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Modelo e doente do Ultherapy®

COMPROVADO 
PELA CIÊNCIA. 
LIDERADO POR SI.

1,2 

O único tratamento por ultrassons microfocalizados 
com visualização em tempo real (MFU-V)1-3

A tecnologia revolucionária para 
um lifting sem cirurgia com resulta-
dos visíveis e reproduzíveis.1,2



Modelo e doente do Ultherapy®



O ULTHERAPY DESTACA-SE 
POR SI MESMO2,3

CIÊNCIA 
Neocolagénese otimizada através de ultrassons 
microfocalizados

TECNOLOGIA 
O único dispositivo de ultrassons microfocaliza-
dos com visualização em tempo real

EFICÁCIA 
Resultados comprovados e consistentes

PERSONALIZÁVEL 
adaptado a todos os tipos de doente

RENTABILIDADE 
um forte impulso que irá aumentar o nível da 
sua clínica

O GOLD STANDARD 
dos tratamentos de lifting não cirúrgico
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O Ultherapy®:

É o Gold Standard dos tratamentos de lifting não  
cirúrgico, estabelecido através do consenso de um 
grupo de especialistas.1

Está aprovado pela FDA  para elevar a zona da so-
brancelha, o pescoço e o tecido submental e mel-
horar a aparência das linhas do decote.2,3 

Tem marcação CE  para o lifting e o tensionamen-
to da pele na zona superior e inferior do rosto, no 
pescoço e no decote.

Os seus doentes pedem-lhe tratamentos que estimulam 
o colagénio. O Ultherapy possibilita a neocolagénese 
otimizada através dos ultrassons microfocalizados. Os 
doentes procuram resultados naturais que os ajudem a 
estar melhor, mas que não os transformem noutra pessoa. 
Cumpra as expectativas deles com o Ultherapy, uma 
solução de eficácia comprovada, um tratamento altamente 
personalizável que proporciona uma melhoria gradual 
para realçar a aparência natural.1-3
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+ 2 MILHÕES 
de tratamentos a nível mundial

+100 
patentes

+6,000 
sistemas vendidos a nível mundial

O ULTHERAPY® 
CONTINUA A 
LIDERAR A 
ESTÉTICA.

+50 
estudos clínicos

Aprovado por

+90 
artigos revistos
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Doente e modelo do Ultherapy®



1.0 mm

EPIDERME

DERME

MÚSCULO

GORDURA E TECIDO 
CONJUNTIVO

LIFTING CIRÚRGICO DE 
PEQUENA CICATRIZ RAIOS LASER RADIOFREQUÊNCIA

1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

ULTRASSOM 
MICROFOCALIZADO

O Ultherapy® representa uma evolução notável na 
ciência estética ao utilizar ultrassons microfocal-
izados não invasivos para tratar tecidos à mesma 
profundidade do que um lifting cirúrgico moderno, 
sem necessidade de tempo de recuperação para o 

doente. O Ultherapy funciona estimulando a neo-
colagénese, a resposta natural reparadora do corpo 
perante a ação térmica, ativando a produção de 
colagénio e a contração do tecido. 1,3-6

Trata o tecido à mesma profundidade do que um lifting cirúrgico1,4,5

O ULTHERAPY® É O 
CRIADOR DE COLAGÉNIO
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O Ultherapy® foca-se no tecido dérmico e subcutâneo para criar pontos de coagulação tér-
mica (PCT), aquecendo o tecido à temperatura ideal para desnaturar o colagénio. A neoco-
lagénese inicia-se imediatamente e evolui em três fases que geram resultados visíveis durante 
um ano ou mesmo mais.1,7-9

MECANISMO DE AÇÃO: 
Neocolagénese otimizada

FASE 3: AMADURECIMENTO E MODELAÇÃO 
Normalmente começa às 3 semanas e pode 
durar até 1 ano
O colagénio de Tipo III é substituído por colagénio de 
Tipo I, formando redes firmes entre si e com outras 
proteínas. Esta remodelação gradual é essencial no 
tensionamento e efeito lifting que o Ultherapy® propor-
ciona.8

