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RESUMO 

Há vários conceitos e estereótipos de beleza que surgiram a milhares de anos 

atrás e que vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade atual, a mídia é a 

principalmente veiculadora por propagar o ideal de “corpo perfeito”. Essa busca 

desenfreada é mostrada diariamente nas redes sociais, noticiários entre outros 

veículos de comunicação que fazem com que muitos na tentativa de se encaixar no 

paradigma imposto pela coletividade moderna, arrisquem suas vidas em tratamentos 

cirúrgicos, excessos de exercícios, o uso indiscriminado de anabolizantes, deitas que 

só acarretam em patologias e levam a morte, em alguns casos. Concluímos que, 

esses padrões impostos pela sociedade estão destruindo a vida de milhares de 

jovens, que sentem a necessidade de estarem de acordo com a mesma.  
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ABSTRACT 

 

RESUME 
 

There are several concepts and stereotypes of beauty What emerged 

thousands of years ago and is gaining more space in society Current , a Media And 

especially veiculadora FOR propagate the ideal of " Perfect Body " . This unbridled 

quest and shown daily NAS social networks, news between other communication 

vehicles Doing How many in the attempt to fit into the paradigm Tax For the modern 

society , to risk their lives in treatments Surgical , Exercise excessive , indiscriminate 

USE anabolic , Just lie down que lead in pathologies and lead to death in some cases 

. We conclude que , sos Standards Taxes By Society is destroying the lives of 

thousands of young people , that they feel the need to be of the Agreement with SAME 

. 

 
Key word: Beauty, Society, Treatments, Standards 
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INTRODUÇÃO 

 

“Bom senso é a palavra de ordem quando a meta é modelar o corpo. ”  

 

Há muito tempo em que os seres humanos se preocupam com a aparência do 

corpo, mas somente no século XVIII e XIX, quando houve a revolução industrial (como 

um todo) é que estabeleceram alguns parâmetros de beleza. Foi quando o corpo 

passou a ser moda e uma preocupação na vida de muitas mulheres, principalmente.   

A busca desenfreada por academias, cirurgias plásticas, dietas da “moda”, o 

uso indiscriminado de anabolizantes e esteroides, com o objetivo de alcançar o “corpo 

perfeito” vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade contemporânea.  De 

acordo com a ISAPS, o Brasil está à frente dos Estados Unidos no ranking de cirurgias 

plásticas e estéticas, ao todo foram realizadas 23 milhões só em 2013.  

Nos dias atuais, a mídia é a responsável por impor padrões de beleza, pessoas 

tem cada vez mais comprando a ideia de “perfeição”, na expectativa de alcançar 

resultados satisfatórios em curto prazo, por sua vez acabam ultrapassando todos os 

limites, causando inúmeros malefícios a saúde física e psíquica, podendo levar até 

mesmo à morte.  

Queremos com isso, mostrar como as pessoas estão extrapolando cada vez 

mais todos os limites da estética e colocando suas vidas em risco em prol da beleza.  
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JUSTIFICATIVA 

 

A escolha do tema está ligada diretamente com o aumento do número de 

pessoas que estão cada vez mais buscando métodos para alcançar a tão almejada 

ideal de “corpo perfeito”, muitos deles são jovens que acabam esquecendo o que é 

mais importante: a saúde. São manipulados o tempo todo pela mídia, que os iludem 

com os padrões de magreza ou musculoso, fazendo com que muitos indivíduos se 

sintam excluídos socialmente, provocando uma série de doenças físicas e psíquicas, 

levando a terem baixa autoestima, depressões, entre outros.    

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Orientar o público, principalmente os adolescentes que são os mais 

preocupados em estar de acordo com o que a sociedade atual os impõe.  

Objetivo Específico  

 

 Demonstrar as mudanças nos padrões de beleza ao longo 

do tempo;  

 Expor os métodos mais utilizados para obtenção da beleza; 

 Descrever distúrbios causados por essa busca; 

 Mostrar as influências da mídia; 

 Relatar de forma geral os exageros.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Padrões de beleza ao longo dos tempos 

A humanidade sempre estimulou a reinvenção da aparência estética, seguindo 

as regras de uma sociedade.  A seguir, estão as representações de como eram os 

padrões de beleza das sociedades. 

 

Pré-história 

Foi nessa época que surgiram os primeiros sinais de vaidade. Na pré-história a 

beleza feminina era baseada na ideia de gerar filhos. Mulheres com seios fartos, 

cintura e coxas volumosas, eram as mais prestigiadas, pois achavam que elas tinham 

condições de procriar. 

Figura 1- A Vênus 

 

Fonte: nativi2.blogspot (2012) 

 

Egito- 1292 a 1069 a.C. 

Homens e mulheres pintavam suas faces, pois acreditavam na espiritualidade 

com relação à aparência. O delineador de longos traços, face cujo dois lados estão 
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em perfeita sintonia, ombros estreitos e corpo pequeno foram o que marcaram a 

época. 

Figura 2- Egípcio 

 

Fonte: circulodabeleza (2015) 

Grécia  

A preocupação maior era com a saúde e a beleza do corpo. Os homens da 

época se preocupavam em manter a boa forma através de exercícios físicos. As 

mulheres usavam pouca maquiagem e penteados sofisticados. 

Roma 

Os romanos também aderiram os costumes dos gregos, banhos e exercícios 

físicos. Entretanto a beleza feminina era marcada por exageros tanto na maquiagem 

quanto nos penteados.  

Nessa época mulheres deveriam ter a pele clara, belas curvas, seios pequenos 

e longos cabelos. Os homens por sua vez eram considerados bonitos, pois possuíam 

corpo musculoso, rosto com nariz afilado e cabelos encaracolados pelos ombros. 
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Idade Média 

Não havia preocupação com a estética na idade medieval. A igreja considerava 

qualquer prática a beleza como “hábitos pagãos”, rosto angelical, lábios pequenos e 

cabelo cor de ouro eram o trunfo das mulheres. Já aos homens, a beleza estava 

associada ao poder, e em geral, o "rei" simbolizava esse ideal. Mulheres tinham que 

usar vestimentas longas e seus cabelos tinham que ser escondidos. Mesmo assim 

possuíam vaidade, os cabelos eram clareados com água de lixívia (cinza do borralho 

colocada na água) e com o sol. As sobrancelhas eram depiladas e a testa aumentada 

pela depilação da linha dos cabelos. As faces eram beliscadas e os lábios mordidos 

para que ficassem rosados. 

 

Greco-romano 

Nesse período voltou a ideia de beleza era a gordura, visto que a nem todos 

tinham condições de se alimentarem bem. Braços grades, celulites eram sinais de 

nobreza. Esse biótipo era para ambos (mulheres e homens).  

Itália  

Surgiu na Itália a moda da testa grande. Muitas mulheres por não terem a testa 

maior, jogavam uma solução química para arrancarem seus cabelos resultando muita 

das vezes em cicatrizes.  

 

Barroco e Maneirismo 

Nesse período na França não era somente considerado a boa forma física e 

sim o comportamento na sociedade. Roupas e adornos refinados, e deviam ser 

graciosos e belos.  

 

Romantismo 

A palidez era símbolo da beleza, as mulheres que tinham a pele mais clara 

eram consideradas as mais belas. O bronzeado era sinônimo de trabalho nas classes 

mais baixas. Para conseguir a cor branca, mulheres se cortavam e perdiam muito 

sangue. A beleza masculina estava associada e poesias e solidão.  

 



16 
 

 
 

Século XVI 

Nesse período mulheres tinham que ter uma cintura de quarenta centímetros, 

e isso só poderia ser alcançado graças a muita amarração. Começou a era dos 

espartilhos, o primeiro foi chamado de corps piqué (trocadilho de entre “corpete 

acolchoado” e “corpo espetado”), tratava- se de um corpete forrado por tecido e com 

sólida lâmina de até um quilo, em madeira, marfim, madrepérola, prata ou osso de 

peru na estrutura interna. O que de fato espetava o corpo e causava enorme mal-estar 

e danos à saúde. Em certos casos levava a morte. (MEDEIROS, 2008, p.22) 

 

Século XVII 

 

Inglaterra  

Surgiu a dieta considera a mais estranha, a dieta da tênia. Para emagrecer, as 

mulheres engoliam vermes vivos, os quais se alimentavam de suas calorias. Quando 

os vermes cresciam, precisavam ser removidos do estômago, através de cirurgias.   

 

China 

Mulheres chinesas faziam amarrações para diminuir o tamanho dos pés, que 

na época o ato era considerado como um sinal de feminilidade. Com apenas oito 

centímetros de extensão, os passos cambaleantes das mulheres eram considerados 

atraentes, e muitos acreditavam que a atrofia dos pés faziam com que os músculos 

da vagina ficassem apertados. (MEDEIROS, 2008, p.22) 

África e Ásia 

A beleza é ainda caracterizada pelos longos pescoços que podiam chegar até 

30 centímetros. Conhecidas como mulheres girafas, as primeiras argolas são 

colocadas aos cinco anos de idade e as últimas chegam a pesar doze quilos e são 

postas aos 25 anos. Há a opção de não as colocar, porém preferem perder a 

integridade física a perder a beleza. (MEDEIROS, 2008, p.22) 
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Século XVIII 

Na França voltou a moda do exagero na pintura, maquiagem e vestuários. 

Mulheres usavam muito pó de arroz, para que o rosto e o cabelo ficassem inteiramente 

brancos, além disso as perucas chegavam a medir mais de 50 cm, os decotes 

chegavam até os mamilos, respingavam vinho no colo para que ficasse mais rosado.  

