
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

ETHEREA® / ATHENA®

DADOS DO PACIENTE

1.   Pelo presente termo, AUTORIZO o profissional  ___________________________________________ , 

especialista em __________________________________________ , inscrito sob o conselho: 

________________________________________ , Nº: ________________ , bem como os demais 

profissionais pelo mesmo autorizados e a ele vinculados, aptos a utilizarem o equipamento, a realizarem 

o procedimento de rejuvenescimento íntimo feminino com o aparelho ETHEREA®, handpiece 

ATHENA®, tratamento efetivamente por mim contratado junto a esta empresa, com a(s) seguinte(s) 

finalidade(s) e na(s) seguinte(s) área(s) do meu corpo:

2.   A  tecnologia  utilizada  no  tratamento  proposto  no  Item  1,  me  foi  totalmente  explicada  pelo  

profissional da área da saúde responsável  pela  aplicação,  em  prévia  avaliação  de  orientação,  de  

forma  que  entendo  a  natureza, características, alcances e respectivas limitações do procedimento. Fui 

ainda claramente informado(a) de todos os riscos, consequências, bem como eventuais efeitos colaterais 

e/ou adversos decorrentes do tratamento em questão, estando consciente e de acordo, assumindo cada

Área(s) de Tratamento
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um dos eventuais riscos e complicações que podem ocorrer por ocasião do tratamento, isentando o 

médico e a clínica de qualquer responsabilidade  por  eventuais  danos  ou  prejuízos,  ainda  que  

exclusivamente  morais,  que  possam ocorrer.  Foram-me  esclarecidos  também,  detalhadamente,  

todos  os  cuidados  a  que  devo  obedecer durante o tratamento, de modo a propiciar o resultado 

desejado bem como evitar efeitos colaterais ou indesejados. Foi-me dada ampla oportunidade de 

esclarecer todas as minhas dúvidas, sendo todas elas respondidas satisfatoriamente. Os seguintes 

pontos foram especificamente esclarecidos:

a.   A condição prévia da pele e suas características têm importância na indicação e momento da 

realização do tratamento. Assim, a informação recebida foi suficiente para a decisão de realizar o 

tratamento neste momento.

b. Tenho conhecimento de que os resultados obtidos variam muito de um paciente para outro, fato 

relacionado com a cor e características da pele e condição-alvo do tratamento, fatores hormonais, 

genéticos e ainda características anatomopatológicas da região ou lesão a ser tratada.

c.   Fui devidamente avaliada, em consulta e orientação prévia, e avisada com relação às condições 

contra-indicativas do tratamento e tenho plena ciência de que o tratamento não deve ser realizado 

em  caso  de  quaisquer  condições relatadas  a  seguir:  herpes  ativa;  feridas  abertas  sem

diagnóstico; alergia a luz solar; uso de anti-coagulantes; lesões malignas; gravidez; 

medicamentos fotossensibilizantes, tais como tretinoína e estrógeno; diabetes e desordens 

hormonais, a não ser que   estejam   sob   controle;   histórico   de   cicatrizes   queloides;   

histórico   de   hemorragias coagulopáticas;   doenças   imunossupressoras,   vitiligo,   eczema   

e   psoríases;   e   processos infecciosos ativos.

d.   O procedimento poderá acarretar: sensação de ardência na área ou lesão; formação de edema e 

eritema; hipopigmentação ou hiperpigmentação, a depender dos cuidados e condição da pele e 

lesão no pré e pós-tratamento; sensibilização da área tratada e a eventual formação de crosta 

durante o processo de cicatrização e recuperação do tecido. Em alguns casos, existe ainda o 

risco de lesões infecciosas.

e.   Os   efeitos   colaterais   que   podem   ocorrer   incluem   a   alteração   na   coloração   da   pele 

(hipopigmentação ou hiperpigmentação), bem como a formação de bolhas transitórias. Estas 

alterações  são  raras  e  geralmente  de  caráter  temporário,  mas  devem  ser  comunicadas  de 

imediato em caso de quaisquer ocorrências relacionadas.

f.    Estou consciente de que deverei permanecer usando os óculos de proteção durante todo o tempo 

de tratamento, sob pena de sofrer lesões oculares pela emissão da luz diretamente nos olhos.

g.   Estou  consciente  que  após  cada  sessão,  e  nos  intervalos  das  mesmas,  deverei  seguir

rigorosamente todas as recomendações médicas que me forem passadas.

h.   O tratamento compreende várias sessões, separadas por um intervalo de tempo que pode variar 

entre 7 e 60 dias, dependendo da finalidade do tratamento, seus resultados almejados e a 

avaliação individual em cada caso.

