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X   profundidade

Espectro luminoso



Diodo Laser X   Diodo LED

Monocromático
Colimado
Coerente 

Quasimonocromático
(± 2%)
Não colimado
Não coerente

Diodo LED

Diodo LASER Diodo LED



15 a 25 mW 500 mW

Potência dos LEDs

Novas Geração de LEDs



Diodo Laser X   Diodo LED

Mantendo-se a mesma potência de saída ou densidade 
de energia dentro da faixa espectral.

Laser e LED apresentam os mesmo resultados clínicos.

Coerência e colimação não são fatores decisivos na 
indução de alterações celulares e sim,

a banda de absorção do espectro eletromagnético.



Cicatrizante/regenerador 
(525 nm, 590 nm, 630 nm, 660 nm, 808 nm, 850 nm e 904 nm)

Bactericida (410 e 450 nm)
Bactericida e hidratante (410 e 450 nm)

Divisão funcional ANTARES
Comprimentos de onda

525 nm (LED) 590 nm (LED âmbar) 630 nm (LED)
660 nm (Laser)

850 nm (LED)
808 nm (Laser)
904 nm (Laser)



Distribuição dos LEDs Clusters

Cluster Grande Cluster Pequeno

DIFERENCIAL !!!!
ANTARES X CONCORRÊNCIA

- Distribuição LEDs
- Distância da pele
- Refletor
- Colimador Laser



Aplicadores ANTARES

3 Clusters Grandes

G1  Área: 80 cm², 1-100 J/cm², Continuo e pulsado

LED 590 nm (âmbar): 13 LEDs de 200 mW= 2600 mW 
LED 630 nm (vermelho): 13 LEDs de 300 mW= 3900 mW
LED 850 nm (infravermelho): 13 LEDs de 500 mW= 6500 mW

G2  Área: 80 cm², 1-100 J/cm², Continuo e pulsado

LED 410 nm (violeta): 13 LEDs de 500 mW= 6500 mW 
LED 450 nm (azul): 13 LEDs de 300 mW= 3900 mW 
LED 630 nm (vermelho): 13 LEDs de 300 mW= 3900 mW 

G3  Área: 80 cm², 1-100 J/cm², Continuo e pulsado

LED RGB nm: 
LED 630 nm (vermelho): 9 LEDs de 300 mW= 2700 mW 
LED 525 nm (verde): 9 LEDs de 150 mW= 1350 mW 
LED 450 nm (azul): 9 LEDs de 450 mW= 4050 mW 

LED 590 nm (âmbar): 9 LEDs de 150 mW= 1350 mW 
LED 850 nm )infravermelho): 9 LEDs de 350 mW= 3150 mW 

39 LEDs

39 LEDs

45 LEDs



Aplicadores ANTARES

2 Clusters Pequenos

P1  Área: 20 cm², 1-100 J/cm² (LED) e 1-15 J (Laser),

Continuo e pulsado
LED RGB nm: 

LED 630 nm: 3 LEDs de 150 mW= 450 mW 
LED 525 nm: 3 LEDs de 100 mW= 300 mW 
LED 450 nm: 3 LEDs de 250 mW= 750 mW 

LASER 808 nm: 4 emissores de 40 a 180 mW= 160 a 720 mW 

P2  Área: 20 cm², 1-100 J/cm² (LED) e 1-15 J (Laser),

Continuo e pulsado
LED 630 nm: 5 LEDs de 250 mW= 1250 mW
LED 850 nm: 5 LEDs de 300 mW= 1200 mW

9 LEDs
+ 4 LASERs

10 LEDs



Aplicadores ANTARES

5 Probes

Probe LED:
• Probe 1 (RGB): Energia de 1-100 J/cm², Modos continuo e pulsado, potências de 100 mW 

(525 nm), potência de 100 mW e 150 mW (630 nm) e potência de 100 mW a 300 mW (450 
nm).

• Probe 2 (850 nm): Energia de 1-100 J/cm², Modos continuo e pulsado, potências de 100 mW a 
200 mW.

Probe LASER: 
• Probe 3 (660nm): Energia de 1-15 J, Modos continuo e pulsado, potências ajustáveis de 40 

mW a 180 mW. 
• Probe 4 (808 nm): Energia de 1-15 J, Modos continuo e pulsado, potências ajustáveis de 40 

mW a 180 mW. 
• Probe 5 (904 nm): Energia de 1-15 J, apenas modo pullsado, e potência média de 70 mW e 

potência de pico 70WpK.



