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Resumo 

O uso do carbox em estrias é um procedimento inovador no tratamento da patologia inserida, 

estimulando o metabolismo a reagir de forma mais rápida as intervenções dermato 

funcionais. Neste sentido este artigo tem por objetivo geral analisar a utilização do carbox 

como tratamento para estriais, além de especificamente identificar as alterações funcionais 

do corpo humano após o procedimento de uso de carbox no tratamento de estrias; verificar 

as vantagens físicas a partir do uso do carbox no tratamento de estria; e, apresentar os 

recursos do carbox que podem ser utilizados para tratamento e prevenção dessas patologias. 

A metodologia utilizada na confecção deste artigo utilizou-se somente da pesquisa 

bibliográfica como fonte de pesquisa, buscando na literatura existente os subsídios 

necessários para o entendimento da questão como um todo. Desta forma, esta pesquisa se 

justifica pela extrema necessidade de verificar a questão da utilização do carbox, como 

técnica dermato funcional e seus pressupostos no tratamento de estrias a partir de uma 

análise das vantagens e desvantagens como sintoma de uma dinâmica estruturada.     

Palavras-Chave: Estrias; carbox; dermato funcional.     

1. Introdução 

A estria é um pequeno sulco, linha, traço ou aresta na superfície do corpo, ou seja, é uma 

ruptura das fibras elásticas que dão sustentação a camada intermediária da pele, formada por 

colágeno e elastina. Sua forma de tratamento é o uso de hidratação diária e o uso de cremes, 

além da várias formas de tratamento estético que tendem a diminuir e a eliminar este 

processo. Dentre estes tratamentos estéticos destaca-se o uso de técnicas dermato funcional 

que é um tipo de técnica cujos efeitos terapêuticos agem diretamente nas disfunções de ordem 

estética, como as estrias buscando a reabilitação das funções, já que a técnica abrange a 

atuação das funções dermatológicas de cada indivíduo, agregando ainda o conhecimento 

sobre a qualidade da aplicação dessas funções. O uso do carbox é um procedimento estético 

não cirúrgico que se aplica com a injeção de gás sob a pele para a eliminação da celulite, 

estrias, gordura localizada, flacidez da pele e também para estimular o crescimento do cabelo. 

É um tratamento simples de grande utilidade. Com isso esta pesquisa teve como objetivo 

geral analisar a utilização do carbox como tratamento para estriais, além de especificamente 

identificar as alterações funcionais do corpo humano após o procedimento de uso de carbox 

no tratamento de estrias; verificar as vantagens físicas a partir do uso do carbox no tratamento 

de estrias; e, apresentar os recursos do carbox que podem ser utilizados para tratamento e 

prevenção dessas patologias. 

Desta forma, esta pesquisa justifica-se pela extrema necessidade de verificar a questão da 

utilização do carbox, como técnica dermato funcional e seus pressupostos no tratamento de 

estrias a partir de uma análise das vantagens e desvantagens como sintoma de uma dinâmica 

estruturada.  
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Assim, no trabalho com a saúde, especialmente a prática diária das profissões envolvidas na 

área, a tomada de decisões importantes é cotidiana e exige conhecimentos técnico, consciente 

e científico coerentes. Com o avanço técnico-científico, muitos métodos, técnicas e 

tratamentos são criados e disponibilizados para os mais diversos casos na área da saúde.  

Nesse sentido, buscaram-se meios para formalizar e assegurar a eficiência, eficácia e validade 

dos métodos, técnicas e tratamentos. Essa formalização surgiu como um meio sistematizado 

para avaliar e qualificar as inúmeras informações em saúde e tornar a prática clínica melhor 

organizada, permitindo que os profissionais encontrem em locais adequados às informações 

classificadas conforme determina a legislação. Essas práticas se referem ao uso consciente das 

melhores condições de tratamento para o atendimento de pacientes individualmente. Hoje, a 

multiplicidade de intervenções, cada uma delas com diferentes potenciais de benefício, risco e 

custo estão exigindo respostas mais seguras, baseadas em investigações sistematizadas sobre 

questões clínicas específicas.  

Do ponto de vista acadêmico este trabalho se justifica pela necessidade de apresentar um 

estudo delimitado unicamente no papel do fisioterapeuta com especialização em dermato 

funcional no tratamento de estrias com o uso do carbox. Do ponto de vista social, o que 

justifica o trabalho são o crescimento da importância do atendimento da medicina de 

recuperação e as dificuldades que os seus profissionais têm em mensurar suas ações.  Assim, 

o trabalho de pesquisa busca conhecer a eficácia do tratamento fisioterápico no universo de 

portadores de estrias, pois a importância de ser estender à qualidade de vida dos mesmos é de 

extrema relevância social visto que as doenças desse tipo constituem uma importante causa de 

problemas estéticos. 

