
PROTOCOLOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS COM EQUIPAMENTO NEW SKIN – MMOPTICS 
Profa. Dra. Rosane Lizarelli 
 

Enfermidade Ponteira 
Metálica 

Intensidade
* 

Modo de Aplicação Frequência Ponteira LED 660 +-20nm** OBS Clínicas 

Flacidez Tissular XP, PP 
e/ou P. 

Média Puntuar área onde desejar 
promover contração tecidual. 

A cada 15-
21 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Interessante 
combinar alguma 
cinesioterapia 
(massagem, 
exercícios 
orofaciais, 
vacuolaserterapia
, p. ex.) 

Marcas Estáticas 
(rítides) 

PP e M. Média e 
Máxima 

Puntuar (PP) duas linhas 
marginais a marca e atritar (M) 
com movimentos de vai-e-vem 
dentro da marca. 

A cada 15-
21 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Sugiro montar 
Plano de 
Tratamento a 
longo prazo, 
combinando com 
aplicação de TBA. 

Hiperpigmentação PP e P. Média Pincelar as manchas, 
delicadamente, promovendo a 
remoção superficial – “peeling” 
leve. 

A cada 15-
21 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato e 
mediato de 24 e 48h. Após 5 dias, iniciar 
dosimetria para tonificação: 30 seg por 
ponto (3J), 2X/sem. 

“Home Care” com 
despigmentantes 
orais e tópicos. 

Hipopigmentação 
(Técnica Profa. 
Cecília Manoel) 

XP e PP. Mínima e 
Média 

Puntuar bordas com 
intensidade média e pincelar 
centro com intensidade baixa. 

A cada 21-
40 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Avaliar a 
necessidade de 
suplementação 
com 
nutraceuticos. 

Lesões Exofíticas XP e PP. Máxima Vaporizar ou cauterizar lesão 
através do contato persistênte 
sobre a mesma 

1 sessão Puntuar por 10 (1J) a 20 (2J) segundos, 
1 ponto central e 4 ao redor, no PO 
imediato e mediato de 24h, 72h e 7 dias. 

Filtro/Protetor 
solar finalizando 
todas as sessões. 

Flacidez Palpebral XP, PP e 
P. 

Média e 
Máxima 

Puntuar de 2 a 4 linhas, na 
metade superior da pálpebra 
superior, do canto exter ao 
canto interno. 

A cada 21-
40 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Combinar com 
exercícios 
orofaciais. 

Olheiras em Bolsas XP e PP. Média Puntuar, a cada 3,0mm, toda a 
região. 

A cada 15-
21 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 

Opcional: 
Drenagem 
linfática com 



dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

laser  DUO 
infravermelho 3J 
por ponto. 

“Peeling” Elétrico L, G e C. Média Arrasto em contato ou a 1,0mm 
de distância, de toda a face. 

A cada 7-15 
dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Opcional: aplicar 
“peeling” químico 
fotomodulado ou 
fotoativado. 

Cicatrizes XP, PP, 
P, M e 
C. 

Média e 
Máxima 

Combinar punturação nas 
bordas (XP, PP, P), atrição vai-
e-vem internamente (M) e 
finalizar com arrasto em 
contato (1,0mm de distância) 
(C) de toda a região. 

A cada 30 
dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato e 
mediato de 24 e 48h. Após 5 dias, iniciar 
dosimetria para tonificação: 30 seg por 
ponto (3J), 2X/sem. 

Filtro/Protetor 
solar finalizando 
todas as sessões. 

Eversão Labial XP, PP e 
P. 

Média e 
Máxima 

Puntuar a pele que contorna o 
vermelhão dos lábios, fazendo 
1 ou 2 linhas paralelas e, 
opcionalmente, puntuar o arco 
do cupido e as linhas do filtro. 

A cada 30 
dias. 

Puntuar por 10 segundos toda a região 
trabalhada, no PO imediato e mediato 
de 24 e 48h. 

Opcional: Pump-
Lips VL – 
Protocolo para 
PO de 7 dias até a 
proxima Eversão 
labial NS. 

Arqueamento de 
Sobrancelhas 

XP, PP e 
P. 

Média e 
Máxima 

Puntuar a região do “triângulo” 
(da linha pupilar a cauda da 
sobrancelha). 

A cada 15-
21 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Combinar com 
exercícios e/ou 
bandagens 
elásticas 
funcionais. 

Recontorno Facial PP, P e 
C. 

Média e 
Máxima 

Puntuar (PP e P) todo o 
contorno mandibular (tragus-
tragus) e depois fazer arrasto 
lento sem contato (a 1,0mm) 
com Ponteira C (esférica). 

A cada 15-
21 dias. 

Puntuar por 10 seg (1J) a cada 2,0cm, a 
região tratada, no PO imediato. Após 5 
dias, iniciar dosimetria para tonificação: 
30 seg por ponto (3J), 2X/sem. 

Combinar com 
exercícios e/ou 
bandagens 
elásticas 
funcionais. 

*Intensidades: Mínima (luz verde), Média (luz amarela) e Máxima (luz vermelha) no “display” do equipamento. 
**LED 660+-20nm com potência fixa de 100mW e área da ponta de 0,5cm2. 
 

 


