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A pele oleosa pode ser uma consequên-

cia de alterações hormonais, clima e
genética. Pode também ser agravada por
maus hábitos alimentares e de higiene. Algu-
mas doenças como o acne, a rosácea, der-
matite seborreica e hiperplasia sebácea po-
dem também estar associadas.
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U
mapeleconstantemente
a brilhar e/ou com bor-
bulhas: são os principais

constrangimentos das pessoas
com pele oleosa. A oleosidade
surgequando“asglândulasse-
báceasproduzemmais sebodo
que o necessário”, explicaRa-
quel Marinho, fisioterapeuta
dermatofuncional na Clínica
MyMoment, emLisboa.Ainda
assim, há tratamentos, com
duração de apenas uma hora,
quepodemajudar areverter o
problema.
“A micro-

dermoabra-
são ajuda a
combater a
oleosidade, a remover cicatri-
zes de acne, equilibrao tomda
pele,minimizaosporosdilata-
doserevitaliza.Ajudaaindana
regeneração da pele, aumen-
tandoasuaelasticidade”,reco-
menda a especialista. O trata-

TÉCNICArAparelhoprojetapartículaspararemoveracamadamais superficialdapeleemqueficam
acumuladosresíduos ALERTArTratamentonãoérecomendadoapessoascomdoençasdapele
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“TÉCNICA
NÃODÁDOR
AOCLIENTE”
uCM-Quais sãoas indica-
çõesparao tratamentode
microdermoabrasão?
RaquelMarinho–Qual-
querpessoa (homememu-
lher, apartir dos 18 anos)
pode ser sujeitaaeste tra-
tamento, sendo este indi-
cadoparao controlo da
oleosidadedapele, assim
comoproblemas associa-
dos, tais comoporos dilata-
dos,marcas de acne e irre-
gularidades cutâneas, e
aindapararejuvenesci-
mento facial.
–Otratamento implicaal-
gumdesconfortooudor?
–Não.Atécnicamicroder-
moabrasãonão implica
qualquerdorparao cliente.
Alguns pacientes relatamo
factodo rosto ficar com
umatonalidademais rosa-
danodiaemque realiza-
ramoprocedimento,mas
não é comumsentir comi-
chãooudorneste trata-
mento, não interferindo
nas atividades diárias.n

Raquel Marinho,
Fisioterapeuta
dermatofuncional
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uApele oleosa não deve
serhidratadamaisdoque
umavezpordia.Deacor-
docomosespecialistas, é
de extrema importância
usar produtos que não
contenham óleo na sua
composiçãoe ingerirpelo
menosumlitro emeiode
água por dia, de forma a
garantir a correta hidra-
taçãodapele.n
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CADA PESSOA PRODUZ
100 QUILOS DE CÉLULAS
u A pele é um órgão que se re-
nova a cada 28 dias. Segundo 
as estatísticas, cada pessoa 
produz cerca de 100 quilos de 
células epidérmicas ao longo 
da vida. A renovação exige 
muita água e nutrientes.n

mentoérealizadocomrecurso
a um aparelho que projeta
“cristaisdecorindon,naturais,
inertes,micronizados”.Naprá-

tica, a técnica
consiste em
removeraca-
madasuperfi-
cialdaepider-

me-amais superficialdapele,
em que ficam retidos os resí-
duosdapoluição.
“Depois de realizado o trata-

mento, a pele pode ficar aver-
melhada”, explicaRaquelMa-
rinho, sublinhando que esta é

umasituaçãoprevistapara“as
primeirashoras”apósrealizada
atécnicaequeopacienterapi-
damente fica “apto para a sua
rotina normal”. O tratamento
não é recomendado a pessoas
comdoençasdapele.
Deacordocomafisioterapeu-

ta dermatofuncional, são ne-
cessáriaspelomenoscincoses-
sões, ainda que “maioria dos
pacientes notem melhorias
após os dois primeiros trata-
mentos”. Na clínica My Mo-
ment,cadasessãodemicroder-
moabrasãocusta85euros.n

PROCEDIMENTOCOMBATE
AOLEOSIDADEEREMOVE
CICATRIZESDEACNE

ANTES DEPOIS ANTES DEPOIS

Resultados dos 
tratamentos reali-
zados na clínica My 
Moment, em Lisboa, 
para eliminar a 
oleosidade da cara. 
Nas primeiras horas 
o rosto pode ficar 
com uma tonalidade 
avermelhada

Rosto deve ser
lavado todos os
dias, de manhã

e à noite, e
hidratado a

seguir
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