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RESUMO
O biomédico esteta  é um profissional  capacitado para atuar  na prevenção do envelhecimento cutâneo e do tecido
adiposo indicando os melhores tratamentos faciais e corporais, sem presunção de tratar patologias. Neste contexto, a
transição  do ciclo  reprodutivo  para o  não reprodutivo,  vivenciado pelas  mulheres  entre  os  40 a  65 anos ocasiona
diversos problemas que afetam a qualidade de vida, como o aumento de peso e o excesso de gordura abdominal, que
por  sua  vez  estão  relacionados ao  surgimento  de  doenças cardiovasculares. O presente  estudo  teve  por  objetivo
incentivar o autocuidado em mulheres na meia idade (40 a 59 anos) que apresentassem risco cardiovascular. O risco
cardiovascular foi determinado pela medida da circunferência da cintura (CC ≥80cmm).  O autocuidado foi avaliado por
meio de entrevista em relação ao conhecimento das mesmas sobre saúde, riscos decorrentes do excesso de gordura
abdominal, doenças cardiovasculares e alimentação nesta fase de vida. Participaram do estudo 25 mulheres, destas
apenas 5 (20 %) tinham conhecimento sobre os riscos decorrentes destes temas. A partir das entrevistas foi criado um
grupo  no  WhatsApp  para  fornecer  material  informativo  sobre  o  autocuidado  relacionado  a  estes  assuntos.  Foram
inseridos no WhatsApp material informativo por meio de vídeos sobre os temas. Conclui-se que o profissional biomédico
esteta pode também contribuir como os demais profissionais da área da saúde, na manutenção, reabilitação da saúde,
prevenção de doenças, proporcionando bem-estar e qualidade de vida em prol da promoção da saúde.
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1 INTRODUÇÃO

O  Biomédico  esteta  habilitado  pela  resolução  n°197,  de  21  de  fevereiro  de  2011  pelo
Conselho Federal de Biomedicina tem como objetivo orientar, mostrar e identificar as formas de
correção  dermato  /fisiológicas.  Da  mesma  forma,  o  Biomédico  esteta  está  habilitado  a  realizar
procedimentos  invasivos  não  cirúrgicos  tais  como:  aplicação  de  toxina  botulínica  tipo  A;
preenchimentos  semipermanentes;  peelings  químicos;  intradermoterapia;  carboxiterapia;  laser
fracionado; luz intensa pulsada, dentre outras inúmeras técnicas invasivas não cirúrgicas utilizadas
no  tratamento  do  rejuvenescimento  cutâneo  e  de  alterações  nos  contornos  corporais  (gordura
localizada, flacidez, estrias, celulite,  etc.), radiofrequência, dentre outros procedimentos (SILVA et
al., 2014).
         Além disso, o biomédico esteta deverá, se possível, trabalhar de forma interdisciplinar com
profissionais  da  área  da  saúde  como  nutricionistas,  fisioterapeutas,  farmacêuticos,  enfermeiros,
psicólogos entre outros, bem como estimular a sociedade no desenvolvimento de hábitos saudáveis
por meio do conhecimento no processo educativo do autocuidado (PERINAZZO et al., 2016).

A função do biomédico esteta não é induzir os pacientes a padrões estéticos impostos pela
mídia, visto que este tipo de atitude pode levar a sentimentos de inadequação e baixa autoestima.  O
biomédico  esteta  deve,  por  meio  do  seu  amplo  conhecimento  na  área  da  saúde,  garantir
atendimento  adequado  e  humanizado  a  população  e  contribuir  para  o  incentivo  às  práticas  de
cuidado e manutenção da saúde e melhor qualidade de vida (LORENZET et al., 2015).
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 As redes sociais online são fenômenos da comunicação digital que as pessoas utilizam com
finalidades distintas, pois possibilitam a interatividade entre usuários de forma prática e dinâmica,
como o envio de mensagens, fotos, vídeos, áudios por meio de dispositivos móveis (KAIESKI et al.,
2015).

No  Brasil,  a  expectativa  de  vida  entre  a  população  aumentou,  consequentemente,  o
percentual de mulheres de meia idade também. Durante o processo de envelhecimento feminino
muitas vezes ocorrem mudança nas dimensões corporais como o aumento de peso e acúmulo de
gordura abdominal  que corrobora com o risco no desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(FREITAS et al., 2016).

