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Resumo 

Microdermoabrasão é um peeling mecânico 
superficial, que utiliza pressão negativa e positiva 
através de um aparelho de vácuo para 
tratamentos estéticos com ampla utilização. Foi 
avaliado a correlação entre a escala visual 
analógica e Chromameter® na avaliação de 
eritema pós microdermoabrasão com peeling de 
cristal e desconforto relatado pelo receptor. O uso 
da escala EVA mostrou-se uma alternativa viável 
para avaliação em tratamentos estéticos. 

Introdução 

Segundo a Sociedade Americana de cirurgia 
plástica estética, no ano de 2013, a 
microdermoabrasão foi um dos cinco principais 
procedimentos estéticos mais realizados nos EUA 
(AMERICAN SOCIETY FOR AESTHETIC 
PLASTIC SURGERY, 2014). 
A microdermoabrasão é um procedimento que 
oferece tempo de recuperação mínimo com uma 
baixa incidência de efeitos colaterais, tornando-se 
uma opção desejável para tratamentos estéticos. 
A ativação da resposta cicatrizante desempenha 
um papel chave na remodelação da pele tratada 
com microdermoabrasão, embora esta resposta 
varie de acordo com cada organismo. Além disso, 
os avanços na tecnologia da microdermoabrasão  
oferecem novas e promissoras formas de 
aumentar a penetração transcutânea de ativos 
cosméticos para melhorar os resultados clínicos 
(ZHOU;BANGA, 2017). Estudos  conceituaram a 
microdermoabrasão como um procedimento que 
incentiva a produção de uma nova camada 
subjacente de células da pele, elevando os níveis 
de produção de  colágeno e elastina, melhorando 
ainda mais a aparência da pele em tratamento 
(KIRKLAND; HANTASH,2012(a); KIRKLAND; 
 HANTASH, 2012(b); O’MAHONY, 2014). 
Em estudo com o objetivo de estudar as 
alterações do tecido conjuntivo dérmico  

 
 
produzidas com microdermoabrasão, considerou-
se que é um método seguro para o tratamento de 
algumas disfunções estéticas da pele e para 
rejuvenescimento. Foram observados um 
aumento na espessura da epiderme, colágeno e 
elastina (ABDEL-MOTALEB et al., 2017).  Em 
outros estudos a microdermoabrasão foi 
conceituada como um procedimento seguro, fácil 
de realizar e bem tolerado por ser um tratamento 
superficial, não invasivo, que usa uma pressão 
negativa e ejeção de microcristais inertes de 
óxido de alumínio com intensidade programável 
sobre a pele, levando a uma esfoliação e uma 
promoção da renovação da pele (ANUPAMA; 
WAHAB, 2016;KIM et al, 2016, FERNANDES et 
al, 2014).  
Pesquisa usando imagem tridimensional 3D para 
avaliação da topologia da pele foi aplicada com o 
objetivo de ver os efeitos da microdermoabrasão 
sobre a rugosidade superficial da pele. Este 
estudo concluiu que as desigualdades da 
superfície da pele são reduzidas imediatamente 
após o tratamento com microdermoabrasão, 
porem foi observado que o efeito diminuiu com o 
passar dos dias, sugerindo que o método utilizado 
leva apenas a melhora da superfície da pele 
imediatamente após a aplicação (ZAPLETALOVA 
et al., 2017). 
Em estudo para tratamento de estrias concluiu-se 
que o resultado positivo foi mais rápido e eficaz 
quando houve associação da microdermoabrasão 
com outros métodos (IBRAHIM et al., 2015). 
A microdermoabrasão foi estudada como método 
de aumento de permeação do ácido kójico a 2% 
para tratamento de melasma. Comparou-se a 
eficácia do uso do ácido kójico sozinho com o uso 
associado a microdermoabrasão e concluiu-se 
que não há efeito sinérgico com o ácido kójico 
com o procedimento na diminuição do melasma, 
mas demonstrou ter um efeito placebo sobre o 
paciente (GUPTA; AGARWAL, 2017). 
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Pesquisadores realizaram estudo clínico, 
histométrico e histopatológico para avaliar a 
eficácia da microdermoabrasão com 38 pacientes 
que foram submetidos a 8 sessões de MDA com 
intervalo de uma semana entre elas. Uma 
semana após a 4ª e a 8ª sessão foram feitas 
biópsias por “punch” para análise histométrica e 
histopatológica. A análise histométrica da 
espessura epidérmica mostrou mudanças 
insignificantes e histopatologicamente 
observaram  diminuição da melanização e 
distribuição regular de melanosomas na epiderme 
e aumento da densidade de fibras de colágeno 
com arranjo mais regular em seus feixes (EL-
DOMYATI et al, 2016). 
Recente artigo de revisão sobre a técnica de 
MDA constatou que a técnica proporciona 
aumento da espessura da epiderme, diminuição 
da melanização, diminuição da liquefação das 
células basais, aumento da espessura da derme, 
aumento do conteúdo de colágeno e aumento do 
conteúdo de elastina (FEITOSA et al, 2016).  
O presente estudo pretende contribuir para 
aumentar o conhecimento relativo à avaliação da 
sensibilidade das peles nos procedimentos 
estéticos e dermatológicos. 

