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RESUMO 

 
INFLUÊNCIA DA MÍDIA E AS IMPLICAÇÕES NO ÂMBITO DA ESTÉTICA   

O presente estudo utilizou a complexidade dos conceitos de estética, saúde e a influência da mídia 

integrados em uma única contextualização, realizando uma cronologia sociocultural e histórica dos 

padrões de beleza, enfatizando que o mundo contemporâneo estabelece distorções dos ideais 

desencadeando uma busca incessante por perfeição. Objetivou-se identificar a proporcionalidade da 

influência da mídia sobre a sociedade, e as implicações negativas causadas na saúde dos pacientes 

que optam por realizar procedimentos estéticos com uma inferioridade de recursos, imprudentes, sem 

orientações de um profissional habilitado. Trata-se de uma revisão de literatura através de pesquisa e 

levantamento bibliográfico durante o período de agosto a setembro de 2018, utilizando como fonte de 

dados publicações em sites referenciais em base de dados e legislações pertinentes com 

abrangência no tema central. Concluiu-se que a influência da mídia sobre a sociedade, resulta em 

algumas implicações negativas no campo da estética, considerando que o limítrofe são ultrapassados 

frequentemente e as consequências são irreversíveis na saúde dos pacientes, inclusive o óbito. 

Ressaltou-se a importância de consultar profissionais qualificados em locais especializados em 

procedimentos estéticos. 
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Tema Central: Farmácia 

 

 

 

 

ABSTRAT 

 
EFFMIDIA INFLUENCE AND THE IMPLICATIONS IN AESTHETICS 

The present study used the complexity of the concepts of aesthetics, health and media influence in a 

single contextualization, realizing a sociocultural chronology and one of the standards of beauty, 

emphasizing that the contemporary world distorted the priorities unleashing an incessant search for 

perfection. The objective was to identify a population with greater weight on society, and as the 

negative causes in the health of patients who chose to perform procedures with inferior quality of 

resources, reckless, without the guidance of a qualified professional. Bibliographical analysis during 

the period of August 2018, having as data source the dissemination of referential sites in databases 

and legislation covering the central theme. It was concluded that the media about society, results in 

some negative consequences in the field of aesthetics, considering that diseases are limited and are 

often irreversible in patients' health, including death. It was emphasized the awareness that the places 

are immersed in aesthetics. 

 

Keywords: Aesthetics, Health, Beauty Standards, Media Influence 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

Conforme Alexander Baumgarten (1714-1762), filósofo alemão que 

estabeleceu uma das definições de estética contido na literatura, trata-se da ciência 

das faculdades sensitivas que consiste na apreensão da beleza e das formas 

artísticas. No entanto segundo o kantismo, esse termo designa o estudo dos 

julgamentos estéticos por parte dos seres humanos ao afirmarem que determinado 

objeto, artístico ou natural, desperta um sentimento universal de beleza 

(MICHAELIS, 2015). 
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 De acordo com Kury (2001) e seus colaboradores, os padrões estéticos não 

são eternos, eles possuem interferências de tempo e espaço. As diferenças entre os 

povos podem ser influenciadas pelo clima, crenças religiosas, história da sociedade, 

regimes políticos, sistemas econômicos, entre outros fatores que individualizam uma 

civilização.  

Atualmente, a influência midiática está presente e de forma amplificada, com 

a globalização em seu ápice, verifica que a busca por um corpo perfeito, está ligado 

a mídia televisiva, revistas e propagandas, e a internet que realiza conexões 

invisíveis por todo globo terrestre, esses meios de comunicação são referenciais 

importantes de estereótipos (MARKEY, CN et al. 2010). Segundo Sueanega (2010), 

esse veículo tecnológico é inquestionável sobre suas vantagens no mundo 

contemporâneo, porém sobrecarrega a sociedade com diversas informações e 

acaba moldando as atitudes da mesma, valorizando de forma compulsiva a prática 

de exercícios físicos, dietas mirabolantes, e procedimentos estéticos. 

Esse mercado é extremamente rentável e os falsos profissionais, sem 

especialização, arriscam a vida e a saúde dos pacientes de forma imprudente, nesse 

trágico cenário os mesmos executam procedimento de alta complexidade, como se 

fossem tratamentos simples de estética e beleza (SHMIDTT,2018 apud. 

TARIKI,2007).  