Indicações

Na estética: 

• Tratamento da acne. 

• Tratamento de áreas hiperpigmentadas

• Rejuvenescimento facial. 

• Cicatrização pós cirurgia plástica. 

• Lipólise. 

Na acupuntura: 

• Laserpuntura. 

Na podologia: 

• Cicatrização de feridas. 

• Tratamento de onicomicose. 

Na dermatologia: 

• Psoríase. 

• Alopécia. 

• Terapia fotodinâmica.

• Controle de herpes labial e vaginal.



Na reabilitação: 

• Tratamento de artrites. 

• Tratamento de artroses. 

• Tratamento para paralisia facial. 

• Tratamento da síndrome do túnel do carpo. 

• Tratamento de epicondilite. 

• Tratamento de tendinite. 

• Processos cicatriciais. 

• Estímulo da microcirculação. 

• Redução de edemas. 

• Regeneração do tecido musculoesquelético. 

• Aumento da circulação local. 

• Alivio de dor muscular e articular. 

• Relaxamento muscular. 

• Alivio de espasmos musculares. 

• Alivio da dor e rigidez leves relacionadas com as artrites. 

• Recuperação muscular após exercício. 

• Aumento de performance muscular na atividade física. 

Indicações



INTERAÇÃO COM O TECIDO BIOLÓGICO



Cromóforo alvo
Mononucleotídeo flavina (FNM)
Porfirinas endógenas

Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 173 (2017). 

Inativação de bactérias

Espécies reativas de oxigênio
Elétron despareado.- oxigênio singuete

Efeito bifásico: bactericida e hidratante –
inibe fibroblasto / compensar efeito 
inibitório com FBM regeneradora



ENZIMA CITOCROMO C OXIDADE

Cromóforos/coeficiente de absorção

Pico de absorção - Vermelho e NIR



Cromóforos



Citocromo C oxidase

Mitocôndria 

Efeito primário • Aumenta a disponibilidade 
de elétrons para a redução 
do oxigênio molecular 
• ATP
• NO
• ROS

• Fatores de crescimento
• VEGF
• TGFβ
• KGF

• Anti-apoptótico e anti-
inflamatório

• Diminui o estresse oxidativo 
celular

Cicatrizante/regenerador

ATP – Trifosfato de adenosina
ROS – Espécies reativas de oxigênio
NO – Oxido nítrico



Efeito secundário

Determinado pela transdução (transferência de energia a 
partir de um sistema para outro) e amplificação do fotosinal

levando a uma fotoresposta.

Efeitos fisiológicos esperados 
• Alterações na permeabilidade da membrana celular
• Alterações nos níveis de cálcio intracelular 
• Aumento do metabolismo celular 
• Ativação de linfócitos T, macrófagos e mastócitos 
• Aumento da síntese de endorfinas e 
• Diminuição de bradicinina

Cicatrizante/regenerador



Lei de Arndt Schultz

Curva dose-resposta



▪ Fotodescontaminação

▪ Acne vulgar/rosácea

▪ Hipercromia

▪ Fotorejuvenescimento

▪ Reparo e regeneração 

▪ Pós cirurgia plástica (cicatrização)

▪ Alopecia

▪ Lipólise

▪ Celulite (Lipodistrofia ginóide)

▪ Drenagem linfática

▪ Estrias e flacidez de pele

▪ Terapia fotodinâmica (TFD)

Principais indicações



✓ Acne vulgar
✓ Rosácea
✓ Foliculite

• LED violeta 
• LED azul
• LED verde 
• LED âmbar 
• LED /Laser vermelho 
• LED /Laser infravermelho

Fotodescontaminação

Inativação de bactérias

Cicatrização de pele



Acne

Fotodescontaminação na Acne



✓ Fotodescontaminação
LED azul 
407 – 420 nm
450 - 470 nm 

Luz azul: inativação de bactérias
Mecanismo: produção de radical livre, porfirinas
- Propionibacterium acnes
- Helicobacter pylori
- Bactérias orais: P. gingivalis, Fusobacterium nucleatum,
Streptococcus mutans e Enterococcus faecalis
- S. aureus, P. aeruginosa e outras bacterias

*Quando usar: pré e pós procedimentos.



