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RESUMO 
 
Este estudo encena nortes direcionados a depressão e a estética, justo no momento 
em que a depressão tem sido muito descrita, adjunta à sensações de desconforto, 
cansaço, estresse, baixa autoestima, constituindo um número elevado de pessoas 
que se definem como depressivas ou relacionam a sua situação angustiante ao não 
gostar de sua aparência buscando nas clínicas estéticas uma “cura” para a sua 
aflição. Os serviços de saúde, na área da estética, constituem arranjos bastante 
peculiares, concebidas quase exclusivamente em cátedra das necessidades dos 
usuários. Dotados de sistemas técnicos organizacionais muito próprios, 
proporcionam aos seus clientes uma maneira de dissimular a angústia real dotando-
se de uma fantasia da realidade adoentada. Assim sendo, a depressão e a estética 
são apreciações muito próximas, no entanto não relacionadas. Compreendendo que 
a baixa autoestima desestabiliza o a eloquência do refletir para o agir de qualquer 
ser humano, o depressivo, transcende a dificuldade de seus relacionamentos tanto 
sociais quanto familiares e consequentemente profissional, sustentando o doente em 
devotado sofrimento. Ainda, conhecendo a estética e entendendo ela como não 
meramente ser belo ou feio, e sim relacioná-la a uma anuência pessoal, abarcando 
com os anseios íntimos de cada um, seria este tratamento estético um componente 
terapêutico da depressão? Para tanto, realizou-se um estudo de revisão sistemática 
de literatura. Foram utilizados artigos científicos no idioma inglês e português 
consultados nas bases de dados Pubmed e Portal de periódicos CAPES, no período 
de 2000 a 2020. A análise da produção científica permitiu concluir que não existem 
artigos que façam o embasamento da estética com a depressão sendo este vínculo 
essencial para a recuperação da autoestima desde que haja um discernimento no 
intuito de amparar ou de minimizar os seus efeitos negativos desta ligação. 
. 
Palavras-chave: Estética. Depressão. Autoestima e Saúde. 
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1. Introdução 

 

Este artigo foi realizado com o objetivo de entender um pouco mais a relação 

da depressão, autoimagem e a busca incessante por clínicas de estética, 

principalmente por pessoas que não conseguem aceitar a si mesmo e com o intuito 

de diminuir a sua aflição. Esta indagação nasceu durante os atendimentos ao 

público, na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, no curso de Pós 

Graduação em Saúde Estética, no ano 2019.  

A procura pela terapia estética por motivos relacionadas com o tratamento 

para a depressão, devem ser identificadas pelo profissional para que seja possível 

uma intervenção eficaz, no sentido de minimizar os seus efeitos negativos de 

escolha errada. Com isso, o objetivo deste estudo foi identificar através de revisão 

de bibliografia a relação entre os estados depressivos e a busca por tratamentos 

estéticos. 

Importante salientar que, este artigo foi elaborado nas normas da UNISC, de 

acordo com o Manual de Normas de apresentação de Trabalhos Acadêmicos 

(HELFER; HAAS; AGNES, 2017). 
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RESUMO 
 
Este estudo encena nortes direcionados a depressão e a estética, justo no momento 
em que a depressão tem sido muito descrita, adjunta à sensações de desconforto, 
cansaço, estresse, baixa autoestima, constituindo um número elevado de pessoas 
que se definem como depressivas ou relacionam a sua situação angustiante ao não 
gostar de sua aparência buscando nas clínicas estéticas uma “cura” para a sua 
aflição. Os serviços de saúde, na área da estética, constituem arranjos bastante 
peculiares, concebidas quase exclusivamente em cátedra das necessidades dos 
usuários. Dotados de sistemas técnicos organizacionais muito próprios, 
proporcionam aos seus clientes uma maneira de dissimular a angústia real dotando-
se de uma fantasia da realidade adoentada. Assim sendo, a depressão e a estética 
são apreciações muito próximas, no entanto não relacionadas. Compreendendo que 
a baixa autoestima desestabiliza o a eloquência do refletir para o agir de qualquer 
ser humano, o depressivo, transcende a dificuldade de seus relacionamentos tanto 
sociais quanto familiares e consequentemente profissional, sustentando o doente em 
devotado sofrimento. Ainda, conhecendo a estética e entendendo ela como não 
meramente ser belo ou feio, e sim relacioná-la a uma anuência pessoal, abarcando 
com os anseios íntimos de cada um, seria este tratamento estético um componente 
terapêutico da depressão? Para tanto, realizou-se um estudo de revisão sistemática 
de literatura. Foram utilizados artigos científicos no idioma inglês e português 
consultados nas bases de dados Pubmed e Portal de periódicos CAPES, no período 
de 2000 a 2020. A análise da produção científica permitiu concluir que não existem 
artigos que façam o embasamento da estética com a depressão sendo este vínculo 
essencial para a recuperação da autoestima desde que haja um discernimento no 
intuito de amparar ou de minimizar os seus efeitos negativos desta ligação. 
. 
Palavras-chave: Estética. Depressão. Autoestima e Saúde. 
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ABSTRACT 

