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INTRODUÇÃO

A graduação em Biomedicina proporciona

ao estudante atuar em mais de 30 áreas,

incluindo estética. Por se tratar de um

campo intermediário entre Medicina e

Biologia, lida com pesquisas relacionadas a

doenças humanas, investigando-as em

busca de uma solução. Trata-se de

entendimento e domínio completo dos

recursos medicamentosos, laboratoriais,

tecnológicos e entre outros.

Regulamentada pelo Conselho Federal de 

Biomedicina em 2010, a Biomedicina 

estética vem crescendo cada vez mais e 

oferecendo diversos procedimentos. O 

profissional da área é chamado biomédico 

esteta e é necessário ter bacharelado. O 

espaço para o profissional está em 

consultórios, clínicas, redes de franquias e 

diferentes tipos de companhia de pequeno, 

médio e grande porte.

No Brasil, esta área de atuação tem sido 

uma das mais procuradas e é um segmento 

que tem atraído vários profissionais nos 

últimos anos, tanto por mulheres quanto 

homens, tendo perspectivas contínuas de 

crescimento e sendo praticamente imune a 

crises. Segundo pesquisa feita pelo Sebrae, 

o crescimento anual deste mercado é de 

10%.

Existem frequentes dúvidas se esta 

profissão e esteticista são da mesma área 

de atuação e a resposta é: não. Os 

esteticistas são habilitados para realizarem 

o básico da estética, sendo procedimentos 

não invasivos.

Proporcionando cuidados de beleza, auto 

estima e bem estar, pode-se realizar 

procedimentos invasivos e não cirúrgico, 

reconhecimentos pelo Conselho Federal de 

Biomedicina (CFBM). Com o crescimento 

dessa profissão, os tratamentos estão 

sendo cada vez mais ampliados para cuidar 

tanto do facial quanto do corporal, já que o 

conceito de beleza é retratado há muito 

tempo, muitas pessoas buscam o famoso 

“padrão de beleza”, recorrendo ao esteta 

para se aperfeiçoar e se sentir bem consigo 

mesmo.

O cirurgião plástico Dr. Cássio Miura,

membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia

Plástica (SBCP) e da International Society of

Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), relata:

“Os resultados estéticos são muito bons, o

preço também se torna mais acessível pelo

fato de serem realizados sem custo

hospitalar e com equipe reduzida. Também

sem pós-operatório e geralmente com

recuperação rápida, apenas alguns

cuidados pós-procedimento são

recomendados pelo médico".

CONCLUSÃO

Em virtude os fatos mencionados, é de 

grande importância sempre procurar 

profissionais capacitados para realização 

dos procedimentos estéticos e estar ciente 

de cada decisão, para assim não haver 

frustrações com sua estética, já que o 

mesmo é feito para proporcionar 

contentamento e satisfação.

JUSTIFICATIVA
Busca-se compreender a área de atuação

do profissional biomédico no campo da

estética e sua importância para

procedimentos invasivos.

OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é descrever o 

profissional biomédico dentro da área 

estética, por meio de uma profunda 

pesquisa sobre o tema, adquirindo 

conhecimento sobre atuação profissional 

e os meios para o seu desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO

No caso, a estética tem se destacado por

conta do crescimento do mercado e pela

idolatra das pessoas em se

aperfeiçoarem cada vez mais. Nos

últimos anos a procura pelos

procedimentos cresceram em 390%,

segundo o Censo 2016 da Sociedade

Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP),

sendo os principais: preenchimento,

toxina botulínica, peelings e laser. O

Brasil está entre os país onde há mais

realizações dos procedimentos
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