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Herus®️HIFU ultrassom microfocado é a última 
palavra para tratamento de flacidez e ancoragem 
muscular da atualidade. A tecnologia MMFUS 
(Macro Micro-Focused Ultrasound) age por meio de 
pontos focais criando uma zona de coagulação 
térmica em profundidades específicas que ativa o 
sistema imunológico estimulando o processo de 
reparação do termo dano induzindo o processo 
fisiológico de neocolagênese.

A tecnologia combina transdutores que agem em 
diferentes profundidades para tratar flacidez facial e 
corporal.

Ÿ Rugas Periorais; 
Ÿ Mãos;

Ÿ Abdômen e 

Ÿ Região da face;

Ÿ Interno de coxa; 
Ÿ Glúteos;

Ÿ Joelho.

Ÿ Olhos;

Ÿ Barriga;

Ÿ Pescoço;

O que o Herus® HIFU trata?
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Ÿ Biomédico

Ÿ Enfermeiro

Ÿ Médico
Ÿ Fisioterapeuta
Ÿ Farmacêutico

Ÿ Esteticista

PÚBLICO ATENDIDO

A grande inovação desse tratamento é a capacidade de tratar 
regiões muito mais profundas do que as comparadas com 
outras técnicas, promovendo lifting verdadeiro comparado ao 
de uma cirurgia plástica, só que sem agulha e sem corte. A 
terapia pode ser aplicada em todos os fototipos (I-VI) durante 
qualquer estação do ano. O maior diferencial dessa tecnologia 
é a rapidez do tratamento e os resultados duradouros. 

A tecnologia de “levantamento” é a única aprovada pela FDA 
(Food And Drug Administration) para levantamento “SMAS”, 
não invasiva, sem tempo de inatividade, não necessitando de 
múltiplos tratamentos.

Os benefícios da Tecnologia HIFU combinam profundidade, 
temperatura e precisão sem afetar a epiderme.

Com apenas uma aplicação, dá-se o processo de regeneração 
da pele e o efeito lifting continua de forma gradual e 
progressiva, permanecendo ativo por até 180 dias após o 
procedimento.

O Herus HIFU é um aparelho de Ultrassom Microfocado, que 
permite tratar de forma não invasiva a camada SMAS que seria 
tratada durante a cirurgia de lifting facial.

Essa tecnologia trabalha por meio de ondas ultrassônicas 
dirigidas em pequenos pontos focalizados na camada de 
tecido que dá suporte à pele, o chamado sistema músculo-
aponeurótico superficial (SMAS). Ela possibilita a retração do 
tecido e síntese de colágeno, atenua linhas de expressão e 
promove harmonização facial, corporal e qualidade do tecido 
tegumentar por meio da alta performance da tecnologia HIFU.

O tratamento completo é realizado em uma única sessão, que 
dura de 45 a 60 minutos, dependendo da área tratada.

E os resultados perduram por até 12 meses, sendo necessária 
apenas uma sessão por ano. O aplicador ultrassônico do Herus 
HIFU possui tecnologia Alemâ, que garante a profundidade e a 
precisão dos pontos. O aparelho conta com tela touchscreen 
de 27″, ideal para visualizar com qualidade e precisão as 
imagens fornecidas pelo Ultrassom, e chega até 13 mm de 
profundidade na pele.



Abaixo um pouco sobre as 
possibilidades de ganhos e 
algumas informações 
importantes para a locação do 
equipamento HERUS® HIFU. 
Caso tenha mais dúvidas entre 
em contato para maiores 
informações.

Diferenciais na Locação 
do HERUS® HIFU

Rapidez do tratamento 
e resultados 
duradouros para todos 
os fototipos (I-VI).

Rápido e Eficaz

O tempo médio de 
cada sessão é de 45 a 
60 Minutos 
aproximadamente.

Tempo da Sessão

O número 
recomendado para a 
sessão facial é de 1 
sessão.

Número de Sessões

Possibilidade em 6 
horas é de 
aproximadamente R$ 
12.000,00 - Líquido.

Ganhos

BENEFÍCIOS PARA OS SEUS PACIENTES 
COM O Herus® HIFU

Ÿ Pode ser utilizado em todas as estações do ano;

Ÿ Resultados eficazes e duradouros com poucas sessões ao 
ano;

Ÿ Frequência de 2MHz a 10Mhz;

Ÿ Todo fototipo pode ser aplicado;

Ÿ Recomendado para rejuvenescimento tecidual;
Ÿ Não possui downtime pós tratamento;

Ÿ Não invasivo;
Ÿ Melhor custo benefício do mercado.

Ÿ O único que toda área da saúde pode atuar: esteticistas, 
fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, médicos e 
afins;

Ÿ Manípulo leve e de fácil manuseio;

Ÿ Ultrassom microfocado (facial) e Ultrassom macrofocado 
(corporal);

Ÿ Equipamento portátil e ergonômico;

Ÿ Cartuchos que podem ser utilizados: Faciais: 1.5mm / 
3.0mm / 4.5mm • Corporais: 7.0mm / 13.0mm;
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Cartuchos Herus® HIFU
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Único estudo brasileiro de MMFUS realizado por Meleck, Froes 
e Borges comprova que por meio de análises de histologia e 
imunoistoquímico UNICAMP os efeitos fisiológicos são:

Ÿ A histologia microfocal mostra a qualidade de colágeno 
produzido, sendo o tipo I o colágeno mais firme e de melhor 
qualidade, visualizado nas análises pós tratamento.