 
This study stages norths directed to depression and aesthetics, just at the moment 
when depression has been widely described, adjunct to the sensations of discomfort, 
tiredness, stress, low self-esteem, constituting a high number of people who define 
themselves as depressive or relate their distressing situation by not liking their 
appearance seeking in aesthetic clinics a "cure" for their distress. Health services, in 
the area of aesthetics, constitute very peculiar arrangements, conceived almost 
exclusively in the chair of the needs of users. Endowed with very own organizational 
technical systems, they provide their clients with a way to conceal the real anguish by 
endowing themselves with a fantasy of sick reality. Therefore, depression and 
aesthetics are very close, yet unrelated, appreciations. Understanding that low self-
esteem destabilizes the eloquence of reflecting for the action of any human being, 
the depressive, transcends the difficulty of their relationships both social and family 
and consequently professional, sustaining the patient in devoted suffering. Still, 
knowing aesthetics and understanding it as not merely being beautiful or ugly, but 
rather relating it to a personal approval, encompassing with the intimate longings of 
each one, would this aesthetic treatment be a therapeutic component of depression? 
Therefore, a systematic literature review study was conducted. Scientific articles 
were used in English and Portuguese consulted in the Databases Pubmed and 
CAPES Journal Portal, from 2000 to 2020. The analysis of scientific production 
allowed us to conclude that there are no articles that support aesthetics with 
depression and this link is essential for the recovery of self-esteem since there is a 
discernment in order to support or minimize its negative effects of this link. 
. 
Keywords: Aesthetics. Depression. Self-Esteem and Health. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A palavra depressão tem sido muito descrita, adjunta à sensações de 

desconforto, cansaço, estresse, baixa autoestima, constituindo um número elevado 

de pessoas que se definem como depressivas ou relacionam a sua situação 

angustiante ao não gostar de sua aparência buscando nas clínicas estéticas uma 

“cura” para a sua aflição (FERREIRA, 2019). A depressão é quase sempre figurada 

como algo contraproducente que acarreta prejuízo no desempenho global do 

indivíduo (CORBAZENI, 2018).  

 Os serviços de saúde, na área da estética, constituem arranjos bastante 

peculiares, concebidos quase exclusivamente em cátedra das necessidades dos 

usuários. Dotados de sistemas técnicos organizacionais muito próprios, 

proporcionam aos seus clientes uma maneira de dissimular a angústia real dotando-

se de uma fantasia da realidade adoentada (STREHLAU; CLARO; NETO, 2015).  
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 Assim sendo, a depressão e a estética são apreciações muito próximas, no 

entanto não relacionadas. A depressão tem a ver com o bem estar físico, psíquico e 

social, enquanto a estética, segundo o dicionário (DICIONÁRIO DA LINGUA 

PORTUGUESA, 2019) se alude exclusivamente sob a aparência física e à beleza. 

No relatório de 23 de fevereiro de 2017 da OMS (Organização Mundial da Saúde), a 

depressão está classificada em quarto lugar entre as principais causas de restrições 

dentre todas as doenças existentes e, se prosseguir as perspectivas serão 

abstêmias, tornando-a uma das enfermidades mais incapacitantes no ano de 2020 a 

diante (OMS, 2019). 

  Compreendendo que a baixa autoestima desestabiliza a eloquência do refletir 

para o agir de qualquer ser humano, o depressivo, transcende a dificuldade de seus 

relacionamentos tanto sociais quanto familiares e consequentemente profissional, 

sustentando o doente em sofrimento (MINAYO; COIMBRA (org), 2002; RAMOS; 

YOSHIDA, 2012). Entende-se a estética como não meramente ser belo ou feio, e 

sim relacioná-la a uma anuência pessoal, abarcando com os anseios íntimos de 

cada um, seria este tratamento estético um componente terapêutico da depressão? 

