
MANUAL DE FORMAÇÃO

RE
G

IS
TR

O
 A

N
VI

SA
 N

º 8
08

32
47

00
01



 

O trabalho foi realizado pelo Departamento Médico do Grupo Body Health Brasil. 

Ano de 2019. As recomendações baseiam-se em experiências práticas realizadas no 

Grupo Body Health Brasil para otimizar a aplicação dos tratamentos e obter os me-

lhores resultados.

Cada profissional que o utiliza como guia deve ter em conta os seus próprios critérios 

de aplicação e reconhecer que os resultados obtidos dependerão de cada paciente.

Se precisar de mais informações, contacte o seu distribuidor ou visite o nosso 

site www.bodyhealthbrasil.com

 

Body Health Brasil

Endereço do fabricante

Contourline equipamentos médicos e estéticos

Rua pedra grande, 1066 - São Dimas

Sete lagoas/Minas Gerais - Brasil/CEP:35700-231

Tel: +55 31 3026-2265

Email: contato@bodyhealthbrasil.com

www.bodyhealthbrasil.com



Conteúdo

  1. Definição 4
 2. Princípio de Ação 4
 2.1 Considerações gerais 4
 3. Tipos de lasers usados   na depilação  e suas diferenças para o Crystal 3D 6
 4. Fundamentos: Conceitos  8
 4.1 Fototermólise Seletiva 8
 4.2 Cromóforos 8
 4.3 Fatores envolvidos no processo destrutivo da papila. 11
 4.4 Pontos a considerar ao usar a depilação a laser 15
 5. Vantagens do Laser Crystal 3D 15
 7. Sistema Stack Mode 17
 8. Profissional Mode 17
 9. SSR Mode 17
 10. Procedimento de segurança 18
 Seguraça Ótica 18
 11. Preparação do paciente 19
 11.1 Normas antes do tratamento 19
 11.2 Normas para o dia do tratamento 19
 12. Frequência e número de sessões 20
 12.1 Sessões de manutenção 22
 13. Programação do equipamento 23
 14. Técnica de aplicação 24
 15. Cuidados após sessão 25
 16. Efeitos colaterais 25
 17. Indicações 27
 18. Áreas a tratar 27
 18.1 Áreas onde o tratamento não deve ser realizado: 27
 19. Contraindicações 28
 19.1  Contraindicações Absolutas 28
 19.2 Contraindicações Relativas 28
 20. Anexo: Ficha Profissional 29

Ficha de avaliação Crystal 3D 30
Termo de Consentimento informado ao paciente – Depilação 33



  1. Definição

O Laser Crystal 3D é a tecnologia de depilação definita mais avançada, segura e eficaz 

do mercado. É um sistema de depilação permanente adequado para aplicação em 

todas as fotos da pele, incluindo pele bronzeada, durante todo o ano. 

Graças aos seus programas personalizados, é possível adaptar o tratamento aos re-

quisitos de cada fototipo de pele, obtendo resultados ótimos. Incorpora um sistema 

de refrigeração que mantém a transmissão do frio da ponteira para a pele, minimizan-

do a dor e o desconforto durante todo o tratamento.

Equipado com um cabeçote que garante 20 milhões de disparos, permitindo que seja 

utilizado por mais tempo, reduzindo assim os custos com consumíveis.

 2. Princípio de Ação

A depilação é realizada pela transmissão da energia do laser para o folículo piloso. 

Nessa estrutura, ocorre a absorção seletiva pelo cromóforo alvo presente nela, a me-

lanina. Com base no princípio da fototermólise seletiva, através do comprimento de 

onda específico, a energia luminosa do laser penetra até a epiderme. A melanina do 

folículo capilar absorve essa energia, transformando-a seletivamente em energia tér-

mica, sendo o calor gerado a destruição das células germinativas do folículo capilar, 

sem danificar as estruturas adjacentes

 

Objetivo:

Lise / quebra através da seleção de diferentes comprimentos de onda, duração de 

pulso e energia com foco em danificar o alvo (folículo piloso e papila dérmica) sem 

que haja efeitos adversos no tecido circundante.

 

 2.1 Considerações gerais

Estrutura do pelo

O pelo é formado por três camadas: a medula, a mais interna; o córtex, a camada do 
meio que contém uma camada protetora de células epiteliais e a cutícula, a camada 
mais externa do cabelo que protege as células do córtex do meio ambiente. A casca 
é uma camada rica em grânulos de melanina, uma estrutura alvo para depilação a 
laser.



Fases de crescimento do pelo

É necessário conhecer o mecanismo de crescimento capilar para entender o funcio-
namento da depilação a laser. O cabelo tem um ciclo de vida que consiste em três 
fases principais.

Fase Anágena-Ativa: é a primeira fase na qual a raiz do cabelo está ligada à papila. 
É o estado de crescimento do cabelo. Durante esse período, o uso de depilação a laser 
será mais eficaz na remoção de pelos para sempre, uma vez que o folículo radicular 
é destruído por ter uma maior concentração de melanina. Essa fase pode durar de 2 
a 3 anos.

Fase de regressão catágena: é a segunda fase do cabelo e a mais curta. É o período 
de descanso das células da matriz. A raiz começa a se separar da papila. O cabelo não 
cai, mas para de crescer. Nesta fase, a depilação a laser tem pouca eficácia. Essa fase 
dura aproximadamente 3 semanas.

Fase telógena-repouso: é a terceira fase do cabelo, a papila desaparece, o bulbo é 
queratinizado e o cabelo cai para dar lugar ao novo cabelo que cresce na fase ativa. 
Dura vários meses e, nesta fase, a eficácia do laser é zero.

A certa altura, a maior parte do cabelo está na fase da anágena, o que é ideal para 
o laser, porque é onde os melhores resultados serão alcançados. No entanto, no mo-
mento da aplicação de uma sessão dessa depilação, sempre haverá folículos em fase 
anágena, outros em catágeno e outros em telógeno. Portanto, são necessárias várias 
sessões de laser espalhadas ao longo do tempo para tratar o cabelo na fase de cresci-
mento adequada e eliminá-lo completamente. As áreas em que são necessárias mais 
sessões para remover os pelos são as áreas em que existem mais folículos capilares.

Fototipos cutâneos segundo classificação de Fitzpatrick



 3. Tipos de lasers usados   na depilação  
e suas diferenças para o Crystal 3D

A luz produzida por um laser possui três características especiais que não são encontradas 

à luz de qualquer outra fonte: coerência, colimação e monocromática.

- A coerência temporal é evidente pelo fato de que todos os raios têm a mesma frequên-

cia “comprimento de onda”, velocidade de propagação e orientação.

- Colimação refere-se à não divergência ou convergência da luz, resultando em todas as 

ondas paralelas.

- A monocromática ocorre devido a ter o mesmo comprimento que lhe confere uma de-

terminada cor.

Por outro lado, em um tratamento de luz pulsada, ou também conhecido como IPL (In-

tensed Pulsed Light), a luz é policromática, difusa, incoerente e de amplo espectro, o 

comprimento de onda pode variar de 515 a 1200 nm, o que Permite o uso de filtros para 

obter a luz mais adequada para a terapia desejada, permitindo o tratamento de diferen-

tes patologias, embora a remoção permanente dos cabelos não seja tão eficaz quanto o 

laser.

 

Dentro da depilação a laser, podemos encontrar vários tipos de laser 

· Laser Ruby: Embora a tecnologia laser seja conhecida desde 1960, com o primeiro laser 

Maman (Ruby), não foi até muito mais tarde, em 1994, quando o laser Ruby específico foi 

desenvolvido, para remover os pelos permanentemente.