A metodologia empregada foi o da pesquisa bibliográfica no sentido de buscar na literatura os 

pressupostos básicos para a formatação do trabalho, de forma clara, objetiva e didática, sendo 

necessário que os instrumentos bibliográficos sejam apresentados de forma consistentes.  

Desta forma, este artigo está dividido em três partes, além desta introdução e da parte 

conclusiva. A primeira apresenta as estrias como patologia; a segunda apresenta o uso do 

carbox em tratamentos de saúde e, a terceira parte apresenta a utilização do carbox 

exclusivamente nas estrias como técnica dermato funcional.  

 

2. Referencial teórico 

2.1 Estrias  

As estrias são pequenas listras que aparecem no corpo humano de forma inevitável, ou seja, é 

algo absolutamente natural que segue a definição de Campos (2008, p. 33) “é um sulco, traço, 

aresta que se forma na pele, geralmente nas coxas do ser humano de forma estética 

geralmente que destoa do natural”. A descrição de Campos (2008) se coaduna perfeitamente 

com a descrição de Medeiros (2005, p. 56):  

As estrias são rupturas das fibras elásticas que sustentam a camada intermediária da 

pele, formada por colágeno e elastina (responsáveis pela sua elasticidade e 

tonicidade). Não são exclusivas, podem afetar tanto pessoas do sexo feminino como 

do sexo masculino, geralmente na idade adulta, ou adolescente em estado de 

gravidez.  

 

Surge no corpo humano causado pelo denominado efeito sanfona, ou seja, pessoas que 

emagrecem e engordam de forma contínua e rápida, causando um rompimento das fibras 

elásticas que tem dificuldades de adaptação rápida a esse processo de efeito sanfona. 
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Também, as estrias são causadas por crescimento rápido, ou seja, a passagem da idade de 

criança para adolescente segue um ritmo bem mais rápido o que se transforma em um 

problema para as fibras elásticas que acabam se rompendo causando a existência de estrias. 

Outro fator causal de estrias no corpo humano é oriundo de tempestades hormonais, ou seja, 

quando acontece um desequilíbrio hormonal, em maior ou menor intensidade, a pele tem 

dificuldade de se adequar, sendo desta forma caracterizado o rompimento das fibras elásticas, 

em função da desadaptação a produção de hormônio em pequena ou grande escola. Também, 

as estrais podem ser causadas pelo excesso de exercícios físicos, ou seja, quando se pratica 

exercícios além dos limites impostos pelo corpo, isso pode causar desconforto na pele, e o 

respectivo rompimento das fibras elásticas. A gravidez, também pode causar estrias, pela 

necessidade de elasticidade da pele que pode sofrer rompimentos em função da nova realidade 

vivida pelo corpo. Por fim, problemas de ressecamento de pele podem causar estrias, em 

função da ausência de hidratação na pele, já que esta necessita ser hidratada para manter seus 

níveis normais. O ressecamento da pele pode causar o rompimento de suas fibras elásticas, 

justamente pela ausência de hidratação (MENDES, 2008).  

 

 

Figura 1 – Pele desitrada, Fonte: Medeiros (2008, p. 56)  

Desta forma conforme Figura 1, muitas são as causas da presença de estrias no corpo. 

Medeiros (2008, p. 56) assim se manifesta sobre as causas do aparecimento de estrias no 

corpo:  

 

Muitas são as causas do aparecimento de estrias no corpo, mas a principal delas é 

sem dúvida a ausência de hidratação, já que todas as suas outras são decorrentes 

desta, como o processo de emagrecimento rápido demais, a gravidez, o crescimento 

rápido, o desequilíbrio hormonal, etc. Assim, as estrais são decorrentes de vários 

processos, mas fundamentalmente pela ausência de hidratação na pele.  

 

Como se pode observar, pelas palavras do autor em voga, a hidratação da pele é fundamental 

para que as estrias, não aparecem de forma mais contundente, já que as outras causas são 

decorrentes da ausência da hidratação da pele (SANTANA, 2012).   