(MARCUZZO; PICH; DITTRICH, 2012; TILIO, 2014; LEMES et al, 2018). 

Por estas razões é interessante realizar uma abordagem do conhecimento 

que norteia o profissional e identificar estudos que estão disponíveis em plataformas 

científicas relacionadas ao assunto (SKOPINSKI; RESENDE; SCHNEIDER,2015; 

LEMES et al, 2018). Isto, porque as circunstâncias indutoras da procura pela terapia 

estética por motivos de baixo autoestima e não aceitação pela depressão devem ser 

identificadas e consideradas adequadamente, para que seja possível uma 

intervenção eficaz, no sentido de amparar ou de minimizar os seus efeitos negativos 

(ALVES et al, 2009). Com isso, o objetivo deste estudo foi identificar através de 

revisão de bibliografia a relação entre os estados depressivos e a busca por 

tratamentos estéticos. 

 

2 METODOLOGIA 

O estudo é uma revisão sistemática de literatura. Foram utilizados artigos 

científicos no idioma inglês e português consultados nas bases de dados Pubmed e 

Portal de periódicos CAPES utilizando as seguintes palavras-chave como critério de 

inclusão em português: Estética, Depressão, Autoestima e Saúde e os termos em 

inglês: Aesthetic, Depression, Self-esteem and Health. Foram selecionados artigos 



10 

 

 

no período de 2000 a 2020.  As buscas foram realizadas no período de novembro de 

2019 até abril 2020. 

 Os critérios de exclusão foram artigos científicos que fizessem menção ao uso 

de suplementos, nutrição e procedimentos cirúrgicos propriamente ditos.  

A coleta de dados foi efetuada com base nas informações contidas nos 

resumos e na leitura na integra dos artigos. A análise envolveu oito variáveis, 

organizadas em uma tabela de Excel®, dentre elas: ano do artigo, estado onde foi 

produzido, revista que foi publicado, tema do estudo, área de pesquisa, tipo de 

pesquisa, população da amostra, e conclusão principal. 

A partir destas informações, realizou-se uma análise de cada variável e a 

apresentação de tabelas e gráficos para melhor interpretação dos dados obtidos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Depressão e estética são assuntos tão recorrentes na sociedade, porém com 

conotações distintas, mas interligadas em alguns momentos. Segundo estudos e o 

relatório da OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2019) de 2017 a cada 

ano, os baixos níveis de informação e a falta de acesso a tratamentos para 

depressão e ansiedade levam a uma perda econômica global estimada em mais de 

um trilhão de dólares. O estigma associado a esses transtornos mentais também 

permanece elevado (TAVARES, 2010; MENDES; VIANA; BARA, 2014; OLIVEIRA; 

FERNANDES; SILVA, 2009; CORREIA; BORLOTI, 2011). 

A busca pela beleza virou rotina nas clínicas estéticas, todavia é importante 

ponderarmos e conhecermos os sinais de sofrimento de nossos pacientes com o 

intuito de discernir e identificar adequadamente, sendo assim possível uma 

intervenção eficaz, no sentido de amparar ou de minimizar os seus efeitos negativos 

desta procura (ROUSSEAU, 2000; OLIVEIRA; FERNANDES; SILVA, 2009; ALVES 

et al, 2013; MENDES; VIANA; BARA, 2014). 

Analisando os artigos pesquisados, a tabela 01, a seguir, apresenta a 

distribuição das publicações por ano, segundo o assunto abordado relacionando a 

Depressão com a Estética. 
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 Tabela 01 – Distribuição da Produção Científica de artigos sobre depressão 

e estética, no Período de 2000 a 2020. 

ANO                 Nº          %            TOTAL 

2000 1 6% 100% 

2002 1 6% 100% 

2009 2 12% 100% 

2010 2 12% 100% 

2011 1 6% 100% 

2012 2 12% 100% 

2013 1 6% 100% 

2014 3 18% 100% 

2015 2 12% 100% 

2018 2 12% 100% 

 

 Observa-se que no ano de 2014 houve maior produção científica 

relacionando a depressão com a estética, numa média de 18% consecutivamente, 

sendo uma amostragem de dezessete (17) artigos analisados no período de vinte 

(20) anos a contar de 2000 a 2020. Em 2000 foi encontrado apenas (1) artigos que 

falava dos descritores selecionados neste estudo. Já em 2018 encontrou-se apenas 

dois (2) artigos o que nos mostra uma porcentagem de 12% dos estudos sobre o 

tema supracitado.  

