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RESUMO 

Atualmente a busca incansável pela beleza vem crescendo cada vez mais, 

independente de classe social e estilo de vida. Uma das disfunções que mais levam 

os clientes as clinica de estética é a acne e suas cicatrizes. A acne é uma afecção 

dermatológica que atinge o folículo pilossebáceo de algumas áreas do corpo, sendo 

bastante frequente em adolescentes. A microdermoabrasão faz uma esfoliação 

progressiva na superfície cutânea, removendo células queratinizadas e estimulando 

a produção de colágeno e elastina, promovendo uma pele mais fina e macia e 

consequentemente melhora na aparência das cicatrizes de acne. Trata-se de um 

estudo bibliográfico. A presente pesquisa bibliográfica tem como objetivo relatar os 

benefícios da microdermoabrasão em cicatrizes de acne.  

   

INTRODUÇÃO 

A epiderme é constituída por sistema ceratinocitico, composto por células 

epiteliais denominadas queratinocitos responsáveis pelo corpo da epiderme e seus 

anexos, pelas unhas e glândulas (AZULAY, 2007). 

A glândula sebácea é um dos anexos da epiderme, e tem função de secretar 

o sebo. Devido ao seu mau funcionamento causa a acne (AZULAY, 2007). 

            A acne resulta de uma alteração no padrão de ceratinização da unidade 

pilossebácia na qual o material ceratinoso torna-se mais denso e bloqueia a 

secreção de sebo, causando uma inflamação denominada de  pápula, pústula e 

nódulo.  A ruptura e a inflamação intensa causam as cicatrizes (WOLF; JOHNSON, 

2011). 

A acne pode deixar seqüelas na pele como cicatrizes hipertróficas e 

hipotróficas. (PINNELL. ET. AL, 1995). 

As cicatrizes são resultados de alguma lesão inflamatória e estão associadas 

a um aumento ou diminuição do colágeno (PLEWIG; KLIGMAN, 2000). 

Um dos tratamentos estéticos indicados para melhorar a aparência dessa 

disfunção é a microdermoabrasão ou peeling de diamante destinado a uniformização 

da pele (PINNELL. ET. AL. 1995). 

O processo de microdermoabrasão produzirá uma renovação celular da capa 

córnea da epiderme (GUIRRO; GUIRRO, 2002). 

 

OBJETIVO 



Este estudo teve como objetivo verificar a ação da microdermoabrasão peeling de 

diamante na cicatriz de acne. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde a pesquisa foi elaborada com a leitura 

de livros e trabalhos científicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa se iniciou com uma leitura detalhada do material bibliográfico, onde 

foram analisados e selecionados os pontos mais importantes para a interpretação e 

realização do estudo bibliográfico. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

A microdermoabrasão permite a homogeneização tecidual, pelo linchamento 

de suas extremidades e incremento proteico da região depressiva; esse fato é 

alcançado devastando-se a borda da cicatriz. O resultado é a sensação de uma pele 

renovada visivelmente mais delgada e suave ao tato (BORGES, 2006). 

Devido ao linchamento proporcionado pela microdermoabrasão, ocorre uma 

regeneração da epiderme, sendo assim ela é constantemente renovada por meio da 

multiplicação das células da camada basal (MICHALANY; MICHALANY, 2002). 

Certificou-se nesse trabalho que os benefícios da microdermoabrasão, mais 

conhecido como pelling de diamante em cicatrizes de acne, visto que estudos 

bibliográficos apontam que a microdemoabrasão realiza a homogeneização do 

tecido cicatricial, realizando a regeneração da epiderme, aumentando a atividade 

proteica e consequentemente deixando as cicatrizes menos visíveis e próximas a 

textura do tecido normal.  
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