
 

Termo de Responsabilidade Sobre o Serviço de Aplicação, Manutenção e Retirada de 

Alongamento de Unhas. 

1. Terminologia e Nomenclaturas 

· Unhas naturais: a própria unha da pessoa a qual irá realizar a aplicação; 

· Alongamento de Unhas: são aplicações realizadas sobre as unhas naturais, com a 

finalidade de embelezamento das mãos; 

· Unhas postiças: são unhas de plástico para serem coladas as unhas naturais para uso 

temporário; 

· Unhas de gel: são aplicações em gel, que podem aumentar ou não o tamanho da unha; 

· Unhas de acrigel: é o alongamento de unhas que usa como material o acrílico e o 

silicone em gel; 

· Unhas de porcelana: são unhas moldadas utilizando pó para confecção da porcelana;  

· Unhas de fibra de vidro: são unhas com a utilização de uma rede de fibra de vidro e 

silicone em gel. 

2. Da Aplicação 

2.1 - Unhas de Acrigel 

A aplicação da unha consiste na colagem de uma prótese na metade inferior da unha 

natural. Após a fixação e ajuste do tamanho é aplicada uma camada de gel para 

nivelamento, o que dará a proteção, a naturalidade, a resistência e a beleza da unha. 

2.2 - Unhas de Fibra 

A aplicação consiste na colagem das fibras sobre a unha natural. Após a fixação e 

ajuste do tamanho a unha recebe uma camada de gel para nivelamento, o que dará a 

proteção, a resistência e a beleza da unha. 

2.3 - Unhas de Gel 

São criadas a partir da aplicação de um gel diretamente na unha, onde você pode 

manter o tamanho normal da sua unha ou então aumentar o tamanho aplicando o gel 

sobre a unha ou através de moldes. 

 

 



3. Manutenção 

Em função do crescimento da unha natural, o nivelamento do gel irá desaparecer, 

ficando um pequeno espaço próximo a matriz da unha. Esse espaço começa a ser 

notório a partir do décimo quinto dia após a aplicação, na maioria dos casos, momento 

no qual deverá ser realizada a manutenção. 

A manutenção consiste em refazer esse nivelamento do gel no espaço aberto. É 

extremamente importante para manter a beleza, a resistência, a naturalidade e 

principalmente a saúde das unhas naturais. 

A partir do vigésimo dia, a camada de gel terá se deslocado de tal maneira que deixará 

a unha artificial fraca e passível de quebra, bem como a unha natural ficará 

demasiadamente exposta e propensa a doenças. 

4. Considerações Gerais 

· A manutenção deverá ser realizada dentro do período de 15 a 20 dias após a aplicação, 

para garantir a beleza e a saúde das unhas naturais. A reaplicação de unhas nesse 

período será cobrada o valor de 50% da aplicação da unidade da unha. Após esse 

prazo, quebras ou quedas das unhas serão cobradas o valor integral da recolocação de 

cada unha; 

· Os Alongamentos de Unhas são resistentes, porém, assim como as naturais, estão 

suscetíveis a quebra. Portanto, também requerem cuidados em seu uso; 

· Os Alongamentos de Unhas geralmente não mudam a naturalidade das unhas naturais, 

portanto, se a unha natural for fraca, quebradiça etc., após a retirada da prótese, ela 

tenderá a permanecerá exatamente como antes; 

· Pessoas com o hábito de roer as unhas, em geral, não possuem uma base para fixação 

da unha artificial boa, e, portanto, estarão passíveis de ocorrer quedas ou quebras. A 

fim de minimizar esse efeito, as mesmas deverão realizar manutenção em um espaço de 

tempo menor, com a finalidade de acompanhar o crescimento da unha natural e, por 

consequência, melhorar a fixação da unha artificial; 

· Tanto a aplicação, quanto a manutenção e retirada, são processos agressivos a 

cutícula e, portanto, caso estejam sensíveis, poderá ocorrer sangramento durante o 

processo. Nesse caso, o profissional se reservará ao direito de não realizar o serviço, 

agendando para outra ocasião; 

· O processo de retirada envolve o tempo de pelo menos uma aplicação e, portanto será 

cobrado um valor pelo procedimento, o qual será estipulado antes da realização pelo 

profissional, dependendo do estado e quantidade de unhas a serem retiradas. Para esse 



procedimento, faz-se necessário ao menos quinze dias após o procedimento da 

aplicação ou da manutenção; 

· A utilização constante de luvas, principalmente as do tipo de látex, juntamente com a 

unha, poderá ocasionar a proliferação de fungos, uma vez que a mesma retém muita 

umidade. Caso haja necessidade de uso prolongado desse tipo de material, recomenda-

se o arejamento e a higienização das mãos periodicamente, em intervalos regulares; 

· Apesar de o material ser hipoalergênico e ter ocorrido raros casos de alergia, pessoas 

sensíveis ao material utilizado podem apresenta-las e, nesse caso, o profissional não 

poderá ser responsabilizado e deverá ser procurado para a retirada das unhas; 

· O profissional não poderá ser responsabilizado por unhas retiradas pelo próprio cliente 

ou por outros profissionais, mesmo que atuem nessa mesma profissão. 

Alerta-se que em qualquer ocasião, caso o profissional avalie que haja qualquer risco 

para a saúde das unhas naturais, o mesmo poderá não realizar o serviço, agendando 

para outra ocasião. 

Tendo tomado conhecimento do termo de responsabilidade acima exposto, concordo 

em realizar a aplicação e a realizar as manutenções de acordo com a orientação deste 

documento ou a critério do profissional. No caso de descumprimento de qualquer dos 

itens anteriores, responsabilizo-me integralmente dos acontecimentos que possam vir a 

ocorrer. 

_________________, em ____ de ________________ de _____. 

 

Nome: 

CPF:  

Telefone de contato: 

 

__________________________________________________ 

Assinatura 

 