 A tabela 02 representa a distribuição, por Estado, da produção científica de 

trabalhos relacionados sobre depressão e estética, no período descrito neste texto. 

 

Tabela 02 – Distribuição, por Estado, da Produção Científica, no período de 2000 a 

2020. 

 

ESTADO ONDE FOI 
PRODUZIDO 

       Nº      % TOTAL 

RIO DE JANEIRO 4 23,52% 100% 

SÃO PAULO 5 29,41% 100% 

MINAS GERAIS 1 5,88% 100% 

PARAÍBA 1 5,88% 100% 

ESTADOS UNIDOS  2 11,76% 100% 

REINO UNIDO 1 5,88% 100% 

BRASILIA  1 5,88% 100% 

RIO GRANDE DO SUL 1 5,88% 100% 

ESPÍRITO SANTO 1 5,88% 100%  
Total 17 99,97% 
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 A distribuição por Estado, apresentada na tabela acima, ressalva que São 

Paulo e Rio de Janeiro, com 23,52% e 29,41%, respectivamente, tem realizado mais 

pesquisas nesta área, do total de dezessete (17) artigos estudados. Já Estados 

Unidos, com dois (2) artigos, representando 11,76% e Minas Gerais, Paraíba, Reino 

Unido, Brasília, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com apenas um (1) artigo cada 

representando 5,88% da amostra. 

 A Tabela 03, que mostra as revistas que publicaram os dezessete (17) artigos 

analisados nesta pesquisa, de acordo com o assunto e descritores. 

 

Tabela 03 – Artigos publicados, por periódicos, de acordo com o assunto e 

descritores, no período de 2000 a 2020. 

REVISTA EM QUE FOI 
PUBLICADA 

  
Nº % Total 

Revista Ciências & Saúde 
Coletiva 

  
3 17,64% 100% 

Psicologia, Reflexão & Crítica 
 

1 5,88% 100% 

Interface: Comunicação, 
Saúde e Educação 

  
1 5,88% 100% 

Scielo: Ed. UNESP 
 

1 5,88% 100% 
Cad. CRH 

 
1 5,88% 100% 

Revista de Administração 1 5,88% 100% 

Cadernos de Saúde Pública 
Ed. Fiocruz 

  
1 5,88% 100% 

Comunicação, Mídia e 
Consumo 

  
1 5,88% 100% 

Revista Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia 

 
1 5,88% 100% 

Revista Artemis 
 

1 5,88% 100% 

Motricidade  1 5,88% 100% 

Psicologia, Teoria & Pesquisa  2 11,76% 100% 

Acta Comportamentalia  1 5,88% 100% 

History of Psychiatry  1 5,88% 100%    
Total 17 99,96%% 

 

 

 A Revista Ciências & Saúde Coletiva, com três (3) artigos publicados 

(17,64%) apresenta maior número de publicações, a seguir, com 11,76% a Revista 

Psicologia, Teoria & Pesquisa. Já a Interface: Comunicação, Saúde e Educação, 

Scielo: Ed. UNESP, Cad. CRH, Revista de Administração, Cadernos de Saúde 

Pública - Ed. Fiocruz, Comunicação, Mídia e Consumo, Revista Brasileira de 

Geriatria e Gerontologia, Artemis, Motricidade, Acta Comportamentalia e History of 
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Psychiatry permeiam com 5,88% das publicações individuais.  

 A tabela 04, mostra um número razoável de publicações que trata de Saúde, 

estética e autoestima, com uma média de 70,58% dos artigos publicados, já em se 

tratando de depressão, 29,41% dos artigos são relacionados nos últimos dez (10) 

anos.  

 

Tabela 04 – Área de Pesquisa, de acordo com a análise de 17 artigos 

publicados em periódicos, no período de 2000 a 2020. 

 

ÁREA DE PESQUISA Nº        %    
TOTAL 

Saúde, Estética e 
autoestima 

12 70,58% 100% 

Depressão 5 29,41% 100% 

 

 Esta tabela demonstra que tanto a área de pesquisa em Saúde, Estética e 

autoestima assim como em depressão das publicações em periódicos publicados 

nas bases de dados Pubmed e Portal de periódicos CAPES, se destacaram. A 

escassez de estudos sobre a Estética e depressão, evidenciada neste estudo, em 

quais apenas dezessete (17) pesquisas foram publicadas. Tais dados demonstram a 

necessidade de suprir esta lacuna com o desenvolvimento de mais pesquisa neste 

campo, podendo assim contribuir para uma prática mais humanizada na assistência 

dos pacientes/clientes bem como para escolha da terapia certa e eficaz. 

