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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 039/CT/2017 

 

Assunto: Atribuições da equipe de Enfermagem em procedimentos estéticos e 

necessidade de especialização para realização das técnicas. 

 

Palavras-chave: Estética, Atribuições da equipe na estética, Especialização Estética. 

 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Quais são as atribuições do técnico de Enfermagem e dos enfermeiros na área de Estética? É 

necessário pós - graduação na área ou cursos específicos para realização de cada técnica? 

 

II – Resposta Técnica do COREN/SC: 

 

A Enfermagem tem evoluído nas últimas décadas, ampliando e assumindo suas 

responsabilidades nas áreas de assistência à saúde. A especialização da Enfermagem em 

Dermatologia, e possibilidade de atuação em áreas como estética, por exemplo, é recente no 

Brasil. A participação do Enfermeiro se desenvolveu com pré e pós consultas médicas e 

consultas de Enfermagem (MANDELBAUM, 2011).  

 

A realização de procedimentos estéticos invasivos exige conhecimento técnico científico, 

competência e habilidade por parte do profissional, que o executa. Segundo a Lei do Ato 

médico a responsabilidade do tratamento é exclusiva do médico, porém vários Conselhos 

Profissionais da área da saúde a exemplo de odontologia, biomedicina, fisioterapia e 

Enfermagem, são favoráveis à realização de procedimentos estéticos invasivos, onde a 

responsabilidade dos resultados está diretamente relacionada à sua aplicação, assim como, a 

responsabilidade do executor (COREN-SP, 2015).  
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O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) se pronunciou por meio da Resolução 529/ 

2016 que Normatiza a atuação do Enfermeiro na área de Estética:  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a normatização da atuação do Enfermeiro na área de Estética, constante no 

anexo desta Resolução (disponível para consulta no endereço eletrônico www.cofen.gov.br); 

 

Art. 2º Os procedimentos previstos nesta norma devem obedecer ao disposto na Resolução 

Cofen nº 358, de 15 de outubro de 2009 e na Resolução Cofen nº 429, de 30 de maio de 2012. 

 

Art. 3º Na Enfermagem compete privativamente ao Enfermeiro especialista em Estética 

realizar os procedimentos de maior complexidade técnica. 

 

Art. 4º O Enfermeiro deverá ter pós-graduação lato sensu em estética, de acordo com a 

legislação estabelecida pelo MEC, e que no mínimo tenha 100 horas de aulas práticas. 

 

Art. 5º O Enfermeiro especialista na área de Estética deverá adquirir competência técnica 

cientifica e habilidades para realizar procedimentos estéticos, em cursos de extensão, 

qualificação e aprimoramento. 

 

Art. 6º Cabe aos Conselhos Regionais de Enfermagem adotar as medidas necessárias para 

fazer cumprir esta Resolução, visando a segurança e bem-estar dos usuários submetidos aos 

procedimentos de Estética. 

 

Conforme o anexo da Resolução 529/ 2016 os seguintes procedimentos são de competência 

do Enfermeiro devidamente capacitado: Micropuntura, Carboxiterapia, Criolipólise, Dermo 

pigmentação, Depilação à laser, Drenagem linfática, Eletroterapia/Eletrotermofototerapia,  

Escleroterapia, Intrademoterapia/Mesoterapia, Laserterapia, Terapia Combinada de ultrassom 

http://www.cofen.gov.br/
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e Micro Correntes,  Micro pigmentação, Peeling muito superficiais e superficiais, Ultrassom 

Cavitacional e  Vacuoterapia. 

 

Ainda no Anexo da Resolução 529/2016 consta as Competências do enfermeiro na área de 

estética.  Compete privativamente ao Enfermeiro na área de Estética: 

 

a) Realizar a consulta de Enfermagem, anamnese e estabelecer o tratamento mais 

adequado à pessoa;  

 

b) Prescrever os cuidados domiciliares e orientações para o autocuidado aos pacientes 

submetidos aos procedimentos estéticos;  

 

c) Realizar os procedimentos assinalados no item II deste anexo;  

 

d) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao procedimento; 

 

e) Realizar processo de seleção de compra de materiais para uso estético, na instituição 

de saúde;  

 

f) Estabelecer protocolos dos procedimentos estéticos;  

 

g) Manter-se atualizado através de treinamentos, cursos específicos, capacitação, entre 

outros. 

 

Segundo Kahlow (2012), no que se refere às competências e habilidades dos profissionais em 

relação à segurança, ele afirma que a busca pela especialização em estética facial e corporal 

para enfermeiros é uma oportunidade de complementação de conhecimentos, aprimoramento 

das técnicas e maior segurança de atuação prática e legal. A pós - graduação também 
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proporciona aos clientes dos enfermeiros especialistas maior segurança, pois reafirma as 

habilidades e competências dos profissionais.  

