
a revolucionária 
tecnologia para atrasar 
o relógio do tempo!
Há muitos anos atrás, bastava usarmos roupas adequadas e causaríamos certamente boa impressão nos outros e em nós 
mesmos, independentemente da idade que apresentassemos. Hoje, porém, isso é insufi ciente. actualmente, ter uma apa-
rência bonita e sem as marcas do tempo, é muito mais importante para nos tornarmos “visiveis”, elevar os nossos índices 
de auto-estima e aceitação pelos outros.

C 
onsciente ou inconscientemen-
te, o ser humano tem procura-
do ao longo dos anos, formulas 
diversas para uma juventude 
mais duradoura. Nos últimos 

anos porém, e para além do sonho de uma ju-
ventude eterna, também e simultâneamente  
uma aparência bonita, ocupa um lugar previli-
giado nos nossos desejos mais ambiciosos. Ter 
uma aparência jovem e bonita é hoje e mais que 
nunca, de crucial importância para o sucesso nas 
nossas carreiras profissionais e nas relacões com 
os outros. E se isso é verdadeiro para um jovem 
de vinte e poucos anos, onde sómente a beleza 
poderá ser a questão, que dizer num adulto na 
casa dos quarenta ou mais anos, onde algumas 

e talvez mesmo acentudadas marcas do tempo 
podem já estar assinaladas na pele do rosto. 
Quando isto acontece, parece pouco importar 
se tal se deve a razões de ordem genética e he-
reditária, ao meio ambiente cada vez mais po-
luído, aos menos apropriados hábitos de vida 
que incluem o tabaco, stress, entre tantas outras 
causas, pois e nesta altura, uma só coisa parece 
fazer sentido, que é a de procurar uma solução 
rápida e eficaz para diminuir e preferencialmen-
te eliminar aspectos que nos possam induzir a 
uma aparência envelhecida e com pouca beleza. 
As zonas que mais podem evidenciar aos nossos 
olhos o efeito dos anos vividos, são seguramen-
te as áreas do corpo que não são habitualmente 
protegidas pelas roupas, como o rosto, pescoço, 

decote e mãos, pois não podemos esquecer que 
o sol, imprescindivel á vida, é também e por ou-
tro lado um dos maiores responsáveis  pelo en-
velhecimento precoce da pele.

retire anos À sUa aParÊncia 
e acrescente-lHe Mais BeleZa
Embora tenha aparecido nos EUA há pouco tempo, 
desde logo ganhou uma popularidade tal, que não 
há hoje local do globo terrestre que possa desco-
nhecer a mais revolucionária tecnologia laser não 
invasiva dos últimos anos, para o rejuvenescimento 
e beleza da aparência da pele da face, do pesco-
ço, decote e mãos. O tratamento laser fraccionado 
para o rejuvenescimento cutâneo, conhecido cien-
tificamente também por “skin Ressurfacing”, tem 
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o laser fraccionado 
é sem dúvida um
tratamento a fazer já!

