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INTRODUÇÃO  

O profissional de saúde, ao exercer sua profissão deve em obediência a princípios éticos 

de sua atividade, zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho da saúde da população e prestigio 

das suas respectivas profissões. Nesse sentido, a falha de um profissional e sua equipe deve 

ser visto como exceção ou acontecimento isolado, sendo certo que a responsabilidade do 

profissional pode gerar efeitos nas esferas ética, civil e criminal.  

Deste modo, o estudo visa compreender o processo de atendimento, executado dentro de 

clínicas de estética. O trabalho abordará os possíveis problemas cometidos por profissionais 

que não são capacitados para exercer a biomedicina estética e como que a população pode 

usufruir destes cuidados partindo de um olhar mais crítico. 
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1. BIOMEDICINA ESTÉTICA E ERROS COMETIDOS EM SEUS 

PROCEDIMENTOS 

Percebe-se que essa área vem crescendo extremamente nos últimos anos, dessa forma 

demonstrando um número cada vez maior de profissionais interessados nessa especialização e 

também aumentando novas formas de tratamentos e técnicas para cuidar da beleza [1]. O que 

podemos dizer sobre esse ramo é que ela procura desenvolver e executar tratamentos para 

alterações estética do corpo, rosto e para o envelhecimento fisiológico, tudo isso comprovado 

cientificamente por meio de procedimentos técnicos já testados [1,2]. Com intuito de 

promover a saúde, bem-estar e beleza do paciente, ofertando os melhores meios e recursos 

para a recuperação dos tecidos, isto é, melhorando a qualidade de vida do paciente [1,2]. 

Além do mais, essa área abriu portas para muitas pessoas procurarem se especializar, 

principalmente oferecendo oportunidades para os biomédicos crescerem e ganharem uma 

melhor posição no mercado de trabalho atual, procurando mais realização profissional e 

melhores remunerações. Como muitas pessoas estão em busca de um corpo perfeito e se 

preocupam em transmitir uma boa aparência para responderem aos padrões de beleza para se 

sentirem aceitas ou até mesmo se destacarem na sociedade, procuram por clínicas estéticas 

que ofereçam esses serviços. 

Contudo, essas pessoas devem tomar cuidados, o que se observa de casos de pessoas que 

já sofreram por erros na utilização e no manuseio de procedimentos estéticos por profissionais 

são muito grandes. Como dito anteriormente, é uma área que oferece muitas oportunidades 

devido a bastante procura por “correções” do corpo, são atraídas por ofertas de procedimentos 

estéticos baratos e rápidos, não dando importância aos riscos e acabam não dando prioridade a 

segurança e até mesmo a própria saúde. Pode-se dizer então, que esses erros são cometidos 

por falta de preparo do profissional, não qualificado para o serviço e para entrar nesse ramo é 

preciso de um estudo aprofundado. 

 

 

1.1 CASOS QUE ACONTECERAM NO USO EQUIVOCADO DE MÉTODOS 

ESTÉTICOS  

13/11/2014 17h18 - Atualizado em 13/11/2014 19h22 

Investigada por morte de paciente, falsa biomédica é presa em Goiás 

Raquel Policena é suspeita de aplicar hidrogel no bumbum de 28 mulheres. 

Pedido de prisão preventiva foi cumprido nesta quinta-feira, em Catalão. 
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Em 2014, ocorreu um caso que levou a óbito uma pessoa que procurou por aplicações 

de aumento de nádegas, porém foi feito por uma falsa biomédica que utilizou um produto, que 

não tinham as mesmas características do hidrogel [5,6], pois em seus depoimentos consta que 

o material foi comprado nas ruas de São Paulo e, além disso, sua quantidade era de um litro 

[4]. Contudo o hidrogel é vendido no Brasil nas quantidades de 1 a 100 ml e não pode ser 

comercializado nas ruas. A acusada dizia ser especializada no curso de bioplastia estética, 

porém o professor do curso afirmou que não habilitava alunos para a aplicação do hidrogel em 

serviços estéticos [5]. Além disso, de acordo com o conselho, mesmo sendo biomédica, 

possuindo especialização nessa área, trata-se de uma técnica médica cirúrgica, ou seja, o 

biomédico esteta não pode praticá-lo para preenchimento, mas para restabelecer deformidades 

da pele [7]. Desse modo, cada profissão qualifica-se em áreas especificas de acordo com o 

que é permitido para evitar riscos, evitando situações prejudiciais, tanto para o profissional 

quanto para o próprio paciente e a família.  

Vale ressaltar sobre o caso, de acordo com IML, que a paciente faleceu devido a 

segunda aplicação do produto que provocou uma embolia pulmonar, pois percorreu pela 

corrente sanguínea, chegando aos pulmões, por isso, a vítima sentia falta de ar [7]. Não se 

pode descartar que a vítima ao sentir esse cansaço exagerado, conversou com a falsa 

biomédica, porém ela desconsiderou riscos e aconselhou-a a comer algum alimento salgado 

[4]. Além disso, qualquer material usado para esses procedimentos, quando colocado errado 

ou em elevadas quantidades pode levar o paciente a óbito.  

