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TERMO DE CONSENTIMENTO DE MICROPIGMENTAÇÃO

(  )  Fio a fio             (  )  Esfumada            (  )  Labial

Eu, ____________________________________________________________, portadora do telefone

(___)__________________________, declaro pelo presente instrumento que autorizo a realização do procedimento de Micropigmentação.

Observações sobre a melanina/pele:

(   ) Pele Oleosa         (  ) Pele seca

Faz bronzeamento artificial:  (  ) SIM     (  ) NÃO  
                    
Faz tratamentos com ácidos:  (  ) SIM    (  ) NÃO   

Faz tratamentos estéticos:  (  ) SIM     (  ) NÃO  
 

Tem ou teve recentemente uma ou mais das patologias abaixo:

(  ) Uso de aspirina 5 dias;                              (  ) Glaucoma                 
(  ) Hepatite;                                            (  ) Asma
(  ) Hipertensão;                                        (  ) Psoríase;         
(  ) Cardiopatia;                                         (  ) Diabetes;
(  ) Período menstrual;                                   (  ) Vitiligo;
(  ) Gestante;                                          (  ) Gripe;
(  ) Colesterol alto;                                      (  ) Quelóide;  
(  ) Asma;                                               (  ) HIV;                            
(  ) Herpes;                                             


(  ) Hipertensão;                                        (  ) Herpes labial;
(  ) Depressão;                                      (  ) Dermatite seborreica;
(  ) Tonturas;                                           (  ) Ovário policístico; 
(  ) Hemofilia;                                          (  ) Labirintite;
(  ) Câncer;                                            (  ) Doença autoimune;
(  ) Epilepsia;                                          (  ) Herpes Zoster;
(  ) Marca passo;       
(  ) Colesterol alto;                                      (  ) Trombose;       
(  ) Problema renal;	
                        




(  ) Problema circulatório;                            
(  ) Problema respiratório;      
(  ) Amamentando (amamentação exclusiva, até 6 meses);   
(  ) Alopecia;                            
(  ) Fez Cirurgia plástica? Qual? ____________________________________________
(  ) Uso de medicamento? Qual? ___________________________________________
(  ) Alergias? Quais? _____________________________________________________
(  ) Possui tatuagem? Onde? _______________________________________________                     
(  ) Possui pigmento anterior na região a ser realizado o procedimento?

• Declaro serem verdadeiras as informações preenchidas acima, isentando a profissional de qualquer culpa ou responsabilidade provenientes de omissão ou desconhecimento. 

• Afirmo estar ciente dos benefícios, riscos, contra indicações e advertências do procedimento.
 
• Afirmo ter recebido uma cópia contendo os cuidados pós procedimento, logo, assumo a responsabilidade no pós, pois me comprometo a seguir todas as orientações, isentando a micropigmentadora e a Rio Arte Dermatologia e Estética de responsabilidades sobre resultados não esperados que tenham ocorrido por descumprimento desse termo.

• Entendo que existe certo desconforto, dor e/ou coceira, associados ao procedimento, assim como outros efeitos colaterais adversos que podem incluir um pequeno sangramento temporário, surgimento de secreções ou líquidos, hematomas, vermelhidão ou inchaço, (inchaço pode ocorrer nos lábios após o procedimento de micropigmentação na região labial), em indivíduos propensos a este problema.

• Aprovo a responsabilidade da profissional em determinar a cor, formato e escolha dos pigmentos que serão utilizados com meu consentimento, tendo ciência que a atual cor de pigmento e espessura dos fios podem se modificar levemente de acordo com o tom, cor e tipo da minha pele.

• Todos os procedimentos subsequentes são cobrados como valor adicional, incluindo retoque (R$90,00 - de 30 a 90 dias).

• Os resultados parecerão mais suaves quando a área estiver cicatrizada. As áreas cicatrizadas não ficarão tão nítidas ou tão em destaque quanto no primeiro procedimento. Todos os procedimentos necessitam de 2 agendamentos (procedimento + retoque).

• A durabilidade é de aproximadamente 6 meses a 16 meses (Micropigmentação de Sobrancelhas) e de 12 ano e a 2 anos (Micropigmentação Labial), por ser uma técnica delicada e superficial. A durabilidade é individualizada, dependendo de diversos fatores, como já orientado pela profissional. Ficando registrado que após 6 meses é considerado um novo procedimento, sendo cobrado assim o valor integral.

• Por se tratar de uma pequena lesão na pele e dependendo da imunidade de cada cliente, a micropigmentação pode desencadear o ciclo viral do herpes.

• Água quente, bronzeamento, exposição ao sol, banho de mar, ou de piscina enfraquecerão o pigmento mais rapidamente. Não é recomendado bronzear/queimar a pele do rosto no período de cicatrização do procedimento (30 dias).

• Clientes com Alopecia – Devido a alteração na textura da pele, podem precisar de retoques mais frequentes e, em alguns casos, o pigmento não fixará.
• Estou ciente que futuros tratamentos a laser ou outros procedimentos que mudem algo na pele, como cirurgia plástica, aplicação de ácidos, implantes e/ou injeções talvez alterem ou degradem minha micropigmentação. Tendo ciência também que essas mudanças não são culpa da micropigmentadora.
 
• Autorizo a veiculação da minha imagem em fotos e vídeos nas redes sociais, administrados pela empresa Rio Arte Estética, abrindo mão do meu direito de imagem e de qualquer tipo de remuneração pela divulgação da mesma, por período indeterminado.

• Revisão/Retoque: Do ato da realização até as primeiras 72 horas o pigmento poderá ficar mais escuro, em seguida, ocorre naturalmente um clareamento de até 50% ou mais. Após o término do período de cicatrização (30 dias), será realizado um retoque (essa segunda etapa é que garante um resultado final) com prazo máximo de 90 dias. No retoque, conforme citado nas informações acima, será cobrada a taxa de R$90,00 (referente aos materiais utilizados). Caso passados os 90 dias (prazo máximo para retoque), será cobrado o valor de R$200,00.

• Estou ciente que poderei exercer meu direito de arrependimento, escolhendo a devolução de valor pago por serviço, no prazo de 7 dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento suportando multa de 30% (trinta por cento) do valor total pago pelo serviço contratado. Após este prazo implicará em multa de 70% (setenta por cento) do valor pago, ambos os casos somente quando o procedimento não tiver sido iniciado/realizado. 


Informações do procedimento:

Procedimento a ser realizado: ______________________________________

Profissional: _____________________________________________________

Técnica / Pigmento: _______________________________________________

Tipo de lâmina: _________________________________________________

Valor pago: ____________________________________________________

Forma de pagamento: ____________________________________________

Retoque: ______________________________________________________

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• Declaro que li e entendi o conteúdo de cada informação. Reconhecendo que me foi dada a oportunidade completa para tirar todas e quaisquer dúvidas que pudesse ter sobre o procedimento realizado, reconheço também que todas as dúvidas que tive foram sanadas com minha total e completa satisfação. No momento da assinatura do presente acordo, eu estava capaz de tomar decisões independentes. Dessa forma, firmo a presente autorização.


Rio de Janeiro, ______ de _______________ de 20__________

_________________________________________________________________________
	Assinatura do cliente	


