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RESUMO 

O desejo pela beleza sempre inspira a busca por recursos que melhoram a aparência do indivíduo, 
padrões estão em constante mudança, impulsionando a procura por procedimentos estéticos. O 
estudo foi elaborado para relatar a atuação do farmacêutico na saúde estética, de acordo com 
legislações vigentes na área. Trata-se de uma revisão bibliográfica baseada em publicações 
científicas eletrônicas. O farmacêutico como profissional da saúde, mostra-se habilitado para atuação 
na área estética sob o manto científico, ético e legal que conduzem seu exercício, desde que não 
haja a prática de intervenções de cirurgia plástica, devendo estar regularmente inscrito no Conselho 
Regional de Farmácia de sua jurisdição.  Após análise das publicações obtidas foi possível concluir 
que a as legislações pertinentes reconhecem a estética como uma área de atuação farmacêutica, 
constituindo como técnicas e recursos terapêuticos as atividades que inclui a iontoforese, 
laserterapia, luz intensa pulsada, cosmetoterapia, peelings químicos e mecânicos, prescrição 
farmacêutica de cosméticos, dermocosméticos, fitoterápicos e nutracêuticos; todavia, as atividades 
devem ser fundamentadas no cumprimento das normas regulamentares que regem essa profissão, 
garantindo segurança aos usuários. 
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ABSTRACT  

The desire for beauty always inspires the search for features that enhance the appearance of the 
individual, patterns are constantly changing, driving the search for aesthetic procedures. This study 
was elaborate to report the pharmacist's performance in aesthetic health, according to current 
legislation in the area. It is a bibliographic review based on electronic scientific publications. As a 
health professional, the pharmacist is qualified to work in the aesthetic area under the scientific, 
ethical and legal mantle that conducts his exercise, as long as there of no plastic surgery intervention, 
and must be regularly registered with the Regional Pharmacy Council, of your jurisdiction. After 
analysis of the publications obtained it was possible to conclude that the relevant laws recognize the 
aesthetics as an area of pharmaceutical practice, constituting as therapeutic techniques and 
resources the activities that include iontophoresis, laser therapy, intense pulsed light, cosmetotherapy, 
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chemical and mechanical peels, pharmaceutical prescriptions for cosmetics, dermocosmetics, herbal 
medicines and nutraceuticals; However, activities must be based on compliance with the regulatory 
rules governing this profession, ensuring safety for users. 

 
Keywords: Assignments, legislations, health 

1. Introdução 

 

O desejo pela beleza sempre impulsionou a busca por procedimentos que 

melhoram a aparência do indivíduo. A procura por uma imagem corporal que 

acompanha padrões de beleza induz o aumento de cirurgias estéticas e inovações 

tecnológicas em cosméticos, visando a recuperação e aceitação social (CABEDA, 

2009). Segundo Godoy et al. (2016) os procedimentos estéticos associados ao uso 

de produtos químicos complementares, contribuem para conquistar estes objetivos, 

eles podem melhorar significativamente a qualidade de vida do indivíduo. 

A indústria está desenvolvendo produtos cada vez inovadores e tecnológicos, 

isso evidencia a aproximação da base de conhecimento da indústria farmacêutica 

nesse cenário, podendo amenizar os problemas estéticos com tratamentos menos 

invasivos e que disponham de um tempo menor de recuperação (HIRATUKA, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde conceitua a saúde como não somente a 

ausência de doença, mas também as perfeitas disposições físicas, mentais e 

sociais. Para Becker (2012), a saúde estética está estreitamente atrelada às 

atividades desenvolvidas pelo farmacêutico, podendo ser definida como uma área 

de saúde que visa a proteção, manutenção e promoção estética do indivíduo, 

respeitando as necessidades do paciente, visto que, são atuações historicamente 

notórias para a promoção e recuperação exercidas por esses profissionais. 

Inúmeros profissionais de saúde podem desenvolver ações e procedimentos 

de estética invasivos não cirúrgicos, como os médicos, biomédicos, esteticistas, 

fisioterapeutas e farmacêuticos. Os conhecimentos técnicos e científicos do 

profissional farmacêutico qualificam-no e possibilitam a consolidação de um novo e 

importante modo de trabalho, que está constantemente em expansão (BRANDÃO, 

2014). 
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Houve uma ampliação das atividades empregadas ao farmacêutico no âmbito 

da saúde estética, que possibilita a aplicação de procedimentos invasivos não 

cirúrgicos, como a toxina botulínica, e criolipólise, desde que o profissional obtenha 

a especialização na área. (BRASIL, 2015). 

