
 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

BELEZA, ESTÉTICA E SAÚDE CAMINHAM JUNTOS 

 

 

Por: Denise de Souza de Campos 

 

 

 

 

Orientador 

Dr. Vilson de Carvalho 

 

 

 

Rio de Janeiro  

2009



 

 

UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

INSTITUTO A VEZ DO MESTRE 

 

 

 

 

 

BELEZA, ESTÉTICA E SAÚDE CAMINHAM JUNTOS 

 

 

 

 

Apresentação de monografia ao Instituto A Vez do 

Mestre – Universidade Candido Mendes como 

requisito parcial para obtenção do grau de 

especialista em docência do ensino superior. 

            Por: Denise de Souza de Campos 

 

 

Rio de Janeiro 

2009



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aos meus filhos, meu esposo, meus 

parentes e amigos pelo apoio em todos 

os momentos da vida. 

 

 



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dedico este trabalho monográfico a 

Deus e a todas as pessoas que me 

incentivaram a  realizar  meus sonhos. 

 

 

 

RESUMO 

 

                 Esta pesquisa discorre sobre beleza e estética com saúde e busca 

transformar o profissional de beleza em uma agente de saúde. É um alerta 



 

 

sobre patologias que surgem pelo excesso de vaidade, sobre produtos e 

tratamentos que prometem fazer milagres, e mostra a importância de equilibrar 

beleza e vaidade. O equilíbrio entre vaidade e saúde começa pela escolha de 

um profissional competente  para evitar as insatisfações futuras. Um  

profissional capacitado é aquele que está comprometido com a saúde, a auto  

estima e o bem estar do cliente. A atuação do tecnólogo em estética  em 

conjunto com outros profissionais de saúde  proporciona um trabalho completo 

na elevação da auto estima do cliente. O presente estudo visa mostrar a todos 

que o lerem a importância da saúde e a valorização da beleza única de cada 

ser humano. As pessoas não são iguais esteticamente, há diferentes tipos de 

pele, formato de rosto, formato de corpo, e para cada pessoa existe um 

tratamento e um medicamento diferente. O tecnólogo em estética com 

orientação médica torna-se um importante  agente de saúde que atua em prol 

do  bem estar do cliente. 

 



 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

              O estudo em questão trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório 

sem hipótese prévia. Para a realização desta pesquisa  foram utilizados livros, 

revistas, sites, artigos e apostilas que abordavam os seguintes assuntos: 

vaidade, saúde, auto-estima, estética. 
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INTRODUÇÃO 

 
            Este presente estudo tem como objetivo transformar o profissional de 

beleza e estética em agente da saúde.  A  beleza sempre foi valorizada 



 

 

entre os seres humanos, que dotados de vaidades e preocupações com a 

aparência, estão sempre em busca de transformações e tratamentos 

estéticos para elevar a auto-estima. 

     No primeiro capítulo abordo a associação entre saúde e estética, 

demonstrando que todo ser humano deve procurar aumentar sua auto-

estima  baseado nesses dois pilares. 

         Hoje temos uma enorme variedade de cosméticos que prometem fazer 

milagres, as pessoas estão consumindo compulsivamente e a mídia tem um 

exercido um  poder de influência muito grande nesse sentido, pois produz no 

inconsciente das pessoas um padrão de beleza inatingível. 

          Este mundo de padrões estéticos produz pessoas insatisfeitas consigo 

mesmas, estressadas, ansiosas e consumistas compulsivas. Há uma 

estatística  de que 98% das mulheres não se vêem belas (PIB), e até 

crianças e adolescentes são vítimas do padrão inatingível de beleza 

tornando-se doentes emocionais. 

         No segundo capítulo demonstro que todos possuem uma beleza física 

e psíquica particular e única e alerto sobre os riscos à saúde pelo excesso 

de vaidade, discorro sobre algumas doenças e algumas dicas para elevar a  
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auto-estima.  

       É importante termos uma auto-estima elevada pois sem a mesma os 

intelectuais tornam-se esteres, as celebridades perdem o brilho, os anônimos 

ficam invisíveis, as mulheres perdem a emoção e os jovens o encanto. 

         Diante do compromisso que temos com a nossa clientela de prestar 

um atendimento de qualidade, falamos da importância do tecnólogo 

supervisionando o salão de beleza, proporcionando confiança e segurança. 

    Muitas pessoas apresentam sequelas irreversíveis por falta de 

conhecimento do profissional de beleza que manipula produtos tóxicos sem 

equipamentos de proteção e sem considerar se o produto é registrado na 



 

 

Anvisa. Esse suposto descuido  pode levar muitas pessoas a morte, como 

exemplo temos a escova progressiva com formal. 

        No terceiro capítulo procuro analisar a atuação do tecnólogo  com 

outros profissionais de saúde dentro do salão de beleza, o cuidado  de criar 

uma ficha de anamnese e  através desta certificar de que o cliente é 

alérgico, diabético, os produtos usados anteriormente, além de chamar a 

atenção para a vaidade saudável e os riscos da vaidade excessiva. 

     O tecnólogo que trabalha com beleza e estética tem por objetivo 

incentivar o cliente a busca pela melhora da auto-estima, sempre de uma 

forma saudável. 
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CAPÍTULO I 

SAÚDE, BELEZA E ESTÉTICA 

 

             A Organização Mundial da Saúde afirma que saúde é o completo bem 

estar físico, mental e social e não a simples ausência da doença (DIMITROV, 

1996). De acordo com esta definição de saúde é possível que quase ninguém 

tenha uma saúde perfeita. Assim podemos considerar tal definição como meta 

a ser alcançada ou ainda a utopia que precisamos construir com muita luta.  

              A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de 

outros  agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. ( Constituição do Brasil, 1988, Art.196) 

         A saúde pública é o campo de conhecimento e atividade multi- 

profissional que tem por objetivo promover, proteger e recuperar a saúde das 

pessoas e da sociedade a partir de um diagnóstico e através de métodos de 



 

 

alcance coletivo, da mobilização, organização e participação ativa da 

sociedade e da organização dos recursos de saúde. 

