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1. RESUMO 

As estrias são lesões cutâneas lineares visíveis que se dispõem 

paralelamente umas às outras, podendo ser raras ou numerosas. A carboxiterapia é 

um método invasivo que utiliza o gás carbônico, gerando um processo inflamatório, 

acelerando a produção de fibroblastos, colágeno e elastina, renovando a pele e 

levando ao desaparecimento das estrias. O presente estudo trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica e tem como objetivo verificar o uso e benefícios da 

carboxiterapia no tratamento de estrias. A carboxiterapia estimula a formação de 

novas fibras colágenas, trazendo benefícios como melhora da microcirculação 

vascular, promovendo uma vasodilatação e aumento da drenagem veno-linfática. 

2. INTRODUÇÃO 

As estrias são alterações cutâneas indesejáveis, definidas como cicatrizes 

lineares visíveis que se dispõem paralelamente umas às outras, podendo ser raras 

ou numerosas, indicam uma lesão na pele, decorrente do desequilíbrio elástico 

localizado (VINADÉ et al., 2O14). 

Segundo os autores, há evidências que o seu aparecimento seja multifatorial 

e não somente fatores mecânicos e endocrinológicos. Cita-se ainda predisposição 

genética e familiar. 

Conforme Ponte (2013) podem se classificar como rosadas, atrofias e 

nacaradas. Inicialmente são eritematosas ou violáceas, podendo ser nessa fase 

discretamente elevadas devido ao processo inflamatório, o que justifica a queixa de 

prurido, com o tempo adquirem uma tonalidade branco-nacarada (AZULAY et al., 

2011). 

A maior incidência e prevalência se dá no sexo feminino, principalmente 

entre os 12 aos 14 anos. Na mulher a incidência de estrias é de 4 a 6 vezes mais 

frequente que no homem (GUIRRO; GUIRRO, 2004; AZULAY et al., 2011). 

Conforme Domingues e Macedo (2006), Borges (2010) a carboxiterapia é 

uma técnica invasiva estética, que realiza um trauma mecânico obtido pelas 

punturações da agulha, somada ao microdeslocamento da pele ocorrido pela infusão 

do gás carbônico.  

A carboxiterapia consiste na administração do anidro carbônico (também 

conhecido como gás carbônico ou C02), um gás não tóxico, não embólico, presente 



no metabolismo celular, através de injeção hipodérmica no tecido subcutâneo direto 

nas áreas afetadas. Este gás tem como objetivo promover uma vasodilatação 

periférica, melhora da oxigenação tecidual e potencialização do efeito Bohr. 

(BORGES, 2010; PACHECO, 2011; FARIAS; MEIJA, 2014).  

A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio depende do pH do meio,  a acidez 

estimula a liberação de oxigênio diminuindo assim esta afinidade. O aumento da 

concentração de dióxido de carbono (CO2) no meio abaixa a afinidade por oxigênio 

(O2), ocorrendo liberação de O2 para os tecidos e captação da molécula de CO2, que 

será transportada e eliminada pela expiração, caracterizando efeito Bohr (BORGES, 

2010). 

Nas estrias a carboxiterapia provoca um processo inflamatório local, levando 

ao aparecimento de leve edema e hiperemia, ocorre um processo de reparação 

tecidual que melhora a circulação e oxigenação dos tecidos, aumentando a 

capacidade de replicação de fibroblastos, consequentemente a produção de fibras 

colágenas e elásticas na pele estriada (DOMINGUES; MACEDO, 2006; PONTE, 

2013). 

3. OBJETIVOS 

Realizar levantamento bibliográfico sobre o uso e benefícios da 

carboxiterapia no tratamento de estrias, com a finalidade de fornecer conhecimento 

teórico científico para auxiliar os profissionais da área fisioterapia dermato-funcional.  

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, consultando as bases de dados 

Bireme, Lilacs, Medlaine, Pubmed, Scielo e Livros, no período de 2004 a 2014. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A presente pesquisa iniciou-se com uma leitura detalhada do material 

bibliográfico, depois realizado uma leitura exploratória de todo material selecionado, 

procedendo a uma leitura seletiva e posteriormente a leitura analítica e interpretativa 

de todo material bibliográfico. 

Frente à literatura pesquisada, observou poucas informações sobre o 

assunto carboxiterapia no tratamento de estrias o que despertou-nos o interesse em 

abordar a presente temática neste artigo, explorando os assuntos tais como: estria, 

carboxiterapia, uso e benefícios da carboxiterapia nas estrias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Observou-se que a carboxiterapia é um recurso utilizado no tratamento das 

estrias, pois a mesma visa à neocolagenase, diminuição da flacidez, melhora da 

microcirculação vascular, promovendo uma vasodilatação e aumento da drenagem 

veno-linfática.  

Estudos comprovam que o uso da Carboxiterapia nas estrias leva a um 

aumento da espessura da derme, evidenciando a estimulação da neocolagenase e 

uma evidente reestruturação das fibras colágenas. A aplicação da carboxiterapia nas 

estrias tem como resultado uma importante diminuição no seu comprimento, largura, 

coloração e aspecto cicatricial, independente do seu tempo de existência ou da 

coloração da mesma.  
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