Século XX 

Mulheres começaram a explorar mais seus corpos, os espartilhos foram 

trocados por sutiãs. Neste período, Coco Chanel revolucionou o conceito de beleza 

feminina, introduzindo saia na altura dos joelhos. A silhueta feminina ficou mais fina, 

sem muito destaque para a cintura. (ALCÂNTARA, 2013) 

Anos 40  

Durante a Segunda guerra mundial, formas masculinas marcaram a época. Ao 

término da guerra a cintura voltou a afinar, tendo Marilyn Monroe como ícone da 

beleza feminina. (ALCÂNTARA, 2013) 

 Anos 60 e 70 

A magreza foi incorporada ao modelo de beleza feminina, seios pequenos, 

corpo sem curvas era o ideal da época. (ALCÂNTARA, 2013) 

Anos 80 

Na década de 80 foi marcada por novos ideais de beleza, o corpo feminino 

musculoso, representado pela cantora Madonna. (ALCÂNTARA, 2013) 

 Anos 90 

As curvas femininas voltaram a ser valorizadas, representadas pelas modelos 

Luiza Brunet, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, ganharam destaque pelas formas 

naturais.  

Ainda nessa década, foi imposta a ditadura da magreza, a bulimia e anorexia 

que se tornaram a ser mais frequentes.  

Século XXI 

O corpo magro ainda é almejado, porém curvas mais generosas marcaram o 

novo ideal de beleza feminina. Hoje em dia a outro tipo de padrão de beleza que é a 

cintura larga, as pernas tornadas, o bumbum empinado, seios grandes. As próteses 
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de silicone, cirurgias de lipoaspiração, e academias lotadas marcam esse novo 

momento. (ALCÂNTARA, 2013) 
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CIRURGIA PLÁSTICA 

 

Contexto Histórico  

Desde muito tempo o homem sente a necessidade de reparar imperfeições. Ao 

contrário do que muitos imaginam a cirurgia plástica não é algo moderno do século 

XX, sabe-se que a mais de quatro mil anos antes de Cristo a prática já era realizada 

pelos Hindus.  

As tribos na época puniam seus integrantes de forma severa. Naquele tempo 

eram permitidas as dissecações anatômicas abriu-se um grande campo para os 

experimentos e a cirurgia plástica foi se desenvolvendo. 

Os primeiros relatos datam a 3.500 a.C, nos documentos de Papiro de Georg 

Ebergs, no Egito, ao qual se relatam a realização dos transplantes de tecidos. 

Documento foi encontrado num tumulo da necrópole de Tebas e hoje, se encontra na 

biblioteca da Universidade de Leipzig. Representado na figura 1. 

Figura 3- Papiro de Ebergs 

 

Fonte: plantarteentuoasis(2015). 

Outro documento escrito que teve grande importância foi o Papiro de Edwin 

Smith (entra 1.700 e 1600 a.C), alega-se que esse papiro seja cópia de outro que foi 

escrito um milênio anterior, escrita pelo médico, alto sacerdote e arquiteto Imhotep 

(2700 a.C-2.625 a.C). Graças a esse documento foi conhecido às técnicas de 
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tratamentos para fraturas mandibulares, cranianas e nasais, além das operações 

plásticas como a rinoplastia entre outros. Olhar figura 2. 

Figura 4- Papiro de Edwin Smith 

 

Fonte: fscastro. Blogspot 

 

As cirurgias são tão antigas, que ainda é possível encontrar resquício na pré-

história que utilizavam práticas para fins de embelezamento. 

Por volta de 1750, o rei Hamurabi da Babilônia formulou o primeiro código de 

leis para aqueles que falhassem durante o procedimento cirúrgico. O castigo consistia 

em lesões corporais e até a morte do cirurgião.  

Na Índia houve um grande desenvolvimento em cirurgias, principalmente a 

rinoplastia. A técnica encontra-se descrita no famoso livro do médico indiano Sushruta 

Samhita, onde menciona sobre reconstruções de narizes a partir de transplantes de 

pele da fronte, ou seja, reparavam o dano com retalhos da testa. Olhas as figuras 3 e 

4. 
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Figura 5- Sushruta Samhita 

 

Fonte: ayurveda 

 

 

No século V a.c foram proibidas as de dissecações anatômicas, pois segundo 

a religião deveriam respeitar os corpos após a morte, passaram-se então a dissecar 

animais. A religião assumiu todo o poder, condenando qualquer tipo intervenção 

cirúrgica, alegando que os problemas do homem só podiam ser resolvidos pela 

religião. Somente mais tarde no século XIII que os cirurgiões começaram a serem 

igualmente respeitados.  

Hipócrates o “pai da medicina” começou a se preocupar com os métodos 

cirúrgicos, deixando vários métodos de cuidados com a estética de curativos, 

enfaixamentos. Receitou pomadas, unguentos com finalidade estética de auxiliar no 

tratamento de sardas, calvície e excesso de pele. Fez referência ás fraturas do nariz 

“as partes devem ser modeladas imediatamente, se possível”.  

Com a morte de Alexandre Magno, Ptolomeu Soter que agora comandava o 

Egito, permitiu dissecações humanas “in vivo” nos indivíduos condenados a morte. Foi 

nesse período que a medicina progrediu tanto na anatomia quanto na fisiologia. 

Na Roma antiga, Aulus Cornelius Celsus, marca a época da história da cirurgia 

plástica com o seu trabalho sobre enxerto por deslizamento. Celsus também 

conhecido como o pai da cirurgia plástica, nasceu em Roma, e foi o espelho da Escola 
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de Medicina de Alexandria. No seu livro “De Re Medica”, escrito 30 anos depois de 

Cristo, aborda métodos reparadores do nariz, lábios e orelhas com retalhos de pele 

tirados das  adjacências, talvez esse seja o documento mais antigo do manuscritos 

de Hipócrates. Celsus cuido de  problemas relacionados à correção do entrópio e 

ectrópio palpebral, da ptose palpebral, sindactília e das fissuras labiais. 

Muito provavelmente Antylus reproduziu algumas operações da especialidade, 

baseando-se nos trabalhos de Celsus. 

Como qualquer outra revolução, os processos são lentos e isso não foi diferente 

com as cirurgias plásticas. Acredita-se que levou mais de mil anos para que as 

técnicas se aperfeiçoassem.  

Claudius Galeno o mais famoso médico da Roma antiga, refletindo a escola de 

Roma, deixou documentadas todas as técnicas executadas, detalhadamente 

evidenciando o linho, a seda e o catgut nas ligaduras hemostáticas. Fez experimentos 

em animais, e realizou várias cirurgias reconstrutivas.  

Paul de Egina, cirurgião militar continuo o trabalho de Galeno, escreveu um 

breviário abordando procedimentos corretivos de lesões articulares, nasais, bucais, 

além disso, foi o autor da remoção para seios hipertróficos no homem. 

Salerno foi a primeira escola de medicina criada no século IX, que fornecia 

ensino e diplomas verdadeiros, tendo à frente Rolando de Capezzutti. Henri de 

Modeville fez renascer a rinoplástia. Já no período da idade média, as referencias das 

cirurgias plásticas deixadas passaram a ser insignificantes, as únicas que continuaram 

a serem consideradas  foram a queiloplastia (reparação do lábio) e as reparações 

nasais. Durante dois séculos a Itália passou a liderar o ramo de pesquisas anatômicas, 

que teve inicio na escola de Sarleno. Para ser considerado um médico tinha que 

pertencer a igreja e falar latim. Os doentes eram assistidos por monges, já que os 

médicos de forma geral qualquer ação que tivessem e fosse considerada desonrosa 

significava a perda da autoridade. Com isso, deixavam qualquer ato cirúrgico nas 

mãos de barbeiros cirurgiões, que eram simples operários, iletrados e leigos.  

Somente no século XVI que os cirurgiões atingiram sua autonomia com 

Ambroise Paré, que foi o primeiro médico a se preocupar com as cirurgias. 
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Durante o Renascimento com os avanços tecnológicos resultou no 

desenvolvimento das cirurgias mais seguras e eficientes. Segundo um texto islâmico 

do século XV, escrito por Serafeddin Sabuncuoglu que descreve cirurgias estéticas 

do maxilo-facial, das pálpebras e ginecosmatia que é conhecido hoje em dia como 

redução cirúrgica das mamas. 

No sul da Europa a lepra e a sífilis se alojaram e fez com que a rinoplastia 

avançasse mais ainda.  

Durante esse período a igreja autorizou os estudos anatômicos fazendo com 

que a medicina avançasse ainda mais. 

Em 1442, Branca de Catânia, aperfeiçoou o método indiano da rinoplastia, ao 

invés de retirar retalhos da testa, ela retirava pedaços de pele dos braços. Porém, 

essa técnica foi atribuída do Gasparo Tagliacozzi, professor de anatomia de Bolonha, 

que foi o primeiro a descrever cientificamente e fisiologicamente essa técnica, no seu 

tratado de 228 páginas: De Curtorum Chirurgia per Insitionem, publicado em Veneza 

no ano de 1597 e reimpresso por Frankfurt em 1598. Por Gasparo foi perseguido por 

teólogos da igreja e foi considerado o agente do demônio, mesmo depois de sua morte 

queimaram sua obra e pediram para que exumassem seu corpo.  

Durante o século XIX que a especialidade passou a ser reconhecida como 

importante, na época surgiram nomes como o de Johann Friederich Dieffenbach que 

foi o responsável por impulsionar o ramo da Cirurgia Plástica. Foi considerado um dos 

maiores restauradores de narizes desde Tagliacozzi, e foi o único que se propôs a 

confeccionar um retalho do couro cabeludo para a rinoplastia evitando cicatrizes.  

