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Resumo  

 As estrias surgem como lesões eritemato-purpúricas que evoluem para alterações brancas e 

atróficas. Ainda podem ser consideradas cicatrizes resultantes da lesão dérmica dos tecidos 

de conexão, nas quais o colágeno cede em resposta às forças estressoras locais. Nessa 

pesquisa o objetivo foi verificar o efeito da microdermoabrasão com peeling de cristal na 

terapêutica das estrias. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de 

livros e publicações de periódicos indexados (SciELO ,MEDLINE)  que focalizavam o tema 

em questão. A técnica da microdermoabrasão não remove completamente as estrias, porém 

essa afecção fica cada vez menos visível com os sucessivos tratamentos. Essa revisão 

evidencia que a microdermoabrasão é uma técnica que remove células envelhecidas, estimula 

a produção de células jovens e, novo colágeno. Desse modo, o uso da microdermoabrasão 

provoca uma regeneração e uma melhora na textura da pele, consequentemente um 

progresso na melhora do aspecto das estrias. Por isso, é uma medida que pode ser utilizada 

pelo fisioterapeuta na abordagem terapêutica das estrias. 
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1. Introdução 

Desde tempos antigos, as estrias são grande preocupação para as mulheres. São qualificadas 

como linhas de diferentes espessuras sobressalientes à pele. No princípio são avermelhadas e, 

conforme o tempo que está instalado evolui para uma coloração mais nacarada 

(esbranquiçada). Dependendo do fototipo da cliente, as estrias poderão ser mais evidentes, 

tornando-se um problema estético de amplo incômodo para quem as possui (VANZIN e 

CAMARGO, 2011). 

A estria, além de ser desagradável aos olhos do ponto de vista estético, acarreta grandes 

problemas emocionais (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

Ainda mais, a estria é uma afecção que ocasiona insatisfação principalmente nas mulheres. 

Considerando-se a situação mencionada, justifica-se a preocupação de verificar a 

aplicabilidade da microdermoabrasão com peeling de cristal na terapêutica das estrias. 

A microdermoabrasão é uma técnica não invasivo e não-químico, pela qual é retirado o 

excesso da capa córnea da pele que estão mortas. Ultimamente, a microdermoabrasão tem 

ganhado atenção devido a seu emprego no tratamento de estrias. Aparência das estrias pelo 

meio de consecutivos tratamentos de microdermoabrasão pode diminuir consideravelmente.  

A microdermoabrasão se constitui de jatos de microcristais (de sílica e óxido de alumínio) 

projetados no local a ser tratado, seguidos de sucção que retira os resíduos. O tratamento ativa 

a regeneração da pele e a produção de colágeno e elastina (GORZONI, 2011). 
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O objetivo geral dessa pesquisa está relacionado aos efeitos do microdermoabrasão.Para 

tanto, se propõe verificar o efeito da microdermoabrasão com peeling de cristal na terapêutica 

das estrias. Os objetivos específicos foram apresentar a definição e etiologia, a incidência, a 

histologia das estrias e os mecanismos de ação da microdermoabrasão com o peeling de 

cristal na terapêutica das estrias. 

A dimensão que envolve o tema traz uma questão, a qual se tomou para nortear este estudo. 

Para o objetivo proposto a questão é Quais os efeitos do microdermoabrasão com peeling de 

cristal no tratamento de estrias? 

 

2. Pele 

A pele é um órgão pois consiste de diferentes tecidos que são reunidos para realizar funções 

específicas. De todos os órgãos do corpo, devido sua visibilidade, é mais facilmente 

inspecionada ou exposta à lesões. Juntamente com seus órgãos acessórios, como os pêlos, as 

unhas, as glândulas e os vários receptores especializados, constituem o sistema tegumentar 

(tegumento = cobertura) do corpo (TORTORA, 2004). 

No ser humano a pele corresponde a aproximadamente 15% do seu peso corporal é um órgão 

que reveste e delimita o organismo, protege-o e interagi com o meio exterior. Possui 

resistência e flexibilidade, conferindo assim sua plasticidade. Caracteristicamente dinâmica, a 

pele apresenta alterações frequentes, sendo dotada de grande capacidade renovadora e de 

reparação (AZULAY e AZULAY, 2006). 

A pele representa o mais extenso órgão do corpo. Apresenta uma superfície no indivíduo 

adulto que varia entre 1,50 m2 e 1,80 m2 e juntamente com o tecido subcutâneo (JÚNIOR, 

2001). 

A pele tem como função maior  e vital a conservação da homeostasia ( termorregulação, 

controle hemodinâmico, produção e excreção de metabólitos). Desempenha, ainda, função 

sensorial, através dos elementos do sistema nervoso situado na derme, e função de defesa 

contra agressões físicas, químicas  e biológicas, para a qual se destacam, pela sua importância, 

a ceratinização, o manto lipídico e o seu sistema imunológico. Não é demais chamar a atenção 

para o fato de que muitas vezes a pele é usada para manifestar condições psíquicas do 

indivíduo, além de ter conotações de ordem racial, social e sexual (AZULAY E AZULAY, 

2006) 

Segundo Tortora (2004), entre as numerosas funções da pele estão as seguintes: 

 Regulação da temperatura corporal: em resposta à elevada temperatura ambiental ou 

exercício extenuante, a evaporação do suor na superfície da pele auxilia a normalizar a 

temperatura corporal elevada. As alterações no fluxo sanguíneo na pele também 

auxiliam a regular a temperatura corporal. 