Em face a essa realidade, o biomédico esteta pode atuar, no despertar para o autocuidado
usando procedimentos estéticos para a perda de gordura que contribuem para redução de doenças
cardiovasculares (BOISNIC et al., 2014; ABBAS et al., 2015; FRANÇA et al., 2016; LIMA et al., 2016;
SHEK,  et  al.,  2016).  mas  também  em  redes  sociais  por  meio  de  inserções  que  incentivem  o
autocuidado em saúde. 

Neste sentido o presente estudo teve por objetivo incentivar o autocuidado em mulheres na
meia idade (40 a 59 anos) que apresentassem risco cardiovascular por intermédio de redes sociais
online, com o aplicativo de mensagens WhatsApp. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Estudo transversal com amostra de conveniência, de abordagem qualitativa, com mulheres
frequentadoras de uma clínica de estética em Maringá – PR. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética  em  Pesquisa  com  Seres  Humanos  do  Centro  Universitário  Cesumar  –  Unicesumar  pelo
protocolo CAAE 67701217.5.0000.5539 em 17/05/2017. 

Todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de forma
espontânea e consentindo a gravação em áudio.

Como critérios de inclusão considerou-se, além do sexo feminino, a idade (40 a 59 anos), a
presença  de  risco  cardiovascular,  determinado  pela  medida  da  circunferência  da  cintura  (CC
≥80cmm) e a disponibilidade de uso do aplicativo WhatsApp.

O autocuidado  foi  avaliado  por  meio  de  entrevistas  individuais,  que  foram gravadas,  em
relação ao conhecimento  das mesmas sobre  saúde,  riscos decorrentes  do excesso de gordura
abdominal, doenças cardiovasculares e alimentação. A partir das entrevistas foi criado um grupo no
WhatsApp para fornecer material informativo sobre o autocuidado relacionado a estes assuntos.

Foram disponibilizados  duas  vezes  por  semana,  durante  cinco  semanas  informações  de
cunho  científico,  por  meio  de  vídeos  curtos,  com  explicações  esclarecedoras  e  de  fácil
entendimento. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídas no estudo, de acordo com os critérios de inclusão, 25 mulheres. Destas,
apenas  5  (20  %)  tinham  conhecimento  sobre  os  riscos  decorrentes  do  excesso  de  gordura
abdominal, doenças cardiovasculares e alimentação. A média de idade das participantes foi de 48
anos e da CC de 92,4 cm. 

As  participantes  expressam  a  importância  de  manterem-se  atentas  a  saúde,  aos  riscos
decorrentes  do  excesso  de  gordura  abdominal,  doenças  cardiovasculares  e  alimentação.   A
necessidade  do  autocuidado  foi  incorporada  pelas  participantes  após  confirmarem  a  falta  de
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conhecimento  a  respeito  dos  temas  abordados,  colaborando,  desta  forma,  para  construir  a
competência  do  autocuidado  com  a  intervenção  de  Educação  em  saúde  (Health  Education)
utilizando o WhatsApp como ferramenta:

 
Acho importante porque tem muita coisa que a gente não sabe, e que a gente pode adotar
para a vida da gente que ajuda muito né? Principalmente sobre saúde e alimentação  [...]  eu
gosto muito e ver [...] sempre que eu recebo, ouço e vejo direitinho [...] muita coisa na minha
vida eu mudo quando eu vejo que eu tô fazendo errado, eu mudo pra melhor [...] eu procuro
mudar pra melhorar minha vida tudo aquilo que eu acho importante e muita coisa eu tenho feito
pra melhorar principalmente minha saúde [...]. (K.R).

Estamos no projeto e a intervenção realizada pelo WhatsApp que tem me ajudado bastante
neste momento que estou passando que é a menopausa  [...] o vídeo sobre o climatério deu
para entender claramente que o climatério é o que antecede a menopausa e que a menopausa
é o período que parou a menstruação  [...] as informações sobre os alimentos corretos para
consumir nesta fase são muito importantes para o bem-estar da mulher, como soja e seus
derivados, o leite, sardinha, aveia, linhaça, lentilha [...] tudo acompanhado de atividades físicas,
porque a perda de gordura neste período é mais lenta, mais demorada…eu tenho gostado
bastante dos vídeos porque tem me auxiliado, tem aberto a minha mente para o momento que
estou passando agora [...].(I.B).