          Atualmente temos alguns hospitais públicos que atendem cirurgias 

estéticas sem custo algum tipo mamoplastia e rinoplastia percebendo que se o 

paciente não esta satisfeito com alguma parte do corpo isto pode desencadear
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 uma serie de problemas de saúde. 

          O tecnólogo em estética deve estar preparado para atuar na recuperação 

deste paciente incentivando-o ao bem estar físico elevando a auto-estima e o 

equilíbrio psicofísico desse individuo; preparamos também a pele desse 

paciente para intervenção cirúrgica no pré-operatório fazemos peeling para 

afinar o estrato córneo proporcionando uma melhor cicatrização e no pós-

operatório trabalhamos com drenagem linfáticas  que diminuí os edemas 

melhora a circulação liberando as toxinas e proporcionando uma recuperação 

mais rápida. Ainda espera mudanças importantes no perfil do profissional de 

estética uma vez que este atua de forma relevante na área da saúde preventiva 

. O curso superior de tecnólogo prepara-o possibilitando a uma formação ampla 

permitindo -o a desempenhar com habilidades, o conhecimento técnico 

cientifico e capacidade intelectual reflexiva e critica o que torna possível a sua 

inserção nos espaços profissionais da área da saúde.       

        A tecnologia da estética facial, corporal e capilar é a arte do cuidar do 

outro deve ser feito de forma consciente, articulando os conhecimentos 

técnicos científicos adquiridos com a pratica. Saber ser analisando os saberes 

comprometidos com a capacidade de formação humana em sua formação ética 

e social, não sendo subordinado as leis do mercado, porém assumindo 

responsabilidades frente as tarefas complexas na área da saúde preventiva . 
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1.1. -  Procedimentos específicos para a proteção da saúde 
 

               Aos estabelecimentos que executam as atividades como salão de 

cabeleireiros, instituto de beleza e estética, podologias e estabelecimentos 

congeneres de interesse a saúde; não poderão funcionar sem o devido 

licenciamento junto ao orgão sanitário competente da prefeitura do Rio de 



 

 

janeiro; e obrigatório a adoção de procedimentos de limpeza e esterilização 

após cada uso dos utensílios ou instrumentais que entrarem em contato direto 

com o usuário, utilizados na pratica profissional em estabelecimento de estética 

e outros .   

         O procedimento de esterilização sera adotado para todos os 

instrumentais utilizados em manicures, pedicures podologia, estética ou 

qualquer outra atividade profissional onde haja riscos em potencial de de 

contaminação deste material por intermédios de secreções orgânicas e 

consequente potencialidade para o cruzamento de infecção por 

microorganismos patogênicos entre os clientes . 

          A esterilização dos instrumentais efetuar-se-á utilizando os 

equipamentos apropriados estufas ou autoclaves e obedecera rigorosamente 

ao roteiro descrito no aparelho. Os materiais que não apresentem riscos em 

potencial a saúde, deverão sofrer processo de higienização; hoje é usado em 

hospitais o ácido piracético , para este procedimento. 

              O roteiro de esterilização deve ser fixado em local visível no 

estabelecimento para efeito de permanente consulta dos profissionais e
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usuários, manter o contrato da prestação de serviços as manutenções 

periódicas e preventivas dos equipamentos, devidamente atualizados e 

acessível a equipe de fiscalização.  

          Os estabelecimentos que exercerem as atividades de depilação  

deveram manter cabines individuais exclusiva para esta finalidade, com espaço 

iluminação e ventilação adequada a pratica profissional e acomodação 

confortável do cliente; é expressamente proibido a reutilização de ceras para 

depilação ou qualquer outro produto químico empregado.   

                   Todos os estabelecimentos que executam atividades em que utilize 

qualquer pratica invasiva ou aplicação de produtos e métodos que possam 

causar repercussões sistêmicas no cliente e obrigatório a presença do médico 

responsável técnico, devidamente regularizado junto ao conselho regional de 

medicina do Rio de Janeiro. Atividades de podologia, drenagem linfática 

estimulação russa limpeza de pele pode ser executados por profissionais de 

estética sob orientação prescrição e supervisão médica.               

          

1.2. Estudo sobre as discromias 

 

          Beleza é a busca do equilíbrio a medicina e a tecnologia vem 

proporcionando um aumento da longevidade, fazendo com que a humanidade 

desfrute de mais tempo e qualidade de vida. Porém as marcas do 

envelhecimento são inevitáveis. Começamos a envelhecer desde que  
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nascemos e os efeitos do tempo são visíveis no corpo. Até aos 20 anos as 

modificações estão no desenvolvimentos e no crescimento e a partir daí o 

envelhecimento torna-se visível na pele. Temos dois tipos de envelhecimento o 

intrínseco e o extrínseco. 

          O intrínseco é geneticamente programado, levando as modificações no 



 

 

tecido  no colágeno e elastina; a perda do tônus e a elasticidade da pele; a 

intensidade é diferente para cada pessoa devido a genética. Os primeiros 

sinais de envelhecimento é associado a hábitos de vida, uso de bebidas 

alcoólicas ,tabagismo e exposição solar; o fotoenvelhecimento interage com o 

envelhecimento cronológico acelerando sua evolução e é responsável pela 

maior parte das alterações na pele envelhecida, como as discromias, dilatação 

de vasos sanguíneos e rugas. 

           As rugas são alterações moleculares que ocorrem na estrutura da pele 

pelos danos causados pelas fibras de colágeno e elastina; e da ação ultra 

violeta dos raios solares. Procurar minimizar os efeitos externos do 

envelhecimento é função da estética oferecendo a possibilidade de manter 

aparência sempre saudável. 

           Segundo a Doutora Lêda Villas Bôas membro da Sociedade Brasileira 

de Medicina Estética o envelhecimento feminino tem como efeito a redução da 

produção do hormônio estrógeno pelos ovários que ocorre na fase da 

menopausa; o fim da vida reprodutiva e essa mudança afeta o seu bem-estar. 

