
 

 

 

Termo de Consentimento informado ao paciente – HIPRO 

 

Objetivos: O ultrassom focalizado HIPRO causa aumentos rápidos na temperatura dentro de 

uma área focal pré-designada, onde as temperaturas do tecido se aproximam de 70 ° C e são 

alcançadas em um a dois segundos. Isso resulta em coagulação quase instantânea, necrose e 

morte celular dentro do tecido-alvo, enquanto as áreas circundantes permanecem inalteradas. 

Pequenas lesões microtérmicas na derme reticular média a profunda até a camada fibro 

muscular, potencialmente até 6 mm de profundidade na face e 13 mm de profundidade no 

corpo, causando contração termicamente induzida de colágeno e coagulação do tecido com 

subsequente colagênese, enquanto poupa a epiderme.  

 

Contraindicações:  

 Gestantes e lactantes 

 Portadores de marcapasso 

 Cardiopatias 

 Dermatites  

 Doenças autoimunes 

 Preenchimento e botox na área tratada (necessário avaliação) 

 Quelóides 

 Doenças crônicas descompensadas 

 Próteses e fios metálicos 

 Medicamentos como Isotretinoína e Anticoagulantes  
 

Observação: 
Qualquer paciente em tratamento estético deve estar em perfeito estado de saúde. Em caso 
de tratamento médico, o mesmo deve estar relatado na ficha de anamnese, e a liberação para 
o procedimento deve ser feito pelo médico responsável  

 
É contraindicado realizar tratamentos paralelos na mesma região tratada com HIPRO. 

 

1. Preparo: 

A pele deverá ser limpa com sabonete neutro, a fim de retirar maquiagem, cremes, 

desodorantes e protetor solar. 

 

2. No dia da sessão: 

a) Cada região a ser tratada será subdivida em áreas acima de 03 cm até no máximo 15 cm x 15 

cm. 

b) Será utilizado gel neutro em toda a área de tratamento, assim como na superfície do 

equipamento (manopla). 

 

3. Pós-tratamento: 

a) Logo após a sessão, a região pode apresentar eritema (vermelhidão), edema (inchaço) e/ou 

sensação de calor. Estes aspectos podem permanecer por algumas horas. 

b) Deve-se realizar os cuidados básicos da pele como limpeza e uso de protetor solar. 



 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________________, concordo plenamente com o 

tratamento, estou ciente sobre os resultados e possíveis riscos em consequência do 

tratamento, como eritema (vermelhidão) e/ou dor ou desconforto. 

 

Asseguro que não pertenço ao grupo de CONTRAINDICAÇÕES acima mencionado e concordo 

que, caso ocorra minha inclusão em um ou mais grupo, comunicarei imediatamente a clínica, 

que poderá descontinuar o tratamento. 

 

Entendo que uma avaliação médica por escrito poderá analisar meu caso de maneira 

individualizada (em caso de presença de alguma das contraindicações citadas acima). 

 

Me comprometo a seguir todas as orientações de pós-tratamento que foram me passadas. 

 

Reconheço que a prática de procedimentos estéticos não é uma ciência exata e não se pode 

afirmar com certeza e dar garantia absoluta que o efeito desejado será alcançado. 

 

( ) Concordo em ser fotografada durante o curso do tratamento para registros de 

acompanhamento médico. Meu nome não será usado na identificação das fotografias nas 

divulgações (uso de imagem).  

 

(   ) Autorizo o registro (foto, slides, imagem...) do (s) procedimento (s), por compreender que 

tal sistemática, além de ser uma exigência médico-legal, representa uma alternativa 

importante de esclarecimento das informações prestadas necessárias ao meu entendimento 

crítico das condutas propostas.  

 

(  ) Autorizo que as mesmas sejam exibidas em palestras, congressos e eventos científicos, 

contanto que a minha identidade seja preservada. 

 

Os seguintes pontos foram especificamente esclarecidos: O resultado do tratamento poderá 

não ser permanente devido à questões como o processo intrínseco de envelhecimento e 

também fotoenvelhecimento.  

 

Paciente do sexo feminino: declaro que não estou grávida ou amamentando. 

 

Declaro que nada omiti em relação à minha saúde e que esta declaração passe a fazer parte da 

minha ficha clínica, ficando o médico autorizado a utilizá-la em qualquer época, no amparo e 

na defesa de seus direitos, sem que tal autorização implique em qualquer tipo de ofensa, fica 

também autorizado o acesso à minha ficha clínica, que por ventura exista em outro 

estabelecimento hospitalar, clínica, ou consultório, inclusive, a solicitar, duas vias de exames 

complementares, e demais por ventura existentes. 

 

 



 

 

 

 

 

Tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas relativas ao procedimento a que 

voluntariamente irei me submeter, tendo lido e compreendido as informações deste 

documento antes da minha assinatura 

 

Fica então de comum acordo eleito o foro de __________________________, para qualquer 

tipo de questionamento. 

 

Asseguro que li e compreendi toda a informação acima prestada, antes de assinar a 

concordância deste termo de consentimento informado. Pelo presente termo, autorizo a 

realizar o procedimento denominado como HIPRO. 

 

 

_________________, _________________________________________, de 20_____. 

 

 

________________________________     ________________________________ 

Nome do Cliente                                          Assinatura do Cliente 

 

________________________________       ________________________________ 

     Nome do profissional responsável              Assinatura do profissional responsável 

 


