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Para estrias: lasers
fracionado ablativos e não
ablativos.
Para celulites: aparelhos
que combinam
radiofrequência,
infravermelho, ultrassom,
ondas acústicas e outras
tecnologias.

Regiões com estrias
vermelhas e brancas,
celulites e flacidez corporal.

Os lasers fracionados
ablativos e não ablativos
auxiliam na remodelação da
matrix extracelular, incluindo
colágeno e elastina.

O número de sessões é
individual e deve ser
estabelecido para cada
paciente, dependendo do
laser que você aplicará e de
maneira que a sua pele
responderá ao tratamento.
Preço sob consulta.

Para melasma: laser de
CO2 fracionado, laser
Q-switched e picosecond.
Para sardas: luz intensa
pulsada e laser Q-switched.
Para pigmento tipo
tatuagem: laser
Q-switched.
Para melasses solares
(pintas senis nas mãos): luz
intensa pulsada, laser
Q-switched.

Melasma, sardas, pigmento
tipo tatuagem, pintas senis
nas mãos.

Ultrassom Microfocado
para flacidez de músculo,
radiofrequência monopolar
para flacidez dérmica e
laser de co2 fracionado,
laser fracionado não
ablativo e radiofrequência
microagulhada para a
superfície.

Em qualquer lugar do corpo,
inclusive existe a
modalidade de
rejuvenescimento genital.

O tratamento pode ser
realizado com Laser
Transdérmico NDYAG 1064,
isoladamente ou em
associação com a
Crioescleroterapia

Fonte - Tatiane Almeida,
dermatologista, na Derm

Cada tipo de laser emite um
comprimento de onda de luz
que tem atração por um
determinado pigmento ou
cor. Quando este laser ou
luz atinge este pigmento
pelo qual tem atração, ele é
queimado e destruído
parcialmente sessão a
sessão até desaparecer na
maioria dos casos.

Em média de 2 a 10
sessões.
O valor médio cobrado
varia de acordo com o
profissional, região do país
e indicação e tecnologia
empregada. A estimativa é
entre R$ 400 e R$ 1.500 a
sessão, porém pode ser
menos ou mais conforme a
gravidade.

Deve ser aplicado
diretamente sobre o vasinho
e sobre as veias nutridoras
dos mesmos, que será
melhor visualizada com a
aplicação da realidade
aumentada.

O laser possui afinidade por
uma determinada molécula,
como por exemplo melanina
(para manchas), água (para
rejuvenescimento) e
hemoglobina (para vasos).
Ele tende a destruir essas
moléculas para ter sua ação.
Mas também existem outras
tecnologias que promovem
aquecimento para estimular
colágeno e rejuvenescer.

Depende da intensidade da
doença ou grau de
envelhecimento.

O calor tem o efeito de
“cozinhar” o vaso levando
ao desaparecimento dos
vasinhos.

Em média são necessárias
de 3 a 4 sessões por área
tratada. O valor médio é
variável e depende do
planejamento terapêutico
oferecido pelo Cirurgião
Vascular, que pode efetuar
o tratamento apenas com
Laser Transdérmico ou
associar o Laser
Transdérmico com a
escleroterapia.

O valor depende muito do
grau de envelhecimento ou
manchas, podendo custar a
partir de R$ 500.
Fonte - Guilherme Bueno, dermatologista
Clínica Vitta

Fonte - Stephano Atique Gabriel, cirurgião
vascular, da clínica Atique Gabriel

No entanto, na pele negra os cuidados
devem ser redobrados quando comparado
com a pele clara para a realização de
procedimentos. “Devido à maior quantidade
de melanina, a pele negra tem mais
facilidade de manchas. Assim como a
formação de cicatrizes é menor em pele clara
e mais comum na pele negra, por causa da
produção de colágeno que aparece em maior
quantidade nos negros, e isso faz com que
haja tendência a formar queloides e
cicatrizes”, explica a dermatologista Tatiane
Almeida, da clínica Derm.
E já imaginou fazer um procedimento

estético pela manhã ou no seu horário de
almoço? Sim, isso é possível, segundo os
especialistas. Tecnologias como ultrassom,
microfocado, laser toning, radiofrequência,
ondas de choque e Ledterapia permitem uma
recuperação mais rápida, segundo Bueno. Mas
Tatiane recomenda alguns cuidados, como
evitar exposição solar e sempre utilizar o filtro,
assim como produtos com ativos hidratantes e
cicatrizantes, que vão acelerar a regeneração
da pele.
O laser também pode ser usado para o
tratamento daqueles indesejados “vasinhos”
nas pernas. O cirurgião vascular Sthefano

Atique Gabriel, da clínica Atique Gabriel,
explica que os ‘vasinhos’, nome popular das
Telangiectasis, são pequenos vasos de até
1mm em seu maior diâmetro. “A sua
presença está associada a importante
comprometimento estético. A avaliação
clínica, a análise ultrassonográfica do
diâmetro das veias nutridoras dos vasinhos e
o uso de realidade aumentada permitem a
escolha do melhor método de tratamento dos
vasinhos”, diz.
Acima, confira como alguns aparelhos
podem ser grandes aliados no tratamento de
diferentes problemas estéticos.
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Fonte - Carlos Roberto Antonio, da clínica Pelle
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