FASE 2: PROLIFERAÇÃO 
NNormalmente, começa após poucas horas e 
pode durar várias semanas
Os fibroblastos sintetizam novo colagénio, principal-

mente de Tipo III, e outros mediadores que são impor-

tantes para reconstruir a matriz de colagénio. Análises 

histológicas da pele do rosto tratada com Ultherapy® 

demonstram um aumento significativo de colagénio e 

elastina.8,11

FASE 1: INFLAMAÇÃO 
Ativada devido à coagulação
A aplicação da energia dos ultrassons cria os PCT, que 

desnaturam o colagénio e iniciam uma resposta in-

flamatória. Os macrófagos fagocitam o tecido afetado e 

libertam citocinas, que atraem os fibroblastos.8,10

Os dados de um estudo exclusivo com Ultherapy, no 
qual os doentes fizeram tratamento com Ultherapy 
apenas num dos lados do rosto, demonstraram um 
aumento médio da taxa de produção de colagénio 
1,4 vezes superior na área tratada vs. a não tratada. 
A taxa de produção de colagénio de tipos I e III, os 
mais associados ao envelhecimento, aumentou 42% 
no lado que tinha sido tratado com Ultherapy®.

Apenas o Ultherapy® aumenta a síntese de 
colagénio em 42%.12

EPIDERME

DERME

PCT

MACRÓFAGO

GRANULÓCITO

EPIDERME

DERME

ELASTINA E 
FIBRAS DE 
COLAGÉNIO

FIBROBLASTO
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n A síntese de colagénio de Tipo I aumentou 26% em média.12 
n A síntese de colagénio de Tipo III aumentou 60% em média.12



A METODOLOGIA
“VER E TRATAR” 
ULTHERAPY

®

A visualização em tempo real da tecnologia Ultherapy® é a 
chave da sua eficácia. A visualização das camadas de tecido 
dérmico e das estruturas subcutâneas permite um nível de 
exatidão, personalização e segurança incomparáveis.1,3,13

O Ultherapy® é o único dis-
positivo de tratamento es-
tético não invasivo cujo 
sistema de visualização 
ecográfico está aprovado 
pela FDA.1-3
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n Avaliar a anatomia do doente.

n Selecionar o transdutor adequado.

n Focalizar o tratamento na camada de tecido 
adequada.

n Evitar zonas ósseas ou vasculares.

n Minimizar o desconforto do doente.

n Otimizar a pressão sobre o transdutor.

n  Aquecimento localizado à pro-
fundidade exata de  1.5, 3.0,  
e 4.5 mm.

n  Tratamento muito mais profundo 
do que o laser ou a radiofre-
quência.

n  Não danifica a superfície da pele

n  Atinge a temperatura de coagulação de 
60-70 °C de forma consistente

n  Desnatura o colagénio e inicia o processo 
de neocolagénese

Imagem representativa das camadas do tecido cutâneo: 
As diferentes zonas do rosto e corpo apresentam variações 

na profundidade e espessura das camadas da pele

A visualização em tempo real permite ao 
profissional1,3,4:

Tratamento à 
profundidade exata1,4:

Aquece o tecido à temperatura ideal 
e de forma consistente1,6:

Collimated Ultrasound for Imaging

1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

Focused Ultrasound for Treatment

Dermis

Muscle

Fat/
Fibrous
Septae

1.0 mm
1.5 mm

3.0 mm

4.5 mm

EPIDERME

DERME

MÚSCULO

GORDURA E 
TECIDO  
CONJUNTIVO

LIFTING
RAIOS 
LASER

RADIOFRE-
QUÊNCIA

ULTRASSONS 
MICROFOCALIZADOS

Ultrassons colimados para a visualização Ultrassons focalizados para o tratamento