“
cinha Jardim
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e desde o seu recente aparecimento, sido o mais 
importante “elixir de juventude” para todas as mu-
lheres e homens que procuram ter uma aparência 
mais bonita e mais jovem. Trata-se de uma técnica 
médica não invasiva, com eficácia garantida em 
apenas algumas sessões de tratamento, que indi-
vidualmente não excedem o tempo de 30 minutos. 
O tratamento laser fraccionado para o rejuvenesci-
mento cutâneo, não deve jamais ser comparado ao 
anterior tratamento laser ablativo ou não ablativo, 
assim como a técnicas equiparadas, como Luz Pul-
sada Intensa, peelings, microdermobrasão, Radio-
frequência ou infra-vermelhos por exemplo, para o 
tratamento do rejuvenescimento cutâneo. De facto 
e enquanto nos primeiros, denominados de abla-
tivos, o rejuvenescimento cutãneo é extraordina-
riamente eficaz mas com pós operatório bastante 
traumatizante e com potenciais efeitos adversos a 
ocorrerem algumas vezes, os lasers não ablativos 
ou técnicas equiparadas, têm efeitos adversos bas-
tante menores ou mesmo inexistentes, mas e neste 
caso, a sua eficácia é quase sempre diminuta e frus-
tante. Como se pode de imediato concluir, sómente 
o prolongado pós operatório e efeitos adversos do 
laser ablativo levam uma grande parte de profissio-
nais médicos e pacientes a optar por outras alter-
nativas de tratamentos estéticos, mesmo que não 
apresentam a eficácia daqueles.
O tratamento Laser fraccionado aparece assim 
como a genial evolução do anterior laser ablativo. 
Contráriamente aos outros lasers usados no reju-
venescimento cutâneo, o laser fraccionado trata 
em cada sessão apenas uma parte da totalidade 
da área a tratar. Através de um mecanismo técni-
co extremamente sofisticado e desenvolvido, a 
luz laser não é emitida de forma homogénia, mas 
em pequenas fracções paralelas e distanciadas de 
forma igual, que vai permitir haver no fim do trata-
mento, uma percentagem mínima de 70% de teci-
do não atingido com a luz laser. Quer isto dizer que 
em cada sessão de tratamento, apenas uma quan-
tidade máxima de 30% do tecido da área a tratar, 
irá receber a luz do laser fraccionado, e esta é uma 
das razões para que não existam virtualmente efei-
tos adversos e pós operatório traumático, ainda, a 
outra razão importantíssima para esta situação é o 
facto da pele não atingida com a luz laser, ajudar 
e contribuir para a recuperação rápida do tecido 
tratado.

Vários lasers fraccionados
É importante salientar que os resultados e os pro-
tocolos do tratamento a observar no rejuvenesci-
mento cutâneo, estão directamente relacionados 
com o tipo de laser fraccionado usado pelo médico 
no tratamento, sendo por isso relativamente fácil 
de identificar qual o laser fraccionado que está a 
ser utilizado. Até agora são três os lasers fraccio-
nados mais utilizados pelo médico: Laser Erbium 
Glass, Erbium Yag e CO2. 
O laser Erbium Glass foi o primeiro a aparecer e du-
rante algum tempo foi mesmo a única opção para 
este tipo de tratamento. Os seus efeitos são produ-
zidos por coagulação dos tecidos sob o efeito da 
luz laser, não é habitualmente necessária anestesia, 
o rosto ou outra área tratada, pode ou não apre-
sentar sinais de vermelhidão, que desaparecem 
sempre num tempo não superior a 48 horas. Apa-
receram depois os laser Erbium Yag e CO2 e o seus 
protocolos de tratamento são completamente dife-
renciados do primeiro. Nos tratamentos com lasers 
fraccionados Erbium Yag ou CO2, em vez de coagu-
lação, tem-se um efeito de ablação na pele, haven-
do desde logo como consequência imediata, uma 
maior vermelhidão da pele por um período bastante 
mais prolongado que varia entre as 48 e 120 horas. 
Após o tratamento com quaisquer destas duas últi-
mas tecnologias, é obrigatória a colocação de gelo 
na área tratada durante um período de aproximada-
mente trinta minutos, para que não haja excesso de 
aquecimento da pele da zona tratada e evitar nesta 
o eventual aparecimento de efeitos adversos. Tam-
bém e no caso do laser fraccionado CO2, há ainda 
na maior parte dos casos necessidade de se recorrer 
a anestesia local. Nas horas seguintes, deverá ainda 
ser usado um creme ou loção apropriados para uma 
mais rápida cicatrização dos tecidos. Outra das gran-
des diferenças entre estas tecnologias é o numero 
de tratamentos necessário para que sejam alcança-
dos os melhores resultados. Enquanto no primeiro 
são necessárias entre 5 e 8 sessões de tratamento, 
nos dois últimos são necessárias apenas 3 sessões. 
Finalmente e bastante importante, outra grande di-
ferença reside na qualidade dos resultados alcança-
da por cada uma destas tecnologias. Enquanto O la-
ser Erbium Glass apresenta melhores efeitos ao nível 
do tonus e firmeza da pele, os dois últimos são mais 
eficazes na redução de rugas, manchas e discromias 
cutâneas.

