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Resumo: Procedimentos estéticos devem estar associados a uma alimentação 

equilibrada para ter resultados eficazes. Avaliou-se o consumo alimentar de 

mulheres que realizam massagem com finalidade de emagrecimento. Foi avaliada 

21 mulheres de dois centros de estética na cidade de Arapongas-PR utilizando 

questionário de frequência alimentar e aferição de peso e altura. Observou-se alto 

consumo de alimentos calóricos. Esse hábito alimentar inadequado deve ser 

corrigido para assim obter melhores resultados. 

Palavras-chaves: Hábitos alimentares, Procedimentos Estéticos, Perda de Peso. 

 
 
Abstract: Aesthetic Procedures must be associated with balanced diet to get 

effective results. Evaluated food consumption of women who perform massages 

with weight loss goal. Were evaluated 21 women that attend two aesthetic clinics 

located in the city of Arapongas-PR consisted on the application a food frequency 

questionnaire and evaluated weight and height. Observed a high consumption of 

high-calorie foods. This healthy habits inadequate should still be corrected in order 

to obtain better results. 
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Introdução: A procura pelo padrão de beleza nos dias atuais atinge ambos os 

sexos, idade e classes sociais, sendo esse padrão de beleza considerado como 

um modelo de corpo magro, não considerando aspectos relacionados à saúde, ou 

seja, esse padrão imposto como corpo perfeito ou ideal, faz a maioria das 

mulheres se sentirem insatisfeitas com seu próprio corpo, desejando desse modo 

o emagrecimento de diversas formas disponíveis. (WITT; SCHNEIDER, 2011). 

Como nos dias de hoje a procura pelo corpo ideal é muito prevalecente, as 

mulheres utilizam se de diversas maneiras para alcançar esse objetivo de beleza 

corporal, sendo uma delas as massagens, e quando usadas sozinhas, sem outros 



procedimentos não promove o emagrecimento, para se conseguir diminuir a 

gordura corporal, é necessário que o gasto energético seja maior que o consumo 

energético, tanto a reeducação alimentar, quanto a pratica de exercícios físicos 

são tratamentos eficazes no emagrecimento (ALVES et al, 2009). Como as 

pessoas querem de qualquer modo alcançar esse padrão de beleza construído 

pela sociedade, e a maioria nos dias de hoje tendem a ser mais sedentárias, 

passam a achar que somente realizando procedimentos estéticos conseguirá 

obter o emagrecimento. Por esse motivo, o objetivo desse trabalho é avaliar o 

consumo alimentar de mulheres que realizam massagem de drenagem linfática e 

modeladora com finalidade de emagrecimento. A pesquisa foi realizada com 21 

mulheres entre a faixa etária de 18 a 58 anos, que frequentam duas clínicas de 

estética situadas na cidade de Arapongas-PR, foram avaliados peso e altura, 

sendo a adequação do peso para altura através do IMC, classificando o estado 

nutricional segundo a OMS/1997. E consistiu na aplicação de um questionário 

sobre informações pessoais contendo 9 questões e um questionário de frequência 

alimentar (QFA), para avaliação do consumo alimentar. 

 

Referencial teórico-metodológico: Cada sociedade de acordo com suas 

culturas, cria seus próprios padrões, sendo um deles o padrão de beleza, ou seja, 

o corpo é construído através da cultura e da sociedade, em qualquer grupo social 

existe uma imagem do corpo, portanto se essa imagem corporal for de uma 

pessoa magra, o ideal de todos será emagrecer. E através dos meios de 

comunicação, a indústria cultural e de consumo cria desejos na maioria das 

pessoas de possuir esse corpo padrão. (BARBOSA; MATOS; COSTA, 2011). Os 

tratamentos estéticos utilizados para remover gordura localizada podem ser 

invasivos como a lipoaspiração, e não invasivos, como a ultrassom, laser, 

massoterapia, massagem modeladora, drenagem e endermoterapia. Como os 

processos invasivos podem acarretar mais complicações, a maioria das pessoas 

está procurando por procedimento não invasivos. (NEVES; QUADROS; 

