Eficácia e segurança de peeling químico diário, na melhora do aspecto geral da pele, através de avaliação
clínica, subjetiva e instrumental.
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INTRODUÇÃO
Peelings químicos são procedimentos realizados frequentemente por
dermatologistas para tratamento do envelhecimento da pele, melasma, acne e
cicatrizes1,2. Peelings químicos com ácido glicólico (AG) são tratamentos
comuns para o rejuvenescimento da pele, devido à sua eficácia na melhoria dos
sinais de fotoenvelhecimento 3. Além disso, a associação de AG com diferentes
e bem tolerados alfa-hidroxiácidos (AHA) como os ácidos mandélico e salicílico
tem se mostrado positiva em diferentes tratamentos de pele4. Entretanto, o uso
de AG em alta concentração, em associação a outros alfa-hidroxiácidos em
peelings superficiais, precisa ser investigado, avaliando sua eficácia e eventos
adversos. Estudos anteriores mostraram que peelings químicos são
procedimentos bem tolerados porém desconfortos como queimação, irritação e
eritema foram relatados1,2,3..

Fig. 1: Resultados de análise de imagem mostram redução significativa de rugas, poros, manchas

OBJETIVO

vermelhas e melhora na textura da pele, após 28 dias de uso d peeling estudado (t-student p<0,05)..
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia e segurança de uma formulação O eritema foi estatisticamente reduzido se observado a redução das áreas avermelhadas na análise da
de peeling diário com associação dos ácidos glicólico, mandélico, lactobiônico e imagem (-7,52%), demonstrando que a fórmula estudada não sensibilizou a pele, na verdade a associação
salicílico na melhora dos sinais do envelhecimento da pele por meio de de ingredientes ativos e a composição do veículo melhorou as condições de sensibilidade da pele.
avaliação clínica, instrumental e autoavaliação.
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23 mulheres, entre 35 e 65 anos de idade, aplicaram a fórmula estudada uma
vez ao dia, durante 28 dias. Um fotoprotetor padrão também foi aplicado todos
os dias, durante o período do estudo. Os resultados foram obtidos clinicamente
por um dermatologista, através de análise de imagem, e de um questionário de
autoavaliação.
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RESULTADOS
Os resultados demonstraram melhora estatística (p<0,05) nos parâmetros de
textura da pele, luminosidade, aparência geral da pele, brilho e redução de
poros. A análise de imagem mostrou redução das rugas (-10,06%) e poros (- Fig. 2: Imagens demonstram melhora na redução de rugas e poros antes (A) e depois (B) com 28 dias de
6,83%) e melhora das irregularidades cutâneas (-10,42%) (Fig. 1 e 2).
estudo.

Os resultados clínicos e instrumentais foram confirmados por questionário de autoavaliação, também
foram observados resultados positivos para parâmetros sensoriais como espalhabilidade e textura leve.

CONCLUSÃO
A fórmula estudada se mostrou um tratamento eficaz e seguro para os sinais de envelhecimento da pele, sendo bem tolerado para aplicações diárias. Este
estudo apresenta importantes fundamentos do uso diário de peelings químicos para melhora dos sinais de envelhecimento da pele. Os resultados
demonstraram a eficácia da associação de ácidos glicólico, mandélico, lactobiônico e salicílico na melhora da textura da pele e redução de rugas e poros
mesmo na pele sensível, sem nenhum efeito adverso.
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