Assim, a forma mais correta de evitar as estrias é decorrente de processos de hidratação da 

pele para que sejam repostas substâncias importantes como o colágeno e elastina. O colágeno 

é a proteína que é o principal constituinte orgânico dos tecidos conjuntivos, cartilaginosos e 

ósseos, que pela ação do calor converte-se em gelatina, sendo um importante componente 

orgânico do tecido da pele, que ao não ser corretamente hidratado causa problemas, como a 

estrias. Já a elastina é a substância que causa elasticidade, ou seja, a propriedade do corpo que 

lhes permite recuperar sua forma quando cessa a causa que dela se desviou (ANDRADE, 

2013). .  
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Essa hidratação pode ser realizada com o uso de cremes, diários, que possam estes 

componentes em sua composição, no sentido da prevenção da existência de estrias, no sentido 

de fornecer subsídios hidratantes a estrutura cutânea (pele), já que essa estrutura cutânea 

possui sim colágena e elastina, mas de forma completamente dissociada dos componentes 

orgânicos normais (FONSECA, 2012).    

 

 

Figura 2 Estrias brancas, Fonte: Pinto (2010, p. 62) 

Dentre os tratamentos mais utilizados para estrias brancas, como mostra a Figura 2 está o uso 

do laser que é uma técnica moderna que busca hidratar a pele com a vaporização no sentido 

de buscar uma nova organização dos colágenos e da elastina. Pinto (2010, p. 62) fala do uso 

do laser de forma didática:  

 

O uso do laser no tratamento de estrias é uma técnica bastante nova e muito 

utilizada, já que tem o objetivo de favorecer a hidratação da pele com a ingestão de 

água pelo processo de vaporização, com a função básica de promover a recuperação 

de colágenos e elastina na pele, recuperando as funções primordiais da cutânea.    

 

O autor infere que o uso do laser é uma técnica moderna cuja principal finalidade é o da 

hidratação da pele pelo método de ingestão de água na mesma com a utilização do laser, 

processo esse que segundo o autor facilita a recuperação cutânea.  

Outra forma de tratamento da presença de estrias é o denominado dermoabrasão que se 

caracteriza por uma forma de lixamento da pele com objetivo de eliminar toda a camada 

superficial, onde se localiza a estria, com o objetivo de promover a cicatrização do local, cuja 

função primordial é promover a produção de colágeno e elastina. Segundo Soares (2009, p. 

45) “esse é um processo pouco usual em função da necessidade de enorme capacidade para 

promover o lixamento correto, já que pode causar desconforto na cutânea da pessoa 

acometida de estrias”, ou seja, é necessário muito cuidado a realizar tal procedimento, que em 

vez de cicatrizar pode causar escoriações diversas (LIMA, 2010).     

Outra forma de tratamento é o uso de cremes ou géis que tenham como base em sua 

composição o ácido retinóico ou alfa-hidroxi-ácidos (AHA), cuja principal função é de 

acelerar a renovação celular, ou seja, formar novos colágenos e elastina no corpo. Mas é um 

tratamento bem mais demorado, cujos resultados só começam a aparecer em um ano e, a 

pessoa submetida a este tipo de tratamento tem que evitar ficar exposta aos raios solares. 

Segundo Medeiros (2008, p. 58) “é uma forma de tratamento pouco usual, em função dos 

efeitos colaterais, impostos pela exposição ao sol, que acaba por prejudicar o processo como 

um todo” (PACHECO, 2012).   

A lipoaspiração, também pode se usada como tratamento para as estrias, pois é um 

procedimento de aspiração da gordura superficial na região onde não há estrias provoca a 

produção de colágeno da pele, melhorando sua elasticidade. O problema que se trata de um 

procedimento cirúrgico Segundo Pinheiro (2012, p. 1). 
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A lipoaspiração é uma cirurgia para retirar o excesso de gordura e de flacidez do 

corpo. Ela é especialmente indicada para quem perdeu muito peso ficando com a 

estética feia, com visual muito prejudicial à beleza natural do corpo humano.   

 

Segundo o autor em voga, a lipoaspiração é um procedimento de ação estética para a correção 

de flacidez. È um procedimento estético de correção da flacidez como forma de recuperação 

estética da região afetada, ou seja, é um cirurgia plástica como forma de reparação do dano 

causado pelo excesso de gordura. Sua ação no tratamento de estrias tem por objetivo uma 

melhoria na harmonia na região afetada com a produção de colágeno e elastina de modo a 

corrigir algo que seja motivo de desconforto para o paciente (COIMBRA, 2012).  