 

A principal desvantagem desse tipo de laser e o motivo pelo qual é pouco utilizado, é sua 

baixa flexibilidade ao usá-lo na pele escura, uma vez que, devido à alta absorção desse 

tipo de pele, apresenta alto risco de produzir queimaduras

Quadro 1 – Classificação dos fototipos de Fitzpatrick

Fototipos Características Sensibilidade ao Sol

I – Branca Queima com facilidade, 
nunca bronzeia.

Muito sensível

II – Branca Queima com facilidade, 
bronzeia muito pouco.

Sensível

III – Morena Clara Queima moderadamente, 
bronzeia moderadamente.

Normal

IV –Morena Moderada Queima pouco, bronzeia 
com facilidade.

Normal

V – Morena Escura Queima raramente, 
bronzeia bastante.

Pouco sensível

VI - Negra Nunca queima, totalmente 
pigmentada.

Insensível



 

·          Laser Nd: YAG Emite no comprimento de onda de 1.064 nm e, portanto, é o laser 

com maior capacidade de penetração em profundidade. A capacidade de ser ab-

sorvido pela melanina da pele é mais limitada, o que permite trabalhar com a pele mais 

escura. Isso permite tratar fototipos escuros sem risco de complicações.

 

·         Laser diodo 810nm  Este tipo de laser fornece uma das tecnologias mais avança-

das e os resultados mais duradouros para todos os tipos de pele com a máxima segu-

rança.

 

Foi aprovado em 1998 pela Food and Drug Administration (FDA), desde então, tornou-se 

uma das opções mais atraentes a serem consideradas para qualquer pessoa interessada 

neste tratamento médico. Logo depois, vários tipos de modelos apareceram que melho-

raram ainda mais os resultados do diodo.

·         Laser Alexandrite: Este laser emite na frequência de 755 nm. Possui maior pene-

tração que a luz pulsada.

É o laser reconhecido como a melhor opção para remoção de pelos das diferentes áreas 

do rosto e do corpo. Ele usa uma longa duração de pulso, que destrói o folículo piloso sem 

danificar o tecido circundante.

 

É um revolucionário sistema de depilação a laser, que oferece aos pacientes maior flexi-

bilidade no tratamento.

 

Atualmente, é o laser mais avançado e está focado na remoção de pelos das áreas mais 

difíceis. Como limitação, existe um consenso de que ele funciona muito bem na pele cla-

ra, sendo o laser Nd: YAG o mais indicado nos casos de pele escura, devido à sua maior 

penetração.



  4. Fundamentos: Conceitos 

 4.1 Fototermólise Seletiva

A teoria da fototermólise seletiva foi introduzida por Anderson e Parrish em 1983. Essa 

teoria explica como alguns compostos e partículas, chamados cromóforos, têm a pro-

priedade de absorver seletivamente comprimentos de onda específicos. Ele deduz que 

o dano térmico causado é seletivo e está confinado à área de conteúdo dos cromóforos.

 4.2 Cromóforos
 

Um cromóforo é um grupo químico, uma molécula ou uma partícula, responsável pela 

absorção seletiva da luz, que comunica a cor ao corpo. Essa cor será determinada pelas 

características da radiação, refletida pelo cromóforo. O espectro de absorção é a medição 

da faixa de comprimento de onda da energia absorvida por uma molécula e é definido 

pela probabilidade de absorção de uma fração da radiação em relação ao comprimento 

de onda. Ao conhecer o espectro de absorção de algumas espécies moleculares, pode-se 

prever se a radiação de um determinado comprimento de onda pode produzir um efei-

to fotoquímico nas referidas moléculas. O espectro ativo ou de ação é a quantidade de 

radiação luminosa, não ionizante, absorvida, eficaz para produzir uma reação fotoquí-

mica. Não é necessariamente paralelo ao espectro de absorção, no entanto, os últimos 

limites devem conter comprimentos de onda que estão no espectro ativo. Esse conceito 

é essencial para definir o nível de risco da pele normal e fotossensível, em relação a uma 

determinada porção do espectro de radiação incidente. O espectro de ação normal, me-

lhor estudado na pele humana, é para o eritema e é usado como ponto de referência na 

realização de um tratamento. É importante lembrar as leis que governam a interação da 

radiação da luz e da matéria.



· Lei de absorção fotoquímica, de Grotthus Draper ou primeira lei: somente a radiação absorvida é eficaz na 

promoção de alterações fotoquímicas

· Lei da reciprocidade, por Burlen Roscoe ou segunda lei: quando o produto da intensidade e do tempo de 

exposição é consistente, o fato fotoquímico é o mesmo.

· Lei de absorção da cerveja Lambert: a fração da luz incidente, absorvida por uma substância em solução, é 

independente da intensidade da luz inicial e aumenta proporcionalmente com o aumento da concentração 

da substância.

· Lei Quântica ou de Planck: a radiação não é emitida continuamente, mas em pequenas unidades chama-

das “Quanta”.

· Lei da equivalência fotoquímica ou Starck Einstein: quando um quantum de energia é absorvido por uma 

molécula de uma substância absorvente, ocorre uma ativação da molécula (reação primária).

Existem dois tipos básicos de reações fotoquímicas: direta e fotossensibilização:

Reacções directos são aqueles em que o cromóforo é afectada e sofre uma alteração química de produtos 

de forma (cis para trans passagem no caso de ácido urocânico).

· Reacções de fotossensibilização são caracterizados pelo cromóforo desempenha apenas o papel de eli-

minador de energia e transportador, mas não é directamente afectada pela reacção fotoquímica. No final 

da cadeia, o cromóforo será totalmente restaurado e poderá capturar novamente os fótons e reiniciar o 

processo. Este tipo de cromóforo é chamado de “fotossensibilizador”

Os cromóforos da pele são moléculas específicas, que absorvem a luz UV e produzem efeitos biológicos 

visíveis na pele. Estas moléculas têm uma característica de absorção de espectro depende da sua estrutura 

molecular

 

Os cromóforos são “energizada” por absorção de radiação, e isso pode levar a um molecular e / ou de rea-

rranjo a uma reacção com moléculas (reacções fotoquímicas) vizinha; assim qualquer reacção fotoquímica 

ocorre na pele, se o comprimento de onda a que se encontra exposta não está especificamente absorvida 

por cromóforos.

 

A pele possui cromóforos endógenos, normais ou fisiológicos, como DNA, proteínas que contêm um grande 

número de aminoácidos aromáticos, esteróis, lipossomas, que dão origem a reações cutâneas obrigatórias; 

porfirinas e ácido urocânico.

 

A melanina é um absorvente de radiação de luz e o dano de protecção dos recursos produzido. A envolven-

te de fótons, a melanina se torna estados excitados, que na maioria são perdidos como calor. Outra função 

fisiológica de melanina é a armadilha e estados excitados com deficiência.

Os outros cromóforos que nos interessam para a aplicação do laser na pele são a hemoglobina e a água.



Esses cromóforos têm absorções características: entre 590 e 1.100 nanô-

metros, sendo a melanina o cromóforo que melhor absorve a luz. Essa 

faixa de comprimento de onda é chamada de janela óptica para depilação.

 

Antes de 590 nm e depois de 1100 nm, a luz é absorvida pela hemoglobina e depois 

de 1.100 nm é a água que possui a maior absorvância

 

A luz monocromática permite que alta energia seja depositada precisamente em 

qualquer pigmento (cromóforo) presente na pele, e estamos interessados   no cromó-

foro da melanina, responsável pela coloração do cabelo e da pele.

 

 O processo destrutivo da papila deve ocorrer por fototermólise seletiva, que consiste 

na absorção seletiva da luz por um tecido alvo (cabelo), respeitando os tecidos ad-

jacentes.