No século XVII apenas 28% das mulheres chegavam a menopausa , hoje 95%  
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chegam sendo que 50% dessas ultrapassam os 75 anos de idade .Isso deve-

se as mudanças com grande impacto na qualidade de vida. E 

consequentemente  a   grande  procura pelos tratamentos de beleza para 

chegar a esta idade com a pele mais bonita,                   
por isso vamos falar sobre as discromias que tem atingido muitas pessoas pela 

exposição solar:                   

-Discromias: alterações na coloração normal da pele , pode ser do tipo 

acromia,  hipocromia ou hipercromia .  

-Acromia: ausência na produção de melanina , um exemplo clássico é o 

albinismo. 

-Hipocromia: deficiência na produção de melanina, o melanócito produz 



 

 

melanina de forma insuficiente levando ao surgimento de lesões mais claras 

que a tonalidade da pele , como exemplo podemos citar o vitiligo e as 

pitiríases.   

-Melanina : pigmento que dá cor a pele, cabelos olhos, cílios e afins essa 

melanina é produzida em celulas da camada basal chamada de melanócitos 

neles existem as organelas melanossomas que são transportadas pelos 

dendritos melanocíticos até nossa superfície cutânea , e dentro desse processo 

ocorre um outro processo que é a síntese de melanina ou melanogênese.  A 

melanina se forma a partir de um aminoácido chamado tirosina na presença da 

enzima tirosinase; esta enzima através de um processo de oxidação fabrica 

uma substancia chamada DOPA, transformando a através de um processo de  
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de hidrogenação em dopamina, que depois de algumas reações intermediarias 

formam as melaninas do tipo feomelanina que dá origem a cor branca e a 

eumelanina que dá origem a cor escura. Quem possui mais eumelanina é mais 

escuro e quem possui mais feomelanina é mais claro; o percentual de cada tipo 

de melanina que a pele produzirá é uma questão de genética .    

    - Hipercromia excesso na produção de melanina , o melanócito produz mais 

melanina que deveria o que leva ao surgimento de lesões mais escuras que a 

tonalidade da pele. 

   - Melasmas- lesões castanhas na face , geralmente aparecem em gestantes 

e está relacionado ao uso de algum contraceptivo ou problemas no ovario ,que 

se intensifica com a exposição solar. 

    @ Melanosi solar ou manchas senis – surgem mais ou menos após os 40 anos, 

no dorso das mãos ,antebraço e face e é de difícil tratamento . 

   -Efélides ou sardas – é de caráter hereditário; devem ser tratados pois com o 

passar dos anos  podem ser transformar em manchas senis ou pior.;estudos 

que o individuo com efélides  tem maior propensão a desenvolver o câncer de 

pele .   



 

 

     - Fitofotomelanosis – formada pelo contato  direto com substâncias citricas 

sobre a pele e subsequente exposição a radiação, formando manchas marrons, 

vulgarmente chamada de “mancha de limão”. 

     -  A hipercromia pós-inflamatória ocorre após processo inflamatório como 

acne ou picada de insetos e é mais frequente em peles morenas e negras. 

           16 

  Os principais fatores das lesões citadas são as deficiências endócrinas, 

alterações hormonais, determinadas mediações, distúrbios psico-emocionais, 

supressão imunológica e excesso de exposição solar. 

            É importante identificar os fatores para que o tratamento seja elaborado 

de forma correta e funcione. O exame clínico detecta a profundidade do 

depósito de pigmento que pode ser epidérmico (superficial) ou dérmico ( 

profundo). 

            Uma boa ferramenta utilizada para diagnosticar lesões na pele  é a “ 

lâmpada de Wood” que com sua luz ultravioleta mostrará o grau de 

profundidade  da  lesão.1 A anamnese e os exames histopatológicos fazem 

parte dos exames clínicos, mas apenas o médico pode solicitar os exames 

histopatológicos. Como opções cosmetológicas para compor o tratamento anti- 

hipercromias citamos a hidroquinona, ácido fítico, ácido kojico, vitamina c, 

amidroxy, ácido mandélico, idebenona e fotoproteção. Os percentuais indicado 

em cada rótulo é  prescrito pelo médico dermatologista. 

                 

1.3 Definição de estética 

 

           A estética é um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da 

natureza, do belo, dos fundamentos da arte e do julgamento e percepção do 

que é considerado belo. Estética é a harmonia da silhueta entre a beleza e a  

                                                 
1 A  Lâmpada de Wood realça a hipercromia epidérmica e a máscara dérmica auxiliando no diagnóstico 

da lesão.  
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saúde, é a produção das emoções pelos fenômenos estéticos, porem o medo 

de não corresponder os ideais de beleza imposto pela moldura dominante faz 

com que muita gente passe até 12 horas em academias de ginasticas, o corpo 

mais que um meio de expressão, passou a ser objeto de poder. A mídia 

promove o culto ao corpo com diversas finalidades e, existem aqueles que 

buscam na beleza física, a plataforma para uma vida bem sucedida 

profissionalmente e efetivamente. Se a imagem idealizada pelo social é da 

pessoa magra, para alcançar a forma idealizada as pessoas recorrem a 

inúmeros artifícios: dietas drásticas  implantes de cabelos enxertos de silicones 

,lipoescultura  em fornos quentíssimos; e tudo que possam fazer com que 

sintam-se em destaque na sociedade, ainda que coloquem a vida em risco. 

              No mundo onde predominam os valores transitórios, a aparência física 

conta muito. E os mais esbeltos são os eleitos. Na sociedade utilitarista, o ser 

humano é avaliado segundo uma estética associada a conceitos morais e 

intelectuais. Há certa tendência do imaginário coletivo de significar beleza 

corporal, como sendo bondade, inteligencia e poder de sedução. Assim 

aqueles cujos corpos se amolda aos padrões propostos em geral por homens 

homossexuais, tem mais  oportunidades e maior aceitação dos demais. As 

pessoas para as quais as lentes da camaras estão focadas é aquela que 

reproduz o modelo dos estilistas da época. Neste contexto estético, sobra 

pouco lugar para a ética humanista. Estar um pouco fora do peso padrão pode 

fazer muita gente perder o sono .            

