
FORAM ANALISADOS 6 ARTIGOS, DOS QUAIS EVIDENCIARAM QUE AS

TECNOLOGIAS MAIS EMPREGADAS FORAM: AROMATERAPIA, SERVIÇO DE

AROMATERAPIA E MASSAGEM INTRAPARTO, ÓLEOS ESSENCIAIS, ATENDIMENTO

HUMANIZADO E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.

ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO NA ÁREA DA ESTÉTICA

OBJETIVOS
O presente trabalho tem por objetivo relatar sobre a atuação do farmacêutico na estética.
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METODOLOGIA

O estudo é uma revisão de dados científicos, tendo como consulta as bases de dados Scielo, Google Acadêmico, Lilacs e

PubMed, e foram utilizados artigos publicados no idioma português.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos encontrados mostram que o farmacêutico especializado em farmácia estética é capacitado para realizar

procedimentos nesta área, desde que siga as orientações do CFF (Conselho Federal de Farmácia), através das resoluções

vigentes (Resolução nº 573/2013 e Resolução 616, de 25 de novembro de 2015). Algumas das técnicas as quais o

farmacêutico esteta pode realizar são: peelings químicos e mecânicos, Sonoforese (ultrassom estético), Eletroterapia,

Iontoforese, Radiofrequência estética, Criolipólise, Luz intensa pulsada, Laserterapia, Carboxiterapia, microagulhamentos,

Toxina botulínica, Preenchimentos dérmicos e Intradermoterapia. A farmácia estética agrega não só na carreira dentro desse

segmento, mas também pode auxiliar o farmacêutico da drogaria a indicar e aumentar seu faturamento com os

dermocosméticos e pode ajudar o profissional que atua na indústria ou na farmácia de manipulação no desenvolvimento de

produtos para esse fim.

CONCLUSÃO

o farmacêutico especializado em saúde estética e habilitado legalmente, é capaz de oferecer segurança para o cliente e

efetividade no tratamento. Entretanto, este trabalho também vem destacar a escassez de dados que tratem do tema de

forma mais específica, despertando para que outras pesquisas sejam realizadas e mostrem a conquista do farmacêutico

em uma área que é cada vez mais promissora.

INTRODUÇÃO
Com o passar do tempo, o nosso corpo, principalmente a cútis, vai passando por mudanças que levam ao envelhecimento,

devido aos fatores intrínseco e extrínsecos. A busca por um corpo perfeito, imposto pela sociedade como padrão de beleza

tem levado ao surgimento de diversos recursos terapêuticos. Diante disso, se faz necessário profissionais com amplo

conhecimento, a exemplo do farmacêutico esteta, que vem se destacando e crescendo nesta área de forma significativa.