 Proteção: a pele cobre o corpo e fornece uma barreira que protege os tecidos 

subjacentes de abrasão física, invasão bacteriana, desidratação e radiação ultravioleta. 

 Sensação: a pele contém abundantes terminações nervosas e receptores que detectam 

os estímulos relacionados à temperatura, ao tato, à pressão e a dor. 

 Excreção pequenas quantidades de água, sais e vários compostos orgânicos 

(componentes da respiração) são excretados pelas glândulas sudoríparas. 

 Imunidade: certas células da epiderme (células de Langerhans) são componentes 

importantes do sistema imunológico, que expulsa os elementos invasores do corpo. 
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 Síntese de vitamina D: A exposição da pele à radiação ultravioleta auxilia na produção 

de vitamina D, uma substância que ajuda na absorção de cálcio e fósforo no sistema 

digestório, para a circulação sanguínea. 

 

2.1 Estrutura da Pele 

Estruturalmente a pele é constituída por duas camadas principais: a epiderme, camada 

superficial composta de células epiteliais intimamente unidas e derme, camada mais profunda 

composta de tecido conjuntivo denso irregular (GUIRRO  e GUIRRO, 2002). 

Segundo Azevedo (2005) funciona como uma unidade inter-relacionada, a epiderme e na 

derme, nas quais existem cinco redes  estruturais:fibras de colágeno, fibras elásticas,pequenos 

vasos sanguíneos,fibras nervosas, linfáticos. Essas redes são estabilizadas por pêlos e ductos 

das glândulas sudoríparas. 

 

2.1.1 Camada da epiderme 

A epiderme é a camada mais externa das principais camadas da pele, sua espessura varia entre 

cerca de 0,1 mm  nas pálpebras até 1mm nas regiões palmares e plantares.A epiderme é 

discretamente ácida, com pH médio de 5,5. A epiderme é recoberta por epitélio queratinizado, 

uma camada de células que migram para cima vindas da derme subjacente e morrem quando 

atingem a superfície. Essas células são continuamente geradas e substituídas. O epitélio 

queratinizado é sustentado pela derme e pelo tecido conjuntivo subjacente. Contém 

melanócitos (células que produzem o pigmento castanho chamado melanina)), que confere 

cor à pele, cabelo e pelos. Quanto mais melanina os melanócitos  produzirem, mais escura é a 

pele. A cor da pele varia de uma pessoa para outra, mas também pode variar de uma área da 

pele do corpo para outra. O hipotálamo regula a produção de melanina através da secreção do 

hormônio estimulante de melanócitos (MSH). Subdividida em camadas distintas. O nome de 

cada camada reflete sua estrutura ou sua função. As camadas de fora para dentro são 

(AZEVEDO, 2005): 

 Estrato córneo (camada córnea da epiderme) é a camada superficial de células mortas 

– camada da pele que está em contato com o meio ambiente. Essa camada tem um 

manto ácido que ajuda a proteger o corpo contra alguns fungos e bactérias. As células 

nessa camada se desprendem diariamente e são substituídas por células originadas da 

camada de baixo. Em doenças como eczema e psoríase, o estrato córneo pode se 

tornar anormalmente espesso, irritando as estruturas cutâneas e os nervos periféricos. 

 O estrato lúcido (camada clara de epiderme) é uma camada de células que formam um 

limite de transição entre o estrato córneo acima e o estrato granuloso abaixo. Essa 

camada é mais evidente em áreas onde a pele é mais grossa, como as plantas dos pés. 

Parece está ausente em áreas onde a pele é especialmente fina como nas pálpebras. 

Embora as células nesta camada não apresentem núcleos ativos, esta é uma área de 

intensa atividade enzimática que prepara as células para o estrato córneo. 

 Estrato granuloso (camada granular da epiderme) tem uma a cinco células de 

espessura e se caracteriza por células achatadas com núcleos ativos. Especialistas no 

assunto acreditam que esta camada ajude na formação de queratina. 

 Estrato espinhoso é a área na qual as células começam a se achatar à medida que 

migram em direção à superfície da pele. A involucrina, um precursor solúvel da 

proteína dos envelopes cornificados das células cutâneas, é sintetizada aqui. 
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 O estrato basal, ou estrato germinativo, tem apenas uma célula de espessura e é a única 

camada da epiderme na qual as células passam por mitose para formas novas células. 

O estrato basal forma a junção dermoepidérmica – a área onde a epiderme e derme se 

conectam. Protrusões desta camada (chamadas cristas epidérmicas ou cristas 

interpapilares) se estendem para derme, onde são rodeadas por papilas dérmicas 

vascularizadas. Esta estrutura sustenta a epiderme e facilita a troca de líquidos e 

células entre as camadas. 