 

O objetivo da depilação a laser é danificar irreversivelmente as células que fazem o 

cabelo crescer, dano que deve ser garantido pelo uso de radiação monocromática 

na faixa de 590 a 1.100 nm, coerente e intensa (laser), em Um período muito curto 

de tempo. O cabelo, impregnado de melanina, funciona como um condutor de calor 

gerado pela radiação absorvida pelo cromóforo, levando-o à papila.

 

Isso ocorre nos folículos em fase anágena (cabelos adultos e maduros) e carregados 

com melanina. Aqueles que estão em estado de repouso ou involução (fase telógena 

e catágena) não estão preparados para capturar o laser, motivo pelo qual devemos 

esperar até que atinjam a idade adulta e tratá-los em sessões posteriores.

As variáveis   a serem consideradas para obter uma fototermólise seletiva 

eficiente são: o comprimento de onda da radiação, a duração do pulso, a 

fluência ou densidade de energia e a profundidade de penetração:

· O comprimento de onda deve ser absorvido mais intensamente pelos cabelos do 

que pelas outras estruturas adjacentes.

· A duração da exposição deve ser menor que o tempo necessário, para o cabelo es-

friar 50% (menor que o tempo de relaxamento térmico)

· A fluência (DE) deve ser alta o suficiente para alterar termicamente a papila dér-

mica.

· O fracionamento da energia a ser fornecida, com intervalos de diminuição entre os 

pulsos.

· A profundidade de penetração da radiação é uma função do comprimento de onda 

do feixe incidente, diâmetro do feixe e fototipo da pele.



Desde a publicação de Altshuler et al. (em 2001) sobre as novas bases sobre as quais 

se baseia a «teoria extensa da fototermólise seletiva», ficou mais fácil entender as 

características que um «tecido alvo» deve ter para o qual a luz do laser será direcio-

nada , da sua absorvância e da capacidade de difundir o calor para produzir danos 

térmicos irreversíveis no bulbo capilar. Iremos nos referir a isso em detalhes um pouco 

mais tarde, quando estudarmos a duração do impulso do laser como um fator deter-

minante no processo destrutivo da papila.

O cabelo deve absorver suficientemente a luz do laser, a fluência de emissão deve 

ser suficiente para aquecê-la, mas, além disso, deve haver uma boa difusão de calor 

do cabelo para o bulbo, bem como uma curta distância entre os dois para facilitar a 

transmissão de calor . Por esses motivos, quando se trata de cabelos ruivos, brancos 

ou grisalhos, a depilação a laser não é eficaz.

 4.3 Fatores envolvidos no processo destrutivo da papila.
 

A. Longitude de onda

 

É a distância entre duas cristas sucessivas da onda de um raio de luz. É medido em 

nanômetros. O comprimento de onda influenciará a penetração do tecido e a seleção 

da estrutura do alvo.

 

O comprimento de onda ideal para o cromóforo de melanina está entre 590 e 1.100 

nm.

 

 O equipamento utilizado na remoção de pelos é o laser de rubi, luz intensa pulsada 

(IPL) e laser de alexandrita, diodo, Nd: YAG, para uma menor penetração da profun-

didade.

 

Quanto maior o comprimento de onda da radiação luminosa, maior a capacidade de 

penetração na pele. De acordo com as características gerais dos diferentes tipos de 

cabelo são:

 

Cabelo loiro: é fino, o folículo é raso (1-2mm)

Cabelo castanho: é grosso, o folículo é mais profundo (3-4mm)

Cabelo preto: é muito espesso: o folículo é profundo (4-7mm)  



Alexandrite 755: indicado para o tratamento de cabelos finos, claros e mais superfi-

ciais, especificamente para o rosto.

 

Diodo 810: para fototipos mais escuros com penetração média-profunda, ideal para 

áreas como braços, pernas.

 

ND-Yag 1064: para maior penetração no folículo piloso, como axilas, couro cabeludo 

e púbis.

Graças à combinação dos três comprimentos de onda, diferentes tipos de cabelo po-

dem ser tratados com eficácia. 

B. Duração do pulso

 

A duração do pulso (t) deve ser menor ou igual ao tempo de relaxamento térmico 

(TRT) do folículo piloso, estimado em 10 a 100 ms, dependendo do seu diâmetro. 

No entanto, o folículo piloso é uma estrutura cuja pigmentação é irregular. Algumas 

regiões, como células-tronco, não contêm melanina suficiente e também estão dis-

tantes das estruturas pigmentadas.

 

O relaxamento térmico é o processo de perda de calor, que ocorre quando a energia 

fotônica é absorvida por um cromóforo. Essa perda ocorre por condução em tecidos 

adjacentes e ocorre em todas as direções e em todas as direções.

 

Tempo de relaxamento térmico é o tempo que leva para uma estrutura esfriar 

pela metade (perde 50%) da temperatura que adquiriu após absorver energia. 

É medido em milissegundos. A duração ideal do pulso deve estar entre o 

tempo de relaxamento da epiderme (3-10 ms) e do folículo piloso (40-100 

ms).

 

O efeito biológico é determinado pela temperatura alcançada. A lesão celular, 

com sua subsequente inflamação e reparo, ocorre após incrementos mínimos de 

5 a 10 ° C. Hoje sabemos que a temperatura necessária para destruir o folículo 

piloso é de 70 ° C com duração de 1 ms.

CRYSTAL
Alexandrita

DIODO

Nd Yag

755nm

 CRYST AL 

1064nm

CRYSTAL

810nm



TRT, como dissemos antes, é definido como o tempo que leva para uma estrutura 

esfriar, na metade da temperatura adquirida após a absorção da luz laser, é diferente 

para cada estrutura da pele, conforme detalhado abaixo:

-Epiderme (100 um): 10 ms.

-Bainha capilar (derme medial): 3-5 ms.

-Camada celular basal da epiderme: 0,1 ms.

-Folículo piloso (derme medial): 20-30 ms.

-Folículo piloso: bulbo estabelecido em 30 ms.

-Melanossoma individual: 0,001 ms.

-Bulbo capilar: 20-40 ms.

-Vasos sanguíneos (de acordo com o diâmetro): 50 um: 1 ms. 100 um: 5 ms. Um 500: 

110 ms. m: 500 ms.

 

Objetos pequenos esfriam mais rápido que objetos grandes. Os melanossomas, com 

tamanho de 0,5-10 um, têm TRT mais curto que os capilares medindo 10-50 um 

(aproximadamente 1 ms). O efeito do tecido é causado pela energia do laser, que 

aquece um determinado cromóforo, e pela difusão desse calor nas estruturas vizin-

has.

 

A remoção da papila dérmica interrompe o crescimento do cabelo, mas o terço infe-

rior da bainha dérmica é capaz de regenerar uma nova papila dérmica, com o con-

sequente crescimento do cabelo. Portanto, a destruição de ambas as estruturas é 

essencial para obter uma depilação permanente.

Para obter danos térmicos efetivos no bulbo capilar, a duração do pulso do laser deve 

ser igual ou menor que o TRT do cabelo e igual ou menor que o tempo de dano tér-

mico do TDT, para evitar superaquecimento com a vaporização. A TDT sempre será 

maior que a TRT, pois a estrutura de destino e a estrutura vizinha devem ser aque-

cidas. Se a duração do pulso for muito curta, podem ocorrer vaporização, 

dano das ondas de choque ou dano folicular insuficiente, portanto a tera-

pia será ineficaz. 

