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Resumo: A depilação consiste em uma técnica utilizada para a retirada de pelos do corpo 
humano, através de diferentes técnicas, compostas por ações mecânicas e químicas. A 
eliminação dos pelos passou a ser uma questão de vaidade, cuidados com higiene e bem 
estar. A depilação a laser é uma técnica de remoção progressiva e definitiva dos pelos feita 
através da energia luminosa do laser. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma análise 
comparativa dos resultados de depilação a laser realizado através da maquina Light Sheer. 
Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratório descritiva, visando compreender os 
resultados do uso desta maquina. Foram identificados diferentes resultados, tendo como 
base materiais elaborados por autores, constituídos de livros e artigos científicos. Os 
métodos de depilação Laser da maquina Light Sheer utilizam fontes de energia, gerando 
efeitos térmicos no folículo piloso e sua destruição. Cabe a medicina o avanço tecnológico 
para oferecer mais segurança e conforto aos praticantes da depilação definitiva. 

 
Palavras chaves: Depilação definitiva, Laser, Light Sheer, Diodo, Pelos.  

 

Abstract: The hair removal is a technique used for the removal of human body, by various 
techniques, composed of mechanical and chemical actions. The elimination of the has 
become over time a matter of vanity, care with hygiene and well being. Laser hair removal is 
a progressive removal of technical and final of the light made by laser energy. The objective 
of this work is to develop a comparative analysis of the results of laser hair removal 
performed by the machine Light Sheer. This work consists of a descriptive exploratory 
research, to understand the results of using this machine. Different results were identified, 
based upon materials developed by authors, consisting of books and journal articles. The 
Laser hair removal methods LightSheer machine use energy sources, generating thermal 
effects in the hair follicle and its destruction. It is a technological advance medicine to provide 
more safety and comfort to practitioners of permanent hair removal. 
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Introdução 

A depilação é uma técnica utilizada na retirada de pelos do corpo humano, voltada para dois 

aspectos: beleza e higiene. A depilação é praticada tanto por homens quanto por mulheres 

através de diferentes técnicas, compostas por ações mecânicas e químicas. Grande parte 

das mulheres, especialmente no Brasil, considera a prática de depilação fundamental, 

devido às condições climáticas no país, estando diretamente ligado ao aspecto cultural. A 

eliminação dos pelos tornou-se questão de vaidade, cuidados com higiene e bem 

estar.(7)Durante a redução permanente dos pelos ocorre à destruição das estruturas dos 

centros germinativos, sendo que são duas as regiões responsáveis pela destruição dos 

centros germinativos: a papila e a saliência.O processo do laser na depilação ocorre através 

do efeito térmico, onde ocorre a liberação de uma determinada quantidade de energia no 

folículo piloso e consequentemente a destruição deste. A luz intensa pulsada com luz 

pulsada, também funciona com efeito térmico, a energia ótica é distribuída aos tecidos e 

principalmente absorvida pelo folículo piloso, ao passo que a epiderme e os tecidos 

circundantes têm mínima absorção.(10) 

Metodologia 

Este trabalho foi realizado de modo descritivo de revisão bibliográfica.Tendo como base 

materiais elaborados por autores, constituídos de livros e artigos científicos. 

Pele  

A pele constitui a primeira linha de defesa do corpo humano contra as agressões do meio 

externo, sendo assim, a pele é o mais extenso órgão sensorial respondendo a estímulos 

táteis, térmicos e dolorosos.Dentre suas funções, nutrição, pigmentação, termoregulação, 

perspiração, defesa e absorção, a pele é considerada um órgão de grande relevância social 

e emocional.(11) O tecido cutâneo é uma membrana de camada dupla, epiderme e derme, 

que envolve toda a superfície exterior do corpo , contanto,que a pele pode ser dividida em 

três partes principais: epiderme, derme e seus apêndices e camada subcutânea.Ainda 

assim, podemos afirmar sobre as pesquisas, que no organismo existem dois tipos diferentes 

de pele: a pele glabra, sem pelos, como na palma das mãos e planta dos pés e a pele 

pilificada, esta apresenta-se em todo o restante do corpo humano.A epiderme é formada por 

um epitélio escamoso, contendo várias camadas (estratificado). Entre suas células em maior 

quantidade, os queratinócitos, encontramos os melanócitos, que são de extrema importância 

para a pele, devida sua capacidade de sintetizar a melanina, pigmento responsável pela 

coloração da pele, sendo também responsável pela proteção da pele contra os raios 

ultravioletas e sua absorção em diferentes níveis.(8) 