        17 

         A cultura hedonista da ênfase ao prazer sensualizado e o corpo é o 

objeto de prazer mais desejado. A busca do corpo perfeito torna-se obsessão 

para muitos, o sentido da vida fica ,para os aficionados ao culto ao corpo 

restrito a manutenção cuidadosa do corpo, supervalorizam o veículo de 

expressão, o meio de manifestação e se esquecem da consciência ou ignoram 



 

 

totalmente. Vivem na periferia de si mesmos escravizados a ditadura da moda. 

A competição presente nas instituições incentiva a beleza e a eterna juventude. 

               O ser humano mais imaturo deixa se pressionar pela filosofia de que 

a beleza física é fundamental e olvida o que há de mais importante em si 

mesmo: sua espiritualidade, a imagem corporal é um fator importante na 

identidade pessoal e nos relacionamentos, no entanto o ser cosméticos, 

importa mais  que o ser estético do ponto de vista consciencial, a busca da 

imagem idealizada é no intimo, a busca do bem estar e da pacificação que se 

desvirtuam para satisfazer os desejos do ego, comprometidos em satisfazer 

mais as leis da molduras do que a si mesmo. Assim ao invés do corpo servir 

como meio de rico aprendizado rumo a transcendência, transforma em camisa 

de força da consciência. 

   A busca pelo corpo perfeito exige cautela, a necessidade  de exibir o 

corpo ditado pela modo leva muitas pessoas a ignorar a verdadeira definição 

do que é um corpo saudável. Não são poucos os que confundem estética com 

saúde. 

  A maior parte das revistas destinada a mulher, faz uma verdadeira  
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apologia a magreza,  inacessível  para a maioria da população. Ignora-se , por 

exemplo, que nem sempre o peso nominal na balança significa ser magro. 

 Muitas pessoas, induzidas por propagandas enganosas e bem 

elaboradas, fazem uso de produtos suspeitos colocando em risco a própria 

saúde. Uma dieta radical pode levar a perda de peso exagerada e a perda de 

massa magra. Ser exageradamente magro pode ser tão ruim para a saúde 

quanto ser obeso. 

   A preocupação com o peso ideal, determinado em tabelas diversas, é 

notório em boa parcela da população, muitos não percebem que mais 

importante do que estar acima ou abaixo do peso é ser uma pessoa 

fisicamente ativa e sem problemas de saúde. 



 

 

             O melhor para quem está acima do peso é fazer reeducação alimentar, 

acompanhada pela prática de exercícios físicos. O exercício físico pode ser 

feita de acordo com a preferência da pessoa, para que possa tornar-se um 

hábito, e deve ser sempre orientado por profissionais de saúde. 
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Capítulo II 

VAIDADE 

 

                   

                 Vaidade vem do latim vanitate, e é classificada no dicionário como 

qualidade doque é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro, desejo moderado 

em atrair a atenção. A vaidade nos dá pouco, uma ilusão transitória que aos 

poucos esvai-se, embora anteriormente atinja seus propósitos. 

                  No sentido moderado a vaidade é satisfatória, eleva a auto-estima. 

È natural o ser humano buscar um reconhecimento de si, do seu corpo, a 

vaidade manifesta-se como amor próprio. 

           Qualquer imposição de um padrão de beleza estereotipado para 

alicerçar a auto-estima e o prazer diante da auto-imagem, produz um desastre 

no inconsciente, um grave adoecimento emocional. Porém prazerosas rotinas 

de vaidade moderada faz bem para o corpo e para a mente.  

                   A vaidade da mulher não deve ser abolida, mas refinada e lapidada 

como um diamante. 



 

 

 

2.1 Vaidade excessiva 

 

                    O padrão inatingível de beleza amplamente difundido na televisão,
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revistas, cinemas, desfiles de moda e comerciais penetrou no inconsciente 

coletivo das pessoas e as aprisionou num único lugar em que não é admissível 

ser  prisioneiros dentro de si mesmas. 

                Temos visto jovens modelos que apesar de supervalorizadas, odeiam 

seus corpos e pensam em desistir da vida, pessoas brilhantes e de grande 

qualidade humana  que não querem frequentar lugares públicos  por se 

sentirem excluídas e rejeitadas por causa da anatomia do seu corpo. Muitas 

mulheres, portadoras de anorexia nervosa,  que  controlam os alimentos que 

ingerem para não engordar, sabemos que dezenas de milhões de pessoas nas 

sociedades abastadas que, apesar de terem uma mesa farta, estão morrendo 

de fome, pois bloquearam o apetite devido a intensa rejeição por sua alto 

imagem.  

         Essa ditadura assassina a alta estima, asfixias em prazer de   

viver,produz uma guerra com o espelho e gera uma rejeição profunda. 

Inúmeras jovens japonesas repudiam seus traços orientais, mulheres chinesas 

querem a silhueta das mulheres ocidentais. Diversas mulheres querem ter a 

beleza incomum e os corpos magérrimos das adolescentes das passarelas 

quer em muitos casos são desnutridas e infelizes com a própria imagem. 

Crianças e adolescentes tem sido vitimas dessa ditadura da beleza, com 

vergonha de sua imagem, angustiados, consomem cada vez mais produtos em 

busca de fagulhas superficiais de prazer e que a cada segundo destrói a 

infância de uma criança no mundo e acaba com  os sonhos de  adolescentes  
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impulsionados pelos rígidos e equivocados padrões de beleza. Como exemplo 

dessa busca por um corpo perfeito encontra-se  duas doenças características 

de distorção da auto- imagem e que tem deixado alguns homens e mulheres 

cada vez mais magros ou extremamente musculosos, a anorexia e a vigorexia 

respectivamente. 