✓ Fotodescontaminação
▪ Limpeza de pele
▪ Microagulhamento
▪ RF fracionada
▪ CO2 fracionado
▪ Outras técnicas minimamente invasivas

✓ LED violeta: 410 nm
✓ LED azul: 450 nm



Fotodescontaminação na Acne

Uso combinado

✓ LED Azul
✓ LED/LASER Vermelho



Fotodescontaminação na Acne

PDT – Terapia Fotodinâmica

✓ ALA – Acido aminolevulínico
- Menor penetração
- Usado com luz azul: 410 – 420 nm
- Acne vulgaris

✓ MAL – Ácido metil aminolevulinato
- Mais lipofílico
- Maior penetração nas células da pele
- Usado com luz vermelha
- Fotorejuvenescimento e acne vulgaris



Fotodescontaminação na Acne

21 sujeitos (19 terminaram o estudo)
14 – 21 anos (38% H e 62% M)

• 415 nm (40 mW/cm2)
48 J/cm2 por 20 min

• 633 nm (70mW/cm2)
126 J/cm2 por 30 min

O equipamento usado é um 
painel e aplicação

à distância = necessidade de 
maior tempo de tratamento.



Foliculite
▪ Infecção causada por 

estafilococus 

▪ Alta proliferação de 
bactérias

▪ Localização; dorso, coxas, 
cabeça, nádegas

▪ Desencadeada: 

▪ Depilação/pelo 
encravado

▪ Picada de inseto



Rosácea



✓Hipercromia e reparo pós-procedimentos

• LED /Laser vermelho
• LED /Laser infravermelho

*Prevenção de Hipercromia pós-inflamatória também 
com LED Ambâr.



SS: exposição UV 

▪ Pós limpeza de pele, Pós CO2

fracionado, Pós IPL, Pós RF 
Fracionada, Pós 
microagulhamento, tratamento 
da acne, pós-peeling químico, 
peeling mecânico, lesões em 
geral.

▪ Melasma???

▪ Manchas solares



Cultura de células 
▪ 415 nm (54,8 mW/cm2)
▪ 530 nm (15,8 mW/cm2) 
▪ 630 nm (22 mW/cm2)
▪ 660 nm (17,1 mW/cm2) 
▪ 830nm (96 mW/cm2)
▪ 850 nm (114 mW/cm2)

▪ 950 nm (55,5 mW/cm2)

Inibição da expressão de tirosinase em melanócitos humanos , sem 
estimulação de melanogênese (p<0,05) quando comparada ao controle 
(cultura não irradiada). 

Melhores resultados



✓ Reparo e regeneração tecidual pós procedimentos

Pós-Microagulhamento

Pós-Laser CO2



✓ Fotorejuvenescimento

▪ LED violeta
▪ LED azul
▪ LED verde 
▪ LED âmbar
▪ LED /Laser vermelho
▪ LED /Laser infravermelho



▪ Exposição solar
▪ Expressão facial
▪ Idade
▪ Tabagismo
▪ Desidratação
▪ Outros fatores

Envelhecimento da pele: rugas



Possível mecanismo de fototerapia no rejuvenescimento proposto pelo Centro Wellman
de Fotomedicina (Extraído de Acvi et al., 2013).                                       

Rejuvenescimento da pele

✓ Ativação dos fibroblastos

✓ Aumento de produção de 
colágeno

✓ Aumento de perfusão 
vascular 

✓ Ativa TGF-β que reduz a 
atividade de MMPs e reduz 
a degradação do colágeno



Associação de tratamentos:
▪ Microagulhamento

▪ Carboxiterapia

▪ Eletrolifting

▪ Escarificação

▪ Luz Intensa Pulsada

▪ Microdermabrasão

▪ Radiofrequência

▪ Ondas de choque

▪ Microcorrente

▪ Iontoforese

▪ Eletroporação

▪ US Microfocalizado

Rejuvenescimento da pele



✓ Pós-cirurgia plástica

▪ LED violeta 
▪ LED azul

▪ LED verde 
▪ LED âmbar
▪ LED /Laser vermelho 
▪ LED /Laser infravermelho

Se contaminado



Brounghton II et al., 2006

Dinâmica do reparo e regeneração tecidual



Diferentes tipos de células, proteínas estruturais, fatores de 
crescimento e proteinases.

• Hemostasia

• Inflamação  

• Síntese e deposição de matriz

• Formação de tecido de granulação

• Angiogênese  

• Fibroplasia

• Regeneração  

• Contração e remodelagem

Dinâmica do reparo e regeneração tecidual



Controle Vermelho Infra PDT LED Verde





Pós-cirurgia plástica



Pós-cirurgia plástica



A B

C D

Paciente após lifting facial. A e B, avalição da cicatriz; C e D, retorno após 12 meses 
(inferior). Observe C, lado tratado com LED por 30 dias após a cirurgia e D, lado controle, 
sem LED .