Por fim, a pele contém dois tipos de órgãos anexos, as glândulas sudoríparas e as 

glândulas pilossebáceas e é no centro do aparelho pilossebáceo que há uma depressão 

cutânea constituindo o folículo piloso, no fundo da qual irá se inserir o pelo.(1) 

Pelo 

Com função específica os pelos são responsáveis pela conservação da temperatura 

córnea e por uma boa proteção de injúrias físicas. São estruturas delgadas e queratinizadas, 

que se desenvolvem a partir de uma invaginação da epiderme para a derme e para o tecido 

subcutâneo. A região de crescimento da maioria dos pelos consequentemente se encontra 

no tecido subcutâneo abaixo da derme (5). Sua cor, tamanho e disposição variam com a 

raça e a região do corpo.Os folículos estão divididos nas seguintes categorias:  

 Folículos de pelos terminais; que produzem cabelos e barbas e possuem glândulas 

sebáceas médias ou grandes;  

 Folículos de velus; presentes no restante do organismo exceto nas regiões cobertas 

com pele glabra e possuindo pelos finos e pequenos, com glândulas sebáceas 

também pequenas, quando presentes;  

 Folículos sebáceos; com pelos muito pequenos que não chegam a superfície e 

glândulas multiglobulares. 

Os pelos estão presentes em praticamente em toda a superfície corporal, com exceção de 

algumas regiões bem delimitadas (pele glabra). Os pelos são estruturas que crescem 

continuamente, intercalando com fases de repouso e com fases de crescimento.(6) 

Laser 

O laser vem ganhando cada vez mais espaço, sua utilização  para a remoção de pelos tem 

sido muito estudada, tornando-se uma alternativa muito cogitada em relação a outros 

métodos de depilação.(2).Laser é a abreviação da expressão inglesa Light Amplification By 

Stimulated Emission of Radiation, que significa amplificação de luz por emissão da 

radiação.(11) Ao laser atingir a pele, uma determinada quantidade de energia é absorvida 

pela melanina do pelo, fazendo com que essa energia transforma-se em térmica que se 

difundindo ao redor da haste incluindo o epitélio folicular. Essa energia intensa liberada pelo 

laser terá um efeito térmico, fotoquímico e ou bioestimulante.O laser utilizado, deve ter um 

determinado comprimento de onda específico, sendo absorvido somente pelo órgão alvo, no 

caso da depilação definitiva o foco é o cromóforo, ou seja, a melanina encontrada no 

pelo.Esse mecanismo de ação é chamado de Fototermólise Seletiva, que é a destruição de 



um “alvo” seletivo, preservando as estruturas vizinhas.Como o laser tem seu foco na 

melanina, indivíduos com pele mais expressiva, tendem a absorver uma maior parcela da 

radiação, apresentando uma menor penetração dessa energia quando comparados aos 

indivíduos de pele clara.(11) Deve ser feita a eliminação da secreção sebácea, ou qualquer 

outra substância da pele, a superfície a ser tratada deve ser limpa com álcool removendo 

qualquer material que possa absorver ou espalhar a radiação.(9) É feito o resfriamento do 

local, com gel gelado, spray ou, em aparelhos mais atualizados existe uma ponteira que tem 

essa função de resfriamento, sendo que para peles morenas devem ser resfriadas por mais 

tempo(2).Logo após, realizam-se a marcação da área a ser tratada, sua configuração e 

potência.A energia laser deve ser aplicada em varredura, ou seja, compreendendo toda a 