 

 

 

2.2. Os riscos para a saúde. 

 

             A excessiva valorização da estética pela sociedade moderna tem feitos 

suas vitimas entre  mulheres e também entre os homens, mais vaidosos do que 

antes, eles tem protagonizado a obsessão pelo corpo perfeito e que levam a 

distorção da alto imagem, desencadeando patologias diversas pelo excesso de 

tempos nas academias, além do uso de anabolizantes que tem causados tanto 

mau a saúde. 

           Os anabolizantes são substâncias sintéticas relacionadas ao hormônio 

masculinos testosterona, refere-se aos efeitos na construção da massa 

muscular. Os atletas que buscam essa droga para o melhor desempenho nas 

atividades físicas ou por pura vaidade se arriscam, pois as mesmas drogas que 

fortalecem e embelezam são as mesmas que matam. 

          Os esteróides dos anabolizantes refere-se a uma classe de drogas que 

podem ser legalmente prescritas para tratar algumas condições médicas. 

          Os efeitos agudos dos esteróides e anabolizantes no cérebro são bem  
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diferentes do abuso de outras drogas. A principal diferença é que os esteróides 

,anabolizantes não produzem euforia, ou seja, não engatilham a elevação 

rápida do neurotransmissor dopamina. Porém o uso ao longo prazo pode ter 

impacto em substancias químicas do cérebro afetando o humor, o 

comportamento, ciume patológico, manias excessivas e irritabilidade estremas. 

                 O uso dessas substancias sintéticas pode causar dano ao figado, 

retenção de fluídos, pressão arterial elevada, elevação do colesterol ruim (EDL) 

e diminuição do colesterol bom (HDL), insuficiência renal, acne severa e 

tremores. 

           Nos homens ocorrem a diminuição dos testículos, redução da 

quantidade de espermas, infertilidades, calvície, desenvolvimentos dos seios e 



 

 

riscos de câncer de próstata. Nas mulheres há o crescimento de pêlo facial, 

calvície de padrão masculinos alteração ou interrupção do ciclo menstrual, 

crescimento do clitóris e a voz fica grossa. Em adolescentes o crescimento é 

interrompido devido a maturação e aceleração das mudanças na puberdade. 

                 A escova progressiva outro método, atualmente muito utilizado por 

mulheres que desejam um alisamento perfeito e de efeito natural do cabelo é 

também um grande inimigo da saúde. 

                Esta técnica que utiliza formal não tem aprovação da Anvisa, pois 

não tem controle sobre as concentrações utilizadas pelos fornecedores dos 

produtos. Em função disso não há concentração de segurança estipulada para 

esse método e como não é regulamentado os produtos vendidos podem estar  
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misturados a outros componentes. 

            Por ter ph alto o alisamento progressivo, desengordura a pele, 

causando irritação no couro cabeludo com decorrente vermelhidão e 

descamação, formol é um perigo para saúde, tanto de quem aplica quanto a 

quem se sujeita ao alisamento. O formol causa, ainda, irritação severa nos 

olhos, a inalação frequente pode causar intoxicação aguda com edema 

pulmonar, o que propicia dificuldade de respirar, seguido de parada cardio-

respiratória, bronquite, pneumonia, rinite e resultar em má formação fetal. Por 

ser teratogênico o contato frequente causa dermatite, debilitação da visão e 

aumento do fígado. 

          O bronzeamento  é uma reação de defesa do organismo contra a 

agressão provocada pela radiação e nada há de saudável nisso, a maior parte 

dos dermatologistas recomendam cautela durante a exposição solar e estão 

preocupados com as ações nocivas do raio ultravioleta. 

                Pelo excesso de vaidade os adeptos do bronzeamento renderam-se 

a técnica do bronzeamento artificial como uma maneira de conquistar uma cor 

uniforme e invejável, pois bronzeando a pele aos poucos e artificialmente 



 

 

adquire-se uma pele bronzeada gradativamente, além de não se queimar e 

descamar a pele.  

             Porém segundo os médicos os raios violetas emitidos por estas 

cabines podem provocar câncer e acelerar o envelhecimento das células, 

aumentando o risco de câncer de pele. Os efeitos nocivos dos raios ultravioleta  
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A e B (UVA e UVB) não são visíveis imediatamente, mas os danos da 

irradiação são cumulativos e podem dar os primeiros sinais dez anos  depois 

ou mais.  

 

2.3.  Dicas para elevar a auto-estima: equilíbrio entre saúde e vaidade 

  

            Atualmente  temos visto a preocupação com a beleza, com manter a 

juventude só tem aumentado, abrindo espaço para que se discuta os limites da 

vaidade. Há quem se preocupe tanto com a aparência que acaba esquecendo 

de viver a vida de forma saudável. 

            A busca pelo corpo perfeito tem levado muitos a vaidade excessiva o 

que acarreta diversos problemas de saúde e estéticos também, observamos 

pessoas transfiguradas pelas cirurgias plásticas excessivas ou pelo uso 

abusivo de produtos de beleza.  

            É  importante cuidar da saúde, alimentar-se bem, manter-se no peso 

ideal, praticar uma atividade física,  ir regularmente ao médico  são atitudes 

que proporcionam o bem estar do corpo e da alma e com certeza embelezam. 

             A  vaidade  excessiva e consumismo caminham juntos, e é preciso 

estar atento para essa combinação desastrosa que pode fazer mal à saúde. 

Cuidar bem do próprio corpo é essencial, mas tudo sem exageros. 

           O segredo da real beleza é ter bom humor, alto astral e cuidar do corpo 

de maneira saudável. 
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            Para conseguir alguns resultados expressivos no cuidado com a pele, 

por exemplo, pode-se seguir algumas dicas como:  

− Umedecer uma esponja com água e passar no rosto antes de aplicar base 

ou corretivo para uma pele mais fina e natural. 

− Aumentar os lábios – contorne o desenho da boca com um lápis-batom, não 

ultrapassando a linha natural dos  lábios, preencha a área com esse mesmo 

lápis e passe um pouco de gloss no meio dos lábios. 

− Passe uma sombra mais clara na parte interna dos olhos para ganhar 

luminosidade no olhar. 