MACEDO, 2013). De alguns anos em diante, as pessoas possuem grandes 

preferências por tratamentos que aumente o bem estar e melhore a aparência, 

por conta disso há uma maior procura por massagens que reduz o tecido adiposo 

e modelam o corpo promovendo uma melhor aparência corporal. (TACANI; 



TACANI, 2008). Com a industrialização, houve uma mudança no hábito alimentar, 

onde os alimentos in natura e menos processados foram substituídos por 

alimentos processados, prontos para consumo, sendo mais calórico e com baixo 

valor nutricional. Com isso o país vem passando por uma transição nutricional, 

onde ocorreu diminuição das taxas de desnutrição e aumento das taxas de 

sobrepeso e obesidade. (FEITOSA, et. al., 2010). A falta de atividade física e uma 

alimentação inadequada com alto consumo de gorduras e a alta ingestão 

energética são fatores determinantes para o aumento de peso corporal, podendo 

desenvolver a obesidade, por isso as pessoas devem adquirir atitudes saudáveis, 

tanto para a perda como para a manutenção do peso. (MONTEIRO, et. al. 2011). 

A avaliação do sobrepeso e da obesidade se dá pela determinação do índice de 

massa corporal (IMC), sendo de 25 a 29,9 kg/m2 sobrepeso, e acima de 30 Kg/m2 

obesidade, porém a avaliação deve ser individualizada. (MAHAN; ESCOTT-

STUMP, 2010). O Índice de massa corporal (IMC) é também conhecido como 

Índice de Quetelet, seu cálculo é realizado pela razão entre massa corporal (kg) e 

altura (m) ao quadrado, sendo uma medida muito utilizada em estudos 

epidemiológicos para a classificação do estado nutricional. (KAKESHITA; 

ALMEIDA, 2010). O questionário de frequência alimentar é o mais pratico método 

de conhecer o consumo alimentar habitual. É utilizado na abordagem do individuo 

para conhecer seus hábitos sobre alimentos e bebidas, é composto basicamente 

de uma lista de alimentos e um espaço para responder com que frequência 

consome o certo tipo de alimento. (SLATER, 2011).  

 

 

Conclusão: A alimentação é de extrema importância para se obter resultados 

positivos no decorrente processo de emagrecimento e auxiliar nos tratamentos 

estéticos que são muito utilizados nos dias atuais.  Ao avaliar as mulheres da 

presente pesquisa pode se afirmar que através do IMC um pouco mais da metade 

(52%) encontra-se acima do peso, mostrando que a maior procura de quem 

realiza procedimento estético possui esse perfil. No entanto, a maioria no total 

(71%) pratica exercícios regularmente, mostrando que a população entrevistada 

reconhece os benefícios da pratica de atividade física regular e sua importância 

para saúde e para a perda de peso. Em contrapartida, a busca por 



acompanhamento nutricional para uma melhor alimentação nesse processo no 

geral é mínimo (19%), sendo o restante que é a maioria ainda não possuem 

conhecimento que para emagrecer com saúde e corretamente necessita de uma 

reeducação alimentar, dado lamentável, pois o nutricionista é um profissional 

muito importante para auxílio da perda de peso e melhora da alimentação. Sobre 

a relação entre o consumo alimentar e o estado nutricional, verificou-se que o 

consumo de alimentos dos grupos das frutas, hortaliças, carnes, leguminosas, e 

ingestão hídrica, se manteve adequado em relação às recomendações do guia 

alimentar da população brasileira. O consumo do grupo dos cereais integrais 

houve pouca diferença entre o estado nutricional, porém ainda com um grande 

percentual de não consumo em ambos os grupos e em relação ao leite e 

derivados verificou-se semelhanças de consumo entre os grupos entrevistados, 

sendo consumido adequadamente pela maioria. As que se encontram acima do 

peso ideal apresentaram alto consumo de alimentos calóricos quando comparado 

às eutróficas, contudo esses hábitos podem ser corrigidos e melhorados 

buscando por orientações especificas e adequadas a cada individuo. Portanto, 

vale ressaltar que a adoção de medidas que contribuem para um estilo de vida 

saudável devem ser corrigidas e fazer parte da rotina de todos, principalmente a 

alimentação, que é de extrema importância para a saúde. 
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