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RESUMO 

Introdução: A enfermagem estética está em potencial desenvolvimento no 
Brasil. Conhecer as competências profissionais fornecem subsídios para dar 
visibilidade e reconhecimento ao enfermeiro que deseja atuar nesse nicho de 
mercado. Objetivo: Este estudo teve o objetivo de identificar, nas produções 
científicas, as principais competências empreendedoras necessárias ao 
enfermeiro para atuar no mercado da estética. Método: Trata-se de uma 
revisão integrativa que buscou artigos publicados nas bases de dados PubMed 
e SciELO, entre os anos de 2010 a 2019. Foram encontrados 299 artigos e, 
após a aplicação da estratégia PRISMA para seleção, resultaram em 12 
publicações para análise. Resultados: Constatou-se que os estudos que 
compuseram a revisão eram descritivos, do tipo qualitativo com maior 
frequência nos anos de 2013 e 2019. Conclusão: O conhecimento técnico-
científico, comunicação, liderança e visão de futuro possibilitam direcionar 
ações inovadoras que impulsionam o desenvolvimento profissional do 
enfermeiro esteta. 
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ABSTRACT 

Introduction: Aesthetic nursing is in potential development in Brazil. Knowing 
the professional skills provide subsidies to give visibility and recognition to 
nurses who want to work in this niche market. Objective: This study aimed to 
identify, in scientific productions, the main entrepreneurial skills necessary for 
nurses to work in the aesthetic market. Method: This is a integrative review that 
searched for articles published in the PubMed and SciELO databases, between 
the years 2010 to 2019. 299 articles were found and, after applying the PRISMA 
strategy for selection, resulted in 12 publications for analysis . Results: It was 
found that the studies that comprised the review were descriptive, of the 
qualitative type most frequently in the years 2013 and 2019. Conclusion: 
Technical-scientific knowledge, communication, leadership and vision of the 
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future make it possible to direct innovative actions that drive the esthetic nurse 
professional development. 
 

Keywords – Aesthetics; Nursing; Entrepreneurship; Job market; Professional 
Competence; 
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INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos na saúde, o envelhecimento saudável, às mudanças 
no estilo de vida da população e a busca pela qualidade de vida contribuíram 
para gerar um novo cenário promissor na área da estética e oportuniza aos 
enfermeiros atuarem de modo autônomo, mediante o desenvolvimento de 
competências essenciais para se estabelecer no mercado da beleza 
(AGUILAR, 2010; FORD; BENTLEY; WORTH, 2011; CARVALHO et al., 2016). 

Percebe-se na atualidade que o enfermeiro possui competências para atuar 
com alta complexidade em procedimentos minimamente invasivos nos serviços 
de saúde tradicionais, todavia não dispõe de aparato legal que respalde o 
desenvolvimento dessas habilidades de forma autônoma na área da estética, 
conciliando conhecimento técnico-científico, domínio tecnológico, liderança que 
garantam vantagens competitivas para atuar no mercado (FORD; BENTLEY; 
WORTH, 2011; CARVALHO et al., 2016; EPSTEIN, 2016). 

O presente estudo justifica-se pela necessidade de promover uma consciência 
empreendedora nos enfermeiros, capaz de conduzir uma prática autônoma, 
inovadora e ética, cujas diretrizes contribuam para a criação de regulamentos, 
melhorar os processos de capacitações, inclusão no currículo da graduação de 
disciplinas direcionadas a administração em serviços de saúde, 
empreendedorismo e gestão de negócios, aspectos exigidos no mercado da 
estética contemporânea. Desse modo, o objetivo deste estudo foi identificar, 
nas produções científicas, as principais competências empreendedoras 
necessárias ao enfermeiro para atuar no mercado da estética. 

METODOLOGIA 

A construção desta revisão estruturou-se com base nas seguintes etapas: 1) 
identificação do tema e formulação da questão de pesquisa; 2) estabelecimento 
dos critérios de elegibilidade; 3) levantamento dos estudos nas bases de 
dados; 4) análise crítica dos estudos selecionados; 5) categorização, 6) 
avaliação; 7) interpretação dos resultados e 8) apresentação da síntese da 
revisão. 
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O levantamento dos artigos ocorreu nos sistemas de bases de dados online 
U.S.National Library of Medicine National Institute of Health (PubMed) e 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), no mês de janeiro de 2020, cuja 
busca utilizou os seguintes descritores em português e inglês: estética 
(aesthetics), empreendedorismo (entrepreneurship), mercado de trabalho (job 
market), competência profissional (Professional competence) e enfermagem 
(nursing). 