Idealmente, a pele é resfriada antes que o laser atue sobre ela, de modo que a sen-

sibilidade diminua e evite qualquer desconforto, sem a necessidade de aplicar qual-

quer tipo de creme anestésico. Isso resulta em excelente depilação a laser nas axilas, 

regiões da virilha, etc. O laser Crystal 3D incorpora um sistema de resfriamento que 

resfria de maneira ideal a pele.

O resfriamento da pele permite a entrega de densidades energéticas mais altas, com 

mais certeza de manter a integridade da pele, com resultados adversos mínimos (ci-

catrizes ou hipopigmentação), reduzindo significativamente o fator de dor. Ele deve 

ser iniciado antes da aplicação do pulso do laser e realizado apenas na epiderme. As 

estruturas alvo não devem ser resfriadas abaixo da superfície da pele.



  C. Energia

Energia / fluência:

Quantidade de energia que recebe por unidade de superfície corporal (J / cm2).

Varia de acordo com a área a ser tratada e o tipo de cabelo, podendo ser aumentado 

de acordo com a tolerância do paciente.

 

A fluência ou densidade de energia é a quantidade de radiação depositada em uma 

dada superfície e está diretamente relacionada ao diâmetro do ponto.

 

Para determinar seu valor, a «potência de pulso» é dividida pela superfície em que é 

aplicada (ponto).

 

A fluência aplicável a um tratamento de depilação a laser é determinada pela cor da 

pele e pelas características dos cabelos de cada pessoa. As peles mais claras admitem 

maiores densidades de energia e as peles mais escuras diminuem a fluência. A densida-

de de energia a ser fornecida deve ser alta o suficiente para alcançar o efeito desejado, 

mas sem causar danos ao tecido circundante.

 

 D. Diâmetro do ponto

 

Diâmetro do feixe de luz e expresso em milímetros (16 x 12 mm)

O tamanho do local traz uma série de benefícios:

 

* Quanto maior o diâmetro da viga, mais áreas ela cobrirá de superfície, o que é uma 

vantagem, pois o tempo de tratamento diminuirá de forma significativa.

 

* Quanto maior o diâmetro do feixe, menor a dispersão e a reflexão; portanto, a pene-

tração será maior.

 

* À medida que a superfície em que um determinado poder de impulso é aplicado au-

menta, a fluência diminui, a força de impulso deve ser aumentada para que a fluência 

permaneça.

E. Frequência:

Número de pulsos emitidos por segundo e determina a velocidade do tratamento 

(1, 2, 3, 5, 8, 10 hz)



 4.4 Pontos a considerar ao usar a depilação a laser
 

· O alvo  é o cabelo e a papila dérmica.

· O cromóforo é a melanina do cabelo.

. Os cromóforos concorrentes são a melanina epidérmica e a oxihemoglobina.

· A porcentagem de cabelo removida por sessão é equivalente à porcentagem de 

cabelo que está na fase anágena.

. O tempo que leva para o cabelo completar seu ciclo de crescimento e atingir a fase 

anágena é o tempo de espera entre as sessões.

 . Os resultados são eficazes em cabelos castanhos ou pretos, são menos eficazes em 

cabelos loiros e ineficazes em cabelos albinos ou grisalhos.

 Efeitos do ponto de vista histológico

Em estudos histológicos da pele após uma sessão de depilação a laser, foi encon-

trado:

• Diminuição da espessura dos folículos capilares.

• Destruição de folículos com degeneração granulomatosa, com fibrose

residual

•Danos térmicos nos folículos com grandes bainhas pigmentadas.

• Nos pelos pequenos e / ou sem pigmento, não são observadas alterações, como nas 

glândulas sebáceas, próximas aos folículos tratados e na vasculatura.

 

 5. Vantagens do Laser Crystal 3D

• 3 comprimentos de onda: permite tratar todos os fototipos da pele e caracte-

rísticas do cabelo

• Método de digitalização fornecido pelo SHR Mode: permite sessões mais curtas 

para cobrir áreas maiores

• Sistema específico de depilação pelo método Stack Mode para pequenos seto-

res, que permite otimizar a fluência, obtendo o melhor resultado em áreas de 

difícil tratamento

• Método SSR (Super Skin Rejuvenation) sistema estimulador de fibras de colá-

geno

• O Modo Profissional permite selecionar os parâmetros indicados para cada caso, 

de acordo com a experiência profissional

• Refrigeração por contato: menor risco de queimaduras e maior tolerância ao 

longo da sessão

• Programação padrão de acordo com o fototipo da pele, características do cabe-

lo e área a ser tratada, garantindo um tratamento eficaz para cada caso.





 7. Sistema Stack Mode

Consiste na aplicação de pequenas rajadas de pulso com tempos de descanso. Isso 

permite trabalhar pequenas áreas sem superaquecer a pele e com grande precisão, 

por exemplo, nas áreas faciais. Também é útil em áreas com pelos residuais, que de-

vido às suas características não respondem adequadamente à fluência produzida em 

determinados setores.

No Stack Mode a energia é dada de forma pontual. A ponteira deve ser colocada 

de forma perpendicular à área, e pressionar o gatinho. A cada disparos, é ativado 5 

pulsos - 5Hz.

Os princípios dessas tecnologias de fotoepilação são:

 · A energia deve ser absorvida pela melanina no folículo piloso

· O bulbo capilar e a protuberância devem ser aquecidos progressivamente.

· As áreas ao redor da lâmpada não devem ser afetadas.

 8. Profissional Mode

É um sistema que permite o uso e a modificação de vários parâmetros, sem usar o 

modo padrão. Nesse caso, o operador pode escolher a energia, frequência, largura de 

pulso, resfriamento e o tempo de aplicação sem precisar se concentrar em um deter-

minado quadrante e fluência. Também possui um método de proteção que permite 

a segurança do paciente, evitando o risco de queimaduras. Isso é feito respeitando 

os tempos de relaxamento térmico da pele e também que a quantidade de joules 

emitidos com uma determinada largura de pulso é capaz de destruir o bulbo capilar.

Dessa forma, modificar a largura do pulso modifica automaticamente o intervalo de 

jules a serem usados   para preservar o TRT da pele.

Esses parâmetros serão avaliados pelo profissional treinado de acordo com as neces-

sidades e o que for conveniente para o paciente.

 9. SSR Mode

É um método inovador para rejuvenescimento da pele, tanto no corpo como no facial.

O laser mais utilizado nesse modo é o diodo de 810nm, que combina uma luz verme-

lha LED que estimula os fibroblastos da derme. Desta forma, há um aumento das fi-

bras de colágeno, especialmente o colágeno tipo I, essencial para manter a estrutura 

desse epitélio. Esse estímulo é responsável pelos efeitos de tração visualizados no te-

cido trabalhado, tanto pela redução das rugas de expressão quanto pelo tratamento 

da flacidez. Além disso, o calor interno produzido na derme estimula a vasodilatação 

da área com a consequente oxigenação celular e aumento do metabolismo. Isso leva 

a ser capaz de observar uma pele mais jovem e brilhante.

A combinação desses processos é causa de rejuvenescimento da pele (SSR ou super 

rejuvenescimento da pele). Este modo pode ser usado em peles jovens e mais velhas. 

Recomenda-se o tratamento combinado com CRIOFREQUÊNCIA da Health para oti-

mizar os resultados.



 10. Procedimento de segurança

1. Faça um histórico médico para antecipar reações adversas ou efeitos indesejados.

2. Perguntas sobre os medicamentos que o paciente está tomando para evitar re-

ações fotossintéticas, fototóxicas, fotoalérgicas e fotodinâmicas.

3. Analise o tipo de pele e cabelo.

4. Relate ao paciente em detalhes sobre a técnica a ser usada.

5. O paciente deve assinar um documento de consentimento ou tratamento, certifi-

cando-se de ser devidamente informado e autorizando expressamente a depilação.