− Faça esfoliação semanalmente para eliminar células mortas, remover 

impurezas e deixar a pele lisa e luminosa. 

− Ingestão de frutas e peixes como o salmão que dá firmeza a pele. 

− É importante manter a pele sempre limpa e utilizar cremes e filtro solar 

adequados para cada tipo de pele. 

 

           Os cuidados com a aparência são necessários para o bem estar e para 

elevar a auto-estima, claro que com a devida moderação. Afinal beleza estética 

e saúde devem andar juntas. 
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CAPÍTULO III  

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO TECNÓLOGO EM 

ESTÉTICA  COM  OUTROS  PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE. 

 



 

 

            A união do tecnólogo em estética com outros profissionais de saúde 

visa proporcionar  ao cliente um tratamento estético mais satisfatório. Quando 

duas ou três pessoas pensam em conjunto em prol de um mesmo fim 

conseguem construir soluções efetivas. O cliente que procura profissionais 

competentes e comprometidos com a beleza e com a saúde alcança resultados 

melhores que aumentam a auto-estima de forma saudável. 

 

 

3.1. A atuação do tecnólogo de estética com o médico no pré e pós-

operatório de cirurgia plástica. 

   

             Os sonhos podem se tornar realidade graças aos avanços tecnológicos 

da cirurgia plástica, que oferece as pessoas uma opção de cuidado da imagem 

que  pode transcender em um aumento da segurança e da auto-estima. A 

ciência tornou possível alcançar resultados estéticos com êxito  na
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remodelação facial e corporal. Temos ao nosso alcance sofisticados liftings e 

cirurgias faciais, corporais,  lipoaspiração, aumento, reduções e reconstruções 

mamárias, pós mastectomia e uma variedades  de serviços médico-estético 

reconhecidamente rápidos. 

                O paciente submetido a uma cirurgia plástica precisa ser preparado 

psico e fisicamente antes da cirurgia, mas há os efeitos posteriores e é preciso 

preparar o paciente para estes efeitos.  

                 O  Paciente espera além dos bons resultados um efeito duradouro e 

é aqui que o tecnólogo em estética deve atuar, tratando a pele e os tecidos, 

que junto com a ajuda dos cosméticos e equipamentos asseguram uma 

intervenção gratificante. 

               O fator multidisciplinar nos cuidados do cliente é a  verdadeira 

garantia de qualidade nos resultados, tanto da medicina estética, como em 

qualquer outra disciplina. Assim como o médico se especializa para poder 

realizar as cirurgias estéticas, os profissionais de estética devem estar 

formados como profissionais na  especialidade requerida para oferecer 

cuidados na atenção integral do paciente em seu pré e pós-operatório de 

cirurgia estética. 

                  É um esforço duplo para o esteticista e uma abertura dos médicos 

para encaminhar seus pacientes para esses profissionais. Além do esteticista 

adquirir experiência em cuidar da pele e dos tecidos antes e depois de 

qualquer  cirurgia ele ajuda a diminuir a ansiedade, assessora os cuidados  
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estéticos prévios e posteriores, e junto aos equipamentos utilizados é capaz de 

favorecer uma rápida recuperação e melhora da área onde ocorreu a 

intervenção. 

                A parceria entre o cirurgião plástico e o esteticista está cada vez mais 

consolidado, principalmente nos pós operatório imediato. O trabalho de um 



 

 

completa com o do outro num esforço conjunto entre as duas especialidades 

para obtenção de melhores resultados no pré e pós -operatório. 

          Esta união favorece a obtenção de resultados mais satisfatórios e 

duradouros com os pacientes submetidos a lipoescultura, lipoaspiração, 

mamoplastia, dermolipectomia, lifting facial, blefaroplastia. 

              Nestes procedimentos os resultados surgem num intervalo muito curto 

de tempo, quando acompanhado de bons tratamentos pré e pós-operatório no 

qual o tecnólogo tem um papel importante , pois precisa saber as tecnicas 

especificas tais como drenagem linfática, conhecimento dos recursos 

eletroterápicos  e cosmetologia. 

            Para conseguir os resultados esperados de uma cirurgia plástica é 

preciso respeitar 3 momentos importantes: antes, durante e depois da 

operação. Porém é no pós-operatório que o paciente vive o seu momento mais 

delicado, quando suas formas estão distorcidas e ainda não houve tempo para 

resgatar a auto-estima  e as dores estão presentes. 

                O profissional de estética tem o papel fundamental no pós-operatório, 

atuando na aceleração do processo de recuperação do paciente. São objetivos  
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do pré-operatório:  orientações a fumantes; orientações gerais sobre o pós-

operatório; avaliação postural para detectar alterações; excitar o sistema 

linfático; relaxamento do paciente. E são objetivos do pós-operatório: 

manutenção da postura corporal; prevenir alterações de sensibilidades e 

miolgias; prevenir e diminuir as fibroses; diminuir edemas e hematomas; 

minimizar as tensões emocionais. 

                        A lipoaspiração é um recurso utilizado dentro da cirurgia plástica 

com finalidade de retirar os acúmulos de tecido gorduroso, localizado em 

regiões que não podem ser resultados são satisfatórios é de fácil execução, é 

excelente para modelagem corporal, e é indicado para tirar gordura em  

pacientes não obesos e que não apresentem hipotomia dérmica, pois a pele 



 

 

precisa ter uma boa textura e elasticidade que permitam prever sua capacidade 

de reacomodação sobre o novo contorno. 

                  Quando a lipoaspiração é bem indicada os resultados são 

gratificantes para o paciente. As cicatrizes são mínimas e se localizam em 

áreas escondidas e bem dissimuladas, em geral ficam imperceptíveis. 

                    As áreas geralmente submetidas a esse procedimento são: 

braços, tórax, abdômen flancos, glúteos, interno de coxas e culote. 

                    Recursos estéticos que favorece o ato cirúrgico ( pré-operatório) - -   

Drenagem linfática manual, eletrônica ou pressoterápica: 

− desinfiltrar  o líquido intersticial; 

− eliminação de toxinas; 
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− melhora da circulação venosa e arterial; 

− Ultra-som : 

– lipólise da gordura túrgida, facilitando o momento cirúrgico e diminuindo o 

traumatismo. 