 

A Sociedade Brasileira de Enfermagem em Dermatologia (SOBENDE), partindo do 

pressuposto de que a formação de um especialista é processo contínuo, que não se 

circunscreve a realização de um curso de pós-graduação na área, tornou publico os critérios e 

normas que consideram fundamentais para nortear o planejamento destes cursos de 

especialização e ao mesmo tempo, o sistema de concessão e revalidação de titulo de 

especialista em Enfermagem em dermatologia. Todas estas ações visam contribuir para o 

desenvolvimento permanente de profissionais comprometidos com o cuidado integral às 

pessoas, com base no conhecimento científico, por meio de ação técnica engajada, postura 

ética e política na construção de um olhar especializado sobre o processo saúde doença no 

cuidado da pele, ao longo do ciclo vital (MANDELBAUM, 2011).  

 

A especialidade de Enfermagem em Estética implica no conhecimento do Enfermeiro e 

aplicação dos recursos terapêuticos locais e sistêmicos utilizados em estética em suas diversas 

áreas de atuação, respeitando os limites da legislação vigente e da ética profissional, atuando 

de forma abrangente e holística, atendendo as necessidades e promovendo a qualidade de vida 

das pessoas, inclusive respeitando suas diferenças regionais e culturais. É uma especialidade 

que requer atualização e aprimoramento contínuo, além da criação de novas modalidades de 

atenção e o desenvolvimento de campos específicos de conhecimento (MANDELBAUM, 

2011).  

 

A Enfermagem é uma profissão regulamentada pela Lei n° 7.498/1986 e pelo Decreto n° 

94.406/1987, cuja atividade precípua é a assistência de Enfermagem com consultas de 

Enfermagem. Seus profissionais obedecem às normas e princípios do Código de Ética 

descritas pela Resolução Cofen n° 311/2007 (BRASIL, 1986; 1987; CONSELHO FEDERAL 

DE ENFERMAGEM, 2007).  
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No Capítulo I, Seção I, Das Relações com a Pessoa, Família e Coletividade constam: Os 

direitos do profissional:  

 

Art.10. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, 

ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 

 

Responsabilidades e Deveres: Art.12. Assegurar a 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. 

 

Proibições: Art.30. Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-

se da possibilidade de riscos. Art.31. Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto 

nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência. Art.32. Executar 

prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa. Art.33. Prestar 

serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.  

 

Os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem podem atuar auxiliando na prestação de cuidados de 

enfermagem antes, durante e após a realização dos procedimentos, obrigatoriamente sob 

orientação e supervisão do Enfermeiro, conforme determinado pela Lei do Exercício da 

Profissão de Enfermagem, Lei 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto 94.406/1987 que 

estabelece:  

[...]Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: a) participar da 

programação da assistência de Enfermagem; b) executar ações assistenciais de Enfermagem, 

exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta 

lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar; d) 

participar da equipe de saúde. 
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Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de natureza repetitiva, 

envolvendo serviços auxiliares de Enfermagem sob supervisão, bem como a participação em 

nível de execução simples, em processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente: a) 

observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas; b) executar ações de tratamento simples; 

c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; d) participar da equipe de saúde.  

 

[...]Art. 15. As atividades referidas nos arts. 12 e 13 desta lei, quando exercidas em 

instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente podem ser 

desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. (BRASIL, 1986; 1987)  

 

As atividades de cuidado prestadas ao cliente/paciente pelo Técnico/Auxiliar de Enfermagem 

deverão ser devidamente registradas em prontuário. Toda atividade deverá ser orientada e 

supervisionada, privativamente, pelo profissional Enfermeiro (artigo 15 da Lei 7.498/1986). 

 

Ressaltamos ainda que, todo ato desenvolvido por profissional de Enfermagem deve estar 

embasado nos princípios éticos e legais, e o profissional envolvido poderá responder pelas 

falhas cometidas durante a assistência de Enfermagem ou áreas afins.  

 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com base nas 

legislações que regulamentam a atuação dos profissionais de Enfermagem e no que se refere a 

Resolução COFEN 529/2016, entende que não se deva limitar ou restringir os profissionais 

Enfermeiros na realização dos procedimentos estéticos, desde que qualificados para tal, com 

formação reconhecida específica para cada procedimento. A capacitação para os cuidados de 

Enfermagem nos procedimentos estéticos deve ser adquirida em cursos de especialização 

reconhecidos. Recomenda-se o desenvolvimento de Procedimento Operacional Padrão - POP 

ou Protocolo Institucional sobre a temática, de modo a ampliar o respaldo técnico científico 

do enfermeiro no desenvolvimento desse procedimento. Todas as ações descritas devem ser 

fomentadas pela Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com aplicação do 

processo de Enfermagem por meio de consultas de Enfermagem conforme previsto na 
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Resolução COFEN 358/2009, e subsidiada pela elaboração de protocolos institucionais, que 

padronizem os cuidados prestados. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 

 

Florianópolis, 24 de abril de 2017. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 24/04/2017.  
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