Também pode ser usado o tratamento da pele pelo método de lixamento feito com o Skin 

Lifting, um aparelho italiano que produz um tipo de peeling mais aprofundado, ou 

dermoabrasão, devido à ação abrasiva de um jato de microcristais de óxido de alumínio. Sua 

função primordial é eliminar de forma bem mais branda as camadas superficiais da epiderme, 

o que produz a produção de colágeno o que tem por consequência a formação de uma nova 

pele (DANTAS, 2012).  

Por fim, o uso do carbox, assunto que será tratado mais adiante.  

2.2 Anatomia da pele  

A pele é um órgão flexível e auto regenerativo que reveste e molda o corpo, atuando como 

uma barreira protetora que previne a penetração de irritantes e alérgenos do ambiente e que 

evita a perda de água do organismo, mantendo a homeostase interna, protege fisicamente os 

órgãos internos, limita a passagem de substancias e contribui para a manutenção da 

temperatura corporal e da pressão sanguínea, possui duas camadas epiderme e derme (KEDE, 

2004). 

O limite entre a epiderme e derme é irregular e a espessura da epiderme varia com a região 

cutânea, sendo mais espessa nas regiões palmo-plantares, as células da epiderme, chamadas 

queratinócitos, estão dispostas nas camadas basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea 

(BORGES, 2006). 

A pele possui três sistemas de proteção contra a radiação solar: a camada córnea, a secreção 

sudorípara e a melanina, onde, a pigmentação da pele decorre de um estimulo nos melanócitos 

que produzem a melanina (GUIRRO E GUIRRO, 2004). 

Além disso, possui a permeabilidade cutânea, que é a capacidade que a pele tem de deixar 

passar, seletivamente, certas substancias em função de sua natureza química ou de 

determinados fatores, a epiderme é praticamente impermeável a todas as substancias não 

gasosas, e essa é uma característica de sua função protetora, se não fosse assim, seria possível 

provocar fenômenos de sensibilização pela aplicação de algumas substancias, ou seria fácil à 

penetração de microorganismos através da barreira que é a pele (REBELLO, 2004). 

2.3 Classificação da pele 

A avaliação da pele sadia e a sua interpretação correta servem para que o dermatologista 

possa orientar seu paciente nos cuidados mais adequados com a sua aparência, aprender como 

cuidar da pele sã é de grande importância do ponto de vista da medicina preventiva, pois 

assim se podem evitar diversas desordens cutâneas desde a xerodermia até os epiteliomas 

(KEDE, 2004). 
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A cosmitria é a ciência e a arte que se ocupa do cuidado e melhora das características estéticas 

da pele sadia, o exame cosmiátrico da pele deve ser feito em relação a basicamente quatro 

pontos: hidratação, lubrificação, grau de envelhecimento e pigmentação (KEDE, 2004). 

A classificação cosmiátrica é pele eudérmica ou normal de textura lisa, suave e flexível, 

seborréica ou oleosa que é untuosa e brilhante devido o aumento das secreções sebáceas e 

sudoríparas, geneticamente determinadas, alípica muito fina seca a custa de produção sebácea 

insuficiente, apresenta telangectasias e tendência à rosácea, desidratada se deve a um grau de 

embebição inferior ao normal, hidratada é lisa, viçosa, de consistência elástica, agradável ao 

toque, mista ou combinada caracteriza-se pela associação de áreas seborréicas com áreas seca 

ou normal, (KEDE, 2004). 

2.4 Carboxiterapia 

A carboxiterapia é um procedimento estético de característica intervencionista não cirúrgico 

que se fundamenta na aplicação de injeções de gás na pele com objetivo de eliminar 

problemas oriundos da mesma, como as celulites, estrias, gordura localizada, flacidez da pele. 

Também tem como objetivo fundamental proceder ao crescimento do cabelo. É uma forma de 

intervenção muito simplória e com grande eficiência no sentido de estimular o metabolismo 

celular, sem o sentido de agredi-lo.  

Segundo Mendes (2009, p. 3):  

 

È uma forma de intervenção não cirúrgica de grande eficiência em problemas da 

pele, agindo de forma rápida e muito eficaz, sem necessariamente agredir o 

organismo, apenas estimula-o a reagir diante de coisas indevidas devidas que são 

oriundas de ocorrência que atingem o metabolismo.   

O uso do carbox acontece coma aplicação de várias injeções de dióxido de carbono (CO2) sob 

a pele para alcançar fins estéticos, ou seja, seu principal objetivo é recuperar as formas 

estéticas originais, no sentido da recuperação da circulação celular e a oxigenação dos tecidos. 