Objetivos 

avaliar a correlação entre a escala visual 
analógica e Chromameter® na avaliação de 
eritema pós microdermoabrasão com peeling de 
cristal e desconforto relatado pelo receptor. 

Métodos 

Estudo descritivo, intervencional, transversal, 
clínico, não-controlado com amostragem por 
conveniência. Realizou-se um levantamento em 
bases de dados para identificar artigos científicos 
relevantes para o estudo. Termos de busca: 
microdermabrasion e microdermabrasion skin. 
Buscou-se na base PubMed com filtro 
publicações dos últimos cinco anos, foram 
encontrados 32 artigos e na base BIREME com 
filtro de 2011 a 2017, foram encontrados 34 
artigos. Alguns artigos apareceram em 
duplicidade nas duas bases. Todos os resumos 
foram lidos e selecionados por apresentarem 
mecanismos de ação e resultados da 
microdermoabrasão com peeling de cristal. Foram 
incluídos neste estudo 13 artigos.  
Participantes: participaram do estudo nove 
voluntárias, todas mulheres, entre 18 e 60 anos, 
com fototipo de pele entre 3 e 4 segundo a 
classificação de Fitzpatrick, que apresentaram 
integridade da pele, ou seja, que não tinham 
lesões ou dermatoses e dermatites. Foram 
excluídas pessoas com os demais fototipos (1, 2, 
5 e 6),pessoas com tipo de pele seca e sensível 
ou que estavam em uso domiciliar de cosmético 
com ácidos, pessoas em uso oral/tópico de 