O objetivo desse trabalho foi demonstrar a contribuição da atuação do 

farmacêutico na saúde estética, através de atividades desenvolvidas por este 

profissional sob o crivo das normas regulamentares e legislações vigentes na área. 

O estudo utilizou como metodologia a revisão bibliográfica, elaborado a partir 

de leituras de documentos científicos publicados eletronicamente, disponíveis em 

plataformas como: Repositório Institucional da Faculdade de Educação e Meio 

Ambiente – FAEMA; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Regional de 

Farmácia; e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As buscas foram feitas em 

artigos que abordassem temas de atuação do farmacêutico na estética, bem como 

suas regulamentações, baseadas nas resoluções 573/2013, 616/2015 e 645/2017. 

Foram utilizadas 17 (dezessete) publicações científicas para construção dos 

elementos textuais. 

 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 Estética e atenção farmacêutica 

 

Como descrito por Becker (2012) o farmacêutico na estética contém inúmeros 

diferenciais comparando a outros profissionais atuantes dessa área, os 

conhecimentos obtidos na graduação (bioquímica, fisiologia e bromatologia, por 

exemplo) garantem a ele melhor propriedade nos assuntos de orientação de 

cosméticos e produtos nutracêuticos, além disso, sugestões de Medicamentos 

Isentos de Prescrição dada pela Instrução Normativa nº 11, de 2016, para tratar 

algumas patologias de pele. Com essas associações, o profissional estará 

praticando o uso racional de medicamentos e o acompanhamento 

farmacoterapêutico, promovendo a atenção farmacêutica. 
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Atenção farmacêutica é a ligação direta entre o paciente e o farmacêutico, 

fazendo o controle do uso de medicações. Esse processo segue a uma sequência 

de método clínico, que incluirá desde a coleta de dados, identificação de problemas, 

implantação de um plano de cuidado e seguimento do paciente (DANTAS, 2016). De 

acordo com Valentini e Madalozzo (2005) a junção da atenção farmacêutica à saúde 

estética resulta ótimos resultados, pois assim, farmacêuticos podem usar das 

práticas daquele sistema para realização do acompanhamento, orientando e 

adequando o melhor procedimento estético para cada paciente.  

Entretanto, a atenção farmacêutica deve ser tratada como um fator importante 

para a área estética, uma vez que, o sucesso nessa terapia provém da entrega de 

produtos e tratamentos de excelência, além do foco na qualidade de vida do 

paciente (LIMA, 2017). 

 

2.2 Legislações da farmácia estética 

 

De acordo com São Paulo (2016) as legislações para farmacêuticos que 

atuam na área de estética estão descritas na Resolução CFF nº 573, de 22 de maio 

de 2013 e Resolução CFF nº 616, de 25 de novembro de 2015. 

 

2.2.1 Resolução CFF nº 573, de 22 de maio de 2013 

 

Reconhece a saúde estética como área de atuação do farmacêutico, sendo 

ele o responsável técnico por estabelecimentos nos quais se utilizam técnicas de 

natureza estética e recursos terapêuticos para fins estéticos, desde que não haja 

prática de intervenções de cirurgia plástica, devendo estar regularmente inscrito no 

Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição. Relata também as atribuições 

permitidas ao profissional, entre elas cosmetoterapia, sonoforese, eletroterapia, 

iontoforese, laserterapia, luz intensa pulsada, peeling químico e mecânico, 

criolipólise, carboxiterapia e botox (BRASIL, 2013). 
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2.2.2 Resolução CFF nº 616, de 25 de novembro de 2015 

 

Dispõe os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da 

saúde estética, ampliando o rol das técnicas cabíveis ao profissional e recursos 

terapêuticos utilizados (BRASIL, 2015). 

Porém, de acordo com Lima (2017) outra resolução surgiu, a Resolução nº 

645, de 27 de julho de 2017, essa que altera alguns requisitos técnicos da 

Resolução CFF nº 616/15, impondo nova redação aos artigos 2º e 3° e inclui os 

anexos VII e VIII. 

A Resolução 645/17 em seu artigo 1º relata que o farmacêutico é capacitado 

para exercer a saúde estética, desde que seja egresso de programa de pós-

graduação lato sensu reconhecido pelo Ministério da Educação, e ser egresso de 

curso livre de formação profissional em saúde estética reconhecido pelo Conselho 

Federal de Farmácia (BRASIL, 2017). 