− Eletro-estimulação muscular: 

 – definir a musculatura para facilitar a tramitação da canela e deslocamento 

dermo-vascular. 

 - dermotonificação e aumento da vascularização e desfibrosar a pele ( 

facilitar o ato cirúrgico). 

− Peeling ultrassônico: 

  - é uma sistema destinado a realizar tratamentos cutâneos, eleiminando as 

camadas superficiais da epiderme, proporcionando maior elasticidade e 

luminosidade a pele, assim como o aumentoda circulação sanguínea, 

hidratação e melhora do tônus dérmico, 

− Microcorrente: 

  - aumenta o estado vibratório da membrana do fibroblasto. 

  - aumenta a produção de ATP de 300 a 500% e aumenta a síntese 



 

 

protéica e a captação do oxigênio local. 

− Eletroporação: 

 - veiculação transdérmica de ativos para o interior da pele e aumenta em 

400 vezes a permeabilidade da membrana celular. 
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Procedimentos estéticos pós-operatório: 

− Drenagem linfática: acelerar o processo de absorção dos hematomas, 

edemas e esquimoses (15 dias após a cirurgia). 

− Vacuoterapia: aplicar 20 dias após a cirugia. 

− Microcorrente: após 5 dias, frequência 100 a 400Hz, próximo a cicatriz, 

tempo da sessão 15 minutos, promove a cicatrização, retarda o crescimento 

de bactérias e diminui a dor.  

− Ultra-som: após 72 horas pós lipoaspiração, tempo da sessão 20 minutos, 

aplicado na região onde há presença de fibroses e aderências, na função 

pulsado. 

 

      O tratamento estético para lipoaspiração, por exemplo, atua auxiliando para 

que os edemas não regressem, trabalha os hematomas, obtém a uniformidade 

da pele, diminui a dor e diminui a fibrose na área aspirada. 

      Constata-se que os procedimentos estéticos pré e pós-operatório cirúrgico  

atuam para um melhor resultado e saúde do cliente. 

   

 

3.2 O tecnólogo e o fisioterapeuta na drenagem linfática 

 

 Quando ocorre uma invasão ao  organismo o sistema linfático desempenhará 

suas funções defensivas e imunológicas. Na primeira função há a fagocitose do  
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invasor, realizada pelos linfósitos. Na segunda etapa irá acontecer a produção 

de linfócitos e promoverá sua migração a região afetada, sendo assim 

responsável pela identificação do invasor e pela criação de anticorpos. 

             Se ocorres uma situação anormal, por exemplo uma formação 

excessiva de líquido intestinal, o sistema linfático responderá dentro dos limites 

fisiológicos, visando o retorno desse excesso de fluidos para a circulação 

sanguínea. Em casos de agressão há a resposta inflamatória que se traduz por 

um aumento de fluido filtrado pelos capilares arteriais para o interstício. Este 

fluido rico em proteínas é denominado exsudato inflamatório. Em consequência 

disso, há um aumento local da absorção e fluxo linfático, a linfa apresentará 

uma concentração protéica maior que o normal e haverá um aumento do 

número de leucócitos. 

              Trabalhar manualmente exige tempo e paciência, mas os resultados 

são surpreendentes e a cada dia a evolução torna-se clara. 

              Inicia-se o deslizamento superficial com a região polmar totalmente 

acoplada a pele para sentir onde deve-se dar mais ênfase  pode se utilizar óleo 

de amêndoas ou creme próprio para o deslizamento das mãos com mais 

facilidades, o paciente precisa estar confortavelmente posicionado em posição 

de drenagem. 

           A pressão com as digitais dos dedos devem realizar movimentos 

circulares onde aparecem os nódulos (linfócitos agrupados). 

              O deslocamento com técnica de amassamento em áreas onde existem  
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vários contornos, como por exemplo no abdômen, na coxa, na perna, na região 

glútea, no membro superior em casos de mastectomia total ou parcial. 

                 As principais técnicas de  massagem são: 

− círculos com os dedos:  movimentos  circulares com os dedos, levemente 

ritmado. 

−     Círculos com o polegar : a pressão é maior. 



 

 

− Combinando os dedos com o polegar é uma união que favorece a 

circulação, pode-se realizar fricção e amassamento na pele do paciente. 

− Pressão em bracelete: usa-se as duas mãos para envolver o segmento é 

demasiado sempre no sentido da drenagem produzindo uma pressão inicial, 

termina a sessão sempre com o deslizamento superficial. 

 

3.3. O tecnólogo em estética e o nutricionista 

 

        Com essa dupla é possível retardar o envelhecimento e melhorar a 

auto-estima através de intervenções específicas e personalizadas a cada 

tipo de pele, cabelo e composição corporal. 

     Os avanços da medicina estética e da cosmética no Brasil são 

estrondosos e esses recursos estão aí cada vez mais disponíveis a 

população. Cada pessoa pode  e deve ser bonito com a idade que tem. 

          A ciência nos prova a cada dia que é possível atuar positivamente  na 

idade biológica pela escolha de um estudo de vida saudável, atividade física  
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moderada, alimentação balanceada, vida  social saudável e 

relacionamentos prazerosos e gratificantes. 

           Cuidados com alimentação: 

          Todo alimento ingerido é degradado em partículas (nutrientes) e levado 

para todas as células do corpo através da corrente   sanguínea. 

          Os alimentos depois de digeridos podem dar origem a alcalis ou ao 

ácido. O ph do sangue na faixa de 7,35 a 7,40  indica alcalinidade e é nessa 

faixa que ele é ideal para manter a sua função equilibrada (transporte de 

nutrientes). Qualquer mudança a mais para a alcalinidade ou acidez afeta o 

metabolismo e o funcionamento do organismo. 

