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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento cutâneo é um processo lento, gradativo e natural que 

acomete as pessoas ao longo de suas vidas. Caracteriza-se por alterações que 

ocorrem no organismo, podendo assim desencadear dois fatores distintos: o 

envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco. O primeiro, também 

chamado de cronológico, é o desgaste natural do próprio organismo causado pela 

idade, assim chamado de relógio biológico. A pele, por exemplo, perde sua 

elasticidade, tornando-se mais fina e flácida, por conta das células que diminuem a 

sua capacidade de renovação, e os fibroblastos, que reduzem a produção de 

colágeno e elastina. Já o envelhecimento extrínseco da pele, ou foto 

envelhecimento, é causado por fatores ambientais e aparece em áreas fotoexpostas 

devido à exposição excessiva às radiações solares, potencializando o surgimento de 

rugas e manchas (HARRIS, 2009). 

O sol é um dos fatores que acelera o envelhecimento cutâneo e atinge as 

camadas da pele, causando assim alguns danos, pois há penetração dos raios 

ultravioleta (UV): os ultra violeta A (UVA), que são responsáveis pelos bronzeados; 

os ultra violeta B (UVB), que geram um estado patológico provocado por exposição 

demorada ao sol intenso, e são detidos pela camada córnea. 20% chegam ao corpo 

mucoso e 10% ao ápice das papilas dérmicas e são esses 10% que intervêm na 

formação de rugas e manchas; já os UVA atravessam a epiderme, e 20% atingem a 

derme (PARIENTI, 2001). 

Esta exposição excessiva à radiação solar pode causar dois tipos de 

manchas, as discromias, que consistem em alterações na pigmentação da pele, 

podendo ser ocasionadas por diversos fatores como alterações hormonais, 

envelhecimento, alergias, inflamações e exposição solar. Classificam-se em dois 

tipos: a hipocromia, que apresenta pouca pigmentação, ou seja, é representada por 

manchas mais claras do que a coloração normal da pele, e a doença mais comum é 

o vitiligo; e a hipercromia, que apresenta excesso de pigmentação, uma produção 

exagerada de melanina. São diversos tipos de doenças, mas entre elas estão o 

melasma, efélides, lentigo e mancha senil (GONCHOROSKI; CÔRREA, 2005). 

As manchas senis são manchas de cor castanho claro, escuras ou negras, 

encontradas nas mãos, braços, antebraços, face e no dorso das mãos. Ocorrem 
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devido a ação cumulativa do sol na pele, provocando assim um acumulo de 

melanócitos e aparecem em pessoas da terceira década de vida ou que tenham pele 

clara. Para tratar essas manchas são encontradas várias técnicas, como ácido 

retinóico e o ácido glicólico, peelings com substancias químicas, laser e luz intensa 

pulsada (STEINER, 2012). 

A luz intensa pulsada (LIP) é uma luz filtrada, incoerente, policromática e não 

colimada, e suas principais cores emitidas são amarelo, verde, vermelho e azul, 

além do infravermelho. Atinge dois níveis da pele, superficial e profundo, tendo uma 

redução nas melanoses solares com a aplicações superficiais. A LIP age sobre o 

pigmento; os pulsos de luz disparados contra a pele fazem com que ele evapore. 

Pode ser também utilizada nos tratamentos de remoção de pelos, envelhecimento 

cutâneo, rosáceas, telangiectasia e cicatrizes de acne (AGNE, 2011; SILVA et al., 

2012). 

Por meio de parecer expedido pelo Grupo de Trabalho em Fisioterapia 

Dermato Funcional, o Conselho Federal de Fisioterapia considera que a ação da LIP 

é menos específica e menos eficiente que os lasers. Porém, o fator custo e sua 

diversidade de aplicações, como epilação, manchas, rejuvenescimento não ablativo 

justificam sua crescente aplicação, recomendando grande experiência do usuário, 

decorrente do grande número de parâmetros disponíveis, como diversidade de 

filtros, durações de pulso e fluência (FARIAS; MEIJA, 2013). 

 

2 OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Relatar através de uma revisão de literatura os benefícios do tratamento da 

luz intensa pulsada nas mancha senis. 