área a ser tratada. Durante a aplicação, observa-se a resposta da pele, com o aparecimento 

de hiperemia leve e edema peribulbar, sendo que, um dos melhores parâmetros para avaliar 

se existe lesão no tecido cutâneo é a dor. E após a sessão é aplicado uma loção 

calmante.(4) É necessário que se tome alguns cuidados a fim de que o tratamento seja 

realizado com sucesso e sem contratempos, para tanto é importante verificar se o aparelho 

está colocado corretamente, evitando acidentes com cliente, neste caso devido a alta 

temperatura, as queimaduras podem ser graves. Observar sempre se o cliente apresenta 

uma sensibilidade normal.Atualmente no mercado encontramos vários tipos de Laser dentre 

eles estão: Laser Ultra Pulse® é uma evolução do laser de gás carbônico, vem sendo usado 

no tratamento de rugas, manchas, cicatrizes, acne, verrugas, certos tumores de pele e no 

implante de cabelos. Versa Pulse®, este utiliza vários comprimentos de onda, é utilizado 

para lesões pigmentadas e todas as cores de tatuagens, e um pulso variado para lesões 

vasculares. Laser Alexandrite® produz uma emissão de luz suave que destrói a melanina de 

lesões pigmentadas ou fragmentos de tatuagens, sem afetar regiões vizinha.O Mais 

indicado para a utilização de técnicas de depilação é o LightSheer®, (laser de diodo) 

autorizado pelo Food and Drugs Administration (FDA) é utilizado especificamente como 

técnica de depilação, reduz a sensação de dor, protege a epiderme, previne inflamações, 

pelos encravados e hiperpigmentação.(7) 

Depilação a laser com a máquina Light Sheer 

Light Sheer é o laser utilizado na depilação com os resultados mais significativos até 

hoje. Aprovado pelo órgão de saúde norte-americano e pela ANVISA no Brasil, o 

equipamento foi projetado para remover os pelos indesejados de forma permanente e 

segura. O Light Sheer pode ser aplicado em qualquer parte do corpo e trata todos os 

fototipos, ou seja, todos os tipos de pele, como peles bronzeadas e negras, pois age 

diretamente no pigmento (melanina) do pelo, desse modo, quanto mais escuro for o pelo, 

mais eficaz será os resultados dos tratamentos.  



O Light Sheer é um chip (ou uma barra) de um material semicondutor que emite luz 

do laser quando estimulado por uma corrente elétrica. É uma fonte de luz que tem 

características únicas e diferentes de uma fonte de luz comum. É uma luz monocromática 

cujos feixes são emitidos de forma paralela e na mesma direção, permitindo concentrar a 

energia da luz de um laser em um ponto focado. Ele possui um mecanismo que protege a 

pele, dirigindo a energia apenas à raiz do pelo. Desta forma, a melanina da pele, não é 

afetada, evitando as manchas. Este processo é que diferencia da luz pulsada, possui seu 

feixe amplo e não focado. Por isso muitas clientes ligam falando que já fizeram depilação a 

laser e não funcionou. A luz pulsada enfraquece os pelos e não o removem como o Laser   

Light Sheer. A ponteira do Laser Light Sheer é diferenciada de outros equipamentos, resfria 

ativamente a epiderme antes, durante e depois do disparo aplicado. Assim diminui a 

sensibilidade do calor na pele. O Laser é o único aparelho que elimina a foliculite (pelos 

encravados), e manchas, deixando a pele macia e bem clara. Além de eliminar os pelos, 

elimina por completo a foliculite de qualquer região do corpo.O processo da depilação a 

laser Light Sheer, inicia com o resfriamento da parte superficial da pele com um gel especial, 

depois o disparo dos feixes de luz atuam na melanina presente no pelo, enquanto a pele 

recebe menos energia, com isso, a área em torno do tecido não é afetada. A captação da 

energia através do pelo é transmitida ao folículo piloso que aquece e destrói o pelo, 

atingindo as células da raiz, impedindo que pelo volte a crescer.  Durante o procedimento, o 

paciente pode sentir um leve incômodo, no entanto, dependendo da sensibilidade da área 