 

2.1.2 Camada da derme 

A derme é a camada da pele, composta por fibras de colágeno e de elastina e por uma matriz 

extracelular, que colaboram para a força e elasticidade da pele. As fibras de colágeno 

atribuem à pele sua força e as fibras de elastina propiciam elasticidade. A rede de colágeno e 

elastina determinam as características físicas da pele. Além disso, a pele contém: vasos 

sanguíneos e linfáticos que conduzem oxigênio e nutrientes para as células e removem 

produtos residuais; fibras nervosas e folículo piloso, que contribuem para a sensibilidade, a 

regulação da temperatura e excreção e absorção através da pele, fibroblastos que são 

importantes na produção de colágeno e elastina. A derme é composta de duas camadas de 

tecido conjuntivo: a derme papilar, camada mais externa, é composta de fibras de colágeno e 

fibras reticulares que são importantes no processo de cicatrização das lesões. Os capilares da 

derme papilar trazem a nutrição necessária para a atividade metabólica Segundo (AZEVEDO, 

2005). 

 

2.1.3 Fibras colágenas 

São as mais frequentes do tecido conjuntivo, consisti em uma escleroproteína denominada 

colágeno, que proporciona o arcabouço extracelular para todos os organismos pluricelulares. 

Sem o colágeno, o homem ficaria diminuído a um amontoado de células. O colágeno é a 

proteína mais abundante do corpo humano, representando 30% do total das proteínas deste. 

Esta proteína representa 70% do peso da pele seca. Foram isolados e caracterizados cinco 

tipos de colágeno. Os mais conhecidos são os colágenos intersticiais do tipo I, II e III. O tipo 

I, principal constituinte da pele, tendão, osso e paredes dos casos, são sintetizados por 

fibroblastos, células do músculo liso e osteoblastos. O colágeno tem como função fornecer 

resistência e integridade estrutural a diversos tecidos e órgãos. A unidade protéica que 

polimeriza para formar as microfibrilas é o tropocolágeno, sendo que a polimerização do 

colágeno é particularmente dependente do equilíbrio eletrolítico da substância fundamental 

(GUIRRO E GUIRRO, 2002). 

 

2.1.4 Fibras elásticas 

São delgadas, sem estriações longitudinais, ramificando-se de forma semelhante a uma rede 

de malhas irregular. De cor amarelada, tem como principal componente a elastina, uma 

escleroproteína muito mais resistente que o colágeno e a microfibrila elástica, formada por 

uma glicoproteína especializada. Estas fibras cedem facilmente a trações mínimas, porém 

retornam facilmente a sua forma original, tão logo cessem as forças deformantes. Suportam 

grandes trações. A elastina é responsável pela elasticidade das fibras do tecido elástico, 

constituindo aproximadamente 4% do peso seco da pele e possuindo distensibilidade de 100 a 

140%. A tropoelastina é a precursora solúvel da elastina, é atraída por forças eletrostáticas 

negativas através de microfibrilas, para formar fibras elaunínicas. Há algumas situações 
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adquiridas de destruição das fibras elásticas, como a atrofia macular e as estrias que são 

atrofias lineares adquiridas, em que as fibras elásticas são escassas e a pele atrófica (GUIRRO 

E GUIRRO, 2002). 

 

2.2 Hipoderme 

Conhecida como tecido celular subcutâneo situa-se depois da derme e possui lóbulos de 

células adiposas. Representa importante reserva calórica para o organismo, além de funcionar, 

em certas regiões, como um coxim, impondo proteção contra traumas. Entretanto, não faz 

parte da pele em relação aos órgãos subjacentes, embora tenha a mesma origem da derme. 

Também chamada de tela subcutânea compõe-se em geral de duas camadas das quais a mais 

superficial é a chamada de areolar, que é composta por adipócitos globulares e volumosos, em 

disposição vertical, onde os vasos sanguíneos são numerosos e delicados. Inferiormente a 

camada areolar há uma lâmina fibrosa, de desenvolvimento conforme a região, que é a fáscia 

superficial ou subcutânea. Esta fáscia separa a camada areolar da camada mais profunda, a 

camada lamelar, sendo que nesta ocorre aumento de espessura e ganho de peso, com aumento 

de volume dos adipócitos, que chegam a invadir a fáscia superficialis. Na camada lamelar 

ocorre a maior mobilização de gorduras quando o indivíduo obeso inicia um programa de 

redução ponderal (FARIAS, JUNQUEIRA E CARNEIRO apud BONETTI, 2007) 

 

3. Estrias 

As estrias é uma afecção que têm sido estudada  há muitos anos, Roederer em 1773 fez o 

primeiro estudo científico em gestantes, Troisier e Menetrier em 1989, apresentaram as estrias 

como uma doença inócua e desfigurante. Em 1984, Unna desconfiou que fatores endógenos 

influenciariam as fibras elásticas do tecido conjuntivo, e em 1936, Nardelli pela primeira vez 

as chamou de estrias atróficas. Deste modo teve início a busca da fisiopatologia e tratamento 

das estrias (CARRAMASCHI apud BONETTI, 2007). 

Estria é considerada uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, algo sinuosa, em 

estrias de um ou mais milímetros de largura, no início são avermelhadas, depois 

esbranquiçadas e abrilhantadas (nacaradas). Também são raras ou numerosas, dispõem-se 

paralelamente umas as outras e perpendicularmente as linhas de fenda da pele, indicando um 

desequilíbrio elástico localizado, caracterizando, portanto, uma lesão da pele (GUIRRO & 

GUIRRO, 2002). 

