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REQUISITOS
 
- Como se tornar um farmacêutico esteta regularizado? 

 
O farmacêutico que pretende atuar hoje na área da
estética precisa previamente apresentar ao Conselho
Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES)
um certificado de conclusão de pós-graduação lato sensu
(especialização) na área de saúde estética, reconhecido
pelo Ministério da Educação, conforme estabelecido pelo
CFF na Resolução 616/15 com as alterações da Resolução
645/2017. 
 
O CRF-ES não autoriza e nem reconhece cursos de pós-
graduação lato sensu (especialização), essa prerrogativa é
do Ministério da Educação (MEC). 
Essa resolução também cita a possibilidade de se realizar
um curso livre de formação profissional em saúde estética
desde que seja reconhecido pelo CFF. Os cursos livres
referem-se àqueles de caráter profissional, não acadêmico,
voltados para o atendimento das necessidades do mercado
de trabalho. 
 
Os cursos de capacitação de curta duração, cursos de
atualização profissional ou ainda cursos de extensão em
temas específicos como microagulhamento, toxina botulínica
e preenchimento, não são considerados cursos livres. Até a
presente data ainda não existe no Brasil nenhum curso livre
reconhecido pelo CFF, portanto, a única forma de se tornar
habilitado para atuar em saúde estética é cursando uma
pós-graduação lato sensu na área de saúde estética. 
 



- Especialização
 
O curso de especialização deve ser ofertado por Instituição
de Ensino Superior credenciada pelo MEC. Pode-se verificar
o credenciamento no site oficial do MEC, no Cadastro
Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior -
Cadastro e-MEC.
 
- Atenção!

É importante ressaltar que o farmacêutico não habilitado
que executa técnicas de natureza estética pode sofrer
processo administrativo por descumprimento do Código de
Ética da Profissão Farmacêutica. Além de responder civil e
criminalmente por exercício ilegal da profissão.
Fonte: Resolução CFF n° 645, de 27 de julho de 2017 (DOU
04/08/2017) e Resolução CFF no 596, de 21 de fevereiro de
2014 (DOU 25/03/2014). 
 
- Procedimentos:
As duas resoluções que regulamentam a atuação do
Farmacêutico na Saúde Estética, a 616/15 e a 645/17
permitem a realização de procedimentos minimamente
invasivos e injetáveis com as seguintes técnicas:
·Agulhamento e Microagulhamento
·Carboxiterapia 
·Criolipólise
 



·Fio Lifting de autossustentação
·Intradermoterapia e Mesoterapia
·Laserterapia Ablativa
·Preenchimentos Dérmicos
·Toxina botulínica 
 
- Habilitação:

Para atuar na Saúde Estética é obrigatório ser habilitado
pelo CRF mesmo que não realize os procedimentos
minimamente invasivos, podendo sofrer processo
administrativo por descumprimento do código de ética da
Profissão Farmacêutica àquele que não o fizer.
FONTE: Resolução CFF N. 645, de 27 de Julho de 2017 ( DOU
04/08/2017) e Resolução CFF N. 596, de 21 de fevereiro de
2014 ( DOU 25/03/2014).
 
- O Farmacêutico que finaliza a pós-graduação em
Estética pode atuar antes da Habilitação no CFF?

Não. A Pós-graduação é uma das exigências, a habilitação
é outra, são distintas. É necessário que o profissional registre
seu título de especialista no CRF, onde será avaliado pelo
Conselho e resultará em anotação na Carteira marrom e no
histórico profissional, reconhecendo a habilitação do
profissional na área de saúde estética.
FONTE: Resolução CFF N. 645, de 27 de Julho de 2017, (DOU
04/08/2017) e Resolução CFF N. 596 de 21 de Fevereiro de
2014 ( DOU 25/03/2014).
 
 
 



- Farmacêutico Esteta pode ser Responsável Técnico
Consultórios?
Sim
FONTE: Resolução RDC/ ANVISA N. 63 de 25 de Novembro
de 2011. (DOU 28/11/2011) e Resolução RDC/ ANVISA N. 50
de 21 de Fevereiro de 2002 (DOU20.03/2002)
 
-Ao assumir a responsabilidade técnica o farmacêutico
precisa informar ao CRF-ES?