Porquê escolher
laser fraccionado?
O revolucionario tratamento laser   fraccionado 
tem um custo que pode variar entre os 200 e 
600 euros por sessão, estando este valor parti-
cularmente associado ao tipo de laser usado e à 
extensão da zona a tratar. Este pode ser o trata-
mento mais apropriado para si, se:

•  Pretende ter uma aparência mais jovem e bo-
nita.

•  Diminuir ou eliminar rugas e outros sinais do 
tempo.

•  Quer garantias de melhores e diferenciados re-
sultados.

•  Não quer fazer tratamentos semanais durante 
meses.

•  Não tem muito tempo para despender em tem-
po de recuperação, como acontece na cirurgia.

•  Já tentou outros tratamentos que não corres-
ponderam às suas expectativas.

•  Quer um tratamento aprovado formalmente 
pela CE (Europa) e FDA (EUA).

•  Quer um tratamento realizado de forma segura 
por profissional médico.

LAsER FRACCIONADO OU CIRURGIA

Qual escolher?
Uma e outra são técnicas médicas para uma mais 
bonita e jovem aparência, contudo não existem 
quaisquer semelhanças entre ambas. O trata-
mento laser fraccionado não é sequer considera-
do minimamente invasivo e não tem quaisquer 
tipo de riscos, preparação pré tratamento ou pós 
tratamento exigentes associados. No laser frac-
cionado, o aspecto estético da pele é melhorado 
graças ao rejuvenescimento produzido dentro 
de si própria, e manchas melânicas senis ou so-
lares são eliminadas ou extremamente melhora-
das durante o tratamento, enquanto na cirurgia 
é produzido um efeito de Lifting estético pelo 
estendimento cutãneo obtido manualmente 
pelo cirurgião.. Pode-se assim concluir que uma 
técnica e outra poderão em certas circunstâncias 
ser até complementares uma da outra, contudo 
bastante diferentes na forma e meio de actuação, 
com resultados estéticos e de rejuvenescimento 
bastante diferenciados. 
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Universal
Para que o tratamento laser fraccionado no rejuvenescimento e be-

leza cutânea possa ter eficácia absoluta e não menos importante, possa 
ser realizado com segurança máxima, é importante ser executado com 
tecnologia laser extremamente específica, diferenciada de outros tan-
tos aparelhos lasers existentes, e que são usados para a depilação, elimi-
nação de veias, remoção de tatuagens, cirurgias diversas, entre outros, 
pois não dispôem das caracteristicas próprias do laser fraccionado para 
este tipo de tratamento. No tratamento laser fraccionado, modo ablati-
vo e visto ser o mais usual, é crucial para o excelente resultado do trata-
mento a quantidade de energia fornecida ao tecido num determinado 
tempo, a potência de energia usada, o tamanho e a profundidade da 
ZDT (zona de dano termica, isto é, zona atingida pela mágica luz laser), 
e finalmente o numero de passagens sobre a área a tratar realizadas na 
mesma sessão de tratamento. Pese embora a diversidade de tecnolo-
gias laser fraccionado actualmente existentes, são raros os que dispôem 
em simultâneo de aprovação CE e FDA, este último extremamente 
importante pois obriga o fabricante a demonstrar não só a segurança 
como também a eficiência do equipamento no próprio tratamento de 
rejuvenescimento cutãneo ou “skin Ressurfacing”, e não apenas da se-
gurança do equipamento, como acontece na aprovação CE. Esta deve 
ser por isso uma informação importantíssima a solicitar ao médico antes 
de se iniciar o tratamento.Este é um tratamento bastante simples e que 
consiste nos 3  passos seguintes:

passo 1
TraTamenTo laser fraccionado
(após a limpeza da pele)

Laser fraccionado

passo 2
Gelo na zona TraTada
por 20-30 minuTos

passo 3
aplicação creme apropriado duranTe 
o período de vermelhidão da pele.

