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Resumo 
 
A Microdermoabrasão (peeling) é um processo 
estético que promove a reepitelização da pele. 
Este projeto teve como objetivo padronizar a 
técnica para avaliar o grau de eritema e a eficácia 
da máscara manipulada para pós-peeling. Foram 
padronizadas as metodologias de colorimetria e a 
Escala Visual Analógica. Os resultados 
preliminares demonstraram que a máscara peel 
off, como forma cosmética, não é indicada para o 
pós-peeling. 

 
Introdução 
 
A pele é considerada o maior órgão do corpo, 
corresponde a 16% do peso corporal, sendo 
responsável por diversas funções: sensorial, 
controle da temperatura, estética, absorção da 
radiação UV, síntese de vitamina D, absorção e 
eliminação de substâncias (RIBEIRO, 2010). A 
camada mais externa é a epiderme, que apresenta 
uma estrutura complexa constituída da 
diferenciação dos queratinócitos até o estrato 
córneo, que impede a perda de água e são 
responsáveis pela proteção mecânica (RIBEIRO, 
2010). Situada logo abaixo da epiderme, a derme 
é formada por fibras reticulares e nervosas, vasos 
sanguíneos e tecido conjuntivo, conferindo suporte 
e nutrição para às camadas superiores (SMALL; 
HOANG; LINDER, 2014). Outro mecanismo de 
proteção contra os raios ultravioleta, presente na 
pele humana, é a melanina produzida pelos 
melanócitos. Esse pigmento é responsável pelas 
diferenças na coloração de pele de diferentes 
etnias. A quantidade de melanina produzida 
interfere diretamente na sensibilidade desses 
indivíduos à radiação ultravioleta (DORNELLES, 
2011). 
 

Em 1975, Fitzpatrick criou um método de 
classificação de acordo com a resposta cutânea à 
exposição solar, criando assim escores de 
sensibilidade que são utilizados até hoje em 
estudos na área dermatológica (DORNELLES, 
2011). Os fototipos podem ser divididos do Tipo I 
(pele mais clara) ao Tipo VI (pele negra). (SOUSA, 
2006). Essa classificação se baseia na observação 
do pesquisador e das características da população 
que será analisada, o que a torna subjetiva. Além 
disso, já foi demonstrado que o eritema pode 
apresentar grande variabilidade mesmo dentro de 
um fototipo (DORNELLES, 2011). 
A Microdermoabrasão, conhecida como peeling 
mecânico ou físico, é uma técnica de esfoliação 
cutânea que, pela fricção dos grânulos de óxido de 
alumínio ocorre a remoção das camadas mais 
superficiais da pele induzindo a reepitelização 
(BARBA; RIBEIRO, 2009). É utilizada para 
tratamento de envelhecimento cutâneo, 
hiperpigmentação e acne. (SMALL; HOANG; 
LINDER, 2014). A retirada das camadas mais 
superficiais da epiderme pode gerar um eritema 
cutâneo, devido ao aumento do aporte sanguíneo 
no local (FEITOSA et al., 2016; RIBEIRO, 2010).  
Para amenizar o eritema, a Máscara peeloff foi 
desenvolvida com ativos anti-inflamatórios e 
calmantes. Esse cosmético, após aplicação, 
necessita de um tempo de secagem para assim 
formar uma película aderente sobre a pele que, 
depois de removida, confere uma limpeza 
profunda e maciez à superfície cutânea (VIEIRA, 
2008). 
Para avaliar o eritema pós-peeling, foram 
escolhidas 2 metodologias: um método 
colorimétrico, o Chromameter e a Escala Visual 
Analógica (EVA).  
A mensuração de eritema muitas vezes é 
baseada apenas na inspeção visual do 
pesquisador ou pelas sensações relatadas pelo 
voluntário, contudo, essas mensurações 
subjetivas podem ser afetadas pela luminosidade 
do ambiente, pela variabilidade de um mesmo 
fototipo e pelas experiências do pesquisador. 
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Assim, para diminuir fontes de variação desse 
experimento, aplicou-se uma técnica 
colorimétrica. Por meio desta, é possível 
quantificar as cores e expressá-las 
numericamente, tornando a análise mais precisa. 
Esse método passou a ser uma descrição 
numérica da visão colorida humana 
(DORNELLES, 2011). O estudo em questão 
utilizará o aparelho Chromameter CR-300 para 
quantificar as tonalidades de pele que podem ser 
expostas a este procedimento e o eritema 
causado após o processo de peeling mecânico ou 
microdermoabrasão (DORNELLES; TORRES, 
2001; MESQUITA-GUIMARÃES, et al., 2005; 
MINOLTA, 1991; ROSADO; 
LOURENÇO;RODRIGUES, 2016; ALVES, 2015; 
GARCIA, 2015). 
Na colorimetria o equipamento possui uma fonte 
de luz (lâmpada xenon pulsante em arco) e três 
filtros que separam os componentes espectrais 
da luz, semelhante ao sistema visual humano 
gerando resultados numéricos que serão 
analisados em XYZ (MINOLTA, 2001). E esse 
sistema de cor se baseia em três aspectos: cor, 
claridade e saturação. A fim representar melhor a 
sensibilidade humana as cores o sistema de cor 
XYZ é convertido para o sistema L* a* b* para 
determinação do valor entre o padrão e a amostra 
analisada, onde L* representa a claridade 
variando de zero (preto) a 100 (branco), a* varia 
de +a (vermelho) a -a (verde) e b* varia de +b 
(amarelo) a -b (azul) (Figura 1). 
A EVA é constituída por um segmento de reta de 
10 cm que apresenta em seus extremos as 
palavras “nenhuma” (extremo direito) e “Muita” 
(extremo esquerdo). Trata-se de uma escala 
sensorial que busca avaliar características 
subjetivas (CAMPOLINA, 2006; MARTINEZ, 
2011). 