6. Insista para que o paciente não tome banho de sol por 1 semana antes do trata-

mento para evitar danos à pele bronzeada.

7. A contra-indicação absoluta é dada em pacientes fotossintéticos tratados com áci-

do cisretínico 13, estados de febris ou infecção aguda.

8. Precauções especiais em pacientes com herpes, pacientes negros, mulheres grávi-

das e amamentação

9. Certifique-se de que possui garantias (eritema e inflamação) sejam transitórias e 

não relevantes (execução ou TESTE).

10. Evite aplicar diretamente os olhos.

 Seguraça Ótica

Todo o pessoal (incluindo o paciente) deve usar óculos de proteção, proteção ocular 

opaca para o paciente e filtro de 200 nm - 1200 nm para os operadores.

Os óculos fornecidos com esta unidade são fabricados especificamente para o com-

primento de onda de 400 nm a 1200 nm produzido pela unidade Laser Crystal 3D.

Não substitua os óculos de tratamento / segurança por outros tipos de óculos colo-

ridos que possam não atender aos requisitos de segurança específicos da unidade.

Recomenda-se que não haja espelhos no gabinete onde a aplicação é feita devido ao 

risco de refletir a luz do laser



 11. Preparação do paciente

 11.1 Normas antes do tratamento
 

1. Deve ser realizado um exame minucioso, no qual serão determinadas as condições 

de saúde da pele, cor e fototipo, as dimensões da área a ser tratada, tipo, cor do 

cabelo e profundidade da mesma, além de determinar se há alguma patologia hor-

monal associada.

 

 2. O paciente não deve ter recebido luz solar direta por 1 semana antes da sessão.

 

 3. Uma vez definida a modalidade de tratamento, o paciente deve explicar o método 

a ser utilizado: como o laser a ser utilizado, o provável número de sessões a serem 

realizadas e as variáveis   de acordo com as características específicas do paciente 

(tipo de pele , cor do cabelo etc.)

 

4. Realize a depilação com barbeador e espuma de barbear, no dia anterior à sessão, 

para garantir que não haja excesso de pelos, o que absorve quantidades de energia 

que seriam necessárias para obter uma boa fototermólise, mas ao mesmo tempo o 

tempo cresceu um pouco e, portanto, permite uma boa visualização.

 11.2 Normas para o dia do tratamento
 

1. Realize uma assepsia cuidadosa da área a ser tratada.

2. Tire fotos antes do tratamento.

3. Selecione os parâmetros a serem utilizados: fluência, energia do pulso e duração 

do pulso.

4. Ligue o sistema de refrigeração.

5. Antes de iniciar uma terapia, um teste deve ser realizado, o que não deve ser feito 

na área onde o tratamento será realizado, mas em uma área vizinha. Começando 

com uma fluência de 5 J / cm2 em um único tiro. Aguarde 5 minutos e depois calcule 

o desempenho. Se aparecer eritema periférico (eritema médio), inicie o tratamento 

com essa dose. Se o eritema não aparecer ou for mínimo, faça um novo teste com 

maior fluência (adicione 1-2 J / cm2). Aguarde mais 5 minutos e continue com o tra-

tamento iniciando a própria terapia. Uma área nunca deve ser supertratada.

6. Em pacientes com um limiar baixo de dor ou em áreas muito sensíveis, aplique um 

creme anestésico antes de iniciar o tratamento.



 12. Frequência e número de sessões

A fotodepilação a laser progressivamente definitiva é obtida através da realização 

de sessões a cada 4 a 8 semanas. Em média, são necessárias aproximadamente 8 

sessões e podem exigir menos ou mais de acordo com a resposta.

Remoção de pelos faciais

Os cabelos na região facial feminina são hormonalmente dependentes. Dos milhões 

de folículos capilares que a pele do rosto possui, em uma mulher, apenas uma por-

centagem muito baixa está ativa e, por esse motivo, a mulher normalmente não tem 

cabelos fortes no rosto.

As alterações hormonais que ocorrem durante a vida de uma mulher (menarca, gra-

videz, menopausa, etc.) podem gerar estimulação folicular; além disso, qualquer ma-

nipulação incorreta ou qualquer problema hormonal que ocorra com altos valores 

de 5-0H de testosterona pode causar uma estimulação dos folículos que estão em 

estado primordial e a produção de cabelo pode começar.

Portanto, a paciente deve ser informada das reais expectativas de remoção de pelos 

faciais, sessões subterapêuticas devem ser evitadas e sempre haverá risco de novos 

cabelos.

Quando há alteração hormonal, os resultados são muito mais incertos ou expectan-

tes e, ao mesmo tempo, o paciente deve seguir um tratamento para seu distúrbio.

Além disso, há um grande número de folículos capilares que estão nas fases catágena 

e telógena, fases nas quais a sessão será ineficaz e, portanto, ao passar esses folícu-

los para a fase anágena, os cabelos aparecerão.

Portanto, sessões de revisão sequencial devem ser agendadas para eliminar possíveis 

novos surtos de cabelo.

Depilação corporal

Na área corporal, resultados realmente satisfatórios foram alcançados com a de-

pilação a laser, principalmente na região inguinal, nas axilas e nas pernas, porque 

em uma mulher adulta com desenvolvimento puberal consolidado, todos os cabelos 

latentes já foram estimulados, já crescido, participa do ciclo de desenvolvimento e 

crescimento capilar e, portanto, pode ser eliminado em uma ou mais sessões, quando 

está na fase anágena.

O cabelo nessas áreas é normalmente mais espesso e pigmentado do que no ros-

to, o que também favorece que em cada sessão seja eliminado em grande número, 

para que o tratamento nessas regiões do corpo seja mais curto no tempo e com uma 

média De 6 a 10 sessões, o tratamento será concluído satisfatoriamente para o pa-

ciente, uma vez que, dependendo das áreas, será alcançado até 90 ou 95% da área 

permanentemente raspada.



Na depilação do homem, dependendo da quantidade de receptores existentes em suas diferentes regiões ana-

tômicas e da história evolutiva dos níveis de hormônios gonadais que circulam no sangue, é necessário explicar 

que o tratamento requer sessões de revisão muito espaçadas no tempo . Um homem de 30 anos poderá remo-

ver praticamente todo o cabelo quando o tratamento for realizado com sessões bem planejadas, com a seleção 

adequada dos parâmetros e do tipo de laser.

 Os pelos da barba geralmente são pigmentados e grossos; portanto, respondem bem à depilação a laser, mas 

devido à sua alta densidade, um número maior de sessões será necessário para obter resultados lisonjeiros. Se o 

cabelo da barba for branco ou loiro claro, ele não responderá bem ao tratamento com depilação a laser.

O paciente sempre deve ser informado de que, com o passar do tempo, parte de seu cabelo latente brotará e 

será necessário realizar sessões de revisão, normalmente espaçadas a cada 6 a 12 meses para remover o novo 

cabelo e ajudá-lo a preservar o resultado cosmético que está procurando. Isso não deve ser dissuasivo para o 

homem, pois ele apreciará e muito os bons resultados da depilação a laser. É simplesmente necessário explicar 

que a depilação a laser deve acompanhar a evolução fisiológica normal dos cabelos e que, nesses tipos de tra-

tamentos, os resultados são progressivos, até se tornarem definitivos.

 A depilação a laser é um tratamento que deve ser aplicado por pessoal médico especializado, que avaliará as 

características da pele e do cabelo de cada pessoa, bem como a seleção do laser apropriado a cada momento 

e em cada caso.

Por que a depilação a laser é progressivamente final e requer várias sessões?