            Conclui-se    que os alimentos consumidos contribuem para manter 

a alcalinidade do sangue, o organismo desempenhará perfeitamente suas 



 

 

funções, entregar os nutrientes para todas as células sem acarretar 

desequilíbrio no metabolismo, e se os alimentos consumidos contribuírem 

para acidificar o sangue haverá necessidade de adaptação para cumprir 

sua função, essa adaptação é chamada de homeostase, exige maior gasto 

de energia pelo organismo, altera o metabolismo e gera o stress.   

            Para contribuir com a saúde estética é recomendável consumir 70% 

de alimentos alcalinizantes e 30% alimentos acidificante aproximadamente. 

       Os  alimentos alcalinizantes são ricos em vitaminas, minerais e 

compostos bioativos com ação antioxidante que   previne o câncer. Os 

alimentos alcalinizantes são  vegetais em geral, frutas secas oleaginosas,  
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nozes, leite, iogurte desnatado e queijos magros.    

           Os alimentos acidificantes são: pão branco, carne, ovos, alimentos 

gordurosos, açúcar, bebida alcoólica, café, refrigerantes, doces, sorvetes e 

enlatados. 

             A beleza da pele  está no que se consome e para mantê-la saudável é 

importante uma alimentação rica em vitaminas, proteínas, minerais, gordura 

saudável, fibras solúveis e bastante água. 

                 São auxiliadores da beleza e da saúde: 

− Vitamina A ( gema de ovo, fígado, leite e derivados): antioxidante, restaura 

e constrói tecidos, auxilia no tratamento de abcessos, furúnculos, acne e 

queda de cabelo; 

− Betacarotemo (abóbora, agrão, brócolis, cenoura, couve,etc): é o precurssor 

da vitamina A e tem as mesmas funções que esta. 

− Vitamina C ( abacaxi, acerola, cajú, goiaba, limão, laranja): protege a pele 

da ação dos raios ultravioleta, preserva a estrutura dos fibroblastos. 

− Vitamina E (abacate, avelã, azeite de oliva, castanha, repolho): anti-radicais 

livres e previne o envelhecimento. 

− Magnésio (leguminosas, milho, cenoura): melhora a troca entre as células, 



 

 

atua na formação do tecido, participa da contração e relaxamento muscular. 

− Omega 3 ( salmão, bacalhau, sardinha, atum e semente de linhaça): 

melhora as reações inflamatórias e protege os vasos sanguíneos. 
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           Receita anti-envelhecimento: equilibre os ingredientes acima citados, 

junte doses de sono, atividade física moderada, respiração completa e 

contato com a natureza. Faça destas atitudes uma rotina de via saudável.                 
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CONCLUSÃO 

 

  O presente estudo procurou mostrar que a busca pelos padrões de beleza 

imposto a sociedade pela mídia, tem causado grandes traumas e doenças 

emocionais nas pessoas. 

     A incidência de adolescentes, modelos que são vítimas de bulimia, anorexia 

e vigorexia  está no limite. Os alertas relatados neste estudo intentam despertar 

o equilíbrio na busca pela beleza, e a procura pelo tecnólogo de beleza e 

estética e imagem pessoal que é um orientador da beleza.  

       É importante que se busque um estabelecimento e profissionais 

competentes que possibilite a realização do tratamento específico  que vise o 

bem estar do cliente. 

              São muitos os relatos de insucesso em algumas cirurgias e 

tratamentos estéticos, por isso é importante que o trabalho conjunto entre os 

diversos profissionais de saúde e o tecnólogo em estética. A atuação conjunta 

de bons profissionais proporciona a satisfação e a saúde do cliente. 
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ANEXO 1 

 

ANAMNESE 

 

Nome: 

Endereço: 

Telefones: 

Data de nascimento: 

1. O que incomoda no seu corpo; 

   (  ) celulites    (  ) gordura localizada   (  ) estrias    (  )foliculite    (  ) cicatrizes 

                   (  ) ressecamento de pele  (  ) inchaços  (  ) nódulos 

 

2. Está disposta a realizar tratamento nas seguintes áreas do corpo; 

(  )abdome  (  ) coxas (  )laterais  (  ) costas (  ) glúteos (  ) braços 

3. Faz algum tratamento hoje; 

(  ) medicamentoso  (  ) atividade física  (  )  reeducação alimentar  

 (  ) estético 

4. Faz quantas refeições por dia; 

(  ) 6  (  ) 4  (  )3  (  )2  (  ) outros 

5. Bebe normalmente por dia; 

(  ) água  (  ) refrigerantes (  )álcool  (  )sucos  (  ) outros 

especifique a quantidade 

38 

6. Entre as patologias abaixo quais acometem você; 

(  ) stress  (  ) dores de cabeça  (  ) prisão de ventre  (  ) cólicas   

 (  ) tristeza (  ) insônia   (  ) sonolência  (  ) falta de apetite (  ) 

irritabilidade   

7. Você se considera uma pessoa; 



 

 

(  ) feliz e realizada  (  ) saudável  (  ) instável de humor  (  ) harmoniosa 

e tranquila  (  ) agitada e cheia de compromissos 

8. Suas medidas são; 

Abdome 

Supra-umbilical 

Umbilical 

Infra-umbilical 

Quadril 

Coxa   D            E 

Culote  D           E 

9. Há quanto tempo não reserva um período para cuidar-se; 

(  ) 1 mês  (  )  1 ano  (  ) outros 

10. peso atual                 altura                   tipo 
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Anamnese 

( em estética) 

 

 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

Idade:                                                        Data de nascimento: 

Cor: 

 

 

 

 

1) Histórico- tipo de cirurgia realizada, data em que foi realizada, local, tipo 

de anestesia, quantos dias de internação, alergias, medicação em uso. 

2) Troca de curativos e material utilizado. 

3) Já fez cirurgia ? Qual ? 

4) Tem tendência ao aparecimento de quelóide nas cicatrizes ? 

5) Sua opinião sobre cirurgia. 

 

 

Exame Físico  
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Inspeção: Deve-se mencionar a presença de edema ( mole ou duro), em quais 

regiões do corpo, coloração, aspecto da pele, simetria...
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