 
Objetivos 
 
Objetivo geral 
Avaliar a eficácia de máscara peel off manipulada 
no tratamento de eritema pós-peeling por meio de 
técnica Colorimétrica (Chromameter) e por técnica 
subjetiva (EVA). 
 
Objetivo específico 

 Padronizar da técnica de avaliação in 
vivode eritema pós-Microdermoabrasão 
utilizando um método de escala 
colorimétrica, por meio do Chromameter 
(CR-300), e da Escala Visual Analógica. 

 Analisar os parâmetros de avaliação da 
eficácia da máscara peel off desenvolvida 
na evolução do eritema. 

 
 

Figura 1 – O significado geométrico das 
coordenadas L*a*b* e L*C*H* 

 
Fonte: Hunter Lab, 1978 

 

Materiais e Métodos 
 
Foi realizado estudo experimental aberto no 
Centro Universitário Barão de Mauá, localizado no 
município de Ribeirão Preto/SP. Aprovado pelo 
Comitê de Ética sob o número de parecer 
1.680.329  
Foram incluídas 9 voluntárias entre 18 e 60 anos, 
com fototipos III e IV, segundo a classificação de 
Fitzpatrick e que apresentaram a pele íntegra, ou 
seja, sem lesões ou dermatoses.   
As voluntárias assinaram o TCLE (Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido), no qual havia 
a descrição do procedimento e os possíveis riscos 
a que seriam expostas. 
 
Padronização da avaliação do eritema 
Durante a padronização, realizou-se a limpeza da 
pele da voluntária e a região de aplicação do 
peeling foi demarcada utilizando lápis para 
maquiageme uma gaze (tamanho 7cmx7cm). Para 
a medição com o Chromametera região foi 
subdividida em 5 pontos: parte Central (C), 
Superior (S), Inferior (I), Direita (D) e Esquerdo (E). 
(Figura 2). Os dados coletados antes do 
procedimento fazem parte do T0. 
Inicialmente,opeelingfoi realizado na hemiface 
esquerda e o excesso de cristais de alumínio foi 
retiradocom o auxílio de uma gaze úmida. Mediu-
se imediatamente com o Chromameter CR 300 
(Figura 1) os 5 pontos, e o valor do parâmetro a*foi 
anotado para cada ponto (T1). Aplicou-se a 
máscara peel off e iniciou-se a contagem de 
tempo. Foram necessários 20 minutos para 
secagem completa da máscara. 
Após a determinação do tempo de secagem, o 
peelingfoi realizado na hemiface direita e, logo 
após, a aferição com o Chromameter foi efetuada 
(T1). Esse processo foi repetido a cada 5 minutos 
pós-peeling, resultando nos tempos T5 (5 
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minutos), T10 (10 minutos) e T20 (20minutos). 
Ficou padronizado que as medidas na avaliação 
seriam realizadas no tempo T1 e T20 e a hemiface 
direita seria o Controle, ou seja, sem aplicação da 
máscara peel off e a hemiface esquerda, o 
Experimental, onde deverá ser aplicada o produto. 
 