 A tabela 05, mostra os estudos avaliados de acordo com o Autor, o ano de 

publicação, metodologia utilizada e os resultados encontrados sendo que, 41,18% 

dos artigos utilizaram o método bibliográfico, 17,64% o método exploratório, 11,76% 

pesquisas qualitatitvas,11,76% quali-quantitativas e demais 5,88% teórico 

discursiva, transversal e observacional. 

 

A tabela 05 - Estudos avaliados na presente pesquisa, quanto a metodologia 

utilizada e os resultados obtidos em cada pesquisa. 

 

AUTOR/ANO METODOLOGIA RESULTADOS 

Ferreira (2019) Teórica Discursiva O crescimento do mercado de 
cirurgias plásticas, da medicina 
estética, da indústria de 
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cosméticos e da preocupação 
com os parâmetros estéticos 
colocados como referência para a 
"saúde" leva a acreditar que tal 
expansão impõem os valores e os 
sentidos acerca do corpo ideal, 
não sendo acompanhada como 
uma discussão séria acerca do 
significado real deste 
crescimento.   

Corbazeni (2018) Pesquisa 
Bibliográfica 

Os transtornos depressivos, as 
quais estabelecem como 
patológicas formas tênues de 
sofrimento pessoal, 
correspondem à conexão 
desempenho de determinadas 
capacidades individuais. 

Strehlau; Claro; Neto 
(2015) 

Exploratória Quanto maior a vaidade, maior a 
autoestima corporal, havendo 
impacto negativo da autoestima 
na realização de procedimentos.  

Minayo; Coimbra (2002) Qualitativa O envelhecimento sob o ponto de 
vista dos próprios idosos e 
idosas, despontando o significado 
de ser saudável para eles e elas 
fazendo com que não se julguem 
um “fardo” para suas famílias. 

Marcuzzo; Pich; Dittrich 
(2012) 

Quali-quantitativa As mulheres estão mais 
insatisfeitas com o corpo, sendo o 
principal motivo as comparações 
com as imagens midiáticas e 
procura por tratamentos estéticos 
e adoecimento mental.  

Tilio (2014) Exploratória 
investigativa 

Os resultados se referem as 
tensões entre insatisfações com o 
próprio corpo e busca por 
concretização de ideal de beleza, 
comparando-se ao midiático, 
havendo, contudo, percepção 
críticas destas adolescentes 
diante destas tensões. As mães 
são as maiores influenciadoras 
desta visão, segundo estas 
adolescentes.  

Skopinski; Resende; 
Schneider (2015) 

Estudo transversal A satisfação com a imagem 
corporal está relacionada a 
melhor qualidade de vida, menor 
probabilidade de apresentar 
sintomas depressivos, menor 
índice de massa corporal e maior 
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renda pessoal e familiar. 
Lemes et al (2018) Estudo 

observacional, de 
base escolar, 
analítico e 
transversal. 

Para fazer com que os 
adolescentes contribuem com a 
adesão dos serviços de saúde, 
usou-se uma abordagem que 
conecte imagem corporal positiva 
com ser saudável em um sentido 
mais amplo. 

Alves et al (2009) Exploratória O artigo retrata uma verdadeira 
"cultura do magro" que, 
atendendo as investigações até 
agora realizadas, apontam o sexo 
feminino como a principal vítima 
das mídias. Todavia, e cada vez 
mais evidente que a insatisfação 
corporal e uma realidade para 
ambos os sexos e um resultado 
direto do não enquadramento em 
padrões estético-culturais. 

Ramos; Yoshida (2012) Quali-quantitativa A preocupação excessiva com um 
imaginado defeito na aparência, o 
sofrimento clinicamente 
significativo e o prejuízo funcional 
em campos importantes da vida 
fazem com que a ela seja 
explicada por outro transtorno 
afetando o funcionamento em 
diferentes áreas da vida".  

Tavares (2010) Qualitativa A medicalização da depressão é 
uma realidade ecoando nos mais 
variados estágios e em especial, 
naqueles que se dedicam ao 
atendimento de questões 
relacionadas à saúde mental.  

