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LASER 

• DEFINIÇÃO E INTERAÇÃO TECIDUAL

• APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS VULVARES E VAGINAIS:



LASER = Light Amplification by stimulated Emission of radiation 

LASER = energy = radiaÇÃO ELETROMAGNÉTICA 

CROMOFORO –moléculas tecido  capazes absorver radiacao
luminosa 

INTERAÇÃO TECIDUAL 

DEFINIÇÃO



Combinação de oscilação elétrica e magnética que
atravessa o espaço transportando energia

RADIAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA



Efficacy and 
therapeutic strategies 

• Fractional C02 laser and dot laser 
emission  -
• Induce small thermal injuries , 
leaving healthy tissue between the 
injuries  • Ablation 
• Benefits:
•
• Faster healing
• • Reduced side effects 
• • Deeper treatment
• •Minimal downtime 

• IMPROVEMENT OF SELF IMAGE 
,SYMPTOMS AND  SEXUAL LIFE 



• TRANSMISSãO 

• REFLEXÃO 

• DISPERSÃO 

• ABSORçãO 

INTERAÇÃO TECIDUAL

COMPRIMENTO DE ONDA  
DURAÇÃO PULSO, DOSAGEM LUZ(J/CM2), TAMANHO SPOT, REPETICAO, ESFRIAMENTO 



ENERGIA 
AQUECIMENTO 
FOTOTÉRMICO - TERMOMECANICO EFEITO NAS CÉLULAS 
PRODUCAO ANGIOGENESE E NEOCOLAGENESE ATRAVÉS DA ATP 
DEPEDENTE MOLÉCULA . HEAT SHOCK PROTEINS 
EDEMA E VASODILATACAO 
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LASER EM 
UROGINECOLOGIA 

Absorção direta mucosa vaginal 
e restaura espessura e 
flexibilidade tecido vaginal . 

Melhora pregueamento
,camadas Superficiais e 
intermediarias e produção 
glicogênio 

poderá atingir a  
vulva,vagina,bexiga,uretra,

e fascia endopélvica



Importante investigar previamente
a sexualidade



MUDANÇAS NA MENOPAUSA 

DISPAREUNIA 
DIMINUICAO L IBIDO 
DIF ICULDADE 
ORGASMO
SECURA VAGINAL 
ATROFIA VAGINAL 
RELAXAMENTO 
VAGINAL 

EFEITOS SEXUAIS 

PREOCUPAÇÃO 

PREVENÇÃO 

MANUTENÇÃO 



EFEITO TÉRMICO
(pulsos ablativos ) 

ABSORÇÃO
VASODILATAÇÃO
E ENCURTAMENTO DE COLÁGENO 

LIBERAÇAO DE CITOCINAS 
NEOCOLAGENESE 
ANGIOGENESE 



Aplicação procedimentos cosméticos
Procedimentos cirúrgicos
Crescimento em cirurgias estéticas
Treinamento especializado
em tratamentos não cirúrgicos
nos eua - custo de 7 bilhões em 4 anos
Realizado por médico
Sem dor
sem anestesia

LASER - procedimentos vulvares
e vaginais



Clitoral hypertrophy and using anabolic steroids with loss of sensitivity (lack of clitoral sensation )
An inability to achieve orgasm, 
Reducing the length and projection of the skin around the clitoris

Fractional C02 laser 

GENITAL COSMETIC LASER 
PROCEDURE

Apresentador
Notas de apresentação
Reducing the length and projection of the skin around the clitoris Reducing the hood of skin which surrounds the clitoris, exposing the glans (or head) aimed at providing more stimulationImproving vulvar and vaginal flaxity – Estimulate connective tissue restoration and tissue tightening 
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Episiotomy Scar
Lichen Sclerosus  
Hemangioma
Vulvar Distrophy
GSM 
Sexual disorde

Dyschromia
Labiaplasty
Resurfacing

Medical Aesthetic
Both 



Estética Genital 

Residual Scarring – Hidradenites Small assimetry secondary labiaplasty-re operation

Chronic condition characterized by recurrent inflammation affecting the skin flexures a significant psychosocial and sexual  impact





LASER – Vaginal Atrophy

Apresentador
Notas de apresentação
helps to restore vaginal tissue and natural lubrication without creams or synthetic hormones.. the heat estimulates the heat shock protein ,repopulate the  cells and microbioma  . The laser beam is about the thickness of a human hair . Promotes less inflamation , lubrication , thicker layer





IUE 



IUGA 2020 



IUGA / AUGS 
Cosmetic Gynecology 
Writing Group

• COSMETIC GYNECOLOGY 



Aplicações comuns  
Estéticas  
CICATRIZES 
ESTRIAS 
EPISIOTOMIAS - RUPTURA PERINEAL 



Laser

Laser Resection in Woman with Hypertrophy of the
Labia Minora: Step by Step Case Report Approach”. 
EC Gynaecology 8.8 (2019): 621-623. 

CIRURGIA 

Estudos prospectivos deveriam ser estimulado 
entre especialistas 

Consentimento informado deve incluir riscos
do procedimento
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