Desde que o homem veio a terra, sempre existiu essa necessidade de 

concertar algo. Guerras, armas de fogo, lesões corporais, traumas a cirurgia cada vez 

mais passou a ser necessário. O sucesso foi o que levou a cirurgia ser vista como 

necessidade e não apenas como ultima opção.  

 Ainda no século XIX a cirurgia era muito limitada, pois pacientes relatavam a 

existência de muitas dores e muitos iam a óbito durante o procedimento, foi ai que a 

cirurgia avançou graças a criação de anestesia geral em 16 de outubro de 1846 por 

Willian T. G. Morton, utilizando pela primeira vez numa sala de operações em 

Massachussets General Hospital.  
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Em 1865 Joseph Lister idealizou o conceito de cirurgia assepsia, após Ignaz 

Philipp descobrir que bactérias causavam patologias, introduziu a lavagem das mãos 

antes de cada cirurgia, porém passaram a serem rotineiras em 1890. 

No ano de 1869 o cirurgião alemão, Jacques Joseph realizou a primeira 

intervenção para corrigir orelhas de abano.  

Em 1906, Lexer realizou a primeira cirurgia de correção de rugas no rosto. 

Moestin, Joseph, Passot, Duformentel, apontaram conhecimentos muito importante 

para o ramo da cirurgia, e são considerados os pais da cirurgia plástica.  

Em 1907, Dr. Charles Miller escreveu o primeiro livro “A correção de 

imperfeições”. O texto foi muito criticado por vários cirurgiões e foi considerado um 

“charlatanismo”.  

Século XX, a cirurgia teve um grande desenvolvimento que se converteu em 

interesse social e humanista, devido às duas guerras mundiais que tivera acontecido. 

Foram de grande ajuda para os cirurgiões que atuavam no front da batalha, que 

adquiriram vasta experiência e conhecimento em reparações em feridos. Além disso, 

houve vários soldados mortos, muitos ficaram feridos, várias mutilações, gerando uma 

enorme demanda por procedimentos de reconstrução e reparação estética.  

Com os avanços tecnológicos que foram surgindo, a cirurgia foi avançando 

juntamente, as técnicas de reparação foram cada vez mais sendo aperfeiçoadas. Com 

a descoberta de antibióticos possibilitou que as cirurgias fossem mais longas, evitando 

assim o risco de infecções hospitalares. 

Com a crescente evolução, as necessidades de especialistas, a anatomia 

dominada, somaram-se com as mudanças socioculturais na década de 20, com a 

imposição da mulher e a maior exposição corporal, era apreciável uma pele alva para 

não serem comparados a camponeses, com a revolução industrial os trabalhadores 

passam a ter uma pele clara, assim a diferenciação do bronzeado passou a ser o 

conceito de beleza. A cirurgia passa a avançar, e se integrar na sociedade como uma 

das alternativas mais utilizadas, com o propósito de atingir o bem-estar.  

O primeiro implante de silicone foi realizado no ano de 1962, a mulher cujo o 

nome é Timmie Jean Lindsey mãe de seis filhos, fez a operação no hospital Jefferson 
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Davis, em Houston, no Estado do Texas. Os cirurgiões envolvidos no procedimento 

foram Frank Gerow e Thomas Cronin. 

Em 1974, os médicos Giorgio e Arpad Fischer inventaram a lipoaspiração, para 

a remoção de gorduras localizada, no entanto se tornou inviável pois a tentativa era 

muito arriscada. Algumas técnicas relativamente modernas foram realizadas pelo 

cirurgião francês Charles Dujarier, porém resultou em uma tragédia durante a 

operação, praticamente foi quase banida.   

A lipoaspiração evoluiu somente no final da década de 60 por cirurgiões 

europeus e foi lançada diretamente nos Estados Unidos. No entanto, as técnicas 

utilizadas apresentavam riscos a saúde e principalmente a vida dos indivíduos, um 

dos métodos utilizados foi o que o cirurgião Leon Forrester criou, ele usou técnicas de 

curetagem primitiva, que foram ignoradas devido ao vasto sangramento que ocorria 

durante o procedimento.  

Em 1977, o cirurgião plástico francês Dr. Yves Gerard buscou criar um método 

que não deixassem cicatrizes após a lipoaspiração, sem que houvesse a perde de 

muito sangue. Para que isso ocorresse ele confeccionou uma cânula rudimentar, e 

durante a cirurgia ele injetava uma substância salina entre o tecido adiposo e o 

músculo, amplificando assim o espaço entre ele fazendo com o que não houvesse 

perda de sangue e hematomas.  

Desse tempo para cá as técnicas foram sendo modificadas em particular, 

dentre as últimas contribuições, depois da lipoaspiração na década de 80, hoje temos 

reconstruções parciais da face feita pelos franceses e repetidas pelos chineses.  
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CIRURGIA PLÁSTICA NO BRASIL 

 

A necessidade sempre existiu. Desde a presença do 

homem na Terra, ocorreu o trauma, a lesão corporal e a 

patologia cirúrgica. Em determinados momentos ela aumenta, 

principalmente com as guerras e o aprimoramento de armas 

capazes de agredir em maior escala, como as armas de fogo a 

partir do Renascimento e as fabulosas máquinas de guerra do 

nosso século. (SBHM,2015) 

 

 

No Brasil, antigamente as cirurgias plásticas eram realizadas por cirurgiões em 

geral.  

Até 1807, o Brasil, como colônia, não dispunha de escolas de nível superior. 

Com a vinda da família real portuguesa, D. João VI cria, estimulado pelo cirurgião-mor 

do reino José Maria Picanço, em fevereiro e em abril de 1808, as Escolas de Cirurgia, 

respectivamente a primeira na Bahia e a segunda no Rio de Janeiro, marcos do 

nascimento do ensino superior no país, tendo o curso quatro anos de duração. 

 A partir de 1815 elas seriam elevadas à categoria de Academias de Medicina 

e Cirurgia e, a partir de 1832, tornar-se-iam Faculdades de Medicina passando o curso 

a seis anos de duração.  

Em 1826, D. Pedro I desvincula o ensino médico brasileiro de Portugal, 

conferindo autonomia às escolas da Bahia e do Rio de Janeiro, pois até então era 

preciso, que os médicos nelas formados, mesmo após a Independência, obtivessem 

de Lisboa ou Coimbra a oficialização para o exercício profissional. 

Em 1827 surge o primeiro periódico científico brasileiro. Em 1829 é criada a 

primeira agremiação de médicos do país, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, 

mais tarde Academia Imperial de Medicina e após a proclamação da República, 

Academia Nacional de Medicina, nome com o qual permanece em nossos dias. 

Em 1842 surgiu um dos primeiros trabalhos relacionados a cirurgia plástica no 

Brasil, mais especificamente na Bahia e Rio de Janeiro.  
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No século XIX começam a surgir mais trabalhos correlação as cirurgias 

plásticas não somente na Bahia e no Rio de Janeiro, mas em outras localidades 

também. É nesse período que os cirurgiões de várias especialidades procuravam se 

aprofundarem mais em cirurgias plásticas nos livros ou frequentavam serviços fora do 

país na Europa, por exemplo, contudo não se dedicavam cem por cento em cirurgias 

plásticas, muitos procuravam dedicar-se à estética como Antônio Pires Rebelo criou 

na década de trinta, no Rio de Janeiro uma clínica denominada a “Academia Cientifica 

de Beleza, tina por objetivo na parte dermatológica estética”.  

No entanto, José Rebelo Neto cria logo em seguida a primeira clinica especifica 

em cirurgias plásticas, na Santa Casa de Misericórdia. Sua inclinação pela 

especialidade pode ser notada em sua tese, de 1915, intitulada “Cirurgia Estética”. 

Pode-se dizer que ele iniciou a especialidade no Brasil, porque começou a 

propiciar a formação de especialistas na área, dentro do país, o que até então não 

havia ocorrido, além de promover sua difusão. 

Outro marco importante foi a criação de uma disciplina voltada a cirurgia 

plástica na faculdade Antônio Prudente Meirelles de Moraes.  

Em 1948 Rebello Neto cria a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ficando 

na presidência até 1950, logo depois Antônio Prudente ficou no seu lugar.  

A expansão da cirurgia plástica no Brasil, na década de quarenta, em parte foi 

por causa do estímulo que as Sociedades Latino-Americana e Brasileira de Cirurgia 

Plástica, em contrapartida pelo então Rebello Netto por meio de cursos que realizava.  

Foram surgindo outras clinicas referentes a cirurgia plástica, na década de 40 

Ivo Pitanguy iniciou suas atividades no pronto socorro do Hospital Souza Aguiar e 

posteriormente e 1954 criou o serviço de cirurgia plástica reparadora da Santa Casa 

de Misericórdia sob sua chefia. Contribuindo e muito para os avanços da 

especialidade, criando uma escola de cirurgiões plásticos brasileiros tendo vários 

discípulos distribuídos, em vários outros países.  

 A partir de 1950 os serviços de cirurgias plásticas brasileira foram se 

multiplicando, e foram sendo reconhecidas mundialmente considerando uma das 

melhores, passaram a serem mais procuradas.  
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Hoje, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de cirurgias plásticas desde 

2013, com mais de 23 milhões de cirurgias realizadas, passando à frente dos Estados 

Unidos. 
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TIPOS DE CIRURGIAS PLÁTICAS 

Mamoplastia  

A mamoplastia é toda cirurgia plástica que transforma e modifica o formato dos 

seios, tendo por objetivo torná-lo mais harmoniosos e proporcionais ao restante do 

corpo. Elas podem aumentar diminuir ou mesmo alterar a aparência dos 

seios. (AYRES, 2015). 

