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1. Resumo 

A acne vulgar é uma doença crônica, multifatorial e inflamatória da unidade 

pilossebácea a qual afeta diretamente a autoestima das pessoas. Existem 

vários graus de acne que são classificados de acordo com as estruturas 

inflamatórias apresentadas na região. Atualmente existem diversos tratamentos 

para a acne, dentre eles a fototerapia, onde é indicado obter uma pele mais 

hidratada, reduzir a inflamação, aumentar a elasticidade cutânea e também 

eliminar as toxinas de forma mais eficaz e reduzindo dor e edemas. O LED 

AZUL possui uma emissão de luz por diodo, que reduz a reação inflamatória e 

aumenta o depósito de colágeno. O objetivo dessa pesquisa é avaliar e eficácia 

do LED AZUL no tratamento de acne vulgar. Foi selecionada 1 voluntária do   

sexo feminino. Na avaliação foi detectada acne grau 3, onde existem lesões 

profundas, dolorosas e inflamadas. Até o presente momento foram realizadas 4 

sessões e efetuados os registros fotográficos na primeira e quarta sessão. 

Verificou-se melhora nas inflamações com diminuição da vermelhidão local e a 

voluntaria relatou melhora na qualidade da pele. 

 

2.INTRODUÇÃO 

A pele pode ser dividida em três camadas sendo a epiderme, derme e 

hipoderme. O pelo é um anexo da pele e se desenvolvem dentro dos folículos 

pilosos, estes são formados através de uma invaginação epidérmica, esses 

folículos estão conectados à glândula sebácea, as quais produzem uma 

secreção denominada sebo. A acne vulgar é uma doença crônica, multifatorial 

e inflamatória dos folículos pilosos (KEDE e SABATOVICH, 2009). Sabe-se 

que esta disfunção atinge a camada epidérmica e suas principais 

características são:  

- Obstrução do folículo piloso através da hiperqueratinização; onde é o 

fator central da acne. 

-Hipersecreção da glândula sebácea; que ocorre pela ação periférica do 

andrógeno. 

- Proliferação bacteriana; que ocorre o aumento da acne na porção 

profunda do folículo sebáceo. 



-Aumento de mediadores inflamatórios adjacentes à disfunção; inicia se 

na superfície, mas pode se agravar o quadro, tornando maiores e mais 

profundos e formando nódulos. 

Existem muitos tratamentos para a acne vulgar, dentre eles temos a 

fototerapia, a qual é uma terapia que se baseia na luz atuando forma seletiva e 

efetiva em estruturas denominadas cromóforos, não causando danos em 

tecidos adjacentes (AGNE, 2013). 

O LED Azul possui comprimento de onda de 470nm e ação 

antiinflamatória e bactericida (KALIL, 2009).  

 

3. OBJETIVO 

Avaliar da eficácia do uso do LED azul para tratamento de acne vulgar. 

 

4. METODOLOGIA 

  O presente trabalho foi aprovado pela Plataforma Brasil sob o número 

89200818.4.0000.5679. Refere-se à uma pesquisa do tipo intervencionista, 

realizada na clínica escola de estética das Faculdades Maria Imaculada em 

Mogi Guaçu-SP. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

    A voluntária selecionada deverá apresentar acne ativa, podendo ser 

dos graus 2 e/ou 3, serão realizadas 8 sessões do LED azul, sendo realizada 2 

vezes por semana, totalizando 1 mês  de tratamento. A região facial do 

voluntário será dividida em regiões: região frontal, região lateral esquerda, 

região lateral direita, região nasal, região mentoniana. O recurso terapêutico 

será aplicado durante 3 minutos em cada região, durante esse tempo o 

aplicador deve fazer movimentos de vai e vem com a manopla do aparelho. O 

aparelho utilizado será o Fluence da empresa HTM Eletrônica® e o cluster 

utilizado será o de LED azul. Serão feitos registros fotográficos na 1ª sessão, 4ª 

sessão, 8ª sessão. No término do tratamento será aplicado um questionário de 

satisfação do voluntário com o tratamento. 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A voluntária selecionada apresenta acne grau 3, devido aos nódulos e 

inflamação significativa da região comprometida pela disfunção. Também 

relatou o aparecimento constante de lesões inflamadas na pele.  Até o presente 

momento foram realizadas 4 sessões do LED. 

Figura1.   1ª e 4ª sessão                                                                   

 1.a     1.b 

Legenda: 1.a Melhora da inflamação local com dimuição da vermelhidão; 1.b Diminuição das 

lesões inflamdas. 

Verificou-se melhora da inflamação local, com diminuição da 

vermelhidão e de algumas lesões (Figura 1). Além disso, a voluntária relatou 

melhora da pele  com diminuição do aparecimento de  lesões. Espera-se que 

ao final da oitava sessão ocorra uma melhora ainda maior. 
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