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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº. 011/DEFISE/2013 

 

I. Identificação: O Setor de Fiscalização recebeu questionamento acerca das 

atividades dos profissionais de Enfermagem na área de estética no dia 21 de 

janeiro de 2013. 

 

II. Histórico: solicitação se o profissional de Enfermagem devidamente registrado 

junto ao Coren trabalhar na área de estética realizando: drenagem linfática manual, 

aplicação de aparelho de ultrasom estética, aplicação de aparelho de ultrasom estético 

para drenagem linfática, utilização de aparelho de termoterapia, aplicação do aparelho 

de radiofreqüência e aplicação de aparelho de microdermoabrasão superficial. 

   

III.  Solicitação: Em resposta ao e-mail, esclarecemos: 

Encaminhamentos: Drenagem linfática é uma técnica que utiliza a massagem manual 

para estimular o funcionamento do sistema linfático. Este sistema linfático exerce um 

papel importantíssimo no organismo, pois constitui uma via acessória pela qual os 

líquidos podem fluir dos espaços teciduais para o sangue, contribuindo desta forma para 

manter o equilíbrio e o metabolismo corpóreo. 

A aplicação de aparelho de ultrasom na estética promove hiperemia graças ao aumento 

da circulação sangüínea na zona tratada. Este processo deve-se ao efeito térmico e a 

ação das substâncias vasodilatadoras que ativam o metabolismo local. 

Paralelamente, ocorre um aumento de permeabilidade das membranas, favorecendo, 

além do efeito estimulador da circulação os intercâmbios celulares, reabsorção de 

edemas. O Ultrassom tem ainda efeito analgésico e de relaxamento muscular pela ação 

térmica que age diretamente nas fibras contráteis e nervosas. No Efeito Térmico: a 

energia mecânica absorvida pelos tecidos pode transformar-se em energia térmica, já 

que o organismo não é completamente elástico opondo uma resistência ao movimento 

mecânico, tendo um resultado final à produção de calor.  
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A aplicação de aparelho de ultrasom estético para drenagem linfática produz um 

aumento da permeabilidade da membrana celular, acelerando o intercâmbio de fluidos, 

favorecendo o processo de difusão e melhorando o metabolismo celular; Pode produzir 

desagregações de complexos celulares e macromoléculas; Favorece a liberação de 

aderências, provavelmente pela separação das fibras colágenas. É um tratamento não 

invasivo realizado por um equipamento com efeito de sucção e rolamento por vácuo nas 

zonas atingidas pela gordura localizada e celulite. 

Termoterapia é um tratamento que se utiliza de aquecimento local. É indicada para 

celulite e lipodistrofia (gordura localizada). O organismo reage localmente ao calor, 

aumentando a liberação de acetilcolina produzida pela glândula do hipotálamo. A 

acetilcolina provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e facilita o fluxo de sangue, 

favorece, assim, a eliminação dos catabólitos (subprodutos indesejáveis do 

metabolismo). A vasodilatação também favorece a migração dos macrófagos, 

contribuindo assim para o  combate de processos infecciosos. A cada 1ºC de elevação 

do organismo o metabolismo aumenta 13%, aumentando assim o gasto de energia 

(processo de lipólise). 

O aparelho de radiofreqüência é um equipamento utilizado em procedimentos médicos e 

estéticos sendo seu uso restrito aos profissionais da área que além da formação 

superior possuem curso especifico para operação do equipamento. A aplicação do 

aparelho requer o ajuste de parâmetros para cada cliente e monitoramento constante 

durante a aplicação. O aparelho gerador de radiofreqüência através do efeito da corrente 

elétrica alternada de alta freqüência induz calor nos tecidos dérmicos (calor endógeno) 

com densidades proporcionais ao tipo do aplicador utilizado e proporciona à região 

aplicada. 

A microdermobrasão é uma técnica de esfoliação não cirúrgica utilizada para provocar 

um rejuvenescimento cutâneo, também conhecida por peeling de cristal ou de 

diamante.Ela pode ser realizada de forma profissional com a ajuda de aparelhos ou com 

cremes específicos para este fim. O aparelho de microdermoabrasão pulveriza cristais 
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de óxido de alumínio na pele, removendo sua camada mais superficial. Em seguida, a 

aspiração à vácuo retira todos os resíduos 

 

A profissão de enfermagem, suas categorias e atribuições, está prevista na Lei 7.498/86, 

regulamentada pelo Decreto 94.406/87. O Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem traz em seu conteúdo o que segue: ”A Enfermagem é uma profissão 

comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. 

O Profissional de Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Na Seção 

das Relações com a Pessoa, Família e coletividade, mas especificamente nas 

Responsabilidades e Deveres diz em seu:              . 

Art. 12 - Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

Art. 13 - Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e 

somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si 

e para outrem. 

 

 Assim sendo, deve-se: 

Considerando o Parecer Coren/DF nº 015/2011  referente a competência legal do 

Enfermeiro para manipular aparelhos de depilação por luz pulsada e a aparelho a laser. 

Considerando o Código de Ética dos profissionais da Enfermagem, Resolução Nº 311 

de 12 de maio de 2007. 

Considerando a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem Nº 7498, de 25 de junho 

de 1986. 

Considerando  o Decreto nº 94.406/87 que regulamenta a Lei do exercício profissional 

 

Esclarece-se que diante do exposto, e pesquisa em banco de dados que versam  sobre 

o assunto, assim como a drenagem linfática manual, aplicação de aparelho de ultrasom 
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estética, aplicação de aparelho de ultrasom estético para drenagem linfática, utilização 

de aparelho de termoterapia, aplicação do aparelho de radiofreqüência e aplicação de 

aparelho de microdermoabrasão superficial não é privativo de uma única profissão. O 

enfermeiro com capacitação ou especialização nos procedimentos em questão, além do 

conhecimento necessário de anatomia e fisiologia está apto a executá-lo, 

responsabilizando-se por possíveis complicações que possam ocorrer em virtude do 

procedimento. Ao delegar estas atividades para técnicos e auxiliares de enfermagem o 

enfermeiro tem que avaliar a capacidade técnica e estar ciente que responde eticamente 

pelas ações realizadas pelo profissional de nível médio.  

 

 

Florianópolis, 24 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 

Helga Regina Bresciani 

Assessora de Fiscalização 

 

 