 

2.3 A atuação do farmacêutico na estética 

 

A história do farmacêutico remonta tempos atrás. Responsável pela pesquisa, 

manipulação e avaliação de novos produtos, além do aconselhamento sobre o uso 

correto de formulas magistrais. Com o advento das inovações tecnológicas na 

produção de medicamentos, juntamente a industrialização, incentivaram o 

profissional a desviar o foco do medicamento propriamente dito, redirecionando seu 

olhar para outros campos de atuação em saúde (SATURNINO et al., 2012). 

O primeiro curso de estética ministrado no Brasil é datado no ano de 1936, 

desde então o campo vem crescendo consideravelmente contando com profissionais 

de nível técnico, além de classes com ensino superior, como biomédicos, 

odontologistas, fisioterapeutas e farmacêuticos (BARROS; OLIVEIRA, 2017). 

Os cosméticos são produtos de uso exógeno os quais tem por principais 

características a proteção, higiene e embelezamento de partes especificas do corpo 

(ANVISA, 2012). A cosmetoterapia baseia-se no princípio de aplicar externamente 

produtos com finalidade terapêutica e embelezamento. Os cosméticos são aplicados 
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basicamente de maneira exógena, dada esta singularidade pode-se adotar técnicas 

que busquem viabilizar uma melhor absorção destes produtos. A sonoforese 

elucida-se a partir deste princípio, onde a mesma aumenta exponencialmente a 

absorção tópica de substancias pela epiderme e derme, além de anexos cutâneos. 

(BRASIL, 2013). 

 O uso de correntes elétricas dentro da terapia, é classificado como 

eletroterapia, que consiste na descarga pequena de miliamperes e microampères 

sobre a pele. A iontoforese apoia-se na introdução unidirecional de radicais químicos 

nos tecidos. A laserterapia fundamenta-se em uma técnica não extrativa empregada 

para remoção de pelos, manchas anormais da pele, envelhecimento cutâneo, 

flacidez tegumentar e até lesões vasculares. Já a luz intensa pulsada tem por 

princípio a emissão de calor e radiação luminosa, classificando-se como recurso 

fototermoterapêutico. (BRASIL, 2013), e também tem sido utilizada com sucesso 

para a remoção de lesões cutâneas pigmentadas benignas, além de casos mais 

raros. (PARADA; YARAK; MICHALANY, 2009). 

O peeling químico e mecânico são procedimentos estéticos capazes de 

promover a renovação celular, estimulando a regeneração natural dos tecidos. A 

radiofrequência estética se fundamenta pela radiação eletromagnética. A mesma 

provoca nos tecidos frequências elevadas de calor, sendo considerada uma técnica 

não ablativa. Tendo por fundamental característica a produção de colágeno sem 

causar fissura na pele. (BRASIL, 2013) 

Criolipólise se apóia na destruição das camadas de gordura através da 

exposição das mesmas a temperaturas amenas, em torno de -5 a -10º C, sem 

ocorrer lesão tecidual. A carboxiterapia busca reparar tecidos arbitrários que sofrem 

de flacidez, estrias e celulites, buscando melhorar a qualidade cutânea com a 

administração de dióxido de carbono nas vias subcutâneas. O popularmente 

conhecido procedimento de botox é feito a partir de uma toxina denominada toxina 

botulínica; mesma é produzida por um microrganismo chamado Clostridium 

botulinum, sendo utilizado predominantemente na estética com o intuito de reduzir 

rugas e linhas de expressão facial. (LIMA, 2017). 
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3. Considerações Finais 

 

Por intermédio do estudo foi possível compreender as atividades do 

farmacêutico na saúde estética, bem como suas contribuições para o 

desenvolvimento da prática desse exercício. A Resolução CFF nº 573, de 22 de 

maio de 2013 reconhece a estética como área de atuação do profissional, além de, 

relatar suas atribuições e responsabilidades técnicas, sendo permitido realizar 

procedimentos de iontoforese, laserterapia, luz intensa pulsada, cosmetoterapia, 

peelings químicos e mecânicos, eletroforese, sonoforese, carboxiterpia, criolipólise e 

botox, além de orientação sobre uso de cosméticos e nutracêuticos. Contudo, toda 

atividade farmacêutica deve ser fundamentada no cumprimento das normas 

regulamentares que regem essa profissão, garantindo segurança aos usuários 

quanto aos procedimentos cabíveis e eficácia dos recursos terapêuticos utilizados. 
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