Tipos de mamoplastia 

Apesar de ter o mesmo nome, a mamoplastia fazem com que os recursos e 

processos sejam diferenciados, como a: 

 Mamoplastia de aumento: normalmente são mulheres 

que tem seios pequenos que utilizam esse recurso. Consiste na 

colocação de implante de silicone nos seios. Muitas buscam aumentar 

as mamas para garantir firmeza e formato de aparência natural, seios 

grandes estão associados à sensualidade. A técnica inclui a incisão do 

silicone pode ser no sulco mamário, aréola ou na axila, podendo ser 

inserido abaixo do músculo ou da glândula. A colocação da prótese pode 

ser na frente, no caso somente para pacientes que tem uma quantidade 

generosa de glândulas para cobrir satisfatoriamente todo o implante, ou 

se a mulher possui pouca glândula, comumente são introduzidas atrás 

do musculo para que não fiquem muito aparentes.  

 

 Mamoplastia redutora: procedimento que tem por objetivo 

diminuir o volume exagerado das mamas, desproporcionais, que devido 

ao peso causam problemas na coluna e desconforto. Os seios muito 

grandes costumam promover sua queda, e consequentemente surge a 

flacidez causada pelo excesso de gordura mamária. A técnica remove o 

excesso de gordura, o tecido glandular e a pele para atingir um tamanho 

de mama proporcional com o corpo da paciente. As cicatrizes são o T 

invertido (no sulco mamário), a periareolar e o L. (AYRES, 2015) 

 

 Mamoplastia reparadora: pode ser também classificada 

como mastoplastia. Neste tipo são tratadas as assimetrias mamárias 
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acentuadas, a diminuição da aréola, entre outros casos. A cirurgia 

corrige as diferenças de tamanhos, formatos ou posição das mamas e 

aréolas, mas o procedimento irá depender da necessidade e do caso de 

cada paciente. Ou seja, pode-se colocar implante na mama menor, 

reduzir a mama maior, reposicioná-los, etc. Logo, vai depender da 

necessidade da paciente em relação ao tipo de assimetria que 

possuírem, pois será necessário técnicas diferentes para reparar o erro.  

 

 Mastoplastia reconstrutiva: esse procedimento é 

indicado no caso de mulheres portadoras do câncer de mama, havendo 

necessidade de retirar boa parte da mama ou completamente (a 

chamada mastectomia). O cirurgião as refaz e em vários casos é 

necessária a retirada de tecidos de outras regiões do corpo para 

reconstruí-las. A reconstrução mamária pode ser realizada de duas 

maneiras: a cirurgia feita antes da retirada da (s) mama (s) ou é feito 

mesmo tempo que a mastectomia.  A colocação simples de um implante 

tem recuperação muito mais rápida e segue normalmente as mesmas 

condições das demais técnicas que utilizam esse recurso. É importante 

lembrar que cada paciente vai ter uma indicação diferente de tratamento.  

 

 Mastopexia: também denominada como lifting de mamas, 

é a técnica que levanta o tecido de mamas caídas, e comumente 

associadas à flacidez. Muitas pacientes que se submetem a esse 

método também colocam prótese de silicone. O uso de implante de 

silicone vai depender da textura, excesso de pele ou densidade do tecido 

mamário e não apenas a queda do órgão. A cicatriz da cirurgia do 

levantamento da mama pode ser apenas vertical, isto é, da aréola até o 

sulco da mama. 

 

Indicações 

Em geral, são indicadas para mulheres que apresentem problemas nas mamas, 

como seios caídos, muito grandes ou muito pequenos. Já as mamoplastias 

reconstrutivas só são feitas em caso da remoção da mama devido a algum câncer.  

http://www.minhavida.com.br/beleza/tudo-sobre/17025-mastopexia-cirurgia-plastica-corrige-mamas-caidas
http://www.minhavida.com.br/beleza/tudo-sobre/17814-lifting-entenda-como-funciona-a-tecnica-que-elimina-flacidez-em-varias-partes-do-corpo
http://www.minhavida.com.br/temas/flacidez
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Contraindicações 

“Pacientes com patologias específicas na mama, problemas de 
saúde que possam provocar complicações durante a cirurgia e mamas 
não completamente desenvolvidas, salvo exceções, são 
contraindicadas para fazer mamoplastia. Além disso, o hábito de fumar 
pode ser um fator prévio de complicações durante a cirurgia, por 
alterar a vascularização e também a cicatrização. ” (AYRES, 2015) 

 

Possíveis complicações 

Nos casos das próteses, o mais comum é a rejeição ao implante que forma 

uma espécie de membrana ou cápsula. Isto é, o organismo reage formando uma 

cápsula ao redor deste implante, que não é prejudicial à saúde. Dependendo da 

resposta do organismo, pode causar dor, endurecimento e deformação da mama. 

Porém, os implantes estão cada vez mais resistentes e com menor risco de 

complicações.  

“É importante não fumar antes e depois da cirurgia, porque o cigarro promove dano 

nos vasos capilares dificultando a oxigenação do tecido, e deste modo podendo trazer 

complicações no procedimento anestésico, na cicatrização e podendo ainda causar até 

necrose do tecido. ” (AYRES, 2015) 

Também existem ainda riscos de hematomas, infecção, deiscência de sutura, 

perda de sensibilidade, edemas prolongados e demais complicações oriundas de 

qualquer cirurgia. É preciso seguir todas as orientações médicas para evitar 

complicações, tratar bem das lesões para não correr nenhum risco.  

 

 

 

 

 

Rejuvenescimento das Mãos 

 

As mãos são uma região que incomodam muitos indivíduos de mais idade, com 

o passar dos anos ocorrem a perda de gordura, que deixam com que as veias fiquem 

mais visíveis. A técnica realizada para rejuvenescer as mãos é o enxerto de gordura, 
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o método camufla os tendões e as veias, deixando-as mais incorporadas e joviais. É 

retirado o excesso de gordura de uma determinada área e injetado do dorso das mãos.  

O tratamento pode ser realizado no próprio consultório, utilizando anestesia 

local sem a necessidade de sedação. Na primeira semana a presença de inchaço com 

ausência de dores na região. O paciente, que vai para a casa na mesma hora após o 

procedimento precisa ficar com as mãos elevadas durante 6 horas e a partir daí pode 

voltar a realizar suas atividades, evitando pegar peso. (MANGARAVITE, 2010) 

 

 

 

Lipoaspiração 

 

È conhecida por remover excessos de gorduras localizadas em áreas 

específicas das partes do corpo. A lipoaspiração não é usada para tratamento de 

obesidade, pois seu objetivo é modelar o corpo e não eliminar o peso. 

Para realização da lipoaspiração é utilizado um instrumento chamado de cânula 

que é conectado a um aparelho de sucção, que vai fazer o processo de sugação da 

gordura localizada na parte ínfera nas camadas epiderme e derme. 

As áreas que pode fazer o processo de lipo é o culote, as coxas, os quadris, 

costas, nádegas, pescoço, abdômen, panturrilhas e rosto. Que são as áreas onde as 

gorduras estão mais concentradas. 
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Riscos da Lipoaspiração 

Como qualquer outra cirurgia a lipoaspiração também tem seus riscos. É muito 

importante que paciente tenha consciência dos malefícios que a cirurgia trás, pois é 

necessário que haja o Máximo de coletas de informações para que seja avaliada para 

decidir se adequado fazer a cirurgia e se vão aceitar os riscos.  

Complicações da lipoaspiração 

 Infecção: Pode ocorrer depois da lipo, principalmente quando o próprio 

cirurgião não passa o antibiótico, quando a área do corte não é higienizada 

pode causar sérios problemas como: fascite necrosante e síndrome do choque 

tóxico e levando até a óbito. Por isso é muito importante sempre manter o corte 

limpo. 

 

Fonte: minhapeleemelhorqueasua 

Figura 6- Processo de lipoaspiração 
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 Embolia: É quando durante a lipoaspiração as gorduras se soltam é acabam 

entrando pedaços nos vasos sanguíneos e rompendo o sangue, onde pode 

aglomerar nos pulmões, ou viajar até o cérebro, muitos casos podem ser fatais. 

 Perfurações das vísceras: é quando durante o procedimento a cânula perfura 

e danifica alguns órgãos internos, esses casos podem ser também fatais.  

 Seroma: Depois da lipoaspiração pode ocorrer acúmulo de líquido claro 

proveniente do sangue em áreas onde o tecido foi removido. 

 Compreensão dos nervos e alterações nas sensações: O paciente pode ter 

parestesia (queimação, dormência, coceira etc.) em maior sensibilidade, caso 

essas sensações continuarem o indivíduo deverá comunicar um médico, pois 

há casos que pode ser permanente. 

 Inchaço: ocorre depois da lipo, em alguns casos o inchaço pode persistir por 

meses. 

 Necrose de pele: Quando a pele fica necrosada, mudando de cor, em muitos 

casos podem ocorre bactérias e microorganismo na região. 

 Queimaduras: Durante a lipoaspiração assistida por ultra-som podem ocorrer 

queimaduras. 

 Desequilíbrio de fluidos: O tecido adiposo, que contém líquido, é removido. 

O médico pode injeta grandes quantidades de fluidos durante o procedimento. 

Isso pode desequilibrar os fluidos. Muitas vezes acontecer depois que o 

paciente estar em casa e pode ter sérios problemas cardíacos, excesso de 

fluidos nos pulmões, ou problemas renais. 

 Toxidade decorrente da anestesia: Grandes quantidades de lidocaína pode 

ser injeta no paciente, a toxidade pode fazer o coração para, sendo fatal, até 

hoje em dia, qualquer tipo de anestesia pode trazer complicações, trazendo 

grande risco aos pacientes durante a operação. 

