aparelhos de luz 

intensa pulsada podem emitir luz policromática de modo mais potente do que muitos 

tipos de laser. Nos aparelhos mais modernos, já é possível o controle por meio de 

computadores e filtros moduladores de espectro, o que dá à luz intensa pulsada uma 

versatilidade em relação a outros métodos que utilizam a luz como terapêutica 

(SILVA, 2007). 

O tratamento à base de luz intensa pulsada também registra algumas contra 

indicações, destacando-se possíveis efeitos colaterais decorrentes do sistema, como 

a sensação de queimação durante a aplicação, eritema transitório, edema ocasional, 

púrpura transitória, aparecimento de crostas, hiper e hipo pigmentação, que são 

mais comuns em fototipos escuros e em pacientes com pele bronzeada (PATRIOTA, 

2011). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Pelos resultados encontrados e descritos nesse trabalho ficou evidente a 

eficiência do uso de peeling de ácido retinóico, ácido glicólico, ácido salicílico e 

peeling com luz pulsada no tratamento dermatológico e renovação celular, bem 

como seus efeitos a curto, médio e longo prazo, não excluindo o fato de possuir 

ações antiacnogenicas, antifúngicas e anti-inflamatória, promovendo benefícios  na 

textura da pele assim como o auxílio no tratamento de clareamento de manchas e 

na atenuação de rugas finas. 

 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 

 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Emily Frizzo. Utilização do ácido glicólico nas alterações estáticas. 
Revista Personalite. São Paulo, V.11, n: 56, p.124-135, mar. /Abr2008. 

ALVES, Alice Freiberger; LUBI, Neiva Cristina; QUARESMA, Fernanda. PH E 
Concentração em produtos para peeling contendo ácido glicólico: 
disponibilidade de informação em produtos comerciais. 2011. 13 p. TCC 
(Acadêmica do Curso de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal) - Universidade 
Tuiuti do Paraná [S.l.], 2011. 

AKIYOSHI, Nilson Heidi. Peeling químico: utilização e modalidades existentes 
na medicina estética. Curitiba, 2009. Disponível em: 
<http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/76_-
_BenefYcios_do_peeling_quYmico_com_Ycido_glicYlico_no_processo_de_envelhec
imento.pdf  . Acesso: 17 Out 2013. 

CARUSO, Priscilla Vannunccini; LUBI, Neiva Cristina. Atuação do Ácido Glicólico 
no Envelhecimento Cutâneo. 2011. 12 p. Artigo (Acadêmica do Curso de 
Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal)- Universidade Tuiuti do Paraná, [S.l.], 
2011. Disponível em: <http://tcconline.utp.br/media/tcc/2017/05/ATUACAO-DO-
ACIDO-GLICOLICO-NO-ENVELHECIMENTO-CUTANEO.pdf>. Acesso em: 15 set. 
2018 

FONSECA,  Maria  Sonia  Rolimd. Benefício  do  ácido  salicílico  na  acne  
grau  I.Disponível  em: <http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/39/10_- 
_BenefYcio_do_Ycido_salicYlico_na_acne_grau_I.pdf>  acessado:  11/04/15 
 
GOLDBERG, David J.; SILAPUNT, Sirunya. Histologic evaluation of a Q‐switched 
Nd: YAG laser in the nonablative treatment of wrinkles. Dermatologic surgery, 
v. 27, n. 8, p. 744-746, 2001. 

KALIL, Celia Luíza Peterson Vitello; REINEHR, Clarissa Prieto Herman; MILMAN, 
Laura de Mattos. Luz intensa pulsada: revisão das indicações clínicas. Surg. 
cosmet. dermatol.(Impr.), v. 9, n. 1, p. 9-17, 2017. 

LEE, Min-Wei Christine. Combination 532-nm and 1064-nm lasers for 
noninvasive skin rejuvenation and toning. Archives of dermatology, v. 139, n. 10, 
p. 1265-1276, 2003. 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 

 

LIMA, Katiuscia Marine Roller; DELAY, Carlos Eduardo. Utilização do ácido 
salicílico no tratamento da acne. 2015. 15 p. Artigo (Acadêmica do Curso de 
Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal)- Universidade Tuiuti do Paraná, [S.l.], 
2015. Disponível em: <http://tcconline.utp.br/media/tcc/2017/05/UTILIZACAO-DO-
ACIDO-SALICILICO-NO-TRATAMENTO-DA-ACNE.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018. 

MARQUES, Juliete; TOMAZZONI, Raquel Cristina; FRANÇA, Ana Julia Von Borell 
Du Vernay. Uso do peeling de ácido glicólico no tratamento da pele 
fotodanificada. 2016. 15 p. Artigo (Acadêmica do Curso de Estética)- Universidade 
do Vale do Itajaí, [S.l.], 2016. Disponível em: 
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Juliete%20Marques,%20Raquel%20Cristina%20Toma
zzoni.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018. 

MORAES, Mariana Barreto; BRASILEIRO, Marislei Espíndula. Peelings Químicos 
no Rejuvenescimento Facial: Revisão Sistemática. Revista Científica 
Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Edição 9. Ano 02, Vol. 03. pp 5-12, 
Dezembro de 2017.  

DE AMORIM, Amélia Lúcia Mendonça; MEJIA, Dayana Priscila Maia. Benefícios do 
peeling químico com ácido glicólico no processo de envelhecimento. Cambury, 
p. 1-12, 2014. Disponível em:< http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/76_-
_BenefYcios_do_peeling_quYmico_com_Ycido_glicYlico_no_processo_de_envelhec
imento.pdf>. Acesso em: 18 set. 2018. 

PATRIOTA, Régia Celli Ribeiro; RODRIGUES, Consuelo Junqueira; CUCÉ, Luiz 
Carlos. Luz intensa pulsada no fotoenvelhecimento: avaliação clínica, 
histopatológica e imuno-histoquímica. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 86, n. 
6, p. 1129-1133, 2011. 

PEREIRA, Ana Mirte Viana; MEJIA, Dayana Priscila Maia. Peelings químicos no 
rejuvenescimento facial. 2016. 19 p. Artigo (Pós-graduação em fisioterapia 
dermato-funcional)- Faculdade Cambury, [S.l.], 2016. Disponível em: 
<http://portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/18/96_-
_Peelings_quYmicos_no_rejuvenescimento_facial.pdf>. Acesso em: 20 set. 2018. 

SILVA, Janaína Bastos da; BARONIO, Jussara; LACERDA, Felipe. O efeito da luz 
intensa pulsada em manchas senis: UM RELATO DE CASO.. 2007. 16 p. Artigo 
(Acadêmica do Curso de Cosmetologia e Estética)- Universidade do Vale do Itajaí, 
[S.l.], 2016. Disponível em: 
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Janaina%20Bastos,%20Jussara%20Baronio.pdf>. 
Acesso em: 25 set. 2018. 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2018. 

 

VELASCO, Maria Valéria Robles et al. Rejuvenescimento da pele por peeling 
químico: enfoque no peeling de fenol Facial skin rejuvenation by chemical 
peeling: focus on phenol peeling. An Bras Dermatol, v. 79, n. 1, p. 91-99, 2004. 

YOKOMIZO, Vania Marta Figueiredo et al. Peelings químicos: revisão e aplicação 
prática. Surgical & cosmetic dermatology, v. 5, n. 1, p. 58-68, 2013. 

 

 

 

 

 