 

2.2 Objetivo específico 

 

Tendo em vista a grande preocupação com as manchas senis na pele e os 

cuidados apropriados com a mesma e no intuito de melhorar sua aparência e 

aspecto, este trabalho tem como objetivo averiguar através de artigos científicos e 
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diversos autores se o tratamento da luz intensa pulsada trazem benefícios nas 

manchas senis.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi uma revisão bibliográfica, através de levantamento de dados 

baseado em pesquisas de livros na biblioteca do Centro Universitário de Jales, em 

sites como Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online (Scielo) 

e Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(Lilacs). A pesquisa virtual utilizou os seguintes descritores: Mancha Senil, Luz 

Intensa Pulsada, Envelhecimento Cutâneo, Radiação Ultra Violeta, Discromias e 

Tratamentos para a Mancha Senil. A estratégia do método definido foi uma revisão 

de literatura de característica descritiva; os artigos foram pesquisados em língua 

portuguesa, não havendo limitação para datas, tendo em vista um estudo que 

abrange o efeito da luz intensa pulsada sobre a mancha senil a partir de pesquisas 

no período de março a setembro de 2016. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 Envelhecimento da Pele 

 

Ao longo do tempo, a pele, assim como todos os órgãos do corpo humano, 

tem alterações fisiológicas que provocam declínios em suas funções, causando o 

envelhecimento, um processo natural, que provoca mudanças na aparência da pele, 

devido à desorganização da camada basal e diminuição das células de defesa na 

epiderme. Já na derme, tem-se perda de elasticidade e diminuição de proteínas 

(OLIVEIRA; GOMES, 2014). 

O envelhecimento cutâneo, um fenômeno biológico complexo, consiste em 

dois componentes principais, o cronoenvelhecimento, ou seja, envelhecimento 

intrínseco, decorrente do desgaste natural, ocasionado por fatores genéticos como a 

hereditariedade, etnias, hormônios e patologias; e o fotoenvelhecimento, sendo este 

extrínseco, também denominado envelhecimento actínico, gerado por fatores 

ambientais e decorrentes do efeito da radiação, ou seja, da exposição solar, como 

umidade, temperatura e poluições ambientais (HARRIS, 2009). 
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A mancha senil é uma lesão pré-maligna, pigmentada na superfície da pele, 

ocasionada nas áreas mais expostas ao sol, que é um dos fatores que causa 

também o envelhecimento. Ela não é provocada pela idade, mas aparece ao longo 

da vida, por isso é mais comum em pessoas idosas. São manchas escuras de 

coloração castanha ou marrom, e as áreas mais atingidas são o dorso da mão, 

braços, colo e ombros. Devido a ação que os raios UV causam na pele, ocorre um 

aumento do número da atividade dos melanócitos, produzindo assim mais melanina, 

gerando as manchas (SILVA; BARONIO; LACERDA; BUENO, 2012).  

 

4.1.1 Radiação Solar 

 

A radiação solar é composta por radiações de vários comprimentos de 
ondas que participam do chamado espectro eletromagnético. Este espectro 
é formado por radiação não ionizante que contém os raios ultravioletas 
(5%), infravermelhos (60%) e a luz visível (35%). O ultravioleta é dividido em 
três tipos: UVA (320 – 400 nm), UVB (290 – 320 nm) e UVC (200 – 290 nm). 
A camada de ôzonio tem a função de absorver aproximadamente 100% de 
UVC, 90% de UVB e quase nada de UVA. Dessa maneira, a radiação UV 
que chega a superfície da terra encontra-se em grande quantidade de UVA 
e um pouco de UVB (LUPI et al., 2009, p. 146). 

 

A radiação UVA possui um comprimento de onda maior; deste modo penetra 

mais profundamente na pele, até a derme. Isso causa a alteração da síntese de 

colágeno e elastina, considerada de grande importância, pela sua capacidade de 

produzir um bronzeamento imediato, com o mínimo de eritema cutâneo. A radiação 

UVB, por sua vez, é absorvida na epiderme, portanto é responsável pelo 

bronzeamento tardio e produz mais eritema que o UVA, e apesar da penetração do 

UVB ser mais superficial, esses raios são mais fortes e prejudiciais à pele. Dessa 

forma, ao ser expor muitas vezes ao sol pode haver queimaduras.  A radiação ultra 

violeta C (UVC) não atinge a superfície da Terra, sendo mantido na camada de 

ozônio existente na atmosfera (LUPI et al., 2009; VASCONCELOS, 2014; AGNE, 

2005). 