 

 

Abdominoplastia 

já é muito diferente da lipoaspiração, pois seu objetivo é de remover peles e gordura 

localizada e não um tratamento para obesidade. A cirurgia é indicada pra pessoas que 

teve perda de peso, gorduras que acumularam geneticamente e diversas gestações 

que acabam ultrapassando a elasticidade da região abdominal, desenvolvendo 

flacidez da pele, excesso de gorduras e estrias. É bom ressaltar que só vão ser 

removidas as estrias que estarão localizadas na área que ocorrera a operação, pois 

aquelas que estarão na parte mais alta do umbigo serão posicionadas para parte 

inferior, que dependendo da quantidade será menos visível. É muito comum também 

que depois da cirurgia ficara uma cicatriz, onde o tamanho será proporcional ao 

excesso de pele e flacidez na barriga, quanto maior for quantidade maior será a 
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cicatriz. Abdominoplastia têm três processos a serem feito, para cada caso diferente, 

onde os há tipos de tamanho diferentes de cicatrizes: abdominoplastia clássica, 

modificada, e a mini abdominoplastia. 

 Abdominoplastia clássica: é usada para indivíduos que tem grandes 

excessos de peles. 

 Abdominoplastia modificada: é usada em indivíduo que contem excessos de  

Pele e flacidez na parte inferior no umbigo, porem a quantidade é menor que 

abdominoplastia clássica.  

 Mini abdominoplastia: é onde o paciente tem apenas flacidez na parte inferior 

do umbigo. 

 

 

 

 

Riscos da Abdominoplastia 

A abdominoplastia sempre pode ocorrer risco depois da cirurgia, como: 

Seroma; Abertura dos pontos; Infecção da cicatriz; Cicatriz torta ou com excesso de 

pele; e Trombose venosa profunda. Os ricos se tornam maiores em fumantes, obesos 

ou com doenças crônicas, por tanto, em pessoas mais novas e com a saúde estável 

os ricos acabam sendo menores. 

 Trombose venosa profunda: é quando cria coagulo de sangue dentro das 

veias das pernas, bloqueando a circulação sanguínea ao ponto de não retomar 

para coração, causando inchaço na pena. O que causa mais risco no paciente 

Fonte: robertaamaral  

Figura 7- Tipos de Cortes da Abdominoplastia. 
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é quando o coágulo que está dentro da veia vai para o pulmão, fazendo com 

que a circulação pulmonar não funcione e bloqueando a respiração (embolia 

pulmonar), podendo levar o paciente a morte. 

 

 Sintomas: inchaço, dor e vermelhidão. 

 

 Características da embolia pulmonar: falta de ar, dor no peito na hora de 

respirar, tosse seca ou com catarro com sangue e, aceleração dos batimentos 

cardíacos. Se o paciente sentir os sintomas citado a cima, deve consultar 

urgente um médico para passar por tratamentos adequados. 

 

 Infecção da cicatriz: ela pode surgi em qualquer caso, com mais facilidade em 

pessoas que fumam, problemas com obesidades e pessoas que não tem 

costumes de fazer atividades, em casos assim o paciente deverá se tratar antes 

de fazer a cirurgia como forma de prevenção. 

 

 Sintomas: Dor, calor, a pele fica vermelha e inchada e pode sair liquido 

amarelo pelo corte da cirurgia. Por isso, é extremamente importante tomar 

antibiótico que o médico receita depois do processo de abdominoplastia. 

 

 Abertura da cicatriz: para que não ocorra a abertura da cicatriz, fazer repouso 

de 10 dias, usar cinta durante oito dias sem tirar e permanece quarenta e cindo 

dias com ela, sempre dormi de barriga para cima, andar com o tronco 

encurvado para frente isso é essencial e útil no decorrer da recuperação. 
 

 

Prótese do glúteo 

A prótese do glúteo é uma cirurgia que aumenta e defini as nádegas, 

valorizando mais o contorno corporal. A cirurgia é uma das melhores alternativa, para 

pessoas que não estão satisfeitas com o tamanho e o formato do bumbum e que 

principalmente exige resultado imediato, pois a parte das nádegas é uma região onde 

seu aumento é muito tardio só praticando exercícios. Existe várias variedades de 

implantes, onde cada uma dela tem seu formato e tamanho diferentes, elas são 

indicadas dependendo do caso de cada pessoa, as principais são: 

1. Prótese de glúteo oval de superfície lisa. 

2. Prótese de glúteo redonda superfície lisa. 
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3. Prótese de glúteo oval texturizada. 

 

 

 

 

 

A prótese é colocada dentro do músculo da região glúteo maior, não deixando 
visível ou palpável e proporcionando um efeito mais natural e mais confortável, ou 
melhor, quando sentamos, não sentamos em cima da prótese, pois a posição que é 
colocada fica bem protegida. A cicatriz costuma ser pequena fica escondida na prega 
entre as nadegas tornando bem discreta para difícil visualização.  

É bom saber que a prótese do glúteo é uma prótese com maior resistência que 
a da mama, é bom certificar se o cirurgião está aplicando a verdadeira prótese para o 
glúteo, pois colocada à prótese de mama, pode causa pouca resistência, tendo maior 
probabilidade de estourar e a troca mais rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: lipoesilicone 

 

Figura 8- Formatos da Prótese do Glúteo. 
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Fonte: alanlajner 

 

 

Riscos da Prótese do Glúteo 

Silicone no bumbum também pode apresentar hematomas, infecção e 

cicatrizes desfavoráveis. As complicações mais raras e sérias de acontecer com um 

paciente são: trombose venosa profunda, embolia pulmonar, complicações 

anestésicas, etc. Por isso é muito bom preparar devidamente o paciente antes da 

cirurgia. 

 

Rinoplastia 

Rinoplastia, conhecido também com plástica no nariz, é umas das cirurgias 

mais comuns que tem no Brasil, indicada para corrigir o tamanho e a forma do nariz. 

O cirurgião plástico observa e estuda detalhadamente o rosto do indivíduo para que a 

cirurgia tornasse natural e autentica, conseguindo encontrar   um equilíbrio estético 

entre o nariz e a fase, mais ambos têm que estar de acordo para poder obter resultado 

possíveis. É muito importante que o paciente tenha todas informações para ocorrer 

segurança nos procedimentos da cirurgia, pois tendo conhecimento dos ricos de cada 

ato feito errado pelo paciente durante a cirurgia, assim as chances de ter uma cirurgia 

de sucesso são maior, trazendo as vantagens da cirurgia plástica do nariz, que com 

um nariz belo a pessoas se sentirá melhor e trará autoconfiança. 

 

Figura 9- Processo de Colocação da 

Prótese. 
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A cirurgia  

A cirurgia durara no máximo 2 (duas) horas, a não ser quando o procedimento 
for mais complicado poderá dura mais tempo. A pele do nariz é separada do osso e 
da cartilagem, é esculpida uma nova forma desejada, onde a pele é readaptada sobre 
a nova estrutura. Quando o processo é terminado, é colocado uma tala sobre o nariz 
para o acostumar manter sua nova forma, são utilizados também tampões nasais 
internos. 

 

 

  

 

 

Fonte: cirurgiaplasticanet 

Figura 10-Processos da Rinoplastia 

Figura 11-Tala Colocada Sobre o Nariz 

Depois da Cirurgia 
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Complicações da Rinoplastia 

 Hematomas e edema (inchaço); 

 Sangramento; 

 Infecção; 

 Obstrução das vias nasais (em decorrência do próprio edema); 

 Necrose do tecido operado; 

 Sensação de dormência nos dentes; 

 Abertura no septo (cartilagem que faz a divisória entre as mucosas nasais); 

 Complicações pós-anestésicas; 

 Insatisfeito com o resultado ou a cirurgia ser má sucedida. 

 

Rejuvenescimento Facial 

O rejuvenescimento facial é um procedimento para prevenir ou tratar o 

envelhecimento facial reduzindo os efeitos da idade, resultados do estresse do 

cotidiano, do dano solar crônico sobre a face, queda dos tecidos, rugas profundas, 

flacidez cutânea, perda dos contornos da face e do pescoço. O processo de 

rejuvenescimento visa melhorar os contornos da face, deixando as expressões mais 

suaves, restaurando os contornos da região da face e do pescoço, dando assim uma 

melhoria para nossa identidade. 

 

 

 

Fonte: cirurgiabrasil 
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Processo do Rejuvenescimento Facial 

O cirurgião deve observar se o desejo ou insatisfação do paciente são reais, 
analisar qual tipos de tratamento é indicado, informando as limitações e riscos do 
tratamento.  

Uma avaliação clínica é muito importante, para sabe se o paciente está em 
boas condições para proceder a um tratamento anestésico ou cirúrgico. 

Existem tratamentos com procedimentos menos invasivos, como as inclusões 
de substâncias nas marcas da pele; a paralisação temporária e seletiva de grupos 
musculares utilizando-se a toxina botulínica; os "peelings" ("levantamento" da pele, 
tecidos subcutâneos e dos músculos da face e do pescoço, reposicionando os tecidos 

para seu lugar de origem) com ácidos ou com laser. 

A anestesia pode ser local ou geral, levando em consideração do tamanho da 
cirurgia, as condições clínicas e psicológicas do paciente. 

Os cuidados pós-operatório serão avaliados dependendo dos procedimentos 
efeituados, sendo muito comum o inchaço por dois dias, retomando as atividades 
sociais e laborais entre 10 ou 15 dias. 

