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Independente da ciência, falar de estética, de beleza e 
do belo sempre nos leva a falar de espaços, clínicas e 
SPAs espalhados por todo o pais e não somente nos 
grandes centros como Lisboa e Porto mas também 
podemos cada vez mais encontrar no Algarve. Local-
izada em Portimão na velha parte da cidade, desde 
1999, Clinica Dentária Dr.Daniel Dieb, transforma- se 
num espaço onde Medicina Dentária e os cuidados 
estéticos complementam-se (com intuito de dar 
resposta a quem valoriza o aspecto jovem e sente 
incómodo com os sinais de envelhecimento) e em 
2007 o director clínico, Dr.Daniel Dieb inaugura o 
grupo IN TIME Clinic – your health academy. 
Projectada e criada por si e pela esposa, Dra. Elen 
Shuba, responsável da empresa World of Estetic – 
Medicina Estética, a In Time clinic com o espaço 
acolhedor, incorpora um conjunto de tratamentos e 
intervenções nas áreas de Estética Dentaria, Implan-
tologia, Cirurgia Plástica e Reconstrutiva Medicina 
Estética e Dermatologia.
A inovação e investigação a um nível internacional 
são um dos componentes da actividade da In Time 
Clinic. A Clínica já tem apresentado vários procedi-
mentos da última geração para satisfazer os seus 
pacientes assim como implantologia guiada, 
subcisão, lipoaspiração sem cirurgia, skin roller, etc. 

Publicidade

O que é a Bioestimulação e como 
funciona?
 A última inovação cienti�camente 
comprovada nos mais diferentes 
ramos da Medicina em todo mundo 
com resultados muito surpreedentes
é a Bioestimulação - aplicação de 
Plasma Rico em Factores de Cresc-
mento.
Representa um avanço seguro e 
e�caz em relação ao que a farmacolo-
gia e cosmética oferecem à Cirurgia 
Plástica, Dermatologia, Medicina 
dentária e medicina estética. É um 
conjunto de procedimentos médicos, 
em que o paciente é dador e o recep-
tor dos princípios activos, que estimu-
lam e reactivam mecanismos biológi-
cos naturais, que induzem o 
complexo processo de regeneração 
celular.

Como obter os Factores de Cresci-
mento?
Em circulação no nosso sistema 
sanguíneo existem princípios activos 
que naturalmente estimulam o 
processo �siológico de produção de 
colagéneo, elastina e ácido 
hialurónico, de forma a assegurar as 
funções da pele e a adequada 
resposta do organismo às agressões 
externas. 

Estes princípios activos são os 
Factores de Crescimento (FC) 
presentes nas plaquetas, glóbulos 

brancos e plasma. O tratamento 
consiste em obter uma amostra de 
sangue preparado para dispor de um 
plasma rico em plaquetas, activar 
estas plaquetas de maneira a segre-
garem os Factores de Crescimento 
(PRFC) e reinjecta-los através de 
microinjecções na pele do mesmo 
paciente, com a técnica do mesolift.  

O PRFC é utilizado apenas no 
rejuvenescimento da pele?
Não. Bioestimulação é utilizado 
também noutros campos da 
medicina e cirurgia, sempre com �ns 
regenerativos. Aceleram signi�cativa-
mente o processo de cicatrização de 
feridas agudas, cirúrgicas e crónicas, 
queimaduras e enxertos. São muito 
utilizados como aceleradores da regen-
eração de tendões (traumatologia); nas 
lesões musculares (medicina 
desportiva); nas articulações e ossos 
(ortopedia e reumatologia), em 
oftalmologia; na cirurgia geral e 
plástica (reconstrutiva e estética).

A quem se destina e quantas 
sessões são necessárias?
A todas as pessoas, em qualquer 
idade, que desejem prevenir, retardar, 
travar ou mesmo reverter os efeitos 
do envelhecimento cutâneo. Está 
indicado também no tratamento da
queda de cabelo e cicatrizes �brosa-
das.  A avaliação clínica determinará a 
duração do protocolo e os intervalos 
das sessões. 

Recomendam-se no máximo 6 
sessões, com intervalos que podem 
ser semanais, quinzenais ou mensais, 
e que podem ocorrer num período de 
3 a 6 meses.
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