Considerando essa contextualização, o objetivo principal foi analisar a 

proporcionalidade da influência da mídia no campo da estética e avaliar as 

consequências dos procedimentos ilegais e irregulares, resultado dessa busca 

incessante pela perfeição. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse artigo fundamenta-se em uma revisão de literatura através de pesquisas 

e levantamento bibliográfico durante o período de agosto a outubro de 2018, 
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utilizando sites como base de dados (google acadêmico, scielo, pubmed), livros, 

periódicos, publicações e legislações com abrangência no tema central. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Construindo uma linha do tempo com a evolução dos aspetos estéticos, 

considera-se que desde os primórdios das civilizações, o ser humano se refere ao 

corpo como um objeto cultural. Com o início do século XX, as mudanças vieram 

constantemente na cultura da estética, a cada década havia modificações extremas 

e ocorreu uma enorme exposição à outras culturas, propiciada pelas mídias 

produzidas (D’ANGELO et al. 2011). 

 Na virada do século, o avanço tecnológico e científico renovou a estética, 

construído novas perspectivas, técnicas e matérias. As pesquisas se multiplicaram e 

resultaram em novas descobertas de produtos indispensáveis de uso cotidiano 

(SUANEGA et al. 2012).  

As inovações são constantes na indústria da estética e cosmetologia, 

segundo citado em Vigarello (2006), nesse momento o corpo se tornou um belo 

objeto de consumo, a mídia generaliza os estereótipos e a publicidade associa esse 

princípio em suas técnicas de comercialização dos produtos. 

 De acordo com Moreno (2008) esse imperativo moral da beleza imposta pela 

sociedade e pela mídia, de forma geral, provoca uma cobrança por um corpo ideal. 

Conforme informações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBPC) no 

Brasil, a procura por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas é amplo, no atual 

ranking mundial, a colocação brasileira é somente abaixo dos Estados Unidos. Em 

2017, foram realizadas 1,5 milhão de cirurgias plásticas no país, sendo 60% 

estéticas e 40% reparadoras,  

No âmbito da estética, existe uma alta taxa de escolha para tratamentos que 

buscam melhorar a fisionomia e a fisiologia dos pacientes. O predomínio da 
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centralidade da beleza, e o almejo de ter o corpo socialmente aceito se torna cada 

vez maior em todas faixas etárias (MOTA, 2006).  

Segundo Neto e Caponi (2007) a realização de procedimentos cirúrgicos 

estéticos, é um dos caminhos mais comuns utilizados, resultam em um efeito 

imediato, uma necessidade menor de disciplina e proporciona uma nova forma as 

estruturas normais do corpo, com objetivo principal de melhorar a aparência e 

autoestima. A superexposição na mídia afeta a percepção correta do papel desses 

procedimentos, classificados em simples, injetáveis e invasivos, sendo a categoria 

cirúrgica privativa dos médicos cirurgiões plásticos. 

O exercício da Medicina no Brasil é regulamentado pelo Decreto nº 20931 de 

11 de janeiro de 1932, que regula e fiscaliza o exercício da medicina, da 

odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e 

enfermeira, no Brasil, a pratica clandestina é considerada grave e constitui o código 

penal, como crime contra a saúde pública (BRASIL, 1932). 

No entanto, recentemente os holofotes da mídia evidenciaram procedimentos 

estéticos ilegais em nosso país, com a utilização de substâncias prejudiciais ao 

organismo do seres humanos, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (Anvisa) 

estabelece que seus constituintes geram diversas anomalias, no momento da 

aplicação ou com o pós operatório representado na (Figura 1), como deformações, 

dores, dificuldades de movimentação, infecção generalizada, embolia pulmonar e, 

até mesmo o óbito. 

Figura 1: Deformidade na região glútea resultante da aplicação do silicone industrial, 
substância proibida prejudicial ao organismo. 
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Fonte: (DORNELAS, 2011). 
  

Considerando essas graves implicações, a Sociedade Brasileira de Cirurgia 

Plástica ressalta a importância de orientar os pacientes durante a escolha de um 

profissional qualificado para realização de qualquer procedimento cirúrgico, o 

mesmo dever ser membro da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (ABCP) e 

outros de conselhos em procedimentos estéticos simplificados, enfatizando a 

importância da verificação sobre a experiência na área do profissional e os recursos 

que serão utilizados pelo mesmo.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Analisando as abordagens presentes no estudo, conclui-se que a influência 

da mídia perante sociedade é ampla, no campo da estética, suas implicações são 

extremamente graves, a busca irracional por um ideal, prática clandestina, ausência 

de informações aos pacientes, locais inapropriados, profissionais desabilitados são 

constituintes de um problema atual de saúde pública, necessitando ser prioridade de 

vigilância das autoridades competentes, e por profissionais responsáveis pela 

saúde. 
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