O resultado da cirurgia não dura para sempre, pois a cirurgia não pode conter 
o envelhecimento que ocorre ano após ano, portanto para que a melhoria da sua face 
permaneça, o processo tem que que ser feito de 5 a 10 anos, podendo ser repetido 

 

Fonte: cirurgiaplasticabrasil  

 

Figura 12- Rejuvenescimento Facial. 
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outras vezes, dependendo da visibilidade da aparência. A maioria dos pacientes que 
realizam essa cirurgia está entre 40 a 60 anos.  

Braquioplastia 

É a cirurgia que tem o objetivo de reduzir o excesso de pele e gordura, 
localizado nas axila e cotovelos, remodelando a região do braço, deixando a pele mais 
lisa e suave. Oscilações no peso, envelhecimento e fatores hereditários, é muito 
comum que tenha gorduras localizadas, deixando uma aparência de flacidez da parte 
inferir dos braços, sendo assim indicado a braquioplastia.  

 

 

 

Fonte: saudebeleza  

 

A importância de fazer exames de laboratório ou avaliação médica é saber se 
estar em boas condições de saúde e apresentar as indicações necessárias para a 
intervenção, pois quem estar muito acima do peso ou não estar em boas condições 
clínicas, pode causar como com infecção vigente, problema de coagulação, doença 
em algum órgão importante ou ter risco cirúrgico alto, conforme a presença e 
condições de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, entre outras. 

 

Como é feita braquioplastia. 

A braquioplastia serve para tirar flacidez da pele, mais caso o paciente tenta 
gordura localizada, pode ser feito também uma lipoaspiração. Se a flacidez ser bem 

Figura 13-Braquioplastia 
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pouca, a cicatriz será localizada apenas nas axilas, casa a flacidez seja muito 
excessiva o corte pode se alongar das axilas até acima do cotovelo. A cirurgia pode 
ser feita com anestesia local, a sedação e anestesia geral, principalmente quando é 
envolvida mais de uma cirurgia, como abdominoplastia e mamoplastia. O processo 
pode ter uma duração de 2 (duas) horas, caso for feita a junto a lipoaspiração durara 
3 horas. A pós-operatório é indicada pelo cirurgião uma semana de repouso, 21 dias 
sem levantar os braços e fazer exercícios físicos, principalmente exercícios 
específicos para os braços, usar malha elástica compressiva na região durante 1 (um) 
mês, ficar sem pegar peso nas primeiras semanas e proteger a cicatriz dos raios 
solares. 

Complicações da Blaquioplastia. 

 Hematomas; 

 Infecção; 

 Depressões; 

 Irregularidades na pele, alterações nas cicatrizes. 

 

Cirurgia Dermatológica 

A Cirurgia Dermatológica tem diversos procedimentos, capazes de remover ou 
modificar a pele e o tecido celular subcutâneo, sejam eles diagnósticos, cirúrgicos, 
cosmiátricos ou oncológicos. Dentre os procedimentos realizados, podemos destacar: 
cirurgia e procedimentos a laser, criocirurgia, remoção de pintas e sinais, 
eletrocirurgia, preenchimentos, cirurgia Micrográfica de Mohs e eletrocirurgia, cirurgia 
de unha e transplante de cabelos.  

 

O profissional que realiza a cirurgia dermatológica é obrigatório possuir um 
título de especialista em dermatologia e aprovado em concurso pela Sociedade 
Brasileira de Dermatologia. Tendo especialidade em tratamento possuindo 

Fonte: cmplaser 

Figura 14-Cirurgia Dermatológica 



44 
 

 
 

capacitação e condições de solucionar problemas como um hematoma, uma cicatriz 
ou uma mancha, pois sendo conhecidos como clínicos da fisiologia, passando mais 
segurança aos pacientes.  

Abrangente, a Cirurgia Dermatológica engloba desde tratamentos para 
melhorar a qualidade de vida e a autoestima de seus pacientes – como peelings e 
preenchimentos, por exemplo – até tratamentos para câncer de pele e outras doenças, 
utilizando o que existe de mais moderno em terapêutica médica. Ela pode ser dividida 
em: 

 Cirurgia básica: remoção de pintas, cistos, lipomas, unha encravada, etc.; 
 

 Cirurgia avançada: retirada de tumores e cânceres de pele, enxertos, 
correção de cicatrizes, etc.; 
 

 Cirurgia corretiva: tratamento de cicatrizes de acne, tatuagens, manchas, etc.; 
 

 Cirurgia cosmética: transplante de cabelos, cirurgia de pálpebra, 
lipoaspiração tumescente, e outras; 
 

 Procedimentos dermatológicos: toxina, laser, etc. 

 

Queiloplastia 

É a cirurgia que de reconstrução, aumento e diminuição dos lábios, corrigindo 
as imperfeições de nascença. 

 

 

Fonte: http://barmetrosexual.com/como-diminuir-os-labios/  

Figura 15- Queiloplastia de Diminuição 
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Hoje os lábios femininos são considerados um símbolo da beleza e da 
sensualidade, dando uma preocupação comum nas mulheres. Infelizmente com o 
passar do tempo é muito comum que os lábios vão perdendo seu design original, 
deixando mais fino, perdendo seu volume e ficando insatisfatório, onde a mulher vem 
procurando com frequência a cirurgia de “queiloplastia“ de aumento, querendo deixar 
seus lábios mais bonitos e virtuosos. A cicatriz da cirurgia fica escondida ao redor da 
boca, podendo ser disfarçada com a maquiagem. A anestesia, normalmente e usada 
a local com o uso da sedação, que por ser uma anestesia leve, podendo liberar com 
mais rapidez o paciente do hospital  

 

Procedimentos 

No caso da queiloplastia de aumento é usado uma injeção que aplicada da 
região a ser tratada. A cirurgia de diminuição é retirada uma fina camada da parte 
inferior e superior da boca, sendo costurada por dentro dos lábios, a cicatriz fica 
localizada na parte de dentro da boca, podendo tirar os pontos entre 10 e 14 dias. 

Riscos da Cirurgia Queiloplastia 

 Do resultado não ser o esperado; 

 De ter alguma reação alérgica aos produtos utilizados; 

 Infecção quando o procedimento não é realizado sob boas condições 
cirúrgicas, nem com material apropriado 

 

  

Fonte: sitedebelezaemoda 

Figura 16- Queiloplastia de Aumento 
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Blefaroplastia 

É a cirurgia das que melhoras a aparecia das pálpebras superiores e inferiores, 

proporcionando uma aparecia rejuvenescida, eliminando os depósitos de gorduras, 

que proporciona inchaço nas pálpebras superiores, flacidez e rugas. 

A cirurgia é procurada por homens e mulheres acima de 30 anos. É indicada 

para pessoas que tem flacidez, rugas, depósitos de gorduras, ptose (queda da 

pálpebra por causas musculares), e pseudoptose palpebral (queda da pálpebra em 

função do excesso de pele), que são localizadas nos contornos dos olhos. 

 

 

Fonte: giovannimartins  

Figura 17-Procedimento de Blefaroplastia- Antes/Depois 
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Procedimentos 

 Anestesia local com sedação (mais comum) ou anestesia geral. 

 O cirurgião marca o excesso de pele e corta com o bisturi, em seguida cauteriza 
com bisturi elétrico e dá pontos da região exterior das pálpebras. 

 O cirurgião marca o excesso de pele e corta com o bisturi, em seguida cauteriza 
com bisturi elétrico e dá pontos da região exterior das pálpebras. 

 Os pontos podem ser absorvíveis (que caem sozinhos) ou removíveis. Alguns 
cirurgiões usam adesivos cirúrgicos de pele ao invés de pontos 

 A cirurgia dura por volta de 40 minutos a uma hora e meia. 

Cicatriz  

A cicatriz fica localizada dobra da pálpebra superior e bem embaixo dos cílios 
inferiores, portanto marca da cicatriz é bem discreta. 

Pós-operatório  

O tratamento depois da cirurgia, não é tão diferente das outras. Como:  

 Evitar o uso de cigarro; 

 Repouso; 

 Medicação correta; 

 Higienização; 

 Óculos escuros, para proteger a cicatriz dos raios solares; 

 Dormi de barriga para cima. 

Riscos  

 Trombose venosa profunda; 

 Complicações cardíacos e pulmonares; 

 Riscos relacionados a anestesias. 
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ACADEMIAS 

 

Nessa nova era em que vivemos, a vida tende a ser pouco saudável, devido ao 

ritmo que as pessoas seguem diariamente provoca estresse e outras coisas, essa 

situação torna-se ainda mais grave pelo fato de não ter uma alimentação adequada e 

a falta de exercícios físicos, trazem uma má qualidade de vida acarretando em 

problemas de saúde.  

Entretanto, de uns tempos para cá tem se notado que cada vez mais diversas 

pessoas de várias idades e ambos os sexos procuram por academias, isso é o que 

mostra a pesquisa realizada pelo Ministério da saúde que só no ano de 2014 o índice 

aumentou para 33,8%, sendo que é um recuso muito utilizado pelas populações 

urbanas, que as procuram por diversos motivos. 

No início do ano é o período em que as pessoas mais procuram academias, 

devido aos exageros gastronômicos do fim de ano, empenham-se pela boa forma 

física, e a conquista de um corpo ideal, musculoso e bem torneado a fim de melhorar 

aparência estética e ter um bom condicionamento físico. Porém, segundo o instituto 

Márcio Lima para conquistar o corpo ideal e saudável é preciso que haja mudanças 

nos hábitos, e que se tenha uma alimentação balanceada.  

De acordo com a pedagoga Silvia Ferreira as buscas pelas academias devem 

estar entre as prioridades, já que a população não para de ganhar peso. Segundo o 

IBGE cresceu o número brasileiros em 33,8% no último ano (2014) procurando 

academias. 