3. Estou consciente de que a prática da área não é uma ciência exata e reconheço que, apesar de estar 

informado(a) clara e adequadamente sobre os resultados esperados com o procedimento, não me podem 

ser dadas garantias absolutas de resultado. Entendo que uma mesma região pode necessitar de várias 

sessões para completar o tratamento ou alcançar o resultado previsto, sendo que, nesta circunstância, 

entendi todos os custos que envolvem o tratamento.



Tais custos me foram previamente apresentados, estando eu, de acordo.

4.   Comprometo-me a informar imediatamente ao profissional da saúde acima mencionado, ou por ele
indicado, quaisquer. Alterações diferentes daquelas que foram previamente explicadas.

5.   Declaro não estar grávida ou com qualquer evidência de suspeição para gravidez, condição esta onde o 

tratamento não deve ser indicado. Declaro, ainda, ser alérgico(a) a determinados fármacos, estando 

também sob tratamento com medicação, como segue:

    Sou alérgico aos medicamentos indicados abaixo:

Estou sob tratamento com os medicamentos indicados abaixo:

6.   Comprometo-me a seguir as orientações integralmente, pois não o fazendo poderei por em risco a minha

saúde e bem estar, ocasionando sequelas temporárias ou permanentes.

7.   Assumo o compromisso de comparecer a todas as consultas durante o pré e pós procedimento, tendo 

sido   esclarecido   que   o   não   comparecimento   poderá   comprometer   o   procedimento   

realizado, responsabilizando-me em bem e fielmente cumprir todo o aqui disposto e as orientações 

médicas.

8.   Declaro que todas as informações relativas ao tratamento em foram passadas e esclarecidas, nos 

moldes do quanto exposto acima, pelo médico responsável ou por aqueles vinculados e autorizados por 

este, sendo que prestei de maneira clara e precisa todas as informações que me foram solicitadas.

9.   Atesto, ainda, através deste documento, que sou e devo assim ser considerado um adulto plenamente 

capaz de tomar decisões conscientes e de livre vontade. Tenho mais de 18 (dezoito) anos ou, sendo 

menor de idade, fui devidamente autorizado pelo meu responsável legal, o qual também assinará esse 

documento nos mesmos moldes de aceitação estipulados nos itens seguintes e anteriores.

10. Declaro ter ciência de que eventuais efeitos colaterais ou indesejados, bem como eventuais danos que

     venha  a  sofrer,  somente  poderão  ser  imputados  ao  médico  aplicador,  e  ainda  no  caso imperícia,



imprudência ou negligencia, bem como na falta do dever de informação, de acordo com as situações já 

tratadas neste termo, e das quais declaro ter pleno conhecimento, isentando a fabricante de qualquer 

responsabilidade pelos prejuízos sofridos, ainda que exclusivamente morais.

11. Autorizo o uso de quaisquer fotografias tiradas em consultório, durante o acompanhamento das sessões 

de tratamento (antes e depois), nas quais exponho minha imagem de livre e espontânea vontade, para 

uso público e privado, desde que no intuito clínico e/ou educacional. Qualquer uso se não os aqui 

indicados estão terminantemente proibidos.

12. Declaro, por fim, que li atentamente este consentimento e o compreendi integralmente, não restando

dúvidas. Assim, autorizo a realização do procedimento previamente contratado, acima mencionado.

  Curitiba, dia ______ de _____________________ de __________.



ORIENTAÇÕES AO PACIENTE
REJUVENESCIMENTO NÃO-ABLATIVO

INFORMAÇÕES GERAIS

 Pode haver certo desconforto durante o tratamento.

 Há um pequeno risco de mudança na coloração e textura da pele que são, em geral, condições

passageiras.

 Evitar a exposição a luz solar direta ou indireta, das regiões previamente tratadas, durante até 3-4 dias 

após o tratamento.

