
CUIDADOS PÓS PROCEDIMENTO IMEDIATO – ATÉ 30 DIAS PÓS TRATAMENTO 
 

• Evitar sol 1 mês antes do tratamento e até 3 meses após 
• Não arrancar “casquinhas” e/ou crostas 
• Não coçar, não esfregar 
• Enviar fotos todos os dias,  para o número (   ) ____-____.  
• Lavar o rosto com sabonete líquido hipoalergênico e água fria com movimentos leves. OBS.: lavar as 

mãos antes de lavar o rosto 
• Recomenda-se o uso Nebacetin, Verutex ou do Digliconato de Clorexidine 1% (Merthiolate)  até a 

queda total das crostas 
• Utilizar creme tópico hidratante regenerador de 2x/dia (manhã e noite) até regeneração da pele, ou 

até quando achar necessário 
 sugestão: Bepantol, óleo ozonizado, Cicaplaste Baume B5 
 podem ser usados em todo o rosto, mas o mais importante é a aplicação da pomada na 

região de tratamento 
• Utilizar protetor solar de barreira física ou infantil 2x/dia (manhã e tarde) 

 por 30 dias nas regiões de crostas e casquinhas 
 evitar luz branca (ex.: luz ambiente e tela do computador): também são emissões 

luminosas que necessitam de cuidados com protetor solar 
 OBS.: nas demais áreas do rosto, pode-se utilizar protetores solares com 

pigmento/tonalizantes 
• Evitar vapores quentes, como por exemplo: chuveiro quente, vapores de panelas, fornos e fogões, 

“mormaço”, etc 
Tabela de cuidados: 

MANHÃ TARDE NOITE 
Sabonete Protetor Físico (até 30 dias nas crostas) Sabonete 

Digliconato de Clorixidine  Digliconato de Clorixidine 
Bepantol  Bepantol 

Protetor Físico (até 30 dias nas crostas)   
   

 
• O local poderá inchar. Será uma reação inflamatória normal na região, e irá desinchar em cerca de 3 

a 5 dias. As crostas cairão em média 7 dias. NÃO ARRANCAR, COÇAR OU ESFREGAR. 
• Em casos de processo inflamatório mais intenso o profissional deverá ser comunicado imediatamente 

que fará análise e se achar necessário, será encaminhado ao médico dermatologista. 
• Beber no mínimo 2 litros de água diariamente. 

 
Caso eu não siga as orientações acima, assumo que ficarei à cargo dos custos extras a serem gastos 
para meu tratamento. 
Assinatura: ______________________________________ Data ___/____/____ 

 
Datas de retorno: 3° 6° 

1° 4° 7° 

2° 5° 8° 

 