Raios laser

Dispositivos de 
radiofrequência

Desnaturação 
do colagénio e 
neocolagénese ótima

Neocolagénese 
subótima

Temperatura 
corporal



SOBRANCELHA

ROSTO

DECOTEPESCOÇO

PERIORAL

PERIORBITAL

TERÇO 
SUPERIOR

TERÇO 
INFERIOR

ÁREAS DE TRATAMENTO 
COM ULTHERAPY®  

n Procedimiento de 30 a 90 minutos sem tempo de inatividade6

n Não são necessários cuidados especiais antes ou depois do     
 tratamento3

n  Os resultados melhoram após 90-180 dias e podem durar um 
ano ou mais9

O ULTHERAPY
®

  
TEM UM BOM 
PERFIL DE 
SEGURANÇA1,6,9

90.00°

6.2

12.9

17.7

24.1

32.7

35.0

AREA 540.32 mm2

Estudo clínico da eficácia do lifting do pescoço15  
Indicação para o lifting do pescoço e da barbela.

Protocolo de estudo:  
n 70 doentes

n Quadro do protocolo 5.0

n  290 linhas / profundidade dupla / parte 
inferior do rosto e debaixo do queixo

n  Uso de pontos anatómicos de referên-
cia fixos para normalizar a medição 
quantitativa do lifting dos tecidos

Resultados clínicos:  
n  El 72.9% dos doentes obtiveram uma 

melhoria >20 mm2 e considerou-se 
que responderam ao tratamento

n O lifting médio foi de 72 mm2

n  Dos doentes que responderam ao 
tratamento, 84,3% obtiveram uma 
melhoria notável, de acordo com uma 
avaliação qualitativa em ocultação

n  Dos doentes que responderam, 74,5% 
notaram melhorias, de acordo com os 
resultados de um inquérito de satis-
fação dos doentes
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Estudo realizado por Jeffery Kenkel, MD en UTSW Medical Center

Modelo e doente do Ultherapy®

90.00°

3.7

8.2

11.4

19.5

30.2

35.0

AREA 404.5 mm2

INICIO DÍA 90



Estudo clínico da eficácia na elevação das sobrancelhas16  

Indicação para a elevação das sobrancelhas
Estudo clínico da eficácia nas rugas do decote17  
Indicação para as rugas do decote
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Protocolo do estudo: 
n  35 doentes, tratamento único 

no rosto completo e pescoço

n  2 cirurgiões plásticos, 

 1 dermatologista

n  Acordo total entre os médi-
cos que conheciam e os que 
desconheciam o tratamento

Protocolo do estudo:  
n Estudo essencial multicêntrico prospetivo

n  125 doentes com linhas e rugas moderadas a profundas no decote

n Os doentes receberam um tratamento no decote (o tratamento  
 incluía três profundidades)

Resultados clínicos17:

Resultados clínicos: 
n  Lifting da testa clinicamente 

significativo em 86% dos 
doentes
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Patient Reported Improvement

IMPROVED 
(yes) 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Day 90 Day 180

Clinician Global Aesthetic Improvement

IMPROVED
(improved, much improved, very much improved) 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Day 90 Day 180

Estudo realizado por Mitchel Goldman, MD, Sabrina Fabi, MD, Steven Dayan, MD,  
Michael Gold, MD, Suzanne Kilmer, MD

3 mm

2 mm

1 mm

.5 mm

Lift

Months   1 2 3 4 5 6 7

Clinically Significant Brow Lift = .5 mm

86%
1.9 mm

Images courtesy: M. Alam et alImages courtesy of M. Alam, et al

Northwestern University Safety and Efficacy Study (2006 - 2007)



Maximize os benefícios do Ultherapy. 
Pergunte sobre o protocolo SPT

O Ultherapy® oferece tratamentos completamente personal-
izados graças ao protocolo SPT (SEE, PLAN, TREAT) que per-
mite aos médicos planear e personalizar o tratamento com 
base nas necessidades de cada doente1

A visualização permite-lhe identificar os tecidos-alvo1

SEE

Documente os tecidos-alvo identificados no seu plano de tratamento
PLAN

Envio da energia para o ponto exato onde é mais benéfica, garantindo um 
bom acoplamento do dispositivo e uma correta técnica de tratamento1,3

TREAT

O ULTHERAPY® 
PERSONALIZA O LIFTING 
E O TENSIONAMENTO DA 
PELE
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Modelo e doente do Ultherapy.