Pós-cirurgia plástica

Controle
Não tratado

LED 
30 dias

Pós-cirúrgico Pós-cirúrgico



✓ Alopecia

▪ LED violeta 
▪ LED azul
▪ LED verde 
▪ LED âmbar
▪ LED /Laser vermelho 
▪ LED /Laser infravermelho



Ciclo capilar

Anágena: fase de crescimento do folículo piloso. Dura de dois a seis
anos. Normalmente 85-89% dos cabelos totais do couro cabeludo nesta
fase.

Catágena: Estado de involução dos dois terços inferiores do folículo do
cabelo. Tem a duração de duas a três semanas. 1% do cabelo nesta fase.

Telógena: Descanso fase do folículo piloso. Dura aproximadamente 3
meses e 9-14% de folículos pilosos estão neste etapa.

A B



Alopecia



Alopecia

✓ 10 sesiones de LED 630 nm
✓ 2 veces por semana
✓ Evaluação antes e 30 dias após a última sessão
✓ Dispositivo usado ANTARES® 

Antes Antes

Após 10 sessões Após 10 sessões



✓ Celulite

▪ LED verde 
▪ LED /Laser vermelho
▪ LED /Laser infravermelho

Associar tratamentos
▪ Carboxiterapia

▪ Radiofrequência

▪ Ultrassom de alta potência

▪ Massagem mecânica

▪ Ondas de choque

▪ Massagem manual

▪ Massagem Aura

▪ Outros

✓ Lipólise

▪ LED /Laser vermelho
▪ LED /Laser infravermelho





Gordura Subcutânea X Visceral 



LIPÓLISE Fisiológica



LIPÓLISE Fotobiomodulada

▪ Citocromo C Oxidase.

▪ Cadeia respiratória da mitocôndria 
do adipócito.

▪ Produção de espécies reativas de 
oxigênio, ATP e liberação de óxido 
nítrico.

▪ Subsequente ativação da AMPc.

▪ Quebra do triglicerídeo: ácidos 
graxos e glicerol.



✓ Estrias, flacidez de pele

▪ LED azul
▪ LED verde 
▪ LED âmbar
▪ LED /Laser vermelho
▪ LED /Laser infravermelho

Associação de tratamentos
▪ Microagulhamento

▪ Carboxiterapia

▪ Eletrolifting

▪ Escarificação

▪ Peeling químico

▪ Microdermabrasão

Mecanismo de ação: 

*Provocar lesão com técnica coadjuvante.

* Ativar processo de reparo e regeneração tecidual.



Pele normal Estria rubra Estria alba

Elastina Colágeno

Epiderme

Derme 
papilar

Derme 
reticular

Estrias: aspecto da pele e histológico



✓ Terapia fotodinâmica

▪ LED violeta – 410 nm (para acne com ALA).

▪ LED azul – 450 nm (para onicomicose com curcumina).

▪ LED /Laser vermelho – 630 nm ou 660 nm (para acne com 
MAL e para onicomicose com o azul de metileno).





Preset
Aplicação sequencial

2C (duas cores/dois comprimentos de ondas)  
3C (três cores/três comprimentos de ondas) 



Aspectos relativos à segurança

▪ Terapeuta
▪ Paciente

Aplicações sobre feridas usar filme de PVC.







Probe Cluster







Check de Emissão



Mensagens de Proteção



Lista de acessórios

▪ Acompanhantes

▪ Vendidos separadamente



Total de aplicadores



ESTÉTICA 

Tratamentos corporais e podem ser usado no facial

Combo 1

Cluster grande 3 + probe 1 

Combo 2 

Cluster grande 1 + Cluster grande 2 + probe 1

Específico para tratamentos faciais 

Combo 3 

Cluster pequeno 1 + probe 1

DESINFECÇÃO/CICATRIZAÇÃO/PODOLOGIA/

TERAPIA CAPILAR/TERAPIA FOTODINÂMICA

Cluster grande 2 + probe 1

LASERPUNTURA

Probe 3

REABILITAÇÃO

Traumato-ortopédica

Combo 1:

Cluster pequeno 1 + probe 5

Combo 2

Cluster pequeno 2 + probe 5

Combo 3

Cluster pequeno 1 + probe 4

Combo 4

Cluster pequeno 2 + probe 4

REABILITAÇÃO

Feridas e úlceras

Cluster pequeno 1 + probe 3



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador



Protocolos por aplicador
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