Figura 2 – Área demarcada nas hemifaces e as 
sub-regiões analisadas pelo Colorímetro 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Figura 3 –Fotografia do ChromameterMinolta 

CR-330 

 
Fonte: DORNELLES, 2011 

 
Metodologia de avaliação do eritema 
(colorimetria e EVA) 
Após limpeza e preparo da pele da voluntária, 
demarcou-se a região que recebeu o peeling com 
uma gaze, tamanho 7cmx7cm, nas duas 
hemifaces (Figura 2). Essa região foi subdividida 
em 5 pontos onde seriam feitas as aferições com 
aparelho Chromameter: parte Central (C), Superior 
(S), Inferior (I), Direita (D) e Esquerdo (E) (Figura 
2). A cabeça de medição do CR-300 foi 
posicionada no limite da demarcação em cada 
extremidade, exceto a região central. Coletaram os 
dados antes da aplicação do peeling (T0) e, após 
a esfoliação cutânea, no lado esquerdo 
inicialmente, repetiu-se a coleta em todos os 
pontos (T1). A máscara peel-off foi aplicada 

apenas do lado esquerdo, aproximadamente 1mL. 
O tempo de secagem da máscara foi de 20 
minutos (T20), enquanto isso foi realizada a 
Microdermoabrasão (peeling) no lado direito, 
sendo medidos com o CR-300 a cada 5 minutos 
até chegar aos 20 minutos (Quadro 1). 
Após cada medição Colorimétrica, aplicou-se a 
Escala Visual Analógica para o pesquisador 
avaliar o eritema e para o voluntário classificar o 
ardor e o calor que sentia nos seguintes tempos: 
pós-peeling (T1), 5 minutos pós-peeling (T5), 10 
minutos pós-peeling (T10), 15 minutos pós-peeling 
(T15) e 20 minutos pós-peeling (T20). 

 
Quadro 1 - Tempos padronizados para coletas 
de dados nas sub-regiões (Central, Superior, 

Inferior, Direito e Esquerdo). 

TEMPO 
(ÁREA) 

PARÂMETRO 
a* 

T0 (C) 

Antes do peeling 

T0 (S) 

T0 (I) 

T0 (D) 

T0 (E) 

T1 (C) 

Logo após o peeling 

T1 (S) 

T1 (I) 

T1 (D) 

T1 (E) 

T20 (C) 

20 minutos pós-
peeling 

T20 (S) 

T20 (I) 

T20 (D) 

T20 (E) 

Fonte: Acervo pessoal 
 

Outro parâmetro utilizado para aferir o grau de 
eritema foi a Escala Visual Analógica. Trata-se de 
uma técnica unidimensional, com a capacidade de 
quantificar características subjetivas, sendo assim 
muito utilizada para quantificar dores em 
pacientes. Essa escala foi adaptada para 
classificar a ardência e o rubor sentidos pelo 
voluntário e para que o pesquisador avaliasse o 
grau de hiperemia apresentado pelo voluntário nos 
seguintes tempos: pós-peeling (T1), 5 minutos 
pós-peeling (T5), 10 minutos pós-peeling (T10), 15 
minutos pós-peeling (T15) e 20 minutos pós-
peeling (T20).  
A escala é constituída por uma linha de 10 cm que 
apresenta em seus extremos as palavras 
“nenhuma (extremo direito) e Muita (extremo 
esquerdo)”. Pediu-se para os voluntários e 
pesquisadores avaliem os critérios desejados e 
para que marcassem de 0-10 para quantificar a 
ardência, rubor e eritema naquele momento. 
(CAMPOLINA, 2006; MARTINEZ, 2011). 



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

 
Análise Estatística 
Dos dados coletados pelo Chromameter, foi 
utilizado apenas o parâmetro a*, já que o semieixo 
positivo deste parâmetro corresponde à cor 
vermelha, indicativa de eritema. Para cada ponto 
C, S, I, D e E, foram calculadas as variações dos 
valores de a* nos tempos T1 e T20 em relação ao 
tempo T0, tomado como referência. Dessa forma, 
variações positivas e negativas de a* representam 
respectivamente aumento e redução da tonalidade 
vermelha. Foram calculados a média e o erro-
padrão da variação de a*, o rubor relatado pelo 
pesquisador e a ardência e o calor relatados pelos 
pacientes. Para comparar estas variáveis entre o 
lado direito (controle) e o lado esquerdo 
(experimental), foi aplicado o teste paramétrico t-
Student pareado bicaudal. 
 