Para seleção dos periódicos foram utilizados os operadores boleanos “AND” e 
“OR” na seguinte combinação de termos: (“estética” AND “enfermagem” AND 
mercado de trabalho OR empreendedorismo) OR (“empreendedorismo” AND 
“competência profissional” AND “enfermagem”) na base de dados SciELO. Já 
na PubMed foi utilizada a seguinte estratégia: (“entrepreneurship” OR “job 
market” AND “aesthetics” AND “nursing”) OR (“aesthetics” OR “non-surgical 
nursing” OR “cosmetic nursing” AND “entrepreneurship”). 

Adotou-se como critérios de inclusão artigos originais, em idioma português e 
inglês, disponíveis na íntegra e gratuitamente, nas bases de dados PubMed e 
SciELO, no período de 2010 a 2019 e que abordassem as principais 
competências profissionais necessárias ao enfermeiro esteta. Foram excluídos 
os artigos de revisão bibliográfica, duplicados nas bases de dados ou não 
compreendidos no período estabelecido. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados possibilitaram inferir que os estudos sobre competências 
profissionais do enfermeiro para atuar na área da estética relacionam-se ao 
desenvolvimento da liderança, criatividade, visão de futuro, proatividade, entre 
outros. Recentemente a enfermagem estética encontra-se em grande 
expansão, em decorrência da redefinição dos limites profissionais e das 
competências, o que proporcionou maior autonomia no exercício de várias 
atividades fora do ramo tradicional da assistência (MORAIS et al., 2013; 
CHAGAS et al., 2018). 

Essa nova perspectiva impulsionou o surgimento da enfermagem estética, 
como nova modalidade de empreendedorismo que garante ao enfermeiro obter 
autonomia profissional, reconhecimento e satisfação pessoal. (RICHTER et al., 
2019; DUARTE et al., 2019). No âmbito técnico-científico, o enfermeiro pode 
inovar no mercado, introduzir métodos, usar tecnologias disponíveis de 
maneira que o torne apto a executar inúmeros procedimentos como, a 
micropuntura, carboxiterapia, prescrição de cosmecêuticos, nutricêuticos, 
depilação a laser, criolipólise, eletroterapia, laserterapia, ozonioterapia, entre 
outros (FORD; BENTLEY; WORTH, 2011). 

No Brasil, o conselho de enfermagem estabeleceu diretrizes para atuação do 
enfermeiro na estética, cuja obrigatoriedade de pós-graduação em estética e o 
mínimo de 100horas práticas são essenciais para desenvolver o trabalho, 
todavia o cenário da enfermagem estética é crítico (BRASIL, 2016). Em 
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contrapartida, Epstein (2016) adverte sobre os riscos dos enfermeiros estetas 
atenderam exclusivamente as demandas do mercado, divulgando tratamento 
que despertem expectativas irreais nos clientes, visando à lucratividade e 
desconsiderando as reais necessidades estéticas dos clientes.  

Também é imprescindível ao enfermeiro esteta o desenvolvimento de 
características pessoais que coadunem com o desempenho empreendedor, 
realização, espírito criativo, determinação e autonomia, a fim de multiplicar 
experiências positivas que influenciem na qualificação e visibilidade da 
categoria nesse ramo (COSTA et al., 2013). 

Uma pesquisa realizada com enfermeiros estéticos experientes indicou que a 
abordagem atual dos cursos e treinamentos formam profissionais 
despreparados para atuar de maneira satisfatória no mercado, o que aumenta 
a desconfiança dos demais profissionais e dos clientes, ocasionando 
isolamento (JONES et al., 2018). Dessa forma, visualiza-se a necessidade de 
criação de cursos que incentivem características essenciais para o enfermeiro 
se firmar no mercado da estética, por meio de discussões em grupo, 
capacitações intensas, fomentando o empreendedorismo e a excelência nas 
práticas adotadas (CARVALHO et al., 2016). 

CONCLUSÕES 

Esta revisão narrativa possibilitou identificar que as características essenciais 
ao enfermeiro para atuar na estética relacionam-se a liderança, planejamento, 
visão de futuro, comunicação e conhecimento técnico-científico que possibilite 
inovar e utilizar tecnologias para executar os procedimentos. Essas 
competências garantem ainda autonomia profissional, independência 
financeira, reconhecimento e satisfação profissional. 

Os dilemas regimentais constituem desafios ao estabelecimento de espaço e 
atuação para enfermeiro, sobretudo no emprego de tecnologias na realização 
de procedimentos de alta complexidade. O requer estruturação dos cursos, 
treinamento e capacitação, promovendo a confiança dos demais profissionais e 
dos clientes no trabalho do enfermeiro. 

Sendo assim, dada à importância da temática, tornam-se necessárias mais 
pesquisas visando à reflexão quanto às habilidades essenciais para 
desenvolver o empreendedorismo de enfermagem, na área da estética, sob 
parâmetros éticos e legais, de modo a fortalecer a imagem do enfermeiro e da 
própria profissão de enfermagem, dadas as peculiaridades exigidas no 
mercado da estética. 
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