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                                A ação da Carboxiterapia na cicatrização 

Resumo 

Com o objetivo de acelerar o tempo de recuperação de um tecido lesado,como 

cicatrização de úlceras, a Fisioterapia dispõe de diversas tecnologias e técnicas.  

Terapia a Laser em baixa intensidade,são técnicas eficazes e amplamente 

utilizadas. A Carboxiterapia é uma técnica recentemente utilizada por 

fisioterapeutas,mas com largo uso médico na cicatrização.Os efeitos da 

carboxiterapia são decorrentes da hiperoxigenação que a mesma proporciona. 

Assim,o objetivo deste estudo será verificar a eficácia da Carboxiterapia na 

cicatrização da pele e tecidos subcutâneos. 

Introdução 

A Fisioterapia Dermato Funcional ganha seu espaço e se torna essencial na 

área estética e dermatológica, com técnicas mecânicas, elétricas e manuais que 

auxiliam estimulando o processo da cicatrização de úlceras,cirurgias plásticas, 

mastectomia,aspectos tegumentares,atuando também na estética facial e corporal, 

que tem como objetivo o bem estar físico e mental.( Milani, 2006) 

O tratamento Fisioterápico tem como objetivo auxiliar na recuperação de um 

tecido lesado,e para isso existem técnicas e aparelhos que facilitam esse processo 

tais como:Laser de baixa intensidade e a Carboxiterapia. 

A Carboxiterapia teve seu inicio em meados de 1930, onde utilizavam banhos 

secos de gás carbônico (CO²) para fins terapêuticos.Recentemente a Carboxiterapia 

ganhou espaço também na estética como:gordura localizada,tratamento de 

estrias,flacidez, fibroedema gelóide (celulite) e para tratamento de cicatrização, onde 

se estimula a vascularização tecidual. A Carboxiterapia é uma técnica onde é 

aplicado um gás carbônico (CO²),injetado no tecido subcutâneo,desencadeando 

uma inflamação naquela região, trazendo a melhora da circulação sanguínea,a 

cicatrização do tecido e a oxigenação tecidual ( Scorza e Borge , 2008). 

Em 2012, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO) normatizou e assegurou aos fisioterapeutas o uso da Carboxiterapia em 

Dermatofuncional.Observa-se que o uso da Carboxiterapia pela Fisioterapia é 

recente, sendo importante a pesquisa do seu grau de eficácia, técnicas de aplicação 

e indicações específicas para uma melhor orientação aos profissionais.  

Objetivos 



 O objetivo principal deste estudo será verificar a eficácia da Carboxiterapia na 

cicatrização da pele e tecidos subcutâneos. 

 Os objetivos secundários serão: 

- conhecer os efeitos diretos e indiretos da Carboxiterapia na cicatrização de pele e 

tecido subcutâneo; 

- identificar as técnicas de aplicação eficazes na cicatrização; 

- quais as principais indicações e contra-indicações da Carboxiterapia; 

- eficácia e uso de Carboxiterapia em cirurgias plásticas estéticas; 

          Metodologia 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura de livros e artigos cientificosa 

sobre o tema.Serão pesquisados trabalhos publicados nos últimos 10 anos, de 

língua portuguesa, espanhola e inglesa.As bases de dados pesquisadas serão: 

pubmed, scielo e lilacs.  

Desenvolvimento 

Em uma lesão tecidual pode haver regeneração e cicatrização A cicatrização 

é o processo em que as células lesadas não são substituídas por células 

parenquimatosas,mas por tecido fibroso,formando a cicatriz.Já a regeneração o 

tecido é reconstituído como o anterior antes de lesado,não deixando cicatriz.O 

processo cicatricial inclui as seguintes fases:fase inflamatória(exudativa),fase 

proliferativa(regenerativa) e fase de remodelação(maturação).(Junqueira e 

Carneiro,2004) 

O tratamento Fisioterápico tem como objetivo auxiliar na recuperação de um 

tecido lesado, e para isso existem técnicas e aparelhos que facilitam esse processo 

tais como:Laser de baixa intensidade e a Carboxiterapia. 

Damante e Marques (2008)  mostraram que o Laser  em baixa intensidade 

auxilia no processo de cicatrização, contribuindo na proliferação na atividade celular, 

no aumento na síntese de DNA e na produção do colágeno.Em humanos 

apresentou uma melhora das ulceras persistentes e na diminuição da dor. 

Carboxiterapia caracteriza-se para uso terapêutico do gás carbônico 

medicinal, onde é 99% de pureza, o aparelho liga-se a um cilindro de ferro por meio 

de um regulador de pressão do gás e é injetado por via de um equipo (sonda) com 

uma agulha pequena (agulha insulina) onde aplica-sena região a ser tratada,obtendo 

como efeito uma vasodilatação periférica,melhorando a oxigenação tecidual.O 

método é seguro,e não traz nenhum efeito colateral,uma vez que o metabólito 



aplicado faz parte do organismo humano.Quando aplicado através da agulha o gás 

no tecido subcutâneo,o organismo por meio de uma “resposta” provoca uma 

inflamação que ira desencadear a proliferação de vasos sanguíneos e de 

fibroblastos,obtendo assim,uma reconstituição do tecido lesado e a cicatrização 

(Borges, 2010).O gás carbônico (CO²) se torna um poderoso catalisado que pode 

auxiliar no processo bioquímico do nosso organismo.Se tornando um vasodilatador 

que aumentará o fluxo sanguíneo no local onde será aplicado .O gás aplicado no 

tecido lesado, promove um certo “deslocamento “ das estruturas da pele,gerando 

uma inflamação que produzirá a reparação tecidual como consequência,um estimulo 

da produção de fibroblasto,obtendo efeitos positivos no processo da cicatrização 

(Borges, 2010) 

A carboxiterapia é uma técnica de estratégia terapêutica , para muitos 

pacientes que apresentam quadro de prejuízo vascular,ou lesões cutâneas que 

envolve os mecanismos de hipóxia .A hipóxia inibi e diminui a proliferação de 

fibroblastos.A aplicação é indicada para estimular a cicatrização e também em 

cicatrizes já presentes, suavizar seus aspectos.(Paganini, 2011) 

Resultados preliminares 

Através de argumentações em teses apresentadas, o estudo segue em 

andamento para possíveis conclusões de que a Carboxiterapia é eficaz no processo 

de cicatrização. 
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