Estrias de distensão são lesões cutâneas lineares, atróficas, bem definidas e secundárias a 

alterações do tecido conjuntivo. À luz de observações morfológicas e dados moleculares, 

estrias sugerem correlação entre perda da capacidade de síntese dos fibroblastos e alteração na 

estrutura do tecido conjuntivo, do colágeno, da elastina e das fibras de fibrilinas, com redução 

significativa na estria comparada com a pele normal (MAIA, 2009). 

Assim, as estrias aparecem como lesões eritemato-purpúricas que evoluem para alterações 

brancas e atróficas. Ainda podem ser consideradas cicatrizes resultantes da lesão dérmica dos 

tecidos de conexão, nas quais o colágeno cede em resposta às forças estressoras locais 

(MENDONCA, 2011). 

 

3.1 Etiologia  

A patogênese ainda não é inteiramente conhecida. Os estudos científicos reconhecem seu 

caráter multifatorial e vêm explanando os vários fatores sugeridos em sua origem. As 
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mudanças nas estruturas que aguentam forças tênsil e elasticidade geram um “afinamento” do 

tecido conectivo que, aliado a maiores tensões sobre a pele, produzem as estriações cutâneas 

(TOSCHI apud BONETTI, 2007). 

A etiologia das estrias é bastante controversa, assim sendo três teorias tentam justificá-la: 

teoria mecânica, teoria endocrinológica, teoria infecciosa (GUIRRO & GUIRRO, 2002). 

Apesar de a etiologia das estrias não ser bem compreendida, aceita-se que a combinação de 

estiramento mecânico da pele com fatores genéticos, com alterações endócrinas e, 

eventualmente, com secreção de relaxina durante a gravidez, isolados ou associados, tem 

papel significativo nas mulheres grávidas (MAIA,2009). 

Com base no estudo de Tancsik e Moraes (2009), explica-se a seguir os fatores da gênese das 

estrias: 

• Fatores genéticos: como história familiar, antecedentes pessoais e etnia podem estar 

relacionadas ao aparecimento de estrias. Ainda pode estar associadas ao surgimento de estrias 

a síndromes como Ehlers-Danlos, Marfan, displasia ectodérmica e striae distensae familiar 

autossômica dominante. 

• Fatores mecânicos: as estrias acontecem exclusivamente na pele em que o tecido 

conectivo é parcialmente maduro com uma quantidade crítica de colágeno com ligações 

cruzadas e colágeno imaturo “elástico”, que permite um grau de estiramento limitado e uma 

ruptura intradérmica parcial. Ainda é sugerido que as estrias sejam resultantes do rompimento 

das fibras elásticas devido às forças de tensão. No entanto, acredita-se que as estrias sejam o 

resultado de uma reação inflamatória inicial que determina a destruição de fibras elásticas e 

colágenas. O processo seria seguido de regeneração das fibras elásticas na direção imposta 

pelas forças mecânicas.  

• Fatores hormonais e bioquímicos na origem das estrias: participação de fatores 

hormonais é citado nos estudos sobre estrias, principalmente em relatos de caso relacionados 

a gestação, puberdade e uso de corticosteroides.Foi estudado a excreção urinária de 24 horas 

de 17-cetosteroides e esteróides, 17-cetogênicos em pacientes obesos. A maior excreção foi 

encontrada nas obesas que apresentavam estrias cutâneas (20,4 mg). Cerca de 78% das 

pacientes obesas com estrias apresentava aumento de 17-cetosteroides.Também notaram 

aumento significativo da expressão de receptores de andrógeno, glicocorticóide e, 

especialmente, estrógeno na pele com estrias recentes, comparativamente à pele sem estrias 

cutâneas. Ainda é atribuído à patogênese das estrias as alterações em componentes da matriz 

extracelular, incluindo fibrilina, elastina e colágeno. 

 

3.2 Sintomas das estrias 

O surgimento dos sintomas iniciais são variáveis, sendo que os primeiros sinais clínicos 

podem ser caracterizados por: prurido, dor (em alguns casos), erupção papular plana e 

levemente eritematosa (rosada). As estrias são denominadas nessa fase Inicial de rubras (striae 

rubrae). Na fase seguinte, onde o processo de formação já está praticamente estabelecido, as 

lesões tornam-se esbranquiçadas, quase nacaradas, sendo denominadas nessa fase de estria 

Alba (striae albae) (GUIRRO & GUIRRO, 2002). 

As estrias quanto a sua localização pode-se observar uma incidência maior nas regiões que 

exibem alterações teciduais como glúteos, seios, abdome, coxas, região lombossacral 

(corriqueiro em homens), podendo acontecer também em regiões pouco comuns como fossa 

poplítea, tórax, região ilíaca, antebraço e porção anterior do cotovelo (GUIRRO E GUIRRO, 
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2002). 

 

3.3 Característica histológicas da estrias 

Já de acordo com Karime  apud Bravin e kimura, 2007), por apresentar perda da elasticidade e 

da compactação, as estrias são classificadas como lesões, entretanto histologicamente são 

diferenciadas das lesões senis ou cicatrizes, porque nessas os fibroblastos se apresentam de 

forma estrelada e nas estrias atróficas a forma dos fibroblastos predominante é a globular. 