isotretinoína ou flutamida. Também foram 
excluídas pessoas que apresentaram qualquer 
lesão na pele no dia do procedimento (como por 
exemplo, herpes labial) e portadores de diabetes; 
verrugas; telangiectasias; couperose; rosácea; 
câncer de pele; acne em processo inflamatório; 
pessoas com lesões vasculares (hemangiomas); 
vitiligo; lúpus erimatoso e hipopigmentação, todas 
estas afecções cutâneas são contraindicações 
para o uso do aparelho de microdermoabrasão 
segundo orientação contida no manual do 
fabricante. 
Intervenção: O aparelho de microdermoabrasão 
usado neste estudo foi o Dermovac Chronos 
System Line da marca Bioset – Registro na 
ANVISA: 10410300011. No aparelho, a circulação 
do óxido de alumínio é controlada por válvulas 
pneumáticas, que controlam o fluxo de óxido e a 
pressão de utilização no circuito de operação em 
um circuito fechado (loop), sendo que a única 
abertura de escape do óxido é ao contato com a 
pele a ser tratada. Este escape (à alta velocidade) 
promove uma ação abrasiva, removendo a 
camada de pele em contato. Tanto o óxido 
utilizado quanto os resíduos de pele são 
direcionados para um reservatório próprio, 
impedindo a sua reutilização ou mistura com o 
óxido novo. A ponteira usada neste estudo foi a 
caneta de aplicação para bico injetado Chronos 
250. A padronização do uso do aparelho foi fixada 
em nos seguintes parâmetros: pressão de sucção 
150mmHg; nível máximo do fluxo de cristais 
ejetados; 20 passadas da ponteira do aparelho a 
uma passada por segundo em cada linha, 
esquadrinhando o tecido demarcado de 1cm em 1 
cm perfazendo a demarcação, sendo 10 
passadas no sentido horizontal e 10 passadas no 
sentido vertical formando um desenho 
quadriculado na área demarcada. Nos dias que 
foram realizados os encontros, as voluntarias 
chegaram no horário e local marcado (Laboratório 
de habilidades em estética do CBM) para 
participar do estudo, sendo já pré avaliadas 
quanto ao fototipo da pele segundo a 
classificação de Fitzpatrick, responderam um 
questionário de avaliação da pele auto aplicável 
com perguntas relativas ao estado da pele da 
voluntaria para averiguação de contraindicação 
do procedimento de  microdermoabrasão 
(Apêndice A). Lido e assinado   o TCLE - termo 
de consentimento livre e esclarecido, começamos 
o procedimento higienizando a pele da voluntaria  
com emulsão demaquilante, em seguida usamos 
loção tônica, e demarcamos a hemiface esquerda 
com um quadrado de 7 por 7, sendo um ângulo 
reto do quadrado direcionado na asa do nariz, 
com a reta descendente desse quadrado 
passando pela comissura labial, e a reta 
ascendente desse quadrado passando pelo canto 
externo dos olhos, ficando assim um quadrado 
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demarcado na região malar. Após demarcação 
com pontilhado feito com lápis de contorno de 
olhos, usamos um colorímetro, o Chromameter® 
(instrumento portátil de colorimetria desenvolvido 
para avaliação de cores com sistemas 
tridimensionais de representação que traduzem 
as cores por números nas coordenadas l* ; a*; b* 
do sistema CIELAB para medição psicométrica da 
cor – utilizamos neste trabalho a coordenada a*) 
que mede a coloração da pele da voluntaria 
dentro da demarcação e depois fotografou-se 
hemiface esquerda com um  celular Samsung – 
Galaxy A5 encaixado no Facebox (Equipamento 
para padronização de foto digital da face -
incidência frontal, perfil e laterais com dispositivo 
para encaixar smatphone, especialmente 
desenhado para a captura de imagens da face de 
forma simultânea com luz RGB (semelhante a luz 
do dia) e com luz Ultra Violeta), após a foto, a 
voluntaria recebeu o peeling de cristal – 
microdermoabrasão -  do lado esquerdo da face. 
E novamente mediu-se a cor com o 
Chromameter®  e fotografou-se. Neste momento a 
voluntária respondeu a escala (EVA) que avalia o 
desconforto percebido após a aplicação do 
peeling de cristal e pesquisador respondeu EVA 
para avaliar intensidade visual do eritema. 
Avaliação dos resultados: A Escala Visual 
Analógica (EVA) construída para este estudo 
avaliou a intensidade do eritema e o  grau de 
desconforto após aplicação do peeling de cristal 
(Apêndice B). Foi elaborada com base nas 
escalas de dor, amplamente utilizadas na área da 
saúde, é muito utilizada para mensurar os 
estados subjetivos, conseguindo dessa forma, 
representar as sensações de variados graus de 
desconforto após determinado tratamento. É um 
método de fácil utilização e aplicação, confiável e 
válido. É uma medida unidirecional representada 
por uma linha horizontal, categorizada numa 
régua de 10 centímetros, e numerada nas 
extremidades com o zero e o dez, apresentando 
nas extremidades duas proposições contrárias 
para avaliar intensidade. 
Análises estatísticas: A correlação foi medida 
pelo coeficiente de correlação de Spearman. Os 
números resultantes das respostas da EVA foram 
transferidos para uma planilha de dados 
construída especialmente para esta escala. Os 
dados foram descritos por meio de media e erro 
padrão e foram analisados pelo teste de t-student 
em amostra de conveniência.  

Resultados e discussão  

Quanto ao eritema formado, observou-se  
variabilidade, como podemos observar (Figura 1) 
onde as voluntarias apresentaram intensidades 
diferentes de eritema, demonstrando diferença de 
sensibilidade ao procedimento (Figura 2).  
 

Figura 1- Foto comparativa da intensidade 
de eritema formado imediatamente após aplicação 
de microdermoabrasão com demarcação da região 

do procedimento. 

 

                          
        Fonte: autora 

 

Figura 2- Foto demonstrando variabilidade 
de intensidade de eritema pós microdermoabrasão 

   

                                   Fonte: autora 

 

 
De acordo com o coeficiente de relação de Spear-
man observou-se que existe correlação 
significativa entre o resultado da medição do 
Chromameter® e a EVA (r = 0,777; p = 0,0001; n 
= 18). Isto significa, que quanto maior o score 
eritema EVA, maior o valor esperado do 
Chromameter (relação direta), conforme ilustra o 
gráfico (Figura 3). 
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Figura 3 – Diagrama de dispersão entre as variáveis 
eritema EVA e Chromameter® 

 

 
 
 
A medição do desconforto percebido quanto a 
ardência pelas voluntárias pós 
microdermoabrasão foi feita através de uma 
escala visual analógica que variou de 0 a 5,6 
(média de 3,6) no primeiro momento e de 0 a 9,2 
(média de 2,3) no segundo momento  (Figuras 4).  
 