Segundo Mendes (2009, p. 3)  

 

A sua aplicação é ampla e, quando aplicado no rosto, aumenta a produção de 

colágeno. Nas nádegas, reduz a celulite, já no couro cabeludo, estimula o 

crescimento dos fios de cabelo, e, na gordura localizada, destrói as células de 

gordura. 

 

As principais prerrogativas do uso do carbox são:  

1 - Celulite 

2 – Estrias  

3 - Gordura localizada  

4 – Flacidez  

5 - Crescimento capilar 

Também pode ser utilizada no pós-operatório da lipoaspiração, como forma de ajuda na 

recuperação do metabolismo celular.  

O grande efeito colateral do uso do carbox, segunda a literatura se dá ela presença da dor, já 

que quando da aplicação do gás sob a pele essa reage de forma muito rápida, ou seja, acontece 

um deslocamento da mesma, o que causa a existência de dor. Também pode ocorrer sensação 
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de dormência ou de ardência durante a aplicação e, pequenos hematomas ao final da 

aplicação. 

Como recomendação médica para a aplicação do carbox, se faz necessário que várias sessões 

sejam programadas para tal intento, já que não se pode começar com aplicações muito fortes, 

pois a existência da dor pode determinar a cessação do tratamento, por isso recomenda-se que 

se comece com pequenas doses de aplicação de gás, para que o paciente se acostume.   

Outras contraindicações para o uso do carbox são 

1 - Alergia na pele 

2 - Obesidade  

3 – Gravidez  

4 - Herpes na região  

5 – Gangrena  

6 - Acne na região  

7 – Urticária  

8 – Angioedema  

9 - Infecção local  

10 – Epilepsia 

11 - Distúrbios psiquiátricos  

12 – Doença cardíaca ou pulmonar 

Essa contraindicações está diretamente ligada a problemas infecciosos na pele e a problemas 

congênitos que podem causar problemas caso o carbox seja, aplicado. Justamente por ser um 

procedimento de correção estética simples, suas indicações são somente para problema de 

ordem estética, sem a proeminência de outros problemas.     

Não existe um número padrão de aplicação, esse varia de acordo com cada caso, sendo 

necessário uma avalição geral do paciente e seus objetivos para determinar quantas seções 

serão necessárias para o alcance do objetivo.  

 

 

Aplicação do carbox 

Fonte: Mendes (2009)/Google.com 

3. Metodologia  

A pesquisa teve caráter de pesquisa bibliográfica, pois, trabalhou apenas com material 

produzido por autores que se ocupam do tema, com base em livros, revistas e redes 

eletrônicas (VERGARA 2001, p. 30).  



 8 

Os dados foram coletados por meio de fichamentos em livros, revistas e material eletrônico 

que tratam do tema.  

A análise dos dados foi realizada a luz dos procedimentos utilizados pela análise de conteúdo 

conforme preceitua Moraes (1994, p. 79) já que na pesquisa social, dois aspectos merecem 

atenção do pesquisador: as diversas fases do desenvolvimento das pessoas (não objeto do 

trabalho) e, o estudo das condições no período de 1994 a 2012 que a tornem mais eficientes e 

mais fáceis.   

4. Resultados e discussão  

4.1 O uso do carbox nas estrias   

Três (3) tipos de estrias ocorrem no corpo humano, segundo Mendes (2009, p. 4) as 

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

largas. As vermelhas os arroxeadas tem tratamento mais rápido, pois sua cor indica que o 

sangue continua circulando no local, o que facilita a intervenção estética de forma mais 

eficiente. As brancas, sejam elas superficiais e estreitas ou profundas e largas, são mais 

difíceis de tratar em função da ausência ou da dificuldade de circulação no local, o que 

provoca certamente a necessidade de uma intervenção mais radical e rigorosa.  

Uma das técnicas de maior eficiência hoje é o uso do carbox, tanto para estrias brancas como 

para as vermelhas com resultados animadores, segunda literatura. Mendes (2009, p. 5) 

informa que:     

 

A carboxiterapia é eficaz no combate às estrias, eliminado completamente as estrias 

que ainda apresentam-se arroxeadas, rosadas ou avermelhadas, contudo, a técnica 

consegue diminuir o tamanho, a largura e a espessura das estrias brancas deixando-

as menos evidentes. 

 

Como se podem observar nas palavras do autor supracitado os resultados são diferentes, 

embora eficientes, no uso do carbox. Para as estrias vermelhas acontece a total eliminação da 

patologia, enquanto para as estrias brancas acontece uma redução da sua incidência. Isso 

ocorre em função de nas estrias vermelhas ou arroxeadas a circulação está presente, enquanto 

nas brancas ela é muito diminuta ou não existe, o que dificulta a ação do carbox. 