Quando realizamos uma fotodepilação a laser, a radiação só é eficaz nos folículos que estão na fase anágena 

(cabelo adulto, maduro e carregado de melanina).

Os folículos que estão em estado de repouso ou involução naquele momento (fases catágena e telógena) não 

estão preparados para capturar o laser, porque não possuem cabelos do bulbo e / ou a carga de melanina não 

é suficiente, por o que o bulbo capilar não será destruído.

Portanto, na região onde ocorrerá a maior destruição de folículos será a área da barba, enquanto a menor des-

truição ocorrerá na área de braços, coxas, pernas e seios.

Após a duração da fase catágena e telógena, tempo variável em relação à área em tratamento (entre 8 e 26 

semanas), uma segunda fotodepilação pode ser realizada e o descrito acima ocorrerá novamente: eles serão 

destruídos os folículos que estão na fase anágena.

Mais uma vez os tempos da fase catágena e telógena, novos cabelos surgirão, que podem ser eliminados com 

uma nova fotodepilação. Assim, sucessivamente, a remoção de pelos necessária será realizada até que a re-

moção final seja alcançada.

Após o impacto do laser na pele:

• Danos em algumas lâmpadas, o que resulta em indução à fase catágena e telógena, com subsequente cresci-

mento de cabelos mais finos e menos melanina.

• Danos graves em outras lâmpadas com miniaturização completa dos cabelos em um estado permanente de 

pelos superficiais.

• Com densidades de energia mais altas e com uma duração de pulso ajustada ao TRT e ao TDT do folículo 

piloso, destruição total do folículo.



Mais uma vez os tempos da fase catágena e telógena, novos cabelos surgirão, que 

podem ser eliminados com uma nova fotodepilação. Assim, sucessivamente, serão 

necessárias quantas remoções de pelos forem necessárias até que a remoção final 

seja alcançada.

Após o impacto do laser na pele:

• Danos em algumas lâmpadas, o que resulta em indução à fase catágena e telógena, 

com subsequente crescimento de cabelos mais finos e menos melanina.

• Danos graves em outras lâmpadas com miniaturização completa dos cabelos em 

um estado permanente de pelos superficiais.

• Com densidades de energia mais altas e com uma duração de pulso ajustada ao 

TRT e ao TDT do folículo piloso, destruição total do folículo.

 12.1 Sessões de manutenção

Recomenda-se avaliar anualmente a necessidade de sessões de manutenção, uma 

vez que vários fatores intrínsecos do paciente, como os hormonais, podem desen-

cadear o crescimento do cabelo. Aproximadamente 1 a 4 sessões, de acordo com o 

crescimento capilar observado.



 13. Programação do equipamento

O tratamento pode começar após a seleção dos parâmetros.

1. Verifique se o paciente está deitado confortavelmente com a proteção ocular no lugar. 

Todo o pessoal na sala de tratamento também deve usar proteção para os olhos.

2. Limpe a pele para remover perfumes, cosméticos e protetores solares.

3. Pressione o botão de redefinição de tratamento único “para redefinir o contador de pul-

sos”.

4. Escolha as configurações apropriadas (consulte a tabela de configurações de sugestões)

5. Verifique se a ponta da cabeça está fria.

6. O gel neutro é usado melhor resfriado. Estende-se finamente (2-3 mm) sobre a área de 

tratamento. O gel é usado para resfriar a área de tratamento antes e durante o tratamen-

to. Ao esfriar previamente a pele e absorver o calor da epiderme, o desconforto é minimi-

zado. O uso do gel de acoplamento também é útil para determinar as áreas que acabaram 

de ser tratadas, observando a pegada deixada pela cabeça.

7. Coloque a cabeça perpendicular à pele e estabeleça contato com a pele. Pressione a 

ponta de safira contra a pele com pressão moderada para fazer um bom contato. Quando 

o SHR Mode for aplicado, continue movendo a ponteira durante o tratamento. O modo 

Stack Mode é um disparo por ponto, sendo cada ponto ativado com 5 Hz.

8. Sempre realize um teste cutâneo para estabelecer a reação no início do tratamento.

9. Diagnostique cuidadosamente o teste cutâneo.

10. Se o pulso tiver o efeito desejado, continue o tratamento com os mesmos parâmetros.

11. Inicie o tratamento ativando simultaneamente o gatilho

12. Ocasionalmente, examine o local do tratamento para verificar se há alterações na cor 

da pele e alterações morfológicas ao redor dos folículos (eritema / edema). Às vezes, o 

cheiro de cabelo queimado pode ser detectado, embora a ausência desse fenômeno não 

indique que o tratamento foi ineficaz.

13. Se ocorrerem efeitos adversos na pele (como vermelhidão excessiva) antes de obter 

uma boa resposta folicular, ajuste os parâmetros do tratamento para reduzir a agressivi-

dade do tratamento. A agressão pode ser reduzida diminuindo a fluência em um nível ou 

alterando o tipo de pulso (largura do pulso) para menos agressivo.

14. Se a pele não apresentar efeitos adversos e nenhuma alteração morfológica for ob-

servada, a energia poderá ser aumentada em um nível até que o efeito desejado seja al-

cançado.

15. Se o profissional interromper a prática durante 3 minutos, a função de espera deverá 

ser desativada

16. Após o tratamento, é recomendável esfriar a área imediatamente.

17. Pressione o botão “Ready” e, em seguida, pressione o botão “Stand By” após o trata-

mento

18. Desligue o dispositivo girando a chave no sentido anti-horário. Limpe a safira de trata-

mento com um pano macio. Em seguida, desinfecte o guidão com álcool.



 14. Técnica de aplicação

A energia deve ser concentrada em quadrantes de no máximo 10x20cm, onde o tra-

tamento durará aproximadamente 30 segundos, dependendo das características da 

área a ser tratada.

Você começa em zigue-zague horizontalmente e desce, depois sobe até completar o 

tratamento no quadrante. A técnica varia de acordo com o modo e a frequência es-

colhidos, pois nas altas frequências (8 e 10) devem ser feitas 4 passagens da cabeça 

por linha antes de descer e concluir todo o tratamento no quadrante

Sugere-se assistir a vídeos de treinamento de aplicativos por zona.

Movimento de cristal:

Segure o gatilho enquanto o movimento no quadrante é realizado de acordo com o 

vídeo explicativo.

Dependendo da frequência, a manobra deve ser realizada:

1 hz 1 vez por quadrante

2 hz 1-2 repetições por quadrante

3hz 1-2 repetições por quadrante

5 hz 3-4 repetições por quadrante

8hz 3-4 repetições por quadrante PASSE 4 VEZES POR LINHA

10hz 3-4 repetições por quadrante PASSE 4 VEZES POR LINHA

Stack Mode:

Pressione e segure 2 segundos. Passe 1-2 vezes por quadrante

Modo SSR:

Facial: Pressione e segure 5 segundos. Percorra o quadrante duas vezes e, quando os 

quadrantes terminarem, pressione e segure e digitalize a face inteira.

Corpo: mantenha pressionado 5 segundos. Vá 4 vezes seguidas. Quando os quadran-

tes terminarem, pressione e segure e digitalize toda a área tratada.



 15. Cuidados após sessão

Regras para após o tratamento

 

 Depois que a sessão termina, o paciente deve receber uma série de recomendações:

· Não aplique nenhum produto sobre a pele, exceto hidratantes e protetor solar.

· Não use maquiagem ou removedores.

· Não exponha a pele tratada ao sol por pelo menos 1 semana.

· Entre as sessões, não use pinças ou cera para remover os pelos.

· Não manipule a pele após a sessão em caso de intercorrência

· Deixe curar por conta própria.