Ÿ A imunoistoquimica confirma o que diz a literatura sobre esta 
tecnologia: produção de pontos de ação térmica que geram 
fibrose. Além disso, o tecido adiposo, que se localiza acima 
do SMAS sofreu necrose térmica e os marcadores CD68 e 
Adipofilina confirmam a presença de macrófagos que 
sinalizam a fagocitose destes tecidos.

Herus® HIFU ultrassom microfocado é a última palavra para 
tratamento de flacidez e ancoragem muscular da atualidade.

A tecnologia combina transdutores que agem em diferentes 
profundidades para tratar flacidez facial e corporal.

Ÿ As análises histológicas confirmam que os efeitos do 
ultrassom microfocado produzem aumento da inflamação, 
maior quantidade de vasos sanguíneos e aumento da 
quantidade de fibroblasto.

Herus® HIFU
MMFUS Macro Micro-Focused Ultrasound

O que o Herus® HIFU trata?

ABDÔMEN FACE

JOELHO MÃOS

GLÚTEOS INTERIOR DA COXA

pescoçoOLHOS

RUGAS
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Principais Dúvidas
Quais são os efeitos 
promovidos no tecido pelo 
Ultrassom Microfocalizado?

O Ultrassom Microfocado 
estimula as camadas profundas 
sem causar qualquer dano, 
aquecendo precisamente os 
tecidos até a temperatura ideal 
para a neocolagênese e 
produzindo pontos quentes no 
tecido, o que gera o efeito lifting 
na pele flácida.

Quantas sessões são 
necessárias?

É indicada somente uma sessão 

por ano, mas, em caso de 
flacidez mais acentuada, o 
procedimento por ser realizado 
de seis em seis meses.

Qual a diferença de atuação do 
Herus® HIFU para as outras 
tecnologias do mercado?

Quais são as principais áreas 
de tratamento?

Ele pode ser aplicado na região 
da face, pescoço, olhos, mãos, 
rugas periorais, barriga, interno 
de coxa, glúteos, abdômen e 
joelho.

Antes e Depois com Ulthera®
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Principais Dúvidas

Quanto tempo dura o efeito 
lifting proporcionado pelo 
Herus® HIFU?

O tratamento com o 
equipamento Herus Hifu tem 
uma duração de até 24 meses 
após a aplicação.

Em quanto tempo após o 
tratamento é possível ver o 
efeito lifting da região tratada?

O efeito lifting pode ser 
observado imediatamente após o 
termino do tratamento com o 
equipamento Herus Hifu. Nos 90 
dias subsequentes, os efeitos 
serão visualizados de forma 
progressiva, resultando em um 
rosto mais firme e com menos 
rugas — também amenizando o 
“bigode chinês” e a “papada” ao 
promover o alisamento do 
pescoço e deixa-lo mais jovem e 
sem rugas.

Quais são as principais 
precauções que devem ser 
tomadas ao se aplicar o 
Ultrassom Microfocalizado?

Seu ultrassom microfocalizado é 
a única tecnologia que atua no 
SMAS especificamente, e os 
resultados se aproximam muito 
com o a de uma cirurgia plástica, 
porém, sem cortes e 
sangramentos.

Deve-se verificar atentamente a 
presença de contraindicações, 
realizar a completa anamnese do 
paciente (assim como avaliação 
fotográfica) e 
perimetria/adipometria para 
acompanhar a evolução clínica 
do paciente. Também deve-se 
verificar os medicamentos que 
possam interferir no tratamento, 
inspecionar o aplicador antes do 
início de cada procedimento e 
demarcar corretamente a área a 
ser tratada.

Qual o tempo médio de 
aplicação do Ultrassom 
Microfocalizado?

O tratamento dura em média 45-
60 minutos de acordo com a 
região que será tratada.

O que é a Tecnolçogia HIFU?

Quais as principais 
contraindicações do Herus® 
HIFU ?

Ÿ Feridas abertas ou lesões na 
área de tratamento;

HIFU é um método estético 
profissional que usa o ultrassom 
focalizado de alta intensidade 
para estimular as camadas 
profundas sem danificar a 
superfície da pele. Uma ponteira 
especial é colocada suavemente 
no local do tratamento, 
fornecendo a quantidade 
adequada de ondas 
ultrassônicas à profundidade 
exata (SMAS) sob a pele. Dessa 
forma, há o aquecimento preciso 
dos tecidos até a temperatura 
ideal para neocolagênese 
(>60°C), produzindo “pontos 
quentes” no tecido.

Ÿ Preenchedores dérmicos na 
área de tratamento;

Ÿ Gestantes, Marca-passo, 
Trombose, Cardiopatias, 
Dermatites, Acne, Herpes, 
Doenças Autoimunes, 
Epilepsia Glândulas (Mamária 
e Tireóide), Implantes, 
Próteses Metálicas, 
Preenchimentos na região 
tratada;

Ÿ Implantes ativos 
(marcapassos ou 
desfibriladores) ou implantes 
metálicos na área de 
tratamento;

Ÿ Glândula tireoide, cartilagem 
tireoide e traqueia;

Esses pontos ativam o processo 
de cura natural do corpo, 
formando um novo colágeno e 
promovendo o processo de lifting 
na pele flácida.

Ÿ Recomenda-se que as 
seguintes áreas sejam 
evitadas durante o 
tratamento:

Ÿ Acne grave ou cística na área 
de tratamento;

Ÿ Queloide existente na área de 
tratamento;

Ÿ Tecido mamário ou implantes 
mamários, de glúteos e afins.
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