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CRÂNIO, FACE E PESCOÇO

Resultados 
O número de indicações para o uso 

das ponteiras foi 22: 5 casos de cica-
trizes, 5 de melanoses, 5 de epilação, 
5 de telangiectasias, 1 de melasma e 1 
de hemangioma. A ponteira MaxG foi 
utilizada em 10 casos, a Lux 1540 em 6, 
a LuxRS em 5 e a Lux 1064 em 1 caso 
(Figuras 1 a 5).
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Introdução 
O emprego da luz pulsada e laser 

é um instrumento de utilização eficaz 
dentro da complementação na cirurgia 
plástica. Os avanços na área das tecno-
logias ópticas têm proporcionado 
mudanças significativas no tratamento 
de lesões vasculares, cicatriciais, mela-
noses cutâneas, redução de pêlos e reju-
venescimento cutâneo, pela reestrutu-
ração das camadas do tecido dérmico 
e epidérmico. 

Objetivo 
Avaliar a utilização do laser e luz 

pulsada no tegumento cutâneo. 

Métodos
O estudo realizado se caracteriza 

por ser primário, prospectivo, interven-
cionista, não-controlado. Foram sele-
cionados 16 pacientes do ambulatório 
do Hospital dos Defeitos da Face, no 
período de fevereiro a junho de 2011. 
Os critérios de inclusão foram: gênero 
feminino e masculino; pele com foto-
tipo de 1 a 5 de Fitzpatrick; idade entre 
19 e 60 anos de idade. Os critérios 
de exclusão foram: doenças do tecido 
conjuntivo que afetassem o colágeno e 
as fibras elástica. O aparelho utilizado 
foi o Starlux System, plataforma para 
laser e luz pulsada com suas ponteiras 
MaxG , Lux 1540, Lux RS a Lux 1064. 
A ponteira MaxG está indicada no trata-
mento de lesões vasculares e fotoreju-
venescimento (comprimento de onda de 
500 nm até 670 nm e de 870 nm até 1200 
nm, variando a fluência e a duração de 
pulso conforme o fototipo do paciente). 
A ponteira Lux 1540, com comprimento 
de onda de 1540 nm, foi utilizada para 
cicatrizes pós-operatórias, pós-traumá-
ticas e melasma. A ponteira Lux RS foi 
empregada para epilação e a Lux 1064 
foi utilizada no tratamento de telan-
giectasias. 

Discussão 
A luz pulsada se utiliza de ondas 

infravermelhas, que penetram profun-
damente na pele. Utilizamos nos casos 
de telangiectasias, melanoses e fotoen-
velhecimento. A ponteira Max G de luz 
pulsada deve ser aplicada com disparos 
lado a lado, com intervalo de 30 dias 
entre as sessões. A ponteira Lux 1540 é 
um laser fracionado não-ablativo, com 
comprimento de onda de 1540 nm, o 
qual tem afinidade pela molécula da 
água e consegue promover a coagu-
lação dos tecidos atingidos. Sua prin-
cipal indicação são rugas, cicatrizes 
de acne, melasma, cicatrizes traumá-
ticas e pós-operatórias. A ponteira Lux 
1064 é um laser com comprimento de 
onda de 1064 nm, o qual tem afini-
dade pela oxihemoglobina e consegue 
promover a coagulação dos vasos atin-
gidos. Nas malformações vasculares, o 
tratamento se baseia na fototermólise 
pela energia absorvida pela hemoglo-
bina. Grossman publicou o primeiro 
caso de laser com a finalidade de 
remoção de pêlos, através da fototer-
mólise. A ponteira Lux RS foi utilizada 
para epilação em regiões propensas a 
foliculite, demonstrando-se efetiva na 
maioria dos casos. 

Conclusão 
A luz pulsada e o laser apresen-

taram efetividade satisfatória nos casos 
clínicos estudados.

Figura 1 - Cicatriz hipertrófica.

Figura 2 - Melanose.

Figura 4 - Telangiectasia.

Figura 5 - Handpiece X Indicações.

Figura 3 - Epilação.
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