Segundo Mendes (2009, p. 6) 70% dos pacientes que trataram de estrias via carbox, 

conseguiram resultados muito bons a partir da 5ª seção, com redução de 80% de sua 

incidência sob a pele no caso de estrias brancas e, 100% de redução da incidência sob a pela 

em casos de estrais vermelhas ou arroxeadas.  

Os resultados aprestados por Mendes (2009, p. 7) estão expressos no quadro abaixo:  

 

Número de seções Tipo de estrias e resultados após aplicação do carbox  

 Vermelhas ou arroxeadas Brancas 

1ª seção Redução de 10% Redução de 2% 

2ª seção Redução de 20% Redução de 5% 

3ª seção Redução de 45% Redução de 15% 
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4ª seção Redução de 70% Redução de 45% 

5ª seção Redução de 100% Redução de 80% 

6ª seção Não houve necessidade de 

aplicação 

Manteve os 80% de redução 

7ª seção Não houve necessidade de 

aplicação 

Manteve os 80% de redução 

8ª seção Não houve necessidade de 

aplicação 

Manteve os 80% de redução 

9ª seção Não houve necessidade de 

aplicação 

Manteve os 80% de redução 

10ª seção Não houve necessidade de 

aplicação 

Manteve os 80% de redução 

Fonte: Mendes (2009, p. 7) 

 

Como se pode observar no quando ilustrativo apresentado por Mendes (2009), as estrias 

vermelhas ou arroxeadas desapareceram da pele dos pacientes após a 5ª seção, não sendo 

necessário à continuação do tratamento, enquanto que no caso das estrias brancas, elas não 

despareceram por completo, nem após a 10ª seção, reduzindo sua incidência na pele em 80%, 

mas continuando prevalente sua existência.  

Isso ocorre justamente pela presença muito pequena de circulação, sendo ouso do carbox uma 

forma de estimular a circulação com a aplicação de gás, mas no caso das estrais brancas o 

tratamento não é totalmente eficaz, pelo menos, nas primeiras 10 seções. Outros tratamento 

são mais eficientes para a eliminação das estrias brancas, dependendo da formatação da pele, 

como em alguns casos o uso de cremes especiais ou caseiros, cuja eficiência não é objetivo 

deste trabalho.   

4.2 Casos clínicos de aplicação do carbox 

Mendes (2009, p. 8-13) apresenta alguns casos clínicos específicos da aplicação do carbox. 

1) caso - C.M. de 19 anos, sexo feminino, solteira, estudante. Com queixa principal pele 

lipídica. Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a cosméticos, 

corrente elétrica e tração mecânica. A mesma não possui propensão a quelóide, nem distúrbio 

endócrino-metabólico, ou, síndrome de ovários policísticos, no momento não faziz uso de 

medicamentos e não se expõem ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick 

III, cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I e II, sem 

presença de rugas ou flacidez tissular. Possui uma pele espessa e hidratada com presença de 

nevus e milium, nunca fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. A 

mesma não faz uso de protetor, e nunca fez algum procedimento estético facial, não utiliza 

cosméticos específicos para o seu tipo de pele. As estrias são vermelhas ou arroxeadas e se 

localizam na região abdominal, sendo tratadas com carbox em 5 seções, desaparecendo 

totalmente, apesar da existência de acnes, o procedimento muito eficaz.    
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2) caso - E.S.S. de 27 anos, sexo masculino, solteiro, trabalhador da área de refrigeração. Com 

queixa principal pele lipídica. Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui 

alergia a cosméticos, corrente elétrica e tração mecânica. O mesmo não possui propensão a 

quelóide, nem distúrbio endócrino-metabólico, no momento não fazia uso de medicamentos e 

não se expõem ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick IV, cor de pele 

variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I e II, sem presença de rugas ou 

flacidez tissular. Possui uma pele espessa e hidratada com presença de nevus, nunca fez 

nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. Possuir de estrias brancas na 

região da coxa foi submetido a 8 seções com redução de 75% de suas estrais.  

3) caso - A.R. de 18 anos, sexo feminino, solteira, estudante. Com queixa principal acne. 

Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a cosméticos, corrente 

elétrica e tração mecânica. A mesma não possui propensão a quelóide, nem distúrbio 

endócrino-metabólico, ou, síndrome de ovários policísticos, no momento não faz uso de 

medicamentos e costuma expor se ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo 

Fitzpatrick III, cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I e II, 

sem presença de rugas ou flacidez tissular. Possui uma pele espessa e hidratada com presença 

de nevus e milium, nunca fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. 

Estrias brancas na região da coxa, com uso de 6 seções e redução de 80% da incidência das 

mesmas. 

4) aso - J.O.A. de 31 anos, sexo feminino, casada, estudante. Com queixa principal acne. 

Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a cosméticos, corrente 

elétrica e tração mecânica. A mesma não possui propensão a quelóide, nem distúrbio 

endócrino-metabólico, ou, síndrome de ovários policísticos, no momento não faz uso de 

medicamentos e não se expõe ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick II, 

cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I e II, sem presença 

de rugas ou flacidez tissular. Possui uma pele espessa e hidratada com presença de nevus e 

melasma nas regiões mentoniana, frontal, malar e nasogeniano, nunca fez nenhum 

procedimento ou tratamento para alterações faciais. Estrais do tipo vermelha ou arroxeada na 

região da coxa, com aplicação de 5ª seções e redução de 100% da incidência das estrias.  

5) caso - B.S.T. de 19 anos, sexo feminino, solteira, estudante. Com queixa principal acne. 

Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a cosméticos, corrente 

elétrica e tração mecânica. A mesma não possui propensão a quelóide, nem distúrbio 

endócrino-metabólico, ou, síndrome de ovários policísticos, no momento faz uso de 

anticoncepcional há sete meses e não se expõem ao sol com frequência. Fototipo de pele 

segundo Fitzpatrick III, cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne 

grau I e II, sem presença de rugas ou flacidez tissular. Possui uma pele espessa e hidratada 

com presença de nevus, nunca fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações 

faciais. Estrias do tipo vermelha ou arroxeada com aplicação de 5ª seções e redução de 100% 

das mesmas.  

6) caso - L.N.G. de 35 anos, sexo masculino, casado. Com queixa principal pele lipídica. 

Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a cosméticos, corrente 

elétrica e tração mecânica. O mesmo não possui propensão a quelóide, nem distúrbio 

endócrino-metabólico, no momento não faz uso de medicamentos e não se expõem ao sol com 

frequência. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick III, cor de pele variante, sem presença de 

hirsutismo, presença de acne grau I, rugas atróficas presentes na região periorbicular e sem 

flacidez tissular. O mesmo possui uma pele espessa e hidratada com presença de nevus, nunca 

fez tratamento ou procedimento para nenhuma alteração facial. Estrias do tipo vermelha ou 

arroxeada na região glútea, com aplicação de 5 seções e redução de 100% das mesmas.  
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7) caso - J.B.P. de 22 anos, sexo feminino, solteira, estudante.  Com queixa principal 

melasma. Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a 

cosméticos, corrente elétrica e tração mecânica. A mesma não possui propensão a quelóide, 

nem distúrbio endócrino-metabólico, ou, síndrome de ovários policísticos, no momento não 

faz uso de medicamentos e não se expõem ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo 

Fitzpatrick IV, cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I, sem 

presença de rugas ou flacidez tissular. Possui uma pele espessa e hidratada com presença de 

nevus, milium e melasma na região glabelar e periorbicular consequência da exposição solar, 

nunca fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. Paciente com estrias 

brancas na região glútea e tratamento realizado em 10 seções com redução de 80% da 

incidência das mesmas.  

8) caso - J.N.C.S. de 43 anos, sexo masculino, solteiro que trabalha como atendente. Com 

queixa principal pele lipídica. Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui 

alergia a cosméticos, corrente elétrica e tração mecânica. O mesmo não possui propensão a 

quelóide, nem distúrbio endócrino-metabólico, no momento não faz uso de medicamentos e 

não se expõem ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick V, cor de pele 

variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I, rugas atróficas presentes na 

região glabelar, frontal e periorbicular, sem flacidez tissular. O mesmo possui uma pele 

espessa e hidratada com presença de nevus, milium e melasma na região frontal e 

nasogeniano, nunca fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. Paciente 

com estrias vermelhas ou arroxeadas na região do abdômen com aplicação do carbox em 5 

seções com objetivo de eliminar as estrais o que ocorre em 100%.  

9) caso - J.N.L. de 19 anos, sexo feminino, solteira, estudante. Com queixa principal acne. 