 De acordo com o Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, o farmacêutico, no exercício profissional, é
sim obrigado a informar por escrito ao Conselho Regional
de Farmácia do Estado do Espírito Santo sobre todos os
vínculos que tiver. Sendo assim, deve informar através de
formulário:
 
Dados completos da empresa (razão social, etc.)
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
Endereços, horários de funcionamento e de
responsabilidade técnica, bem como qualquer outra
atividade profissional que exerça, com seus respectivos
horários e atribuições.
Fonte: Resolução CFF nº 596, de 21 de fevereiro de 2014
(DOU 25/03/2014)
 
 



- O farmacêutico esteta pode cobrar pelo atendimento?

 A consulta farmacêutica em saúde estética pode sim ser
cobrada, como qualquer outro serviço farmacêutico. 
 
- O farmacêutico esteta pode prescrever? 

Sim. O farmacêutico esteta pode realizar a prescrição de
medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica,
cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo
medicamentos industrializados e preparações magistrais -
alopáticos ou dinamizados -, plantas medicinais, drogas
vegetais e outras categorias ou relações de medicamentos
que venham a ser aprovadas para prescrição do
farmacêutico.
 
Para dispensação direta ao paciente, o farmacêutico esteta
pode prescrever formas farmacêuticas para serem
administradas pela via enteral. Já para a execução das
técnicas e recursos terapêuticos autorizadas, em
estabelecimentos de natureza estética, o profissional pode
solicitar a aquisição de preparações enterais e parenterais
a serem administradas pela via oral, via tópica, via
endovenosa, via intramuscular e via subcutânea. 
 
O farmacêutico esteta habilitado poderá fazer a escolha
autônoma para uso de substâncias em conformidade com a
lista abaixo: 
 



Agentes eutróficos e venotônicos; Biológicos (Ex.: Toxina
botulínica Tipo A); Vitaminas, Minerais e Aminoácidos;
Fitoterápicos; Peelings químicos, enzimáticos e biológicos,
incluindo a tretinoína (ácido retinóico de 0,01% a 0,5% de
uso domiciliar e até 10% para uso profissional ou em cabine);
Solução hipertônica de glicose 50% e 75% (uso exclusivo em
procedimentos para telangiectasias); Preenchedores
dérmicos absorvíveis; Agentes lipolíticos (Ex.: Desoxicolato
de sódio, e outros); Fios lifting absorvíveis.
 
Regularização
 
Para regularização perante vigilância sanitária e prefeitura,
o farmacêutico esteta pode ter seu consultório farmacêutico
ou sua clínica de estética, ou ainda ser funcionário de uma
clínica onde outro profissional seja responsável técnico.
 
Para o consultório farmacêutico, o farmacêutico precisa se
cadastrar como pessoa física (CPF) iniciando pelo alvará
sanitário conforme cada prefeitura. O primeiro passo é
procurar a prefeitura e pedir as orientações para iniciar a
regularização. Além do alvará sanitário, será solicitado
alvará de funcionamento, licença ou isenção ambiental,
alvará do corpo de bombeiros.
 
 



Todos os consultórios devem dispor de pia no local de
atendimento, ar condicionado, geladeira com controle e
verificação de temperatura, recipiente para lixo comum,
análise da qualidade da água, limpeza de caixa d'água e
terceirização do serviço de recolhimento dos lixos infectante
e perfuro cortante. 
 
Para Consultório farmacêutico (pessoa física) o CNAE a ser
utilizado é o de número 8650-0/99 - Atividades de
Profissionais da Área de Saúde não especificados
anteriormente, para clínica de estética (pessoa jurídica) o
CNAE é o9602-5/02 - Atividades de Estética e outros
serviços de cuidados com a beleza.
 
- Posso ser MEI?
Não. O farmacêutico esteta não pode ser MEI. Assim como a
maioria das profissionais de nível superior que são
reguladas, não se enquadram como microempreendedor
individual. 
 