Mendes; Viana; Bara 
(2014) 

Bibliográfica Para Freud a melancolia e uma 
psiconeurose narcísica e a 
depressão um sintoma que pode 
estar presente em qualquer 
estrutura psíquica. neurótico para 
a compreensão da melancolia.  

Oliveira; Fernandes; Silva 
(2009) 

Bibliográfica O artigo fala do corpo feminino 
tomado de forma objetiva e 
subjetiva em que a mídia trata o 
assunto como lócus de interação 
social. 

Correia; Borloti (2011) Bibliográfica A depressão é, atualmente, um 
problema significativo de saúde 
pública. Entre os diagnosticados 
como "deprimidos", o número de 
mulheres tem sido duas vezes 
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maior que o de homens.  
Rousseau (2000) Bibliográfica A história da depressão 

permanece não escrita, mas os 
historiadores abrigam suposições 
abundantes sobre seu passado. 
Enfatizando que, ela se 
desenvolveu de acordo com o 
gênero feminino e não masculino; 
sempre incorporou um estado 
pseudo-depressivo problemático, 
ou versão fingida, que agia para 
permitir a fuga feminina 

Alves et al (2013) Bibliográfica Considerou-se significativo o 
formato em que a mídia opera, 
pois associado as categorias 
temáticas: autodiagnostico, o 
lugar das emoções, as 
prescrições e a causalidade 
reforçam estilos de vida 
saudáveis fazendo com que a 
população tome isso como 
correto. 

Mendes; Viana; Bara 
(2014) 

Bibliográfica Tanto a melancolia quanto a 
depressão podem ser patologias 
ou uma posição do sujeito diante 
das demandas da sociedade do 
narcisismo e do espetáculo. 

  

 Nos textos de Ferreira (2019) e Strehlau, Claro, Neto (2015), a vaidade toma 

uma proporção na busca de procedimentos inadequados e a insatisfação acerca de 

valores e sentimentos que nem sempre são respeitados com tamanha 

responsabilidade. 

 Corbazeni (2018), Ramos, Yoshida (2012), Tavares (2010), Mendes, Viana, 

Bara (2014) e Rousseau (2000) salientam que os transtornos depressivos têm uma 

relevância muito importante com as condições da vida pós moderna corroborando 

com a preocupação excessiva com um ilusório defeito na aparência e a abrangência 

sistemática da medicalização. 

 Já nos estudos de Minayo, Coimbra (2002), Lemes et al (2018) e Alves et al 

(2013) a busca pela vida saudável em um sentido amplo considera-se um avanço na 

forma das pessoas aceitarem uma imagem corporal positiva e assim controlarem 

suas emoções e se autodiagnosticarem não aceitando serem vítimas de uma mídia 

deturpada. 

 Os estudo de Marcuzzo, Pich, Dittrich (2012), Tilio (2014), Skopinski, 
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Resende, Schneider (2015), Alves et al (2009), Oliveira, Fernandes, Silva (2009) e 

Correia, Borloti (2011) apresentam que independentemente da raça, idade e/ou fator 

social, a mulheres estão mais propensas a insatisfação com o corpo, adentrando em 

um adoecimento mental na busca de imagens midiáticas arrolando assim a uma 

melhora da qualidade de vida e, se volvendo a um problema significativo de saúde 

pública em que a depressão vem aumentando drasticamente nos últimos anos. 

 

4 CONCLUSÃO   

A análise da produção científica, em dezessete (17) artigos, no período de 

2000 a 2020, permitiu concluir que não existem artigos que façam o embasamento 

da estética com a depressão. Os resultados deste estudo demonstram que as 

publicações ainda encontram-se fragilizadas e incipiente. 

O profissional da área da estética está preocupado na realização do seu 

trabalho, muitas vezes baseado apenas no aprendizado da graduação ou da 

especialização do que na busca de conhecimentos novos e aperfeiçoamento para 

então aplicar a assistência propriamente dita não esquecendo que as abordagens 

terapêuticas da depressão passam sempre pela recuperação da autoestima e, não 

tem como falar em autoestima sem relaciona-la com a estética. No entanto, apesar 

das limitações que o estudo apresenta agregados a outras argumentações que 

certamente o profissional da estética tem de efetuar no seu dia-a-dia, as publicações 

do trabalho diário, novas rotinas, protocolos, relatos de vivências. O conhecimento 

sobre doenças que possam aumentar a procura de serviços estéticos, são de 

grande valia e enriqueceriam a produção cientifica no Brasil. 
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