O sol acarreta um dano que se acumula ao passar dos anos. Por essa razão 

as pessoas que costumam se bronzear ou se expor ao sol com frequência e sem 

nenhuma proteção, apresentam um envelhecimento prematuro da pele. A radiação 

UV eleva a liberação de radicais livres na derme, o que auxilia extremamente para o 

processo de fotoenvelhecimento cutâneo. Além disso, enfraquece as fibras elásticas 

da pele, acarretando em perda da elasticidade e aumento na profundidade das 
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linhas de expressão, rugas e flacidez dos tecidos (AGNE, 2005; VASCONCELOS, 

2014). 

 

4.2 Discromias 

 

A pele necessita de quatro pigmentos básicos; um deles, que é o mais 

importante, se localiza na epiderme, a melanina, produzida pelos melanócitos. Já o 

número e a distribuição deles são iguais em todas as raças ou tonalidades de pele, 

portanto, a velocidade da produção de melanina é que faz a diferença. Os 

melanócitos apresentam grande sensibilidade, assim como resposta exagerada nas 

agressões cutâneas na pele negra, aumentando assim a possibilidade de causar 

hiperpigmentação pós inflamatória (KEDE; BRITZ, 2009). 

Discromia é o nome que engloba qualquer tipo de alteração da cor da pele, o 

que está relacionada com a quantidade de melanina. Ela pode ser hipercrômias, 

hipocrômias ou, raramente, acrômias. No caso, as hipercrômias tendem ser 

duradouras e mais intensas em pessoas com fototipos elevados, o que constitui as 

denominadas hipercrômias pós-inflamatórias. As hipocrômias ou acrômias podem 

ser hereditárias, congênitas ou adquiridas (NAKAMURA; AZULAY; AZULAY, 2013). 

O uso de protetores solares pode minimizar os efeitos das radiações 

ultravioleta. É muito importante o uso dos mesmos para reduzir riscos de manchas 

ocasionadas na pele por exposição ao sol. Percebe-se também que um protetor 

solar eficiente previne não somente queimaduras, mas também pode reduzir lesões 

que podem aumentar o risco de alterações fatais (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 

2007). 

 

4.4 Luz Intensa Pulsada nas manchas Senis 

 

Atualmente, os tratamentos não ablativos têm constituído uma grande 

popularidade entre as pessoas, devido ao avanço tecnológico de novas técnicas que 

proporcionam melhoras significativas e com pouco tempo de recuperação ao 

procedimento realizado. Dentre eles, estão os tratamentos estéticos que possuem 

maior resultado e eficácia, sendo adequados para as manchas senis: peelings 

físicos, peelings químicos, lasers e a LIP (AGNE, 2011; BERTINO; BERTINO, 2011).  
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Nos últimos anos, uma nova técnica tem sido utilizada na área da estética. 

Com a terminologia LIP referindo-se à luz intensa pulsada, tem-se aplicações diretas 

de energia, em forma de flashlamps, que são circuitos elétricos geradores de uma 

luz brilhante, incorporando os efeitos de calor produzido por flashes, atuando 

diretamente numa estrutura-alvo. Essa energia é transmitida diretamente para uma 

lâmpada de xenônio, transformando a energia elétrica acumulada em energia 

luminosa. A LIP tem comprimentos de onda variados para que sobre o tecido haja 

diversas aplicações, absorvendo a energia por eles, resultando na conversão da luz 

em calor, pois a luz emitida é absorvida pelos cromóforos, que são células 

fotossensíveis à luz (PIROLA; GIUSTI, 2010). 

A aplicação da LIP pode vir acompanhada de alguns riscos para o cliente, 

como os disparos feitos pela luz, que não podem acontecer de forma repetitiva, pois 

ocasionam um aquecimento maior na região, provocando lesão e por isso as 

medidas de segurança são fundamentais para a aplicação correta do equipamento. 

Deve ser manuseado por um profissional que conheça esses riscos e para se obter 

melhor conhecimento e habilidades ao utilizar o equipamento. Recomenda-se fazer 

um treinamento antes, para assim obter mais eficiência e garantir a segurança 

adequada. Lembrando que não é preciso a utilização de anestésicos, pois quando 

são inseridos podem minimizar os resultados (PIROLA; GIUSTI, 2010; MORAIS; 

GONTIJO, 2015).   