Resultados e Discussão 
 
Foram selecionadas 9 voluntárias para o estudo, 
do fototipo III e IVsegundo a classificação de 
Fitzpatrick. 
 
Padronização da avaliação do eritema 
Após os experimentos realizados, observou-se 
que seriam necessários apenas os dados de T0 
(antes do procedimento), T1 (logo após o peeling) 
de ambas as hemifaces, momento no qual o 
eritema era mais intenso, e do T20, tempo 
necessário para secagem completa da máscara. 
Foram padronizados as hemifaces: direita 
(controle) e esquerda (experimental) além dos 5 
locais de medida (C, S, I, D, E). 
 
Avaliaç ão in vivo por Colorimetria 
Como mostra o Gráfico 1, analisou-se o parâmetro 
a* do Chromameter nos momentos logo após o 
peeling e 20 minutos após o peeling na área 
controle e experimental. 
 
Gráfico 1 – Diferença no parâmetro a* analisada pelo 

Chromameter entre a hemiface direita (controle) e a 
hemiface esquerda (experimental) pós-peeling e após 

20 minutos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
A medida do eritema foi realizada pela variável a 
(Gráfico 1) do Chromameter. Foi realizada uma 
média desses resultados de ambos os lados 
(controle e experimental) e em todas as subregiões 

(Central, Superior, Inferior, Direito e Esquerdo). A 
comparação do controle entre o T1 e T20 não 
mostrou diferença estatística significativa. Já a 
diminuição do grau do eritema do T1 a T20 do lado 
experimental se mostrou estatisticamente 
significativa. Mesmo não se mostrando 
estatisticamente diferentes, o grau do eritema 
entre o lado experimental foi maior que o controle 
após 20 minutos, possivelmente causado no 
momento da retirada da máscara, causando uma 
irritação maior na pele já inflamada. 

 

Escala Visual Analógica (EVA) 
Os resultados obtidos com a EVA foram 
analisados logo após o peeling e após 20 minutos 
em ambas as hemifaces como demonstra o 
Gráfico 2 
 
Gráfico 2– Diferença ardência entre a hemiface direita 
(controle) e hemifaces esquerda (experimental) pós-

peeling e após 20 minutos. 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 
Por meio da medida da distância da marcação 
feita pelo voluntário e pelo pesquisador na EVA 
logo após peeling e depois de 20 minutos, podese 
observar no parâmetro ardência (Gráfico 1) que 
houve uma diminuição ao longo do tempo 
decorrido em ambas as hemifaces, demonstrando 
que o tempo de 20 minutos produz uma 
diminuição deste parâmetro. No lado Controle a 
voluntária descreveu uma ardência menos 
intensa. No lado experimental, a retirada da 
máscara pode ter intensificado a ardência. 
Contudo, não houve diferença estatística 
significativa em ambos os lados.  
Análise do critério calor com base na EVA nos 
tempos logo após o peeling e 20 minutos após o 
peeling como demonstra o Gráfico 3. 
Outro critério avaliado com a EVA foi o Calor 
Sentido (Gráfico 2) no momento logo após o 
peeling e após os 20 minutos. Notou-se 
novamente que não houve diferença estatística, 
provavelmente devido ao número total de 
voluntárias utilizadas, porém pode-se observar 
que uma diminuição do calor sentido com o tempo, 
o que pode demonstrar a evolução natural do 
eritema (tende a diminuir com o tempo). 
Comparando-se agora as duas hemifaces após 20 
minutos, pode-se observar que no lado controle a 
diminuição do calor foi maior. Provavelmente, a 
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retirada da máscara na hemiface experimental 
pode ter intensificado o calor.  
 