Figura 4: avaliação do desconforto percebido  
quanto a ardência em dois momentos pós 

procedimento 

 
 
 
A medição da sensação térmica  percebida pelas 
voluntárias pós microdermoabrasão foi feita 
através de uma escala visual analógica que 
variou de 0 a 6,2 (média de 2,7) no primeiro 
momento e de 0 a 8,5 (média de 2,1) no segundo 
momento  (Figura 5). 
 

Figura 5: avaliação do desconforto percebido  
quanto a sensação térmica em dois momentos pós 

procedimento 

 
 

Na literatura não há padronização dos parâmetros 
para aplicação da microdermoabrasão por peeling 
de cristal. As informações são diversificadas, o 
que por sua vez permite apenas uma comparação 
simples. Nas pesquisas, os parâmetros para 
calibragem do aparelho variam de 150mmHg a 
300mmHg, o número de passadas variam de 3 a 
20 por região (FEITOSA et al, 2016). 
A remoção seletiva da camada córnea, traumatiza 
a epiderme provocando a sensação de 
desconforto como ardência e calor.  O fluxo dos 
cristais, a pressão exercida, o movimento da 
caneta e o tempo da aplicação/número de 
passadas tem grande impacto na remoção do 
extrato córneo e na sensibilidade da pele 
(ZAPLETALOVA et al, 2017). 

Conclusão 

Existe correlação entre os escores da Escala 
Visual Analógica e do Chromameter® na medição 
da intensidade do eritema pós peeling de cristal. 
O uso da  EVA mostrou-se uma alternativa viável 
para avaliação da sensibilidade em tratamentos 
estéticos. O procedimento é seguro e produz 
pouco desconforto. Visando resultados ainda 
mais satisfatórios, sugere-se a realização de 
novos estudos, que abordem um maior número 
de aplicações em conjunto com uma composição 
amostral numerosa. 
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APÊNDICE A 
FICHA DE AVALIAÇÃO FACIAL – auto aplicável 

 
 

FOTOTIPO 

 I – PELE BRANCA  – NUNCA BRONZEIA 
 IV – MORENO MODERADO – BRONZEIA 
FACILMENTE  

 II –PELE BRANCA – DIFICILMENTE BRONZEIA 
 V – MORENO ESCURO – BRONZEIA 
INTENSAMENTE 

 III – MORENO CLARO – BRONZEIA MODERADAMENTE  VI – NEGRO – NÃO SE QUEIMA 

PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS RECENTES 

 PEELING COM ÁCIDO  APLICAÇÃO DE LASER 

 PREENCHIMENTO    APLICAÇÃO DE FIOS 

 CIRURGIA PLASTICA ESPECIFICAR: 

 OUTROS: ESPECIFICAR: 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

ANTECEDENTES ALÉRGICOS S  N    -    ESPECIFICAR: 

USO DE LENTE CONTATO                S  N 

LESÕES ABERTAS FACIAIS  S 

 N HERPES NA REGIÃO FACE     S  N 

ECZEMA OU DERMATITE S  N PSORÍASE              S  N DIABETES                    S  N 

DOENÇA AUTO- IMUNE               S  N AIDS                       S  N PELE FINA                    S  N 

HIPERSENSIBILIDADE                 S  N USO DE ÁCIDO RETINÓICO                                             S  N 

HÁBITO DE TOMAR SOL S  N USO DE FLUTAMIDA                                                        S  N 

LESÕES VASCULARES S  N USO DE ÁCIDOS PARA CLAREAR A PELE                       S  N 

ACNE ATIVA S  N ROSÁCEA OU COUPEROSE                                              S  N 

CÂNCER DE PELE S  N VITILIGO         S  N                                       LUPUS     S  N 
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APÊNDICE B 

 
ESCALA DE AVALIAÇÃO ANALÓGICA (EVA) – MEDIDA DE DESCONFORTO PÓS PEELING 

 
 
 

VOLUNTÁRIO: 
 
1.Numa escala de zero a dez, em que medida classifica a ardência que você sente na face: 

 

Nenhuma      →     →     →     →     →     →     →     →     →     →     →     →      Muita 
 
 
 
2. Numa escala de zero a dez, em que medida classifica o rubor ou calor que você está sentindo na face: 

 

Nenhuma      →     →     →     →     →     →     →     →     →     →     →     →      Muita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PESQUISADOR 
1. Numa escala de zero a dez, em que medida classifica a hiperemia ou eritema facial: 

 

Nenhuma      →     →     →     →     →     →     →     →     →     →     →     →      Muita 

 
 
 
 
 
 
 
 
     