· Não use esponjas.

· O médico pode prescrever uma pomada com esteróides ou uma pomada com aloe 

vera.

· A exposição casual ao sol exigirá filtro solar FPS 40 ou superior, 15 minutos antes da 

exposição e reaplicada a cada 2 horas.

 É importante explicar ao paciente que o cabelo parecerá crescer durante os primeiros 

10 a 14 dias.

 16. Efeitos colaterais

Os efeitos colaterais desses sistemas são comuns à fotodepilação com outros siste-

mas, exceto por algumas pequenas diferenças:

 Após o tratamento, o paciente pode apreciar:

 

- Vermelhidão da área.

- Inflamação ao redor de cada poro do folículo.

- Dor, formigamento ou dormência.

 

Complicações

- Formação de escamas ou crostas.

Queimaduras.

- Roxo

- Infecção

- Hipo ou hiperpigmentação.

- Queimaduras: quando ocorrem, são queimaduras de primeiro grau ou raramente 

queimaduras de segundo grau, que respondem muito bem ao tratamento específico.



Isso ocorre porque, freqüentemente, o operador não move a cabeça do laser e per-

manece imóvel por um certo tempo, gerando uma queimadura. Devido à caracte-

rística progressiva da emissão de energia desses sistemas e à técnica de aplicação, 

uma queima deve ser improvável. A velocidade do movimento de varredura na su-

perfície da pele em tratamento, com esses sistemas, varia. O operador deve observar 

constantemente o aparecimento de sinais clínicos na pele e nenhuma foto deve ser 

tomada sem mover a cabeça.

 

- Hiperpigmentação: pode ser mais frequente em pacientes predispostos, como em 

pacientes com pele branca, em pacientes com hiperpigmentação pós-inflamatória. A 

hiperpigmentação produzida por tratamentos de luz nos fototipos I-III evolui satisfa-

toriamente e espontaneamente e com um tratamento de despigmentação. Os casos 

produzidos nos fototipos IV e V evoluem muito bem com a aplicação de agentes 

despigmentantes.

 

- Hipopigmentação: é mais frequente nos fototipos IV e V e é menos frequente nes-

ses sistemas do que nos sistemas clássicos. Não é necessário tratar esses pacientes 

para restaurar a pigmentação, pois eles o fazem espontaneamente. Às vezes, eles 

precisam de uma aplicação de raios ultravioleta na faixa próxima (300- 380 nm) 

por várias sessões, procurando uma dose mínima de eritema (MED) para a eficácia 

do tratamento. Dessa forma, a repigmentação pode ser acelerada, resolvendo o pro-

blema.

 

- Escalas: são formadas nos casos de queimaduras de segundo grau, o que é bastante 

improvável quando esses sistemas são utilizados, devido às suas características e à 

técnica de aplicação. 

- Foliculite: Esta condição ocorre em 6 a 7% dos casos de fotoepilação, na região da 

virilha, nas coxas e principalmente nas axilas. Geralmente ocorre em pacientes pro-

pensos a foliculite ao usar qualquer método de depilação. Sua pele geralmente pos-

sui manchas hiperpigmentadas devido à inflamação pós-foliculite, que causa uma 

pigmentação que se espalha na região da virilha e da perna. Para esses pacientes, 

a própria fotoepilação é um tratamento, uma vez que os cabelos são destruídos, a 

foliculite é exterminada. Alguns autores sugerem que esses pacientes usem loções ou 

cremes com clorexidina antes e após a fotodepilação, para diminuir a probabilidade 

de foliculite.



 17. Indicações

• Hipertricose (crescimento excessivo de pelos).

• Hirsutismo (desenvolvimento na mulher de uma pilosidade excessiva e de as-

pecto masculino em locais normalmente desprovidos de pelos, ger. devido a um 

desequilíbrio hormonal).

• Pseudofolliculite

• Cisto pilonidal recorrente.

• Historico familiar de cisto pilonidal em pacientes com hipertricose.

• Foliculite na fase não inflamatória.

• Pelos indesejados

 18. Áreas a tratar

Rosto: Buço, queixo, bigodes

Peitorais

Ombros

Abdômen

Costas alta e baixa

Braços

Axilas

Nádegas

Pernas

Pélvis e grandes lábios

Virilha masculina

Mãos e pés

 18.1 Áreas onde o tratamento não deve ser realizado:

Borda inferior das sobrancelhas

Narinas

Orelha

Testículos



 19. Contraindicações
 

 19.1  Contraindicações Absolutas
 

· Pele bronzeada (tendo recebido sol ou luz UV na última semana).

· Fotossensibilidade à doença de Jod ou medicamentos que a produzem.

·Tratamento com ácido cis-retinóico (tratamento da acne: descontinuar o tratamen-

to 7 meses antes da depilação a laser).

· Área dos olhos (a menos que haja proteção adequada).

· Áreas com neoplasia (tumor ou processo maligno ou benigno).

· História de alergia ou urticária.

· Tatuagens ou maquiagem permanente.

  

 19.2 Contraindicações Relativas
 

· Gravidez ou amamentação.

· Alto risco de produção de cicatrizes quelóides.

· Lesões pigmentadas que você não deseja tratar.

· Pacientes diabéticos descompensados   (devido ao risco de úlceras queimaduras).

· Pacientes imunossuprimidos.

· Pacientes com herpes simplex recorrente na área a ser tratada.

· Áreas recém-barbeadas por qualquer método de avulsão.



 20. Anexo: Ficha Profissional

Abaixo, você encontra um modelo de formulários e formulários projetados para uso 

profissional e o acompanhamento de seus pacientes. Todo profissional que o utiliza 

como guia deve levar em consideração seu próprio critério de aplicação.



BHS 501 – Crystal 3D

1. INFORMAÇÕES Finalidade e cronograma do tratamento:

O equipamento de depilação a laser BHS 501 Crystal 3D produz luz que será absorvida pelo pigmento (melanina) do pelo e sua raiz. Este feixe de luz 
é transformado em calor o que destrói as papilas dérmicas dos pelos.
A experiência técnica adquirida demonstra que é necessário de 6 a 8 sessões, com intervalos mínimos de 30 dias a 1 mês ½ dependendo da área a ser 
tratada. Eventualmente, pode ser necessário um tratamento de manutenção.
A depilação a laser é um ato estético voltado para homens e mulheres e indicado para qualquer parte do corpo. 
Esta técnica pode ser usada em peles saudáveis, sem lesões, do fototipo 1 ao 6.
Este método não permite tratar pelos brancos sem melanina.
Importante não tomar sol ou UV 4 semanas antes e 1 semana depois da sessão e não usar produtos fotosenssibilizadores 7 dias antes.

Riscos:
• Complicações como queimaduras e infecção são raras. Isso pode acontecer em casos de erro de operação do equipamento e/ou exposição 
solar intensa antes e após as sessões (bronzeamento)

2. ACORDO

Paciente:

Declaro ter recebido (a) informação sobre a técnica de depilação a laser, sua eficácia, contra indicações e riscos ligados à técnica.
Confirmo meu desejo de realizar o tratamento de meus pelos utilizando o equipamento BHS 501 – Crystal 3D e respeitar todas as orientações que me 
foram indicadas.

Nome: ______________________________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____/_____/_____

Clinica:

Eu  _________________________________________________ atesto ter informado meu cliente sobre todas as informações referentes ao tratamento de depi-
lação a laser utilizando o equipamento BHS 501 Crystal 3D. Se necessário, realizarei um teste de aplicação para os fototipos V e VI e uma realização 
será feita após 24 horas para verificar os parâmetros seguros a serem utilizados no paciente.