Gráfico 3– Diferença calor entre a hemiface direita 
(controle) e a hemiface esquerda (experimental) pós-

peelinge após 20 minutos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
Análise do eritema pelo pesquisador da Área de 
Estética nos tempos logo após o peeling e 20 
minutos após como mostra o Gráfico 4. Já o 
eritema foi analisado pelo pesquisador da área 
Estética responsável pela aplicação da técnica de 
Microdermoabrasão. Nota-se novamente que o 
eritema (Gráfico 4) tende a diminuir com o tempo 
em ambas às hemifaces, contudo, pode-se 
notardiferença significativa entre o lado controle e 
o experimental após os 20 minutos. No lado 
controle, o eritema foi menor do que no lado 
experimental onde a máscara peel off manipulada 
foi aplicada. 
 
Gráfico 4 – Diferença observada pelo pesquisador no 

eritema entre a face direita (controle) e a face esquerda 

(teste) pós-peeling e após 20 minutos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
O uso de diferentes técnicas de análise (subjetiva 
e quantitativa) combinadas conseguem avaliar as 
diferentes variáveis presentes nesse estudo de 
maneira mais completa e eficiente. 
A colorimetria foi essencial para diminuição de 
possíveis influências externas, já que o 
Chromameter CR-300 (Figura 3) utiliza-se de 
fontes luminosas constantes para coletar os 
dados. Além disso, o sistema L*a*b* foi 
desenvolvido para transformar a variedade de 
cores em uma escala numérica, sendo assim 
facilmente analisada.  
Já a Escala Visual Analógica demostrou e 

quantificou o decorrer do desconforto e do eritema 

gerado  pela Microdermoabrasão.  

Observou-se por esses parâmetros que esse 

eritema tende a diminuir com o tempo, juntamente 

com as sensações de calor e ardência. (Gráfico 1, 

Gráfico 2, Gráfico 3 e Gráfico 4 comparando-se 

logo após o peeling e 20 minutos após no lado 

controle)  

Esse fenômeno pode ser explicado pela evolução 

natural  do eritema que  é uma resposta 

inflamatória à esfoliação causada pela 

Microdermoabrasão.  

Essas abrasões superficiais cutâneas são 
responsáveis pela elevação da oxigenação no 
local graças ao aumento do aporte sanguíneo, 
gerando hiperemia. É por meio desse processo 
celular que essa técnica estética estimula a 
renovação da pele (FEITOSA et al., 2016; 
RIBEIRO, 2010).  
A máscara peel off possui em sua composição o 
álcool polivinílico que é utilizado para formação de 
um filme que, após a secagem, ocasiona oclusão 
e ação tensora sobre a pele (VIEIRA, 2008). Além 
disso, esse filme de espessura fina, aderente e 
resistente, estimula a microcirculação no local, a 
elevação de temperatura e ativam as glândulas 
sudoríparas (NISHIKAWA, 2007). Buscando 
diminuir o eritema e o desconforto, foram 
adicionados à máscara ativos com atividade 
calmante e anti-inflamatória como o extrato de 
Aloe vera, Alantoína e alfabisabolol (COSTA; 
ALVES, 2016). A hipótese inicial da pesquisa era 
que a máscara peel off, por tempo de contato, 
oclusão e ativos calmantes, teria ação anti-
inflamatória e anti-eritema. Contudo, esses 
componentes ativos não foram suficientes para 
diminuição do eritema (Gráfico 1, Gráfico 2, 
Gráfico 3 e Gráfico 4 comparando-se logo após o 
peeling e 20 minutos após no lado experimental). 
A máscara peel off desenvolvida no Laboratório 
de Práticas Farmacêuticas foi testada e 
apresentou boas características físico-químicas, 
inclusive em relação ao filme e aderência 
especificada para um dermocosmético. Logo, a 
utilização de um cosmético que cria um filme 
aderente após secagem, pode causar irritação e 
desconforto na sua remoção, estimulando a 
circulação no local onde já há um processo 
inflamatório instalado, destacando o eritema, pela 
intensificação dessa resposta inflamatória, 
resultando assim, no aumento da hiperemia, em 
vez de amenizar os sintomas como era o 
esperado.  
Para finalizar o trabalho, é importante aumentar o 
número de experimentos e ainda, verificar a 
influência dos ativos por meio de experimentos in 
vivo com a máscara peel off base (sem ativos). 
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Conclusões 
 
Na padronização da metodologia de avaliação in 
vivo, os momentos avaliados foram logo após 
microdermoabrasão e 20 minutos pós-peeling.   
A hemiface direita foi padronizada como controle e 
a esquerda como experimental.  
A máscara peel off não mostrou ser uma forma 
cosmética eficaz para tratamento do eritema pós-
Microdermoabrasão 
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