do corpo e da pele, utilizam-se cremes anestésicos para amenizar a sensação de 

desconforto. O número de sessões vai depender da área a ser tratada, do ciclo de 

crescimento do pelo e do tipo de pele. Em média, o procedimento consiste em seis sessões 

aplicadas mensalmente, com intervalos de 30 a 45 dias entre cada sessão. Para a eficácia 

no tratamento da depilação com Light Sheer, a luz, ao ser absorvida, pode gerar três efeitos 

térmicos, necessários para destruir o pelo. A fototérmica, que destrói por meio do calor local, 

a fotomecânica, pela geração de ondas de choque, e a fotoquímica, por meio da criação de 

mediadores tóxicos, como oxigênio singlet ou radicais livres.  O resultado da depilação a 

laser Light Sheer costuma ser notado após seis sessões. É importante salientar que o 

tratamento atua apenas nos pelos já existentes, não atuando nos pelos que passarão a 

existir. Contudo, os novos pelos crescem cada vez mais fracos. Após o tratamento, novos 

pelos crescerão entre um e três anos, podendo serem realizadas novas sessões, caso 

necessário. O tratamento reduz a produção de pelos num período de até 2 anos, 

observando-se a permanência dos resultados nas áreas tratadas. 

Resultados da depilação a laser com a maquina Light SheerConsiderado padrão ouro 

na remoção de pelos, o Light Sheer emite um feixe de luz que atravessa a pele e é 



absorvido pela melanina da haste do pelo. O calor gerado pela absorção da luz se difunde e 

danifica o folículo piloso. O laser atua diretamente na raiz, enfraquecendo-a e reduzindo o 

crescimento de novos pelos na região. Pessoas com todos os tipos de pele podem recorrer 

ao método, inclusive as negras, que sofrem mais de foliculite, e bronzeadas. Entre as 

vantagens, ela destaca a redução permanente de pelos indesejáveis e o tratamento 

definitivo da foliculite. Além disso, por ter um aplicador maior, o equipamento trata grandes 

áreas de uma só vez. O número de sessões varia de acordo com o tipo de pele, do pelo, 

sexo, região tratada e fluência utilizada do laser. Em média, são cinco sessões, com 

exceção dos pelos finos da face, que pedem mais tempo. As sessões são realizadas a cada 

quatro a seis semanas. O intervalo varia de acordo com a velocidade de crescimento dos 

pelos de cada região do corpo. O ideal é aguardar o crescimento deles.Outra dica é evitar a 

exposição ao sol por 30 dias. Antes da aplicação, os pelos são raspados com lâmina de 

barbear. O tempo da sessão depende do tamanho da região tratada. A depilação de axilas, 

por exemplo, é feita em sessões que duram de 5 a 15 minutos. A recuperação da pele é 

rápida. O local fica vermelho, quente e com sensação de ardor por duas horas em média, 

podendo formar pequenas “casquinhas” que sairão espontaneamente com o passar dos 

dias. Em cerca de uma semana, a pele já está totalmente recuperada, sem manchas ou 

cicatrizes. Os pelos caem progressivamente ao longo da semana após a aplicação do laser. 

Considerações Finais 

Light Sheer é o laser utilizado na depilação com os resultados mais significativos até 

hoje. Aprovado pelo órgão de saúde norte-americano e pela ANVISA no Brasil, o 

equipamento foi projetado para remover os pelos indesejados de forma permanente e 

segura. O Light Sheer pode ser aplicado em qualquer parte do corpo e trata todos os 

fototipos, ou seja, todos os tipos de pele, como peles bronzeadas e negras, pois age 

diretamente no pigmento (melanina) do pelo, desse modo, quanto mais escuro for o pelo, 

mais eficaz será os resultados dos tratamentos. Entre as vantagens, ela destaca a redução 

permanente de pelos indesejáveis e o tratamento definitivo da foliculite. Além disso, por ter 

um aplicador maior, o equipamento trata grandes áreas de uma só vez. O número de 

sessões varia de acordo com o tipo de pele, do pelo, sexo, região tratada e fluência utilizada 

do laser. Em média, são cinco sessões, com exceção dos pelos finos da face, que pedem 

mais tempo.  
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