
TERMO DE CONSENTIMENTO – MEDIOSTAR NEXT PRO®

Nome  do  paciente  _______________________________________________  áreas  de

tratamento  _____________________________________________  Eu  autorizo  devidamente  a

clínica  ________________________________ à  realizar o tratamento na  ________________.

O processo de Epilação com o MedioStar Next Pro® consiste na destruição da raiz do pelo
(folículo  piloso)  através  da  aplicação  de  feixe  de  luz  intensificada  (raio  LASER).  Esta  luz  é
transformada  localmente  em  energia  térmica  por  absorção  seletiva  do  pigmento  denominado
MELANINA e assim, devido a este pigmento estar presente na raiz dos pêlos escuros, haverá a
eliminação do folículo piloso. Trata-se de um procedimento exaustivamente testado e aprovado em
outros países, como redução permanente dos pelos.

O procedimento consiste, usualmente, em várias aplicações - MÍNIMO DE 5 (CINCO) -
com duração que irá variar em função da área a ser tratada. O intervalo entre as sessões será em
média 30 dias e será definido pelo médico de acordo com o crescimento dos pêlos. Como em todo
procedimento médico os resultados podem variar de paciente para paciente; assim, é necessário
fazer a consulta de reavaliação ao final do tratamento sugerido, quando, a critério do profissional
responsável, poderá ser identificada a necessidade de eventuais aplicações adicionais.

Parágrafo Único: Se não desmarcado horário com o mínimo de 72 (setenta e duas)
horas de antecedência será cobrado 50% do valor da sessão, região tratada no paciente.

São contra-indicações ao tratamento:
GRAVIDEZ;
APLICAÇÃO SOB TATUAGEM (risco de remoção)
PUERPÉRIO COM AMAMENTAÇÃO;
DOENÇAS  DERMATOLÓGICAS  DE  QUALQUER  GÊNERO  (vitiligo,  Lúpus,  Psoríase,
etc.);
DOENÇAS ENDOCRINOLÓGICAS E/OU GINECOLÓGICAS QUE LEVEM A DISTÚRBIOS
DE CRESCIMENTO DE PÊLOS (apenas nestes casos pode haver recidiva de grande
parte dos pêlos eliminados);
HERPES ATIVA NA ÁREA A SER TRATADA (SIMPLEX E ZOSTER);
TUMORES MALIGNOS E CÂNCERES EM GERAL;
BRONZEAMENTO DA REGIÃO TRATADA.

A Epilação a Laser com MedioStar Next Pro®  requer uma preparação prévia, bem como
alguns  cuidados  posteriores  para  assegurar  melhores  resultados  e  prevenir  eventuais  efeitos
colaterais.

A preparação prévia consiste:

1  Evitar  depilação com cera (quente ou fria)  pinça ou eletrólise  por  um mês (4
semanas) antes do tratamento;
2  Bronzeamento (natural ou artificial) deve ser evitado por no mínimo um mês antes
do tratamento (pernas e coxas, braços e antebraços requerem tempo maior).



3  No corpo devem ser raspados todos os pêlos antes da sessão. Na face cortados
com tesoura.

Os cuidados posteriores consistem:

4  Evitar exposição solar direta por até 4 semanas conforme orientação médica.
5  Aplicação de cremes com propriedades antiinflamatórias e despigmentantes em
alguns casos, conforme orientação médica.

Efeitos adversos:

Todos os pacientes tratados com LASER de Diodo apresentam  Eritema  (vermelhidão)
após a aplicação devido à alta afinidade da luz com a melanina. Baseada nesta afinidade é que se
podem ter efeitos adversos transitórios na pele, pois em pacientes com tonalidades de peles mais
escuras HÁ PRESENÇA DE MUITA MELANINA (e que também será atingida pela luz do LASER).

Sendo assim é importante respeitar a avaliação do médico quanto ao seu FOTOTIPO (tipo
de pele)  e saber  que quanto mais escura a tonalidade,  menos energia  será utilizada e MAIS
sessões serão necessárias.

Todos os pacientes terão sensação de ardor durante a sessão de tratamento e até 24 hs
após e a sensação será diretamente proporcional ao número de pêlos da região e a espessura do
pelo (quanto maior a densidade de folículos e mais grosso o pelo maior será o incômodo).

Os efeitos adversos mais comuns são:

HIPOCROMIA (Manchas Brancas) – Ausência de pigmentação da pele após a aplicação
do LASER. Ocorre em 10-15% dos pacientes devido a efeitos térmicos sobre a célula que produz a
melanina (MELANÓCITO) e é mais freqüente em pacientes com Fototipo IV, V, e VI e em áreas
expostas  como pernas,  coxas,  braços  e  antebraços  (independente  do  Fototipo).  Também em
pacientes bronzeados.

É TRANSITÓRIA, porém a repigmentação poderá ocorrer entre 3 e 15 meses (dependente
da pele do paciente). Se ocorrer tal evento durante o tratamento deve-se aguardar para continuar o
tratamento até que ocorra a repigmentação.

HIPERCROMIA (Manchas  Escuras) –  Pigmentação  exarcebada  da  pele  por  ativação
térmica  do  Melanócito.  Ocorre  em 10% dos pacientes  e  seu tratamento é  a  base  de cremes
despigmentantes. Na maioria dos casos há a resolução do quadro em até 4 meses.

CROSTAS  HEMÁTICAS  EPIDÉRMICAS –  São  pequenas  “cascas”  enegrecidas  que
ocorrem em alguns pacientes que possuem áreas com melanócitos ativados (áreas bronzeadas) e
que foram submetidas a uma energia térmica grande.

Seu  tratamento  é  expectante  e  em  alguns  casos  indicam-se  corticosteróides  tópicos.
Alguns pacientes podem apresentar tais costas antes de apresentar hipocromia e hipercromia.

Complicações:

BOLHAS:  São  coleções  de  líquido  plasmático  (por  rompimento  de  vasos  da  camada
intermediaria da pele – DERME) e que atestam a presença de queimadura de Segundo Grau. São
raras, porém podem ocorrer em pacientes mais escuros e/ou bronzeados. O tratamento é à base
de curativos com cremes e pomadas bacteriostáticas (para impedir a contaminação bacteriana).
Geralmente não deixa seqüela permanente.

CICATRIZES: Evento não reportado na literatura com o uso do LASER de Diodo, e que



atesta lesão da derme profunda. Sua ocorrência é complicação grave e irreversível. Nos casos
publicados em revistas médicas sua ocorrência se deu pelo mal uso da tecnologia do LASER.

Declaro ter recebido este documento no ato em que recebi do meu médico todas instruções 
acerca deste tratamento.

Curitiba, _________ de _____________________________ de _________.

____________________________________________________.

Declarante