Então, são alterações histológicas totalmente distintas, não podendo ser comparada com 

nenhuma outra lesão dérmica. 

Segundo Guirro e Guirro (2002) a aparência das estrias pode variar em muitas situações, em 

algumas é uma lesão em depressão em outras apresentam mais elevada em relação ao nível da 

pele. O autor estudou o caso de um homem negro que apresentava elastose focal linear nos 

glúteos e coxas. Após um emagrecimento severo algumas estrias tornaram-se hipertróficas e 

outras permaneceram atróficas. Histologicamente as estrias novas apresentam escassês de 

fibras elásticas, posteriormente algumas mostraram um aumento marcante na espessura das 

fibras elásticas. Em outro estudo examinaram oito pacientes com estrias, cujos fatores 

desencadeantes foram a obesidade ou terapia por corticoide. Histologicamente foram 

encontradas predominantemente fibras elásticas finas nas lesões jovens, entretanto fibras 

elásticas espessas estavam presentes nas estrias antigas. 

O estudo da fisiopatologia das estrias é importante não somente para o desenvolvimento de 

métodos preventivos e terapêuticos mais eficazes, como para a melhor compreensão de 

alterações locais e sistêmicas relacionadas ao tecido conectivo (TANCSIK E MORAES, 

2009). 

 

3.4 Incidências das estrias 

As estrias atróficas são achadas em ambos os sexos, com predominância no feminino, 

principalmente a partir da adolescência. A maior incidência de estrias em meninas acontece 

entre doze e quatorze anos e nos meninos de doze a quinze anos. Raramente acontecem em 

crianças normais durante os primeiros cinco anos de vida. O momento de surgimento das 

estrias pode variar. Para Basak, elas ocorrem entre as idades de 10 a 16 anos para o sexo 

feminino e de 14 a 20 anos para o masculino, sendo que a incidência dentre desses grupos 

etários recomendam um intervalo de 21 a 72% para as meninas e de 6 a 40% para os meninos. 

Na mulher adulta saudável a incidência de estrias é 2,5 vezes mais frequente que no homem 

nas mesmas condições (GUIRRO & GUIRRO, 2002). 

Segundo Azulay e Azulay apud Bonetti (2007), a prevalência das estrias acontece na faixa 

etária dos 14 aos 20 anos (55-65% nas mulheres e 15-20% nos homens), ou seja, são cerca de 

3 a 6 vezes mais freqüentes no sexo feminino do que no masculino, no qual também são mais 

discretas. 

 

4. Abordagem terapêutica nas estrias 

O tratamento de estrias é desafiador e estabelece disciplina e persistência por parte do cliente. 

O sucesso no tratamento de estrias jovens é maior quando comparado ao tratamento de estrias 

antigas (VANZIN e CAMARGO, 2011). 

O efeito do tratamento da estria é enorme, desde que controlada as variáveis, 

contemporizando o número de sessões conforme a cor da pele, idade, tamanho. De modo 
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óbvio o resultado pode modificar em diferentes indivíduos. Este fato está situado na 

capacidade reacional de cada indivíduo, levando em conta de que se deve realizar uma boa 

avaliação anterior, excluindo-se as contraindicações (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

O tratamento de estrias tem por finalidade suprimir o tecido fibroso, substituindo-o por 

células novas, restabelecendo a elasticidade e a aparência saudável da pele. Em geral, esse 

tratamento abrange a utilização de peeling e esfoliantes químicos, que tem por fim hidratar e 

estimular a produção de matriz extracelular por manifestar um “processo inflamatório local” 

além de cooperarem positivamente para a diminuição da aspereza normalmente apresentada 

na superfície dessas estrias. De todos os esfoliantes o ácido glicólico é um dos que mais 

estimulam a cicatrização das estrias (VANZIN e CAMARGO, 2011). 

Segundo Gorzoni (2011),há vários tratamentos específicos que podem ser feitos contra as 

estrias a carboxiterapia é uma outra opção. A carboxiterapia trata-se de uma técnica que usa 

aplicação de gás carbônico na pele por meio de agulhas bem finas. Após ser injetado, o gás 

carbônico estimula a circulação, dilata os vasos e contribui para a produção de colágeno. 

No tratamento das estrias a eletroterapia tem mostrado resultados expressivos, já que tem 

como finalidade a promoção do aumento do número de fibroblastos na região acometida, a 

gênese de novos vasos sanguíneos e a normalização da sensibilidade dolorosa.Para tanto 

pode-se utilizar a corrente galvânica que promove um processo inflamatório agudo para haver 

a regeneração do tecido estriados.Dessa maneira, o estímulo da corrente, juntamente com o 

estímulo físico da agulha, desencadeia essa resposta inflamatória localizada gerando um 

processo de reparação tecidual com consequente fechamento das estrias. Esse processo 

inflamatório gerado através da corrente galvânica utilizada nos aparelhos de eletroacupuntura, 

também é gerado pelo estímulo físico da agulha no momento de sua inserção, que é 

introduzida a nível subepidérmico. É a partir da resolução desse processo inflamatório que 

ocorre a regeneração das estrias atróficas resultando em bons resultados da área afetada 

(WHITE et al., 2007,BORGES et al., 2007, NAKANO e YAMAMURA,2005 apud BRAVIN 

e KIMURA, 2007). 