Dermabalte Effect Plat
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algumas CliniCas Com laser FraCCionado
- Wmed – 243 321 147
- Clinica dermatologia dra. marília Fonseca – 218 428 090
- espuma sabão – 241 363 442

- Clinica laser dr. norberto malho – 244 814 001
- Clinica Praxis – 966 848 970
- sequine-Clinica dermatologica – 213 860 838
- extensão médica – 214 393 0751 2

1 - Zona de dano térmica
2 - Spot Faccionado

Médicos especializados 
em laser fraccionado

Em Portugal e contráriamen-
te ao que acontece em outros 
países inseridos na CE, não 
existem ainda muitas clinicas a 
oferecer este revolucionario tra-
tamento de medicina estética. 
Uma das razões para esta insu-
ficiente divulgação prende-se 
com a dificuldade que o médico 
(este é um tratamento da res-
ponsabilidade de médicos que 
estejam credenciados) tem tido 
no nosso país para receber a 
necessária e imprescindivel ins-
trução especializada para a prá-
tica deste tratamento cada vez 
mais popular em todo o mundo 
(quase ou mesmo todos os con-
gressos médicos internacionais 
realizados ultimamente têm 
abordado esta temática). É que 
muito embora toda a excelência 
e facilidades existentes nas dife-
rerentes tecnologias laser frac-
cionado disponíveis, este é um 
tratamento em que é também 
determinante o conhecimento 
científico e prático por parte do 
médico, para a eficácia e segu-
rança deste tratamento.

Contudo e desde o inicio deste 
ano, esta situação bastante par-
ticular, tem vindo em Portugal, a 
ser ultrapassada gradualmente 
e a um ritmo bastante intenso. 
No passado mês de Fevereiro, foi 
realizado em Lisboa um curso es-
pecífico Laser fraccionado e estão 
já agendados outros cursos para 
este ano, prevendo-se por isso 
e até final deste ano que muitos 
médicos tenham já a instrução 

necessária para realizar este tipo 
de práticas estéticas. De facto o 
primeiro curso realizado, confor-
me nos foi informado pelo Dr. 
Francisco Antão, director-geral 
da EXTENsÃO MÉDICA, contou 
com a presença de um número 
bastante apreciável, para além 
do previsto, de médicos com ex-
periência em práticas distintas e 
que desenvolvem também prá-
ticas de medicina estética, como 
cirurgia plástica, dermatologia, 
cirurgia vascular, clinica geral, 
endocrinologia, ginecologia, es-
tomatologia, entre outros, pre-
vendo-se por estes indicadores 
que os próximos cursos venham 
a registar igual ou maior numero 
de participantes.

Dada também a diversidade de 
especialidades dos médicos pre-
sentes, isto veio demonstrar ine-
quivocamente que o tratamento 
laser fraccionado e a medicina esté-
tica, à semelhança aliás com o que 
acontece em todos os países da CE, 
Estados Unidos America, e outros, 
interessa e é praticada não apenas 
por médicos de cirurgia plástica ou 
dermatologistas, como acontecia 
num passado não muito distante, 
mas também a todos os médicos 
de outras especialidades que en-
contram na medicina estética, uma 
óptima e necessária medicina des-
te novo século XXI. Prevê-se assim 
em consequência que estes cursos 
desenvolvidos pela EXTENsÃO 
MÉDICA, facultarão muito breve-
mente este tratamento em todas 
as regiões de Portugal.