Fazendo parte deste projeto pude aprender muito por meio dos vídeos principalmente nos
cuidados que devemos ter com a saúde e sobre a entrada na menopausa [...] me senti menos
culpada, considerando que o aumento de peso nem sempre é devido a alimentação e muitas
vezes é a modificação dos hormônios que atuam ativamente nesta fase  [...] com relação ao
aspecto  psicológico  e  emocional  em  muito  valeu  porque  pudemos  ver  o  aumento  da
autoestima  em  muitas  participantes  [...] todas  poderão  dizer  que  este  trabalho  em muito
contribuiu para a melhoria na qualidade de vida das mulheres [...] obrigada [...]. (E.R).

 
Assistir aos vídeos com informações em saúde é bem visto, é um outro recurso de informação,
fazendo com que a gente desperte a curiosidade sobre motivando a gente sobre o assunto em
pauta, motivando a gente a se reeducar na alimentação, nos exercícios e nas novas técnicas
usadas para trazer benefícios a nossa saúde [...]. (R.B)

Quero agradecer por este projeto e por estes vídeos sobre saúde [...] os vídeos foram de suma
importância para o nosso aprendizado e para o nosso dia a dia e ajudou a desenvolver maior
eficiência e qualidade de vida [...]. (C.S).

Este projeto foi uma benção na minha vida [...] com os vídeos aprendi muita coisa [...] aprendi
que  sobre o climatério  e a menopausa [...] aprendi também nestes vídeos que é  muito
importante a alimentação e os exercícios físicos  [...] que muitas doenças cardiovasculares,
doenças  como  diabetes,  colesterol  e  muitas  outras  doenças  podem  ser  evitadas  com
exercícios,  com  alimentação  saudável  [...] eu  aprendi  também  que  essa  gordura,  essa
circunferência  abdominal,  que pessoas que tem muito essa gordura na barriga,  isso é um
perigo para a saúde [...] quanto menos a pessoa tiver essa gordura abdominal, mais saudável
ela vai ser  [...]  então, esse projeto foi uma bênção, aprendi muito com os vídeos [...]  aprendi
que é muito importante tomar muita água, aprendi que tem vários alimentos para consumir na
nossa faixa etária, pra quem tá no climatério, pra quem tá na menopausa, que o leite, a soja e
seus derivados são muito importante, que ajudam muito a gente passar por essa fase [...] e eu
aprendi muito que exercício e alimentação como frutas, verduras, legumes, são essenciais pra
nossa saúde e eu fico muito feliz com este projeto porque eu aprendi bastante e agradeço
muito por ter participado [...] (A.M).

Mudei meus hábitos alimentares e aumentei os exercícios físicos devido aos esclarecimentos
dos riscos que a gordura abdominal trás para minha saúde e não apenas pelas consequências

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



estéticas [...] tendo uma vida cotidiana corrida, não tenho tempo para procurar informações
sobre saúde e os vídeos enviados pelo WhatsApp foram enriquecedores para minha vida e
minha saúde [...] estou satisfeita com o trabalho desenvolvido no grupo de estudo [...]. (G.C).

A intervenção pelo WhatsApp foi de muito grande valia  [...] percebo que a biomédica
está muito conectada com tudo e nos transmite o que sabe [...] o interessante é que são vídeos
alegres e a forma que são explicados nos prende a atenção [...] todos que recebemos assisti
do início ao fim e sempre deixava o gosto de: “manda mais um”  [...]  aprendi a me alimentar
melhor,  não  só  a  mim,  mas  toda  a  minha  família  [...] além dos  vídeos  que  estimulavam
exercícios físicos [...] comecei a fazer caminhada e não vou parar mais [...] (I.L).

A educação em saúde (Health Education) é uma das principais ações de promoção da saúde
quanto à mudança comportamental nas escolhas do indivíduo a respeito de alimentação saudável,
prática  de atividades físicas,  redução do consumo de álcool  e  outras  drogas,  que são atitudes
incisivas para promoção de saúde e prevenção de doenças (SANTOS, 2010; SANTOS; DA ROS,
2016).

4 CONCLUSÃO

De acordo com os relatos pode-se concluir que o Biomédico esteta pode também contribuir
como os demais profissionais da área da saúde, na manutenção, reabilitação da saúde, prevenção
de doenças, proporcionando bem-estar e qualidade de vida em prol da promoção da saúde, não só
usando procedimentos estéticos para a perda de gordura,  e melhora estética,  mas também em
redes sociais por meio de inserções que incentivem o autocuidado em saúde. 
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