Segundo Guirro e Guirro (2002) a massagem é utilizada no tratamento das estrias atróficas, 

com o objetivo principal de melhorar a absorção de produtos específicos. Sendo assim,um 

recurso que pode ser utilizado como complementação de outros tratamentos, melhorando a 

circulação e a penetração de produtos, todavia não de forma isolada. 

Ainda que não haja evidências comprovadas de que a hidratação da pele por meio de 

cosméticos possa prevenir o aparecimento de estrias, mas a hidratação parece auxiliar na 

prevenção (GUIRRO e GUIRRO apud BONETTI, 2007). 

Para amenizar as estrias o primeiro passo é manter a pele hidratada. Os cremes mais indicados 

são os que contêm proteína de ureia, avelã e uva, pois permitem que as células absorvam mais 

água.O líquido mantém as camadas cutâneas mais profundas da pele bem hidratadas, o que 

auxilia  a prevenir o surgimento das estrias. Cremes à base de silicone são capazes de reter a 

umidade natural das células.Outras opções ficam a cargo de cremes à base de raffermine, 

derivado de soja que age como firmador da estrutura molecular da derme; e de liftiline,a gente 

tensor corporal e facial antiflacidez extraído do trigo.Por fim, também pode ser empregado o 

sk-influx, substância similar à estrutura lipídica da pele. Outra medida eficaz são peelings 

com ácido retinóico e glicólico,que promovem a descamação da pele, tornando as estrias mais 

lisas e superficiais (GORZONI, 2011). 

Segundo Souza, Cavalcante Jr. e Arruda apud Bonetti (2007), supõe-se que os hábitos 

alimentares inadequados, a falta de atividade física e a própria constituição orgânica 

colaboram  para o advento das estrias. Assim determinadas propostas para a prevenção das 
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estrias são: eatabelecer uma dieta adequadas rica em fibras e proteínas; exercitar-se 

periodicamente, obedecer a ficha de controle de atividades físicas, uma vez que, a sobrecarga 

de exercícios físicos pode ocasionar rompimento das fibras por causa do aumento excessivo 

da massa muscular;  monitorar a parte hormonal e identificar outros fatores determinantes, 

caso exista predisposição genética; ingerir bastante líquidos, pois a água auxília a eliminar as 

toxinas orgânicas e resíduos metabólicos celulares. 

 

5. Microdemoabrasão 

A microdermoabrasão é um tipo de esfoliação mecânica e foi inventada na Europa. O 

aparelho de microdermoabrasão possui um vácuo eletrônico potente e a abrasão é obtida 

pulverizando microcristais de dióxido de alumínio, na superfície da pele. Os equipamentos de 

microdermoabrasão consistem em motores internos, mangueira, filtros e caneta aplicadora. As 

mangueiras e caneta aplicadora precisam estar secas para que os cristais possam fluir 

perfeitamente. Use apenas os cristais indicados pelo fabricante. (STANDARD, 2011). 

Para Borges (2009), a microdermoabrasão é um recurso esfoliantes e pode ser usado pelo 

fisioterapeuta por se constituir em técnicas de peeling mecânico de caráter superficial 

(epidérmico), logo, sem caráter lesivo a estruturas nobres da pele (anexos da pele). 

Guirro e Guirro (2002) explicam que os vários níveis de abrasão envolvem diferentes 

profundidades da pele e, consequentemente, diferentes respostas: 

• Nível 1 - superficial, atinge apenas a epiderme, ocasionando um eritema. 

• Nível 2- intermediário, atinge a epiderme e parte da derme, ocasionando uma 

hiperemia e edema. 

• Nível 3 – profundo, atinge todas as camadas da derme, ocasionando um sangramento 

associado a outros sinais. 

O autor acima esclarece que a atuação do fisioterapeuta se limita ao nível um, pois aplicações 

mais profundas requerem a uso de fármacos com finalidades anestésicas, antimicrobianas e 

analgésicas, cujo procedimento não cabe ao fisioterapeuta. Deste modo, a microdermoabrasão 

apresenta caráter regenerativo, baseado em uma lesão promovida por agentes físicos. 

Apresenta a vantagem de possuir tecnologia não invasiva e não cirúrgica a 

microdermoabrasão (peeling de cristal), devido à sua técnica peculiar de remover células 

envelhecidas, estimular a produção de células jovem e novo colágeno. Por isso, é uma medida 

de tratamento fisioterápico interessantes para as estrias (MENDONCA, 2011). 

O uso da microdermoabrasão gera uma esfoliação da pele, geralmente por meio de um 

sistema que lança um fluxo de microcristais na pele através de vácuo controlado. Existem 

vários níveis de abrasão, que se relacionam a diversos fatores: nível de sucção, movimento e 

velocidade das manobras, tempo de exposição, número de repetições na mesma área e 

também o tipo de pele (GUIRRO e GUIRRO, 2002). 

Segundo Vanzin e Camargo (2011) a microdermoabrasão pode ser empregada para suavizar 

as seguintes condições: danos causados pelo sol, pigmentação, comedões abertos e fechados, 

linhas de expressão e rugas, poros dilatados e pele espessa (STANDARD, 2011). Em 

domicílio, o cliente poderá utilizar formulações hidratantes que são preventivas no surgimento 

de novas estrias. 