Durante o ano passado, foi entretanto em Munique, 
feito o lançamento mundial daquele pode ser consi-
derado um dos mais importantes e eficazes lasers frac-
cionados da actualidade: - O Dermablate Effect, tecno-
logia desenvolvida pela Asclepion, o mais importante 
fabricante alemão da tecnologia laser. Trata-se de um 
laser fraccionado tipo ablativo Erbium Yag. Com um 
dispositivo verdadeiramente revolucionário, denomi-
nado de  “spot fraccionado” [imagem 2], que consegue 
emitir em apenas uma única emissão de luz laser, dado 
o grande diametro do seu spot, a quantidade enorme 
de 169 ZDT (zonas de dano microtérmico, isto é, zo-
nas atingidas pela mágica luz laser [imagem 1]), tendo 
cada ZDT um diâmetro de 250 µm e sendo 700 µm o 
intervalo entre cada ZDT, este simbolo da avançada 
engenharia usada neste componente, torna este tra-
tamento extremamente eficaz e rápido.Contudo e as 
surpresas não terminam aqui neste Dermablate Effect. 
No seu próprio manipulo, e não independente como é 
usual, existe um outro revolucionário elemento, que é 
o  aspirador de fumos, o qual e pela sua integração ofe-
rece uma eficácia absoluta e maior que o normal (é um 
exclusivo mundial deste equipamento). O aspirador de 
fumos é uma peça absolutamente imprescindivel nos 
tratamentos lasers fraccionados ablativos,já que todo 
o tecido das ZDT é literalmente vaporizado e transfor-
mado em fumo, o qual e se não fosse eliminado logo 
de imediato poderia criar eventuais problemas de saú-
de, principalmente para o médico e pessoal assistente. 
Também o seu software não deixa de surpreender os 
especialistas neste tipo de tecnologia, já que a habitu-
al emissão luz laser durante um determinado tempo,  
foi substituída por uma avançada técnica de emissão 
dividada em parcelas iguais de energia, que permite 
ao médico tratar zonas mais profundas da pele e con-
sequente maior eficácia de resultados no rejuvenes-
cimento ou “ressurfacing” cutãneos, sem com isso di-
minuir a altíssima segurança no tratamento efectuado 
pelo Dermablate Effect. Esta evoluída tecnologia, pos-
sibilita ainda ao médico, através de um outro acessório 
também presente no próprio equipamento, remover 
quaisquer tipos de sinais ou outras lesões benignas 
presentes na área a tratar, ou em outra qualquer parte 
do corpo. Em apenas alguns segundos, e geralmente 
sem recurso a anestesia, o médico irá utilizar a luz má-
gica do laser para fazer desaparecer um qualquer sinal 
que possa indiciar envelhecimento, aparência menos 
bonita e pouco estética.
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a revolução 
no tratamento da pele
com a inovadora tecnologia aplicada ao método de «resurfacing», remover lesões dermatológicas e assistir a uma rápida 
regeneração dos tecidos é garantido. do consultório para a rua com uma nova pele

R 
ugas, envelhecimento da pele 
devido ao sol, cicatrizes de acne 
e varicela, estrias, alterações da 
pigmentação ou certos sinais 
estão entre os exemplos de le-

sões dermatológicas que actualmente podem 
ser reparadas segura e rapidamente num consul-
tório, em regime ambulatório. Basta que o seu 
dermatologista disponha da última inovação em 
tratamentos estéticos, o laser fraccionado, e o 
submeta a um «resurfacing». 

