
O princípio: Depilação à laser 

A depilação a laser baseia-se na destruição do pigmento do cabelo, a melanina. A palavra LASER é a 

sigla para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que pode ser traduzida como 

amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. 

O laser é, portanto, um feixe de luz invisível que atravessa a pele sem danificá-la e que é então 

absorvido pelos pigmentos do folículo piloso. 

Uma vez absorvida, a luz do laser é transformada em calor que danifica o cabelo respeitando a pele. 

  A depilação é um ato médico, que deve ser realizado por um especialista. 

A depilação a laser é para mulheres e homens e pode ser realizada em todas as áreas do rosto e do 

corpo. 

Algumas áreas são contraindicadas, as penugens se transformam em pelos devido ao efeito térmico 

do laser. 

ANTES do processo. Depilação à laser 

Uma primeira consulta é obrigatória antes de iniciar qualquer tratamento de depilação a laser. 

Este é um ato médico, razão pela qual a CDA – Clinica Dermatologia do Areeiro, presta atendimento 

exclusivamente sob a responsabilidade de um médico experiente. 

Esta consulta permite a realização de um exame médico durante o qual o médico procura possíveis 

contraindicações ao laser e verifica se estão reunidas todas as condições para que a depilação a laser 

seja eficaz. 

O médico então realiza um teste na sua pele para familiarizá-lo com a sensação e analisar a reação da 

pele causada pelo laser. 

Em função disto, o médico irá configurar o laser para otimizar o tratamento da melhor forma 

possível. 

Ao final da sessão de teste, se nada contraindicar o laser, o médico dar-lhe-á uma estimativa. 

 

NO DECORRER do processo 

Cada sessão de depilação a laser ocorre mais ou menos da mesma maneira e depois dura o mesmo 

tempo (de 15 minutos a 1 hora, dependendo das áreas a tratar). 

A área deve ser raspada (retirar os pélos com uma maquina de barbear) por 24 a 48 horas (exceto o 

rosto) para fornecer o melhor alvo possível para o feixe de laser (deixe 1 a 2 mm). Não depile, com 

cera ou pinça, dentro de 2 semanas antes da sessão, o laser será ineficaz. 

Durante a sessão é obrigatório o uso de óculos de proteção. 

O feixe de laser varre toda a área a ser tratada. O tratamento é quase indolor graças a um sistema de 

refrigeração. A sensação é semelhante a um formigamento ou estalar de elástico. 

 

DEPOIS do processo 

No final da sessão, pode aparecer uma vermelhidão folicular, e será aplicado um creme hidratante 

restaurador por 2 ou 3 dias. No entanto, esta vermelhidão desaparecerá dentro de algumas horas 

após a sessão. 


