
TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO AO PACIENTE PARA O 
TRATAMENTO DE RAYTRACE 

 
Objetivos: O Raytrace gera uma pluma iônica. Essa pluma é um plasma puro, que 
interage com a pele com uma ação ablativa de no máximo 0,35m. O efeito ainda atinge 
as camadas mais profunda até a derme, por repolarização das membranas como efeito 
de reposição de íons. Esse efeito tem como consequência o rejuvenescimento, produção 
de colágeno e tonificação, através do estímulo gerado nas células sem ultrapassar a 
lâmina basal, mantendo uma ação mais profunda a 40°C sem destruir nenhuma célula, 
regularizando suas membranas, devolvendo o viço da pele (deixando-a luminosa) e 
acelerando o processo de renovação/cicatrização celular, conhecido como efeito de 
elevador. 
 
1. Preparo: 
a) Antes do início do tratamento, deve-se passar por avaliação da área a ser tratada e 
seus objetivos de resultado, onde será também avaliado a necessidade do preparo da 
pele antes de iniciar efetivamente o tratamento. 
b) O preparo obrigatório cabível a todos os clientes no dia da sessão será: Higienização 
e anestesia tópica. 
c) Nos casos avaliados em que há necessidade de tratamento anterior domiciliar, o pré-
tratamento será indicado de forma descrita e clara com seus devidos cuidados, sendo da 
responsabilidade do cliente segui-los corretamente. Seguir de forma precária as 
orientações pode causar deficiência nos resultados, assim como manchas pós tratamento 
e contaminações por exemplo. 
d) Conforme a necessidade individual, a Ponteira Raytrace Shower poderá ser aplicada 
antes da Ponteira Raytrace. 
 
2. No dia da sessão do Raytrace: 
a) A aplicação é feita diretamente sobre a pele da área tratada promovendo atenuação da 
flacidez e, consequentemente, das sobras de pele e rugas.  
 Rejuvenescimento 
 Liberação de íons para a pele 
b) Imediatamente após o procedimento, a pele pode ficar inchada e vermelha. 
Dependendo da avaliacão, será recomendado que o paciente permaneça  em casa 2 dias 
pós tratamento. Com o passar dos dias, o inchaço diminui e a pele vai escurecendo nas 
áreas tratadas (com formação de crostas) que cairá em média de 5 dias. 
c) Deve-se evitar tocar o rosto desnecessariamente, coçar ou puxar a pele até soltar, pois 
isso garante menor incidência de efeitos colaterais indesejáveis. Exercícios físicos 
devem ser suspensos até completa descamação da crosta. 
d) O processo de recuperação total dura média 3 meses ao todo. 
 
3. Pós tratamento: 



a) A observação dos cuidados pós-tratamento é indispensável, sob pena de haver efeitos 
colaterais. É terminantemente proibido a utilização de medicamentos e outros produtos 
tópicos sobre a pele tratada, além daqueles pelos indicados pelo profissional 
responsável pelo procedimento. 
b) A exposição solar e vapores quentes (aquecimento) antes, durante e logo após o 
tratamento pode aumentar o risco de complicações, como manchas. E que a exposição 
solar intensa deve ser evitada 1 mês antes do tratamento e 3 meses depois. 
c) O resultado do tratamento submetido varia de pessoa pra pessoa de acordo com a pele 
e a indicação. Sabendo que alguns pacientes necessitarão de mais sessões para se obter 
um resultado satisfatório. 
d) Recomenda-se  protetores solares com barreira física (Obs.: serão indicados na lista 
de Cuidados Pós Procedimento) até 30 dias pós-procedimento. A partir disso, protetores 
com barreira física e química poderão ser utilizados até 90 dias pós-procedimento (ex.: 
protetores solares com pigmento). 
e) As sessões de tratamento serão sempre realizadas em dia e hora marcada. Qualquer 
alteração deverá ser comunicada com 24 horas de antecedência. 
f) GRUPOS DE RISCO para o tratamento: gravidez, lactantes, herpes em atividade, 
pacientes com hipersensibilidade à luz (ex.: portadores de lúpus e pênfigo), uso de 
isotretinoína em doses altas, pacientes submetidos a tratamentos imunossupressores 
(ex.: quimioterapia ou radioterapia), pacientes com tendência à hiperpigmentação, à 
cicatrizes e à quelóides, vitiligo na área a ser tratada, melasma, uso de anticoagulantes 
orais, infecções na pele, medicações anti-inflamatórias (até 7 dias antes ou durante o 
tratamento), abcessos, acne em estado agudo, infecção bacteriana na área da boca, 
dermatite ao redor da boca, dermatite seborréica, dermatite após exposição ao sol, 
dermatofibrona após picada de insetos, pessoas com epilepsia em fase aguda, impetigo, 
marcapasso, dermatite inflamatória não infecciosa, erupção cutânea (pústulas brancas, 
contagiosas) e áreas de descamação não pigmentadas. 
g) O seu médico pode orientar métodos e/ou protocolos de tratamento a serem 
realizados de forma associada, de acordo com cada caso. 
h) Procedimentos médicos e estéticos não estão livres de complicações. Ainda que 
efeitos colaterais sejam mínimos, podem haver infecções virais, bacterianas ou alérgicas 
a medicamentos, necessitando tratamento complementar específico.  
 
Informações importantes: 
 

• Concordo plenamente com o tratamento, estou ciente sobre os possíveis riscos 
de complicações como consequência do tratamento, como hiperpigmentação 
pós-inflamatória residual e reativação de infecção herpética, eritema 
(vermelhidão), pequenas bolhas, púrpura (coloração arroxeada), 
hiperpigmentação (escurecimento da pele), hipopigmentação (áreas mais claras), 
queimaduras, mudanças de textura, edema (inchaço), infecção secundária, 
prurido (coceira), cicatrizes (casos mais raros, mas que podem ocorrer). 

• Asseguro que não pertenço a nenhum GRUPO DE RISCO acima mencionado 
neste momento e concordo que, caso ocorra minha inclusão em um ou mais 



grupos de risco, comunicarei imediatamente a clínica, que poderá descontinuar o 
tratamento. 

• Me comprometo a seguir todas as orientações de pós-tratamento que foram me 
passadas, e que qualquer intercorrência que venha ocorrer (ex.: sinais de 
inflamação), entrar em contato com a clínica no número (   ) _______________. 

• Caso ocorra hiperpigmentação ou intercorrências, o tratamento para estas não 
está incluso no valor do tratamento com o Raytrace. 

• 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. 

• Para melhor acompanhamento, me comprometo a enviar fotos diárias, por 7 dias 
para o número (__) _______-______. 

• Estou ciente de que qualquer intercorrência ou alteração que possa ocorrer deve 
ser comunicada à clínica, seguida de retorno imediato para que a solução 
adequada seja prontamente implementada. 

• Concordo e em ser fotografada durante o curso do tratamento para registros de 
acompanhamento médico.  Autorizo o uso desde que minha identificação seja 
preservada. 
 

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 Raytrace, bem como os cuidados e 
tratamentos dele decorrentes. 

 
 
 

 

_________________, _________________________________________, de 20__. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Cliente 


