
 
 
 

Termo de responsabilidade 
 

Esclarecimento no procedimento MICROBLANDING: A MICROBLANDING consiste 
em um procedimento de micro esfoliação onde os compostos inorgânicos ou orgânicos são 
depositados por meio de uma Caneta TEBORI e uma agulha adequada entre a derme e a 
epiderme (área intradérmica acima da camada basal germinativa) que são retidos pelas 
células de defesa da pele. A fim de pigmentar, corrigir falhas ou criar o design natural das 
sobrancelhas. 

 
Procedimento: para sua segurança e tranquilidade, o design será inicialmente feito com um 
lápis para as sobrancelhas, realizando um esboço para que você possa ver o resultado final. 
Somente após sua aprovação em relação à cor, forma, espessura e comprimento, alinhados 
às expectativas, o profissional executa o procedimento neste esboço. Este processo é 
documentado com imagens "anteriores", imagens da simulação aprovada e "depois" do 
resultado final do procedimento. Todo o material utilizado é descartável, agulhas, batoques, 
incluindo os restos de pigmento utilizados para evitar qualquer possibilidade de 
contaminação. Os pigmentos são hipoalergênicos e apresentam testes e estudos que 
garantem sua qualidade e tolerância, porém algumas pessoas podem ter reações alérgicas 
aos componentes da fórmula, por isso recomendamos o teste antes do procedimento. 

 
Sensibilidade: a sensibilidade é algo muito particular, pode ser mais ou menos perceptível. 
Em geral, a MICROBLANDING não sangra, mas libera o plasma sanguíneo, parte mais 
líquida do sangue. No entanto, clientes que estão sob tratamento com anticoagulantes, 
aspirina, vitamina E, anti-inflamatórios, hipolipeniante, ginkgo-biloba ou consumo de 
álcool podem apresentar maior fluidez. 

 
Assimetrias: (Diferenças anatômicas). Também podem ser ósseos, musculares ou teciduais. 
Nosso corpo em todos os seus aspectos, apresenta diferenças anatômicas: cada pálpebra, 
cada orifício do nariz, membros superiores e inferiores, cada mama, nada é igual. Somos 
harmoniosamente assimétricos, portanto, as sobrancelhas não fogem dessa regra. 
Entretanto as diferenças existentes são relatadas e documentadas, e as mesmas serão 
trabalhadas para que sejam amenizadas. 

 
Cor: a cor a ser aplicada é determinada de acordo com cada pessoa e o tipo de pele, bem 
como o fototipo cromático, jamais ficando a pigmentação, com o decorrer do tempo,  



 
 
 
 
azulada ou esverdeada. Isso porque no procedimento de embelezamento das sobrancelhas, 
sempre usamos tons castanhos nunca pretos. 

 
Ação alimentar: deve-se tomar cuidado com a ingestão de alimentos que podem causar 
alergias no período de cicatrização, pois em algumas pessoas a pele pode adquirir um 
comportamento mais reativo e comprometer o resultado final. Entre os alimentos que 
podem causar reações adversas, destacamos os muito gordurosos, como carne de porco, 
ovos, chocolate, maionese e até mesmo, para algumas pessoas, alertamos sobre camarão e 
outros frutos do mar. Esses alimentos por terem um potencial alérgico, estimulam 
substâncias no corpo, como a histamina, que causa vermelhidão e coceira (isto pode 
dificultar o processo de fagocitose do pigmento e regeneração do epitélio). 

 
Durabilidade: em geral, a MICROBLANDING pode durar de 6 a 18 meses. Os fatores que 
contribuem para uma menor durabilidade são: pele oleosa, exposição ao sol, mar e piscina, 
ácidos e cosméticos esfoliantes, uso de drogas, álcool, má alimentação, predisposição a 
doenças de pele e dermatite. 

 
Revisão e retoque: o procedimento de MICROBLANDING fica um tom mais escuro no 
ato da realização, porém naturalmente ocorre um clareamento de 50% ou mais. O 
clareamento é um processo natural que ocorre dentro de uma semana, durante este 
período é normal a impressão de que saiu absolutamente toda a cor, porém em até 18 dias a 
cor se revela com no máximo a metade da cor inicial. Por se tratar de um processo orgânico 
que não podemos garantir a necessidade do não retoque. Caso ocorram falhas ou a 
absorção da cor seja inferior a 50% (dado pelo processo orgânico), será necessário fazer o 
retoque no dia da revisão marcada, que será entre 21 a 30 dias após o procedimento. (Esse 
período deve ser respeitado, dada a importância da regeneração total e completa do 
tecido). A avaliação profissional da regeneração após 21 a 30 dias é o que garante a 
conclusão do procedimento MICROBLANDING. 

 
Despigmentação: esta opção, uma vez escolhida, pode ocorrer através de remoção 
cirúrgica, laser, entre outros. No entanto, vale ressaltar que a Turquesa não se 
responsabiliza por tal escolha. 

 
 



 
  
 
Para os casos de retoque será cobrado o valor de R$________, referente à manutenção de 
materiais descartáveis e não comparecimento na data firmada resultará na cobrança de um 
novo procedimento. 

 
Data de revisão: ____/____/______ Horário: _____:_____ 

 
Afirmo que foi realizado o teste de contato para possível reação alérgica e certifico que li e 
me foi explicado, para a minha total compreensão todo o processo e as condições da 
MICROBLANDING. Sendo assim, autorizo e me responsabilizo por todas as informações 
assinaladas e possível perda capilar. 

 
 
 
 
 
 

Local: ______________________________________________________________ 
 

CPF:_______________________ Data de Nascimento: ____/____/______ 
 

Assinatura: _________________________________  