O benefício da LIP no tratamento das manchas senis visa a destruição de 

melanossomas por causa do calor; assim a melanina se divide em pequenas 

partículas e as células que possuem melanina, os melanócitos, são prejudicadas. A 

LIP apresenta algumas respostas após a sua aplicação, como o acinzamento, que 

se dá a partir da dispersão da melanina; o escurecimento acontece pela 

aglomeração de melanina; eritema em volta da lesão é decorrente de uma 

inflamação local e o clareamento que acontece tardiamente, pois as partículas de 

melanina e os fragmentos celulares são eliminados através do sistema imunológico, 

que podem desenvolver  uma crosta fina na região mas se soltam com o tempo, em 

média de 10 a 12 dias posteriormente às aplicações. Este procedimento é uma 

alternativa de tratamento que abrange resultados satisfatórios, sendo caracterizada 

por ser uma técnica segura e muito eficaz (PIROLA; GIUSTI, 2010; MORAIS; 

GONTIJO, 2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

AUTORES POPULAÇÃO PERIODO/SESSÕES PROCEDIMENTOS RESULTADOS 

FARIAS E 
MEIJAS (2013). 

Um homem de 
59 anos, que 

apresentava no 
dorso das mãos 

manchas de 
coloração 
castanha 

consideradas 
melanoses 

solares. 

25 Sessões. Aplicação da Luz 
Intensa Pulsada 

associado ao 
creme 

dermatológico 

imiquimode 5%. 

Conclui que a 
associação de um 

produto tópico com o 
tratamento contribui 

bastante para 
alcançar resultados 
mais satisfatórios. 

PATRIOTA E 
COLABORADO

RES(2011) E 
FARIAS E 

MEIJAS(2013). 

Em 26 
pacientes com 
idades entre 40 

e 65 anos. 

Foram efetuadas 5 
sessões, com 

intervalos mensais, 
durante um ano. 

Aplicação da Luz 
Intensa Pulsada no 

tratamento do 
fotoenvelhecimento

. 

Comprovando uma 
melhora em 76,92% 

dos casos, 
concluindo que o 

tratamento 
proporcionou uma 
melhora clínica, 

considerando uma 
boa escolha de 

tratamento para o 
fotoenvelhecimento 

cutâneo. 

SILVA E 
COLABORADO

RES(2012). 

Foi realizado de 
forma individual. 

Foram efetuadas 8 
sessões. 

Aplicação da Luz 
Intensa Pulsada. 

Conclui que o 
respeito do paciente 

a prescrição 
proporciona um 

resultado mais eficaz 
e com satisfação. 

KAWADA E 
COLABORADO

RES(2002) E 
GONZAGA E 

KAMINSKY(201
0) p.181 

Foi realizado um 
trabalho com 45 

pacientes 
asiáticos que 
apresentavam 

melanose solar. 

Foi efetuada 1 sessão. Aplicação da Luz 
Intensa Pulsada. 

Constata que a LIP 
tem uma boa 

eficácia. O efeito não 
é imediato, mas logo 

após algumas 
semanas acontece a 
diminuição da lesão. 

 

Segundo o quadro acima pode-se comprovar a eficácia da LIP, mais segundo  

Farias e Meija(2013) o uso de produtos tópicos com o tratamento potencializa os 

resultados, e junto com Patriota e colaboradores(2011) chegaram a conclusão de 

que a LIP não é eficaz somente para a mancha senil como também para o 

envelhecimento,  já para Silva e colaboradores(2012) e Kawada e 

colaboradores(2002), apud Gonzaga e Kaminsky(2010 , p.181) o efeito desse 

tratamento não é imediato, mais com a colaboração do paciente em comparecer no 

numero correto de sessões indicadas no tratamento contribui ainda mais para 

resultados satisfatório. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante deste estudo de revisão pode-se concluir que entre os benefícios do 

tratamento com a LIP, houve uma melhora no rejuvescimento cutâneo e 

principalmente nas manchas senis, sendo considerada uma técnica segura e eficaz 

desde que o profissional esteja apto para a aplicação do aparelho.  

Embora a LIP se mostre eficaz, outros estudos são necessários para 

proporcionar maiores informações, com o intuito de comprovar e fundamentar os 

seus benefícios. 
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