 

5.1 Contraindicação 
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A experiência exerce um papel fundamental em criar um resultado positivo com o aparelho de 

microdermoabrasão. A técnica de aplicação, a taxa de fluxo do cristal e a pressão do vácuo 

colaboram com o sucesso do tratamento. A microdermoabrasão não deve ser muito agressiva, 

para não causar desconforto. Quando a pele começar a mostrar eritema ou vermelhidão, isso 

sugere cautela no procedimento (STANDARD, 2011). 

A microdermoabrasão está contraindicada nas lesões tegumentares seguidas de processo 

inflamatório. Em relação às precauções devem ser levadas em importância, tais como: evitar a 

exposição solar 48 horas antes e após cada sessão; controle com o uso de cosméticos ou 

cosmecêuticos à base de ácidos, evitando-se uma grande sensibilização epidérmica, exceto 

sob indicação e rigoroso acompanhamento médico; usar qualquer técnica de peeling ou de 

produtos ceratolíticos, cuidados nas peles negras, grande fragilidade capilar, hemangiomas, 

sensibilidades ou alergias (BORGES, 2010). 

O uso impróprio da microdermoabrasão pode acarretar hipo e hiperpigmentação, além de 

poder gerar sensibilização da pele. Qualquer procedimento forte de esfoliação requer a 

abstinência do sol e o uso diário de protetor solar. A microdermoabrasão não é recomendada 

para pele sensível, com telangiectasia, com rosácea ou de clientes com predisposição a 

problemas de pigmentação (STANDARD, 2011). 

 

6. Discussão 

Alguns autores consideram as estrias como sendo sequela irreversível. Já Arnold Jr, Odom e 

James a, afirmam que não há tratamento efetivo para as estrias. Entretanto, ultimamente 

encontramos técnicas efetivas e seguras no tratamento tanto das estrias eritematosas quanto 

das estrias albas. Embora os resultados por vezes não alcancem um total desaparecimento das 

lesões, sem dúvida algumas terapêuticas atuais em muito colaboraram para melhores 

resultados e satisfação dos pacientes (AZULAY & AZULAY, KEDE E SABATOVICH apud 

BONETTI, 2007). 

As estrias são uma atrofia da pele, por rápido estiramento de maneira retilínea, sinuosa,nela 

ocorre atrofia da epiderme,com limite dermoepidermico retificado (KEDE e SABATOVICH, 

2004).Estrias nada mais são do que um tipo de sintomatologia apresentada pela pele em 

estado de atrofia, esta explicada pela redução da atividade dos fibroblastos na fabricação de 

matriz extracelular de boa qualidade e ruptura das fibras já existente (VANZIN e 

CAMARGO, 2011). 

As estrias são ditas atróficas pelas características que apresentam, já que atrofia é a redução 

de espessura da pele,decorrente da diminuição do número de seus elementos,e é representada 

por adelgaçamento, pregueamente, secura, menor elasticidade,rarefação dos pelos (GUIRRO 

e GUIRRO,2002). 

Em função dos resultados encontrados nas literaturas os autores concordam que sobre o 

surgimento de estrias cutâneas, podem estar envolvidos os fatores genéticos, como história 

familiar, antecedentes pessoais e etnia.  

Segundo Gorzoni (2011),os fatores que determinam as estrias são predisposição genética e 

fatores hormonais.Mas outros aspectos podem contribuir para seu aparecimento, como fase 

puberal,gravidez, musculação excessiva,ganho e perda rápida de peso. 

Ainda que alguns autores descrevam as estrias cutâneas como uma espécie de estiramento ou 

distensão da pele, com perda ou ruptura das fibras elásticas na região acometida, outros 

ressaltam que as estrias não aparecem com frequência sobre a pele acima de tumores 

abdominais, ascites, hemorragias extensas ou grandes hérnias. A despeito de numerosos 
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estudos, a causa do surgimento das estrias ainda permanece obscura. Rosenthal sugeria quatro 

mecanismos etiológicos na sua formação: desenvolvimento insuficiente do tegumento, 

compreendendo deficiência de sua propriedades elásticas; rápido estiramento da pele; 

alteração endócrina; e outras causas, possivelmente tóxicas (TANCSIK E MORAES, 2009). 

No sexo feminino as localizações mais frequentes das estrias são nádegas, abdômen e mamas, 

enquanto no sexo masculino, prevalecem no dorso, região lombossacra e parte externa de 

coxas. Há, no entanto, uma grande variante na distribuição bem como no acometimento de 

outras regiões como raiz dos membros superiores, axilas e tórax. Pode-se afirmar que as 

estrias surgem perpendicularmente ao eixo de maior tensão da pele e que seguem a grosso 

modo, as linhas de clivagem da pele (linhas de Langer) (AZULAY E AZULAY E KEDE E 

SABATOVICH apud BONETTI, 2007). 