Paciente não fuma e consome bebida alcoólica ocasionalmente. Não possui alergia a 

cosméticos, corrente elétrica e tração mecânica. A mesma possui propensão a quelóide, não 

possui problemas de distúrbio endócrino-metabólico, ou, síndrome de ovários policísticos, no 

momento faz uso de anticoncepcional há dois anos, não se expõem ao sol com frequência. 

Fototipo de pele segundo Fitzpatrick III, cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, 

presença de acne grau I e II, sem presença de rugas ou flacidez tissular. Possui uma pele 

espessa e hidratada com presença de nevus e milium e melasma na região malar e região 

nasogeniano, nunca fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. Paciente 

com estrais brancas na região do abdômen submetido a 10 seções de aplicação do carbox, 

com redução de 80% da incidência das mesmas.  

10) caso - M.L. de 30 anos, sexo feminino, solteira, estudante. Com queixa principal acne. 

Paciente não fuma e nem consome bebida alcoólica. Não possui alergia a cosméticos, corrente 

elétrica e tração mecânica. A mesma não possui propensão a quelóide, nem distúrbio 

endócrino-metabólico, possui síndrome de ovários policísticos, no momento não faz uso de 

medicamentos e se expõem ao sol com frequência. Fototipo de pele segundo Fitzpatrick IV, 

cor de pele variante, sem presença de hirsutismo, presença de acne grau I e II, com presença 

de rugas dinâmica na região nasogeniano não possui flacidez tissular. Possui uma pele espessa 

e hidratada com presença de nevus, milium, efélides e melasma na região nasogeniano, nunca 

fez nenhum procedimento ou tratamento para alterações faciais. Paciente com estrais 

vermelhas ou arroxeada na região glútea submetida a 10 seções com redução de 100% da 

incidência da estrias.  

Os casos clínicos relatados por Mendes (2009) seguiram a seguinte ordem:  

 1 - Avaliação da pele através da ficha de anamnese e a lupa;  

2 - Higienização da pele no sentido de eliminar as impurezas e resíduos; 
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3 - Esfoliação utilizando em géis e cremes, sabonetes ou loções, eliminar as células mortas e 

aumentam a permeabilidade cutânea; 

4 - Vapor de ozônio, por meio do vapor quente provoca vasodilatação periférica 

favorecendo a dilatação dos óstios; 

5 – Aplicação do carbox 

5. Conclusão  

Muitas são as causas do aparecimento de estrais no corpo humano tornando-se uma patologia 

da pele que atinge homens e mulheres sem escolher nenhum gênero especifico e nenhuma 

características de formação física para atingir. Podem ser vermelhas ou arroxeada ou brancas, 

no caso das brancas podem ser pequenas ou grandes. O que as diferencia é a existência da 

circulação na região atingida.  

Várias formas de tratamento são muito eficazes, como o uso de cremes especiais e caseiros e 

outras formas. Mas destaca-se atualmente o uso do carbox, que é uma técnica de aplicação de 

gás carbônico na região afetada com enormes resultados práticos na redução da incidência da 

patologia na pele, sendo que essa redução atinge 100% dos casos das estrias vermelhas ou 

arroxeadas e 80% dos casos das estrias brancas.   

Desta forma este artigo teve como objetivo geral analisar a utilização do carbox como 

tratamento para estriais, chegando à conclusão que se trata de uma técnica muito eficiente no 

tratamento de estrais, principalmente nas vermelhas ou arroxeadas que se reduzem em até 

100%, conforme aponta a pesquisa.  

Teve como objetivos específicos identificar as alterações funcionais do corpo humano após o 

procedimento de uso de carbox no tratamento de estrias, o que não foi verificado nenhuma 

alteração, sendo somente percebido a existência de dor na hora da aplicação do carbox; 

verificar as vantagens físicas a partir do uso do carbox no tratamento de estria, o que foi feito 

com a apresentação dos casos clínicos dispostos na literatura observando-se que as vantagens 

são inúmeras com redução muito grande da incidência das estrias no corpo humano; e, 

apresentar os recursos do carbox que podem ser utilizados para tratamento e prevenção dessas 

patologias, o que foi feito com a apresentação das técnicas de uso carbox a partir avaliação da 

pele através da ficha de anamnese e a lupa; higienização da pele no sentido de eliminar as 

impurezas e resíduos; esfoliação utilizando em géis e cremes, sabonetes ou loções, eliminar as 

células mortas e aumentam a permeabilidade cutânea; vapor de ozônio, por meio do vapor 

quente provoca vasodilatação periférica favorecendo a dilatação dos óstios; e, aplicação do 

carbox. 
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