O laser fraccionado distingue-se do conven-
cional, uma vez que um «scanner» aplica-o na 
forma de pequenos quadradinhos, deixando 
minúsculas ilhas entre a pele não danificada e 
a lesionada. Assim, a regeneração dos tecidos 
é mais rápida e as mazelas físicas são menos vi-
síveis, uma vez que o laser vaporiza os tecidos, 
aspirando as partículas a remover.

se o objectivo é rejuvenescer o aspecto da face, 
como nos tratamentos anti-rugas e de envelheci-
mento pelo sol, o laser é aplicado em toda a face. 
O processo consiste em passar, primeiramente, 
o laser em zonas contíguas da pele e, posterior-
mente, sobrepô-lo nas marcas de intersecção, 
de forma a cobrir a área total a tratar. O número 
de aplicações do laser, na mesma sessão, varia, 
também, em função dos resultados pretendidos 
ou da gravidade do problema e pode ir de “duas, 
a oito ou 10 vezes”, elucida à Mundo da saúde 
o dermatologista César Martins, sublinhando a 
“grande aceitação” deste método por parte dos 
seus pacientes na WMed, em santarém. seguem-

se mais duas sessões, num intervalo de um mês a 
um mês e meio e o tratamento está concluído.

No caso de lesões localizadas, como por exem-
plo sinais, manchas ou cicatrizes, o laser é apli-
cado, numa única sessão, directamente e sem 
o «scanner», apenas durante alguns segundos 
sobre a área a tratar e com um diâmetro de ac-
tuação e potência adequados à profundidade da 
lesão. 

JoVens e adUltos estão rendidos
O recurso a este novo método atrai pessoas 

de todas as idades. César Martins trata pessoas e 
tem em lista de espera “desde jovens de 20 anos 
até pacientes que pretendem fazer tratamentos 
anti-envelhecimento”. Os mais novos chegam ao 
consultório para tratar, sobretudo, “marcas de 
acne”. Entre esta faixa etária, não se verifica uma 
preponderância de sexo - “há tantas raparigas 
como rapazes”, nota o dermatologista. O mesmo 
não se confirma quanto aos utentes que se sub-
metem aos processos anti-ageing, maioritaria-
mente com idades dos 40 aos 50 anos, segundo 
o médico: “Grande parte são mulheres, mas cada 
vez mais homens recorrem a este método e a ou-
tros tratamentos estéticos, como a aplicação de 
botox, por exemplo”. 

Embora inovador, rápido e com resultados de 
sucesso garantidos, César Martins adverte para 
o perigo das “expectativas elevadas, situação em 
que o paciente é alertado para a impossibilidade 
de obter os resultados que pretende”. O especia-
lista destaca ainda os “casos em que o tratamen-

to é uma opção para lidar com problemas mais 
graves, do foro psicológico, e que nada têm a 
ver com a estética, pelo que esta também não 
os vai resolver”. Em qualquer uma destas situa-
ções, conclui, “o tratamento dificilmente surtirá 
um efeito benéfico no paciente”. 

Mas se estes são cenários em que o pacien-
te pode sempre ter poder de decisão, mesmo 
que alertado para a possível frustração, existem 
quadros clínicos que não são compatíveis com 
estes tratamentos a laser: grávidas, pessoas com 
cicatrizes quelóides (volumosas), portadores de 
doenças auto-imunes ou de infecções activas, 
como o herpes.

Recuperação sem marcas
A grande mais-valia é a rapidez da regeneração 

dos tecidos, pelo que o tratamento “não interfe-
re com o dia-a-dia normal do paciente”, explica o 
clínico. “O aspecto da pele é perfeitamente acei-
tável para sair à rua, ir trabalhar e retomar a sua 
rotina”, garante César Martins. Há apenas que ter 
em conta alguns cuidados: “Manter a zona trata-
da fria, com gelo durante algumas horas, aplicar 
um gel calmante e usar protector solar na rua ao 
longo da semana seguinte”. se é natural surgir 
vermelhidão após a aplicação do laser, no dia se-
guinte começam-se a formar micro-crostas, mas 
tão diminutas que a pele fica simplesmente com 
um aspecto bronzeado. 

Vale mesmo a pena ter uma pele mais bonita. E 
sobretudo quando parece que bastou um banho 
de sol.

Laser fraccionado

Vantagens
não necessita de anestesia
sem incapacidade para o trabalho
não requer pensos
Tratamento rápido (cerca de 20 minutos)
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