 Edema e eritema são esperados no pós-procedimento e geralmente se resolvem em 24-48 horas. No 

entanto, existem relatos destes efeitos durarem até 3-5 dias em alguns pacientes.
 As micro-lesões causadas pela aplicação do LASER se formam, normalmente, num período de 24 a

48 horas do pós-tratamento. Estas micro-lesões possuem um aspecto inicial de eritema difuso e a 

seguir como um processo cicatricial mínimo, que se confunde com um leve bronzeado. Este aspecto 

será proporcional a agressividade do tratamento, podendo perdurar de 3-5 dias ou mesmo 15-30 

dias, principalmente em áreas não-faciais.
 Alguns  pacientes  relatam  ainda  uma  sensação  de  pele  seca  a  qual  pode  ser  minimizada  pela

prescrição de um cosmético umectante.

 O número de sessões dependerá de cada caso e os respectivos resultados almejados.

 O intervalo entre sessões dependerá da agressividade do tratamento, mas normalmente deverá ser 

realizado de 15-45 dias, de acordo com a expectativa de resultados do tratamento.

ORIENTAÇÕES

 O uso de protetor solar se faz necessário durante todo o pré e pós-tratamento.

 A limpeza da pele deve ser feita de modo suave, gentil, utilizando-se cosméticos não-irritantes logo após 

o tratamento, desde que indicados e prescritos pelo médico.

PROTETOR SOLAR

    Considere-o seu melhor amigo. Nele, você encontra proteção contra manchas solares durante e após o 

tratamento, o fator de proteção (FPS), é prescrito de acordo com o tipo de pele e a condição a ser tratada. 

Nunca utilize fatores de proteção menores do que o prescrito pelo seu médico. A recomendação normal 

de uso é a aplicação duas vezes ao dia, sendo uma pela manhã e outra após o almoço.

   Não acredite em produtos a prova d'água: reaplique se nadar ou tomar ducha. Nos dias encobertos ou 

nublados, a radiação solar queima tanto como os dias de sol claro. Aplique o protetor solar mesmo que vá 

ficar dentro de casa, pois a luz que se reflete em diversas superfícies ainda possui grande quantidade de 

energia luminosa. Aplique também se existir luz fluorescente no seu ambiente de trabalho.



RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este  arquivo  é  apenas  um  modelo  de  documento,  o  qual  encontra-se  sob  única  e  exclusiva 

responsabilidade   do   médico   operador   ou   proprietário   do   aparelho   aqui   referenciado.   A   SUL 

LASER LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA não se responsabiliza pelo uso indevido do 

conteúdo aqui expresso e tampouco por quaisquer complicações advindas, em quaisquer instâncias. Este 

documento é apenas uma sugestão de como um Termo de Consentimento pode ser elaborado.

O uso de quaisquer tecnologias incorporadas no ETHEREA® e seus respectivos handpieces é de 

única e inteira responsabilidade do profissional de saúde operador, uma vez que é ele, e somente ele, quem 

tem a capacitação adequada para o manejo adequado do aparelho. Em caso de dúvidas ou insegurança com 

relação à aplicação de quaisquer  técnicas  referenciadas  pelo  fabricante,  a  INDUSTRA®  recomenda  

sempre  a  releitura  do  cabível Protocolo  de  Aplicações  e  Manual  de  Instruções,  além  do  

agendamento  prévio  de  uma  nova  sessão  de treinamento.

Nenhum  dado  ou  informação  contida  aqui  tem  o  intento  de  constituir,  e  tampouco  deve  ser  

assim considerado, um conselho médico ou substituir uma eventual consulta a um profissional devidamente 

qualificado da área da saúde. A SulLaser® não deve ser considerada, sob hipótese alguma, uma referência 

ou autoridade médica e, deste modo, não deve ser consultada sobre quaisquer sintomas, anomalias ou 

enfermidades, seja na solicitação de tratamentos com indicações específicas ou, sobretudo, na divulgação 

de informações confidenciais acerca de sua saúde.

Ao utilizar este documento, em seu conteúdo total ou parcial, você está ciente de todas as condições 

anteriormente evidenciadas.

IMPORTANTE: O referido documento trata-se apenas de um modelo a fim de orientar, 

devendo ser clínica e juridicamente adequado a cada caso sob responsabilidade do profissional 

aplicador. Nenhuma das informações ou orientações aqui inseridas vinculam a empresa Sul Laser 

Locações de Equipamentos Médico LTDA, sob qualquer responsabilidade.
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