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A beleza é um cartão postal considerado como principal fator de valorização feminina. 

A mulher aprende desde nova a ter cuidado com sua beleza para que tenha uma posição 

ascendente na sociedade. Neste estudo objetivou-se explanar a responsabilidade médica 

com o paciente através da bioética em cirurgias na área estética e enfatizar o aumento da 

procura por procedimentos estéticos. Foram utilizados levantamentos bibliográficos 

incluindo teses com dados a respeito do tema. Estudos recentes mostraram que a busca 

por cirurgias estética são motivadas pelo desejo das pessoas se tornarem parecidas com 

as celebridades do momento. Nesta pesquisa verificou que 13% dos cirurgiões plásticos 

faciais atestaram aumento nos pedidos de procedimentos para simular a aparência de 

celebridades. Os resultados apontam que o mercado para cirurgia plástica estética está 

cada vez mais avançando no Brasil sendo considerado promissor. Os mecanismos que 

influenciam a crescente demanda por cirurgias estéticas giram em torno da dispersão 

intensa de padrões de belezas, calcados na magreza e na juventude corporal e facial, 

onde muitos fãs e admiradores de celebridades buscam esses padrões que nem sempre 

são reais. Essa fuga da realidade responsabiliza os médicos quanto a conscientização 

dos seus pacientes da necessidade ou não desses procedimentos. Fica considerado que a 

cirurgia plástica é um dos alvos de mercantilizacão da medicina no Brasil, pois o desejo 

de alcançar a beleza ideal e atingir a imagem ‘’perfeita’’ faz com que estes 

procedimentos aconteçam sem os devidos esclarecimentos e seus possíveis riscos. 

Dessa maneira é recomendado procurar a avaliação do profissional qualificado da área 

da saúde, para que sejam feitos exames e avaliações físicas e psicológicas necessárias 

para o desenvolvimento psicofísico.  
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