Foi na década de 70 que houve uma grande expansão das academias, virando 

febre entre a população motivada por fatores distintos. Graças a mídia que colabora 

para a crescente procura, através de revistas, televisão, e outros meios de 

comunicação estão sempre divulgando a cultura do “belo”. Mais vale ressaltar que a 

população tem se importado bastante em praticar exercícios físicos regulares, para 

obterem benefícios tanto no aspecto biológico quanto no nível psicológico.  

Os efeitos que causam no psicológico são positivos, pois o prazer que se sente 

nas atividades realizadas, determinado pela motivação chave de tudo para conquistar 

aquilo que deseja.   
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Benefícios  

Para muitos especialistas a pratica de exercícios físicos incluindo reforço da 

musculatura e do sistema cardiovascular, perda de peso e manutenção de alguma 

parte do corpo, além de ajudar o sistema imunológico, ajudando a prevenir doenças, 

diminui os riscos de diabetes e câncer de mama, aumenta a libido, controla a 

hipertensão, regula o sono, modera o colesterol, ajudam a prevenir a obesidade, 

melhoram a saúde mental e ajudam a prevenir a depressão. Exercícios físicos devem 

ser realizados sob orientação de um especialista qualificado, para que possam atingir 

todos os objetivos esperados.  

 

EXAGEROS  

A musculação quando feita de maneira correta, com o devido acompanhamento e na 

medida certa, só tem a trazer resultados satisfatórios. No entanto, muitas pessoas 

acabam que por sua vez não respeitando os limites do corpo e exageram nos 

exercícios físicos, acreditando que não está em forma, comprometendo sua saúde. A 

seguir, veremos os riscos que a musculação em excesso pode ocasionar. 

 

Vigorexia 

Inicia-se com a Vigorexia ou como síndrome de “overtraining”, termo utilizado 

pelos gregos, que é uma doença psicológica que faz com que o atleta não queira 

interromper os treinos nem um dia sequer, com medo de perder a boa forma. 

Geralmente acontece quando a pessoa já possui um corpo bastante definido. Ocorre 

com maior frequência nos homens. Com a doença, o homem passa a treinar 

intensivamente, sem interrupções, o que causa os problemas como: 

 Distúrbios do sono: Noites mal dormidas e insônia, são 

decorrentes devido ao fato de que o organismo está em constante trabalho, 

fazendo com que o atleta perca o sono.  

 Indisposição: Mal-estar e irritabilidade. O atleta que não 

descansa o suficiente ou que fica sem dormir, certamente no dia seguinte vai 
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se irritar com maior facilidade do que antes. Além disso, pode sentir algum mal-

estar físico. 

 Dores e Lesões: Lesões e dores intensas, a partir do momento 

em que começa a forçar seu corpo com exercícios além dos seus limites, é 

muito natural que comece a sentir dores fortes em determinadas regiões do 

corpo. Além disso, seu corpo passa a ficar muito mais propício a sofrer lesões, 

tanto simples quanto graves. Esse é o principal aviso que o corpo dá quando o 

indivíduo está passando dos limites. 

 

COMO MELHORAR 

O ideal é que faça treinos mais leves e menos intensos, diminuindo a 

quantidade. Também é de grande importância que converse com um médico antes de 

tomar medida drástica. Vale lembrar que não é preciso parar de praticar um esporte 

que te faz bem, mas sim readaptá-lo. 

 

Anabolizantes  

A “ditadura do corpo perfeito”, pregada a ferro e fogo pela 
sociedade, tem se transformado em armadilha para aqueles que 
acreditam que a felicidade está em músculos grandes, em corpos 
magros e sem gordura. Em busca da beleza escultural, homens e 
mulheres ingerem e injetam substâncias capazes de fazer milagres. 
Por um lado, deixam o corpo bonito, forte e aparentemente saudável 
em pouco tempo. Em contrapartida, os produtos cobram um preço alto 
por isso: funcionam como um tsunami interno no organismo, causando 
doenças graves e, em alguns casos, até a morte. Preocupados com o 
cenário que já se tornou uma obsessão global, muitos especialistas 
dizem tentar convencer as pessoas sobre os riscos que correm, mas 
o esforço, segundo contam, tem sido em vão, principalmente entre os 
jovens que buscam essa fórmula da beleza a qualquer custo. (EVANS, 
2013) 

 

Anabolizantes são hormônios sintéticos que imitam o 

hormônio testosterona. Apesar de ser conhecido como um hormônio masculino, 

a testosterona também é encontrada nas mulheres, em quantidade bem menor. 

A testosterona tem duas funções no organismo, efeito androgênico aquela que 

influencia nas características masculinas e efeito anabólico que é responsável pelo 

controle de gordura corporal.  

http://www.infoescola.com/hormonios/testosterona/
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O desenvolvimento dos esteroides anabólicos teve como objetivo o aumento 

do efeito anabólico e a diminuição do efeito andrógeno. No entanto, não houve 

sucesso na tentativa de obter um anabolizante sem o efeito andrógeno. 

Os anabolizantes sintéticos são utilizados no tratamento de algumas doenças, 

porém, a maior parte dos usuários, principalmente homes as utilizam com o objetivo 

de aumentar a capacidade de treinamento, aumentando assim a força física e a 

massa muscular.  

Os anabolizantes são encontrados em formas de comprimidos, cápsulas e 

injeções intramusculares. Os usuários de anabolizantes podem desenvolver 

dependência. 

São inúmeros os possíveis efeitos colaterais como: calvície, aumento dos 

mamilos, hipertrofia da próstata, acne, impotência e esterilidade, agressividade, 

hipertensão, que são frequentes nos homens. Nas mulheres pode ocorrer 

engrossamento da voz, aparecimento de pêlos na face, amenorreia, hipertrofia do 

clitóris, entre outros.  

 

Os casos de morte causados por anabolizantes não são 
poucos. Um exemplo é o caso da fisiculturista carioca Lúcia Helena de 
Jesus Gomes, três vezes campeã brasileira, que morreu em 
decorrência do uso continuo de anabolizantes. Lúcia não competia 
mais, pois foi impedida por negar-se a fazer o teste antidoping. 
(PACIEVITCH,2015) 

 

 

  

http://www.infoescola.com/esportes/doping/
http://www.infoescola.com/autor/thais-pacievitch/29/
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Dietas da moda 

Como essa procura em manter uma boa aparência física, muitos investem em 

dietas, muita das vezes a própria mídia faz propagandas sobre elas.  Todos os tipos 

de dietas por mais que te façam perder peso podem de alguma maneira causar algum 

dano a sua saúde. A seguir, alguns tipos e dietas: 

 Sopa: muitos desistem dessa dieta, conseguem somente por um 

curto período pois, sentem vontade de mastigar. Por mais que inclua todos os 

grupos alimentarem nesse tipo de dieta, a sopa nunca oferece a quantidade de 

nutrientes adequado que o organismo necessita pois muitas delas se perdem 

quando fervemos.  

 Frango, batata doce e clara de ovo: dieta muito utilizada para 

quem pratica exercícios físicos em academias e que tem por objetivo a 

hipertrofia muscular, pois buscam intensamente melhorar a estética. Devido a 

ingestão desses alimentos, os rins podem ficar sobrecarregados pois é ele que 

vai filtrar os produtos finais. Esse método pode até mesmo acidificar o sangue, 

por consequência da ingestão proteica, leva o indivíduo a ter mau humor, 

cansaço, défice de nutrientes, entre outros. 

 Shakes: a bebida promete eliminar gorduras em curto tempo, por 

ter poucas calorias. Muitos nutricionistas aceitam esse método, pois ele garante 

eficácia e não prejudica a saúde, porém deve-se ficara atento as marcas 

porque nem todas fornecem todos os nutrientes adequados. Não deve tomar 

shakes por mais de dois meses. 

 Dietas das Celebridades: “Os famosos se destacam por seus 

belos corpos. Porém, para conquistar a boa forma, às vezes eles utilizam 

métodos arriscados para a saúde e que podem não proporcionar a real perda 

de peso. Dietas da moda não funcionam. Técnicas que prometem fazer 

milagres em tempo recorde não são adequadas. Elas até podem promover 

algum emagrecimento, mas como ninguém consegue manter a monotonia 

alimentar, é claro que a pessoa engorda novamente". (Coutinho, 2015) 

As dietas mais utilizadas pelos famosos são: master cleanse que consiste na 

ingestão de chás laxantes, água, sal e limão. A dieta é pobre em nutrientes e calorias, 

por isso pode levar a dores de cabeça, dificuldade de concentração, tonturas e 

http://www.dietaesaude.com.br/afiliados/campanha/GoLink.aspx?link=9406&acesso=2&afiliado=13&utm_source=minhavida.com.br&utm_medium=site&utm_campaign=conteudo
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anemia, entre outros sintomas. Até mesmo o coração pode ser prejudicado nesta 

dieta.  

 Tipo sanguíneo: traça alimentos que podem ser ingeridos por 

cada tipo sanguíneo. As causas desse tipo são a deficiência no organismo, pois 

muitos se privam de comer carnes, verduras, leites e derivados.  

 Papinha de bebê: consumir 14 potes de papinhas 

industrializadas ao longo do dia e a noite salada e peixe. Ela tem pouca 

quantidade de nutrientes e fibras desfavorecendo o intestino. 