O mecanismo fisiopatológico das estrias é incerto, mas pode estar relacionado com 

estiramento da pele, que causa lesão nas microfibrilas das fibrilinas, as quais, nas mulheres 

mais jovens, poderiam ser mais frágeis e, portanto, mais susceptíveis a ruptura. Todavia, 

investigações futuras são necessárias para evidenciar se a pele mais jovem contém menos 

fibrilinas ou uma forma menos resistente destas, com consequente predisposição à formação 

de estrias ao seu estiramento, sugerindo que o aumento da idade materna pode ser fator 

protetor (MAIA,2009). 

Segundo Toschi, Milani et al  apud Bonetti (2007), as colorações das estrias modificam de 

acordo com a sua fase evolutiva. É considerado um processo de natureza estética, uma vez 

que gera incapacitação física ou alteração da função cutânea.O tratamento das estrias varia 

conforme a evolução. Aplicação de substâncias tópicas deve ser específica para cada fase. 

Sendo assim, um método muito utilizado para o tratamento da estria madura é a aplicação de 

corrente galvânica filtrada. 

O dye laser 585nm vem sendo empregado para tratamento de cicatrizes hipertróficas, 

quelóides e estrias. O emprego de medicamentos tópicos também são usados. Para a tretinoína 

tópica, em concentrações de 0,05% a 0,1% em creme, causa uma melhoria das estrias 

recentes, possivelmente pelo seu efeito sobre a diminuição da atividade da colagenase e 

aumento da produção de mucopolissacarídeos. Deve- se lembrar que seu emprego durante a 

gravidez está contraindicada, mesmo que os riscos de teratogenia não tenha sido 

estabelecidos. O também utilizado ácido glicólico, em concentrações de até 20% e a vitamina 

C tópica de 5 a 15% são sugeridos no tratamento das estrias albas com melhoria tanto na 

aparência e textura cutânea bem como no comprimento e largura das estrias 

(MAIO,AZULAY E AZULAY, KEDE E SABATOVICH APUD BONETTI,2007) 

É empregada a microdermoabrasão (peeling de cristal), ou seja, esfoliação física no 

tratamento de estrias. A literatura indica que a microdermoabrasão se apresenta como uma 

técnica de esfoliação não cirúrgica, passível de controle e que pode se executada de forma não 

invasiva, removendo células envelhecidas, estimula a produção de células jovens e novo 

colágeno (BORGES,2010). Esse procedimento se caracteriza pela aplicação direta de um 

equipamento mecânico causador de pressão negativa e pressão positiva simultâneas, em que 

consistir em jatear microgrânulos de óxido de alumínio, quimicamente inertes, sobre a 

superfície cutânea, realizando movimentos com a ponteira de forma linear e no sentido vai-e-

vem, agredindo as bordas das estrias, para atenuar o degrau existente no local. A paciente 

deve ser orientada quanto ao uso do filtro solar, e a não exposição da área tratada ao sol após 

a aplicação (GUERRAe BURKLE, 2009). 

A microdermoabrasão é somente um método mecânico de esfoliação, os cuidados diários e o 

uso adequado impedem reparo desnecessário no aparelho. O fluxo constante e uniforme dos 

cristais proporciona um tratamento uniforme e eficiente. Os cristais devem fluir apenas até a 
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superfície da pele. Evite respirar os cristais ou deixá-los entrar nos olhos ou nariz 

(STANDARD, 2011). 

O peeling de cristal é o tratamento mais popular nos Estados Unidos.Com essa técnica é 

possível remover células mortas e,assim,regenerar a pele do rosto, que ganha textura macia e 

delicada.A esfoliação progressiva da superfície cutânea é feita por microcristais que removem 

as células mortas e estimulam a produção de colágeno e elastina,deixando a pele mais fina.O 

número de sessões depende da avaliação do cliente,podendo varias de três a dezembro.É 

utilizado no tratamento de estrias, fotoenvelhecimento e rugas finas (GORZONI, 2011). 

 

7. Metodologia 

Foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de livros e publicações de periódicos 

indexados (SciELO ,MEDLINE, LILACS,),  que focalizavam o Efeito do microdermoabrasão 

com peeling de cristal na terapêutica das estrias. Utilizou-se como palavras-chaves: 

microdermoabrasão, estrias, fisioterapia. 

 

Conclusão 

Estrias são caracterizadas por bandas de tecido atrófico na pele que, primeiramente são 

vermelhas e com o passar do tempo, torna-se brancas. As regiões mais comuns acometidas 

são abdome, nádegas, coxas, região inguinal. Os fatores que determinam as estrias são 

predisposição genética e fatores hormonais. Mas, outros aspectos podem contribuir para seu 

aparecimento, como fase puberal, gravidez, musculação excessiva, ganho e perda rápida de 

peso.  

Todos os autores estudados  mostram algumas terapêuticas utilizadas para o tratamento das 

estrias como: a eletroterapia, a massagem, o laser  e a terapia medicamentosa.Sendo também 

empregado para o tratamento das estrias  a microdermoabrasão (peeling de cristal), ou seja, 

esfoliação física.  

Com este estudo, conclui-se que o uso da microdermoabrasão provoca uma regeneração e 

uma melhora na textura da pele, consequentemente um progresso na melhora do aspecto das 

estrias.Sugere-se novos estudos sobre a utilização da microdermoabrasão em estrias, pois há 

poucas literaturas abordando essa temática. 
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