A PROCURA POR TRATAMENTOS NÃO 
INVASIVOS DE TENSIONAMENTO DA 
PELE CONTINUA A CRESCER

Elevada rentabilidade 
Os procedimentos não cirúrgicos de tensionamento 
da pele são os terceiros a gerar maiores receitas 19

8-TIME WINNER 
Vencedor pelo oitavo ano 
consecutivo do prémio da 
revista NEW BEAUTY

+2 MILLONES  
de tratamentos realizados 
em todo o mundo

+2.7 MIL MILLONES  
de menções nos meios de 
comunicação

77% 
Aumento da popularidade 
das técnicas não cirúrgicas 
de tensionamento da pele de 
2014 a 2016 18,19

7º 
Sétimo procedimento não 
cirúrgico preferido pelos 
homens em 2016 18

Os procedimentos cosméticos aumentaram 93 % nos EUA nos últimos cinco anos e os procedi-
mentos cirúrgicos apenas aumentaram 58%.18
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7º 
Sétimo procedimento não 
cirúrgico mais popular 
2016 18
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EL GOLD STANDARD
Estabelecido por uma comissão de médicos especialistas

O Ultherapy® proporciona a visualização ecográfica em tempo real que permite focar

o tratamento na zona exata para obter resultados ideais.1 O Ultherapy® continua a ser 

reconhecido pelo setor com prémios, ano após ano1-5,9,19

O Ultherapy® foi reconhecido como o Gold Standard no rejuvenescimento não 

invasivo da pele por um painel de médicos especialistas em medicina estética 

que se basearam em três aspetos relevantes:

n Como funciona

n O seu grande apoio e evidências clínicas

n  O elevado nível de satisfação dos doentes



O ULTHERAPY® É O 
AUTÊNTICO MFU-V
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Modelo e doente do Ultherapy.

O Ultherapy® é o único dispositivo médico não invasivo 

que utiliza ultrassons microfocalizados com visualização 

ecográfica em tempo real. Como médico que utiliza a 

tecnologia Gold Standard em lifting não cirúrgico e ten-

sionamento da pele, receberá na sua clínica a certificação 

oficial e o apoio da Merz Aesthetics®, incluindo:

n Conhecimento científico

n Formações contínuas a diferentes níveis

n Apoio de marketing



Adicione ao seu consultório o tratamento 
de lifting não cirúrgico Gold Standard

merzstyle.com

O procedimento não invasivo Ultherapy® está autorizado pela FDA dos EUA para a elevação da pele do pescoço, das sobrancelhas e abaixo da barbela, bem como para melhorar as linhas e rugas do 
decote. As indicações de utilização do sistema Ulthera® com a marcação CE incluem o lifting dermatológico não invasivo e a elevação da derme na zona superior e inferior do rosto, no pescoço e no 
decote. Os acontecimentos adversos comunicados sobre a vigilância pós-comercialização estão disponíveis nas Instruções de Utilização (IFU).

Consulte as IFU disponíveis no seu país para obter informações sobre o produto e a sua segurança, incluindo uma lista completa destes acontecimentos. 2020 Ulthera, Inc. O logótipo da Merz Aesthetics 
é uma marca registada da Merz Pharma GmbH & Co. KGaA

Ulthera, Ultherapy, DeepSEE, SEE THE BEAUTY OF SOUND e o logótipo da Ultherapy são marcas comerciais ou registadas da Ulthera, Inc. nos Estados Unidos e/ou em alguns países estrangeiros.

ULT258-82022 Agosto 2022
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