 Dieta do vinagre e maçã: envolve tomar uma dose, o equivalente 

a 50 ml, de vinagre de maçã por dia antes de uma refeição. As celebridades 

alegam que o líquido contribui para o emagrecimento. O vinagre de fato 

contribui para o gasto calórico, o recomendado é tomar 2 colheres, mais uma 

dose não prejudica a saúde. Contudo quantidade superiores pode levar a 

morte, o tempero do vinagre é muito ácido e pode mudar o pH do sangue 

causando uma acidose metabólica, quadro de risco pode ser fatal.  

 Dieta Dukan: é baseada em uma rigorosa restrição a alimentos 

ricos em carboidratos e um grande estímulo ao consumo de alimentos ricos em 

proteína animal. Possui 4 fases, a primeira fase (fase de ataque) o paciente só 

pode comer carnes magras, a quantidade que quiser ao longo do dia. Segunda 

fase (fase do cruzeiro) continua a consumir os mesmos alimentos da fase 1 e 

acrescenta mais alguns vegetais pobres em carboidratos, ambos em dias 

alternados. Terceira fase (fase de consolidação) pode comer proteínas, e 

vegetais sem carboidratos, inserindo gradualmente frutas, pão, massas, e 

queijos gordurosos. Quarta e última fase (fase de estabilização) pode comer o 

que quiser, seguindo algumas regras básicas.  

Existem muitas outras dietas “malucas”, não somente essas. Grande parte 

dessas dietas trazem algum risco a saúde, e em certos casos levam a morte. É 

importante que procure um procure um profissional para que ele possa melhor instrui-

lo.  
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DISTURBIOS ALIMENTARES 

 

Devido ao estereótipo de beleza imposto na sociedade, pode ser observar que desde 

a década de 80 a magreza sempre foi mostrada como algo bom, porém muitos na 

tentativa de alcança-la desenvolveram distúrbios alimentares, que hoje vem 

crescendo cada vez mais. Os distúrbios são: 

 

 Anorexia nervosa 

 

É um distúrbio alimentar resultado da preocupação exacerbada com o peso 

corporal, provocando problemas psiquiátricos graves. É a famosa doença onde a 

pessoa se olha no espelho e, embora esteja extremamente magra, se enxerga obesa. 

Com medo de engordar ainda mais, exagera na atividade física, jejua, vomita, toma 

laxantes e diuréticos. 

 

 

Segundo o Dr. Dráuzio Varella (2011), a anorexia se 
manifesta principalmente em mulheres jovens, embora sua 
incidência esteja aumentando também em homens. Às vezes, 
os portadores do transtorno chegam rapidamente à caquexia, 
um grau extremo da desnutrição. Pesquisas mostram que, 
nesses casos, o índice de mortalidade varia entre 15% e 20%.  

 

As causas são diversas predisposições genéticas, conceito atual de moda que 

determina a magreza absoluta como padrão de beleza e elegância, pressão da família 

e do grupo social e alterações neuroquímicas cerebrais. 

Os sintomas são: perda exagerada e rápida de peso sem nenhuma justificativa, 

alegam não estarem com fome, preocupação exagerada com o valor calórico dos 

alimentos, atividade física intensa e exagerada, depressão, síndrome do pânico, 

comportamentos obsessivo-compulsivos, e visão distorcida do próprio corpo. 

 

Bulimia nervosa 
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É um distúrbio que se caracteriza por episódios decorrentes e incontroláveis de 

ingestão de alimentos em grandes quantidades, geralmente com alto teor calórico, 

para evitar ganha de peso muitos induzem o vômito, usam laxantes e diuréticos, jejum 

prolongado e prática exaustiva de atividade física. 

Nesse caso, não é a magreza que chama a atenção. Em geral são mulheres 

jovens que tem obsessão pelo corpo, seguem dietas rigorosas, de repente perde o 

controle e ingerem quantidade absurdas de alimentos, na grande maioria as 

escondidas.  

Depois sentem remorso ou culpa, e utilizam recursos para não engordar que 

podem provocar complicações no organismo. 

A principal diferença entre anoréxicos e bulímicos é o estado de caquexia 

(extrema desnutrição) a que podem chegar pacientes com anorexia. (VARELLA, 

2011) 

As causas dessa doença são as mesmas da anorexia.  

Os sintomas são a ingestão exagerada de alimentos sem ganho de peso, 

vômitos induzidos, uso indiscriminado de laxantes e diuréticos, dietas severas, 

distúrbios depressivos de ansiedade, comportamento obsessivo e compulsivo, 

automutilação, baixa autoestima e distorção da própria imagem. 
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CURIOSIDADES 

 

Um dos procedimentos que tem sido realizado bastante é a ninfoplastia, cirurgia 

intima que consiste na diminuição dos pequenos lábios vaginais. Os lábios vaginais 

têm função de direcionar o jato de urina durante a micção e proteger a vagina. A 

cirurgia é realizada em casos de incômodo estético ou devido a dores durante a 

relação sexual.  

 

 

Figura 18-Representação da Ninfoplastia 

 

Fonte: Dayclinic.med (2011) 

 

Criolipólise  

Tratamento estético que tem por objetivo eliminar gordura localizada. 

Desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados 

Unidos, a criolipólise é um procedimento que usa baixas temperaturas para acabar 

com a gordura localizada. Um aparelho é colocado na superfície da pele, e este 
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congela as células de gordura destruindo-as. O corpo acaba por si só entendendo que 

elas não fazem mais parte do organismo e as expelem naturalmente. O tratamento 

está sendo chamado de “nova lipoaspiração”, a única diferença é que não é um 

método cirúrgico.  

 

Figura 19- Procedimento de Criolipólise 

 

Fonte: Criolipólise-tratamento estético elimina gordura localizada (2013) 

 

Babies e Kens humanos 

 

A nova moda do século XXI é ter características e/ou ser exatamente como um 

boneco. Para adquirir a tão desejada fisionomia muitos passam por milhares de 

cirurgias plásticas, removem as costelas, modificam o nariz, modelam o corpo, 

adulteram o rosto, ou seja, transformam-se radicalmente.  
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Recentemente o modelo Celso Santebañes, o famoso Ken Humano, morre em 

Uberlândia, aos 20 anos de idade, ao passar vários procedimentos cirúrgicos acabou 

desenvolvendo câncer, e isso o trouxe a óbito.  

 

 

Figura 20- Modelo Celso Santebañes como Ken humano 

 

Fonte: Brasil.estadão 

 

 

 

 

Outras mulheres e homens também fizeram cirurgias para se 

assemelharem com a Barbie e o Ken, como: 
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Fonte: elhombre 2014) 

 

Figura 21-Anastasiya Shpagina 
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Fonte: veja.abril (2013) 

 

Figura 22- Ana Santos 
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Outros artistas também passaram dos limites, e o que era para melhorar a 

aparência estética acabou se transformando em esquisitice, como: 

 

 

 

 

Fonte: pinterest (2014) 

 

Figura 23- Justin Jedlica 
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Figura 24- Michel Jackson 

Fonte: oddculture (2009) 
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Fonte: extra.globo (2014) 

 

Figura 25- Michaela Romanini antes e depois 
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Figura 26- Amanda Lepore antes e depois 

Fonte: extra.globo (2014) 
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INFLUÊNCIAS DA MÍDIA 

 

A mídia cada vez mais se encontra presente no dia-a-dia das pessoas, 

exercendo influências nas mesmas, pois possuem grande poder de persuasão, 

convencimento, além de seduzir o público. Consequência do alto índice de audiência 

que recebem, os indivíduos acabam dedicando seu tempo em prol dos programas de 

televisão, rádio, revistas, ou ainda na internet.  

O público jovem feminino são as que mais sofrem devido as grandes 

interferências da mídia e de seus discursos, principalmente no que se refere ao ideal 

de corpo perfeito. Frequentemente observar-se nas novelas, revistas, a exposição 

excessiva de corpos esculturais os quais servem de “modelo” para as mulheres, 

principalmente.  

Indubitavelmente, a sociedade moderna valoriza a magreza e rejeita a 

obesidade, sendo a mídia o veículo primordial desses estereótipos de beleza. 

Entretanto, veiculam em seus comerciais produtos para o consumo do tipo “fast food” 

sendo uma bomba calórica e não oferecem nutrientes adequados para a saúde da 

população, contradizendo seus argumentos e estimulando a inadequação dos hábitos 

alimentares.  

Dessa maneira, os adolescentes tornam-se presas fáceis do conjunto de meios 

de comunicação. Um exemplo que reforça essa ideia são as revistas destinadas a 

esse público, com conteúdo que abordam termas de dietas milagrosas, dicas de como 

alcançar o tão almejado corpo ideal, depoimentos de celebridades sobre como 

conseguiram conquistar a boa forma, dentre outros.  

Portanto, na sociedade contemporânea a mídia desempenha papel 

fundamental na construção e desconstrução de ideais de um padrão de beleza pouco 

alcançável inserindo-os nas indústrias conduzindo a praticarem.  

  



66 
 

 
 

 

Conclusão 

Conclui-se que, os limites entre estética e saúde é um tema muito amplo que 

envolve uma série de fatores, fazendo com que cada vez mais indivíduos se sujeitem 

a procedimentos estéticos sem necessidade real e simplesmente para alimentar a 

indústria da beleza, vendem um padrão que para a maioria das pessoas é impossível 

de se alcançar. Na tentativa de conquistar o tão almejado “corpo perfeito” buscam 

exageradamente dietas, tratamentos, cirurgias, academias, anabolizantes, que 

prejudicam e muito a saúde, causando em alguns casos distúrbios alimentares 

podendo levar a morte, sempre noticiado com ênfase pela imprensa. Devemos 

começar a rever nossos conceitos de beleza, pois cada um tem que ser aceito do jeito 

que é, e simplesmente ser respeitado. 
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