Nome: ______________________________________________________________________

Assinatura: ___________________________________________________________________

Data: _____/_____/_____

Ficha de avaliação Crystal 3D



3. AVALIAÇÃO

Dados cliente:
Nome: ______________________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino Idade: ____________

Endereço: ____________________________________________________________________

Fone: (  )  Cel: (  )  

Fototipo de pele:
(    ) Tipo I: Pele muito branca - não pego bronzeado, sempre tenho queimadura de sol.
(    ) Tipo II: Pele branca – consigo um bronzeamento mas sempre com queimadura de sol.
(    ) Tipo III: Pele morena clara – bronzeamento normal, de vez em quando tenho queimadura de sol.
(    ) Tipo IV: Pele morena – bronzeamento fácil, nunca tenho queimadura de sol (também pele asiática).
(    ) Tipo V: Pele morena escura – bronzeamento muito fácil. 
(    ) Tipo VI:  Pele negra - bronzeamento muito fácil.

Antecedente:

Você usa um marca passo? (     ) Sim     (     ) Não
Se sim: tratamento desaconselhado.

Você tem epilepsia? (     ) Sim     (     ) Não
Se sim: tratamento desaconselhado.

Toma algum medicamento? (     ) Sim     (     ) Não
Se sim, qual: _______________________________________________________________

Tem alergia de pele? (     ) Sim      (     ) Não
Se sim, tratamento autorizado com atestado médico

Tem antecedente de Herpes? (     ) Sim     (     ) Não
Se sim, tratamento autorizado com atestado médico

Você esta grávida? (     ) Sim     (     ) Não
Se sim, tratamento autorizado com atestado médico
 
Foto sensibilidade e exposição ao sol: ______________________________________
Você usa frequentemente produtos auto bronzeadores? (     ) Sim     (     ) Não

Você usa ativadores de bronzeado? (     ) Sim     (     ) Não

Você usa cabine de UV? (     ) Sim     (     ) Não



4  

4. FICHA DE EVOLUÇÃO 

 

Sessão 
Data 

Área 
Tratada 

Configuração: Operador Ass. Cliente 

Fototipo 

(1 a 6) 

 

 

Densidad
e do pelo 

(1 a 3) 

 

Cor do 
Pelo 

(1 a 3) 

 

Espessur
a do pelo 

(1 a 3) 

 

Joule 

 

 

  

Teste         

1° 

___/___ 

        

2° 

___/___ 

        

3° 

___/___ 

        

4° 

___/___ 

        

5° 

___/___ 

        

6° 

___/___ 

        

7° 

___/___ 

        

8° 

___/___ 

        

9° 

___/___ 

        

10° 

___/___ 

        

 
Observações:  

 

 



Termo de Consentimento informado ao paciente – Depilação

BHS 501 Crystal 3D

Objetivos: O Crystal 3D é um equipamento de depilação a laser, que gera 3 comprimentos de onda: 755 nm (Alexandrite), 810 nm (Diodo) 
e 1064 nm (Nd Yag). O laser possui como mecanismo de ação a fototermólise seletiva, atuando sobre o folículo piloso, ocasionando sua 
destruição (células germinativas). Para que isso aconteça é necessário que se tenha comprimento de onda, duração de pulso e energia 
alinhados que gere calor sobre o cromóforo melanina. Além disso, a fase do pelo (anágena) e sua coloração também influenciam para um 
bom tratamento. 

Contra indicações: 
• Fotossensibilidade por medicamentos (hidroxiquinona e outros branqueadores)
• Tratamento com 13 cis-retinoico e derivados - Isotretinoína (suspender o tratamento 6 meses antes da aplicação da depilação a 
laser)
• Neoplasias
• Gravidez ou lactantes
• Pacientes com antecedente de cicatrização com queloide
• Uso de outro sistema de depilação a laser dentro de 6 meses anteriores
• Diabetes não tratada (risco de úlceras por queimaduras).
• Imunosupressão
• Epilepsia
• Herpes simples recidivante na área a tratar 
• Áreas recentementes depiladas por cera, pinças, etc.
• Coagulopatias, consumo de anticoagulantes
• Enfermidades auto imunes da pele, tecido conectivo e neuromusculares
• Epilepsia ligada aos flashs luminosos.
• Não uso de produtos foto-sensibilizantes 7 dias antes o tratamento (auto bronzeadores, ativadores, chuveiro auto bronzeador, 
óleos essenciais, etc.)
• Áreas com manchas suspeitas (pinta, tumor, melanoma, psoríase, herpes...) (na área a ser tratada)
• Marca passo
• Exposição solar 4 semanas antes o tratamento
 
1. Preparo:
a) Antes do início do tratamento, deve-se interromper o uso de cera, pinça ou descoloração dos pelos no mínimo 1 mês.
b) A pele deverá ser limpa com sabonete neutro, a fim de retirar maquiagem, cremes, desodorantes e protetor solar.
c) O paciente deve depilar a área de tratamento utilizando lâmina de barbear no mesmo dia da sessão. 

2. No dia da sessão:
a) Cada região a ser tratada será subdivida, se necessário, em áreas de em torno 10 x 20, sendo essa tratada em no mínimo 30 segundos. 
b) Será utilizado gel neutro em toda a superfície de tratamento.
c) É obrigatório o uso de óculos de proteção durante toda a sessão.
d) A sensação do flash pode ser desagradável dependendo da área a ser tratada e a pessoa. As sensações relatadas: calor e fisgada.



3. Pós tratamento:
a) Logo após a sessão, a região pode apresentar vermelhidão e sensação de calor. Essa sensação pode permanecer por algumas horas.
b) Poderá ser utilizado pomadas regeneradoras após a sessão (por exemplo: Bepantol).
c) Até 20 dias após a sessão ainda pode ser notado a queda natural dos pelos.
d) Evitar tomar sol durante no mínimo 15 dias após a sessão.
e) Usar proteção total em caso de exposição ao sol.

Complicações como queimaduras e infecção são raras. Isso pode acontecer em casos de erro de operação do equipamento e/ou expo-
sição solar intensa antes e após as sessões (bronzeamento).

Eu, _________________________________________________, concordo plenamente com o tratamento, estou ciente sobre os resultados e possíveis 
riscos em consequência do tratamento, como eritema (vermelhidão), queimaduras, prurido (coceira) e cicatrizes (casos mais raros, mas 
que podem ocorrer).

Asseguro que não pertenço ao grupo de CONTRA INDICAÇÕES acima mencionado e concordo que, caso ocorra minha inclusão em um 
ou mais grupo, comunicarei imediatamente a clínica, que poderá descontinuar o tratamento.

Me comprometo a seguir todas as orientações de pré e pós tratamento que foram me passadas.

Reconheço que a prática de procedimentos estéticos não é uma ciência exata e não se pode afirmar com certeza e dar garantia absolu-
ta que o efeito desejado será alcançado.

Concordo em ser fotografada durante o curso do tratamento para registros de acompanhamento médico. Meu nome não será usado na 
identificação das fotografias nas divulgações (uso de imagem).

Asseguro que li e compreendi toda a informação acima prestada, antes de assinar a concordância deste termo de consentimento infor-
mado. Pelo presente termo, autorizo a realizar o procedimento denominado como Depilação a Laser Crystal 3D.

_________________, _________________________________________, de 20_____.

___________________________________________
Assinatura do Cliente



Body Health Brasil

Endereço do fabricante

Contourline equipamentos médicos e estéticos

Rua pedra grande, 1066 - São Dimas

Sete lagoas/Minas Gerais - Brasil/CEP:35700-231

Tel: +55 31 3026-2265

Email: contato@bodyhealthbrasil.com

www.bodyhealthbrasil.com