 

1.2 A FALTA DE COMUNICAÇÃO DO PACIENTE COM O PROFISSIONAL  

 

Andressa Urach e o preço da busca imprudente pela beleza 

Por Da Redação access_time5 jan 2015, 12h44 

Essa situação mostrou o quanto as pessoas devem tomar cuidado com a quantidade de 

produto que desejam para conseguir um corpo perfeito e o profissional precisa saber o que é 

recomendado para a aplicação, pois as consequências serão graves quando não se tem um 

estudo aprofundado. A principal causa desse caso foi a quantidade manipulada, já que na 

modelo foi colocado cerca 400 ml da substância, porém a ANVISA apenas recomenda a 

execução de no máximo 50 ml [3,4].  

Quando se coloca grande volume desse material expõe a vida da pessoa em risco, pois 

pode ser injetado perto de um nervo ou vaso, comprimindo-os. Por consequência, causando 
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uma isquemia, que interrompe o fluxo sanguíneo e além de sentir fortes dores na região. 

Acrescenta-se também que o profissional pode erroneamente injetar dentro do vaso 

sanguíneo, acarretando em uma trombose e ainda em necrose na área que foi afetada [11].  

Vale ainda ressaltar que, o procedimento foi feito acerca de 5 anos, foi depois disso 

que ela apresentou problemas graves de saúde, sofrendo de fortes dores nas pernas, até 

precisou da ajuda de aparelhos para respirar, já que o organismo da paciente não conseguiu 

absorver toda a quantidade aplicada, pois também utilizou a técnica de bioplastia a qual 

auxilia no aumento e endurecimento da região [12]. Ela não comentou com o médico que 

tinha feito a mistura de dois produtos [12]. Por esse motivo que, contribuiu para complicações 

em seu estado de saúde, que chegou a necrosar a região. Além do mais, junto com essa 

substância, bactérias conseguem adentrar o organismo da pessoa, desenvolvendo uma espécie 

de placa desses microrganismos, conhecidos como biofilmes, porém elas não irão provocar 

nenhum dano, caso o sistema imunológico esteja funcionando bem [11]. Na situação da 

modelo, seu sistema sofreu um tipo de estresse ou alteração, fazendo com que esses 

microrganismos se proliferassem cada vez mais e a partir daí, provocar uma infecção 

generalizada. Pois eles estarão protegidos das ações de antibióticos e da ação do sistema 

imunológico. Dessa forma, não deixando outra opção senão a retirada com urgência do 

produto. 

As imagens mostram o tão grave perigo que o paciente pode sofrer caso ele não seja 

tratado por um bom profissional ou quando ele mesmo omite uma informação que seria 

necessária, evitando quaisquer riscos. O que se pode fazer para evitar esses tipos de problema, 

é que o especialista nesse ramo tenha um maior conhecimento sobre o histórico de saúde da 

pessoa, se ela realmente pode passar por esses procedimentos, se o organismo dela vai reagir 

bem a essas técnicas. A partir daí, descobrir qual material mais adequado, tirando qualquer 

dúvida que o paciente possa apresentar e seguir as orientações dos protocolos, além de 

observar o local onde o produto foi comprado e sua validade.  

Importante lembrar que existem outros meios que possuem o mesmo efeito do 

aumento de volume, apresentado mais segurança e são mais eficazes, além de serem 

específicos para essas técnicas, que são: o implante de próteses de silicone e a própria gordura 

da pessoa, mas que deve ser adequadamente purificada quando retirada [13]. É de extrema 

importância que a população não procure por lugares que ofereçam serviços baratos, pois 

esses apenas visam os benefícios financeiros [3], não se importando com as orientações da 

agência reguladora e nem com o bem-estar do indivíduo. 
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CONCLUSÃO 

Foi abordado no trabalho situações de falhas pelo profissional esteticista na hora de 

aplicar procedimentos estéticos, mostrando a necessidade de buscar métodos para que sejam 

evitados tais erros,fazer treinamentos para melhor se aperfeiçoar, ter atenção e consciência 

para práticas de prevenção de doenças no ambiente de trabalho, pois assim evita as chances de 

exposição tanto do profissional quanto do paciente aos microrganismos causadores de 

doenças, mais responsabilidade do especialista com seu trabalho, seria algumas formas para 

diminuir as chances de prejudicar o estado do paciente. O profissional de saúde está 

comprometido em promover, oferecer saúde e bem-estar, por esse motivo, é preciso ter mais 

atenção em cada detalhe do seu trabalho, pois está cuidando de vidas.  

Percebe-se que são vários profissionais que cometem erros, qualquer descuido em uma 

operação, falta de comunicação ou problemas na observação do diagnóstico, podem agravar a 

situação clínica de uma pessoa, havendo possibilidade de chegar a óbito ou apresentar 

sequelas. E isso prejudica muito tanto a ele quanto a pessoa que esteja envolvida. Por esse 

motivo, deve-se ter uma melhor qualificação e aprender com esses erros para que não se 

repitam. Sempre procurando saber a condição do paciente e também o cliente deve analisar 

atentamente qualquer diferença em seu local de trabalho, procurando saber mais sobre o 

profissional que irá realizar tais serviços. Desta maneira, é importante que haja maior 

conscientização para que apareçam mudanças no comportamento dos profissionais, induzindo 

a aderirem medidas de segurança no atendimento ao cliente, como forma de preservar a 

própria vida e a do cliente.  
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