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Corpo e Bem-estar 

Tudo em cima para o verão 

Dermatologista fala sobre os principais tratamentos 

Ainda é primavera, mas os dias quentes já indicam que 
o verão está próximo. E para chegar na próxima estação 
com a pele e o corpo em dia, já está mais do que hora 
de começar a se cuidar. 
 
A dermatologista Paula Bellotti, membro efetivo da 
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), indica 
alguns tratamentos modernos que prometem clarear 
manchas, combater o ressecamento, combater a 
celulite, firmar a pele, eliminar gordurinhas e medidas, 

e outros benefícios que irão te ajudar a chegar linda na estação mais desejada do ano. 
 
Para combater a flacidez facial e corporal: 
O Ulthera - ultrassom fracionado, chegou recentemente ao Brasil e é o que há de mais 
avançado e eficaz quando o assunto é flacidez. Seu grande diferencial é a capacidade de atingir 
a derme profunda e tratar a musculatura facial, que também sofre os efeitos do tempo, 
perdendo o tônus e ocasionando a flacidez da pele. É indicado para pacientes com flacidez 
moderada no rosto, pescoço e área ao redor dos olhos que desejam um rejuvenescimento 
significativo e bem natural, mas ainda não querem ou não têm indicação para se submeter a um 
lifting cirúrgico.. “O Ulthera produz um efeito lifting natural e também atua promovendo a 
produção de colágeno novo, mantendo a pele jovem e firme por mais tempo. Em apenas uma 
sessão já é possível notar excelentes resultados”, afirma a dermatologista. 
Já o Ulthera - Ponteira corporal é indicado para as regiões dos glúteos, abdômen e braços, pois 
redefine o contorno corporal, a firmeza e o tônus muscular ao promover um aquecimento da 
camada mais profunda da pele, sem tirar o paciente da sua rotina, pois não é invasivo. 
 
Para combater manchas solares: 
A indicação da dermatologista é o Elektra (ou laser Nd-Yag Q Switched), de origem israelense, 
que trata a pele de forma rápida e indolor, sem agredí-la. Pode ser aplicado no rosto, pescoço 
e colo. O tratamento atua ainda no rejuvenescimento facial e no estímulo à produção de 
colágeno novo, minimizando rugas e vincos da face, pescoço e colo e melhorando a textura 
geral da pele, e é indicado também para o melasma recorrente (manchas na face que surgem 
na gravidez e permanecem). 
 
Para combater a celulite: 
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O Laserlipólise é uma técnica muito utilizada para eliminar gordura localizada de pequenas 
regiões e tem se mostrado eficaz também para a celulite. Minimamente invasivo (requer apenas 
uma anestesia local para introdução de uma finíssima cânula na região a ser tratada), o 
tratamento combina dois lasers que atuam complementando suas ações. “Ao mesmo tempo em 
que liquefazemos a gordura, tratamos pele. Neste procedimento, a gordura não é aspirada 
como numa lipoaspiração convencional, mas sim diluída, o que não representa riscos aos 
pacientes. E ao se retirar a gordura, a pele não fica flácida, pois é feita a remodelação do 
colágeno na região. E gordura derretida, ela entra no metabolismo natural do organismo, sendo 
rapidamente eliminada, explica. Ela diz que após a primeira sessão já é possível notar uma 
grande melhora na região tratada. “Dependendo do estágio da celulite e das características da 
pele do paciente, recomendo fazer uma primeira sessão e, após 2/3 meses, mais uma visando à 
manutenção dos resultados”. 
 
Outra indicação da dermatologista para o tratamento da celulite é o Smoothshape, um método 
a laser que combina as energias do laser de diodo, da luz e o sistema de vácuo de forma 
seletiva para liquefazer a gordura das células e reparar o colágeno fragilizado. “Ele age sobre 
os fatores que determinam o surgimento da celulite. O resultado é uma pele mais firme e com 
aparência lisa e suave”. 
 
Para reduzir medidas: 
o mecânica da pele, suave pressão negativa, energia infravermelha e radiofrequência bipolar 
são as funçõe do novo Velashape, ou Velashape 2 que, além de reduzir medidas, melhora o 
contorno corporal. “Ele aumenta o metabolismo das células de gordura, reduzindo o seu 
tamanho”, explica a dermatologista. 
 
Para gordurinhas localizadas, o Ultrashape é o mais recomendado, por destruir as células 
adiposas e redefinir o contorno corporal. “Em uma única sessão há uma redução média de até 
dois centímetros na circunferência corporal, o que equivale à redução do tamanho de um 
manequim. Não causa dor ou desconforto”, diz Paula Bellotti. 
 
Também para combater gordura localizada e reduzir medidas, há o Reaction, uma 
radiofrequência com sucção, que aumenta o metabolismo das células gordurosas, diminuindo o 
seu tamanho. O procedimento é indolor, não invasivo. 
 
Para rejuvenescimento facial 
A dermatologista recomenda três tratamentos diferentes, ambos com o mesmo resultado: o 
Cutera 3D, que atinge todas as camadas da pele e atua nos vasos, manchas e poros abertos; o 
Laser de CO2 + ultrasom Impact que, combinados, quebram a resistência da pele, facilitando a 
absorção de determinadas substâncias prescritas pelo dermatologista segundo a necessidade de 
cada paciente, e fazendo uma renovação celular poderosa, de dentro para fora, estimulando a 
produção de colágeno novo; e o Fraxel Dual, laser que trata de uma só vez a superfície e a 
profundidade da derme, acelerando a produção de colágeno novo, atenuando rugas, clareando 
manchas e suavizando cicatrizes de acne. 
 
Para saber mais sobre cuidados com a pele, conheça o blog da dermatologista Paula Bellotti.  
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