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RESUMO 

Na era da comunicação de imagens, não podemos subestimar a importância da 
aparência física. Ela pode transmitir muito mais do que imaginamos. Quando a 
imagem refletida não é aquela que desejamos ter, surge o sentimento de 
inadequação. E é este sentimento que faz com que cada vez mais as pessoas 
busquem novas alternativas, com o objetivo de recuperar a tão desejada auto-
estima. Certas patologias de pele não são tratáveis pelos métodos da medicina 
dermatológica ou por cirurgias plásticas, e é por isso que a camuflagem feita pela 
maquiagem torna-se de extrema importância para estas pessoas. Este artigo tem 
por principal objetivo esclarecer o uso desta técnica, bem como mostrar os 
benefícios na vida de quem sofre com este problema. Para este trabalho foi 
realizada uma pesquisa em bases teóricas compreendendo o estudo com 
referências relevantes da área estudada e o levantamento dos principais produtos 
utilizados. A pesquisa foi de cunho qualitativo exploratório. Observa-se que a 
camuflagem tem o poder de melhorar a qualidade de vida de quem usou deste 
método. A técnica é simples, porém com algumas peculiaridades que são 
fundamentais para que o resultado final seja satisfatório e que esconda com 
perfeição as deformidades da pele. 
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INTRODUÇÃO 

Em tempos onde a comunicação é baseada na imagem, fica difícil não 

perceber a importância que ela exerce sobre as pessoas a nossa volta. A imagem 

pode ter o poder de criar sentimentos e impressões, e para algumas pessoas, o 

sentimento criado é o de inadequação. (PARENTE, 2010) 

Para Chimenti (2010) o principal objetivo da camuflagem cosmética, além de 

corrigir e exaltar as qualidades já existentes é promover também o aumento da auto-

estima.  

Sabemos que a pele é o maior e também um dos mais importantes órgãos do 

corpo humano, para Prista et al (1992) é através desta “embalagem” que irão ser 

determinados fatores importantes como a relação entre o meio exterior e interior e 

determinar o aspecto ou aparência que estabelecem as características mais visíveis 

de cada individuo. Então quando este importante órgão é prejudicado por doenças 

ou simplesmente por deformidades causadas por variáveis externas, todo o corpo 

assim como a auto-estima destas pessoas tendem a ser prejudicados. 

A cura de doenças da pele é o principal objetivo da medicina dermatológica, 

mas nem sempre é possível alcançar este objetivo e com isso, certas pessoas 

precisam conviver com manchas, cicatrizes e outras deformidades. A maquiagem 

surge como uma alternativa de camuflar estas lesões e assim melhorar a qualidade 

de vida dessas pessoas. Draelos (1991) compara o uso de cosméticos com a arte 

da ilusão, pois o propósito principal de sua aplicação é acentuar a beleza. Porém 

quando existem imperfeições e estas precisam ser corrigidas, cria-se a ilusão de 

perfeição. Não se trata então, de uma coincidência o fato de a maquiagem corretiva 

estar cada vez mais associada à medicina. 

Segundo Parada e Teixeira (2010) a camuflagem cosmética representa uma 

modalidade terapêutica que busca diminuição do sofrimento de pacientes com 

lesões deformantes congênitas ou adquiridas, não acessíveis a tratamentos clínicos 

ou cirúrgicos, buscando a melhora da aparência e da sua auto-estima. 

A camuflagem cosmética, segundo Rayner (2005) é definida como uma 

especialidade da Dermatologia e da Cosmetologia. 

“A diferença entre a maquiagem regular e a camuflagem cosmética é de fato 

uma formulação específica. Este produtos têm uma textura mais densa do que os 



comuns e sua formulação busca uma melhor cobertura das imperfeições da pele.” 

(PARENTE, 2010). 

Os primeiros cremes cosméticos desenvolvidos com o propósito de camuflar 

imperfeições, foram criados por cirurgiões plásticos durante a segunda guerra 

mundial usadas em pilotos de caça que haviam sofrido algum tipo de lesão. 

(Wikipédia) 

Para a BASC (British Association of Skin Camouflage), a maquiagem 

cosmética só passou a ser aceita e comercializada, após surgir uma razão pela qual 

ela devesse ser utilizada, pois até então, a maquiagem só era privilégio de ricos, ou 

usada em espetáculos de teatro. 

O conceito de usar maquiagem está ganhando novas definições, conforme a 

indústria vem investindo em novas funções para estes produtos. Além de embelezar, 

a maquiagem agora serve de tratamento, devido aos novos compostos que estão 

sendo agregados à ela. Segundo Moraes “várias fórmulas de bases e batons estão 

sendo enriquecidas com ativos funcionais para tratamento e proteção da pele como 

hidratantes, nutrientes, antioxidantes e protetores solares.” 

As empresas de dermocosméticos, nestes últimos anos vêm investindo muito 

nestes produtos, procurando deixá-los cada vez mais fáceis e práticos de aplicar e 

com resultados estéticos sempre mais perto da perfeição. Agora, ao invés dos 

pacientes procurarem profissionais da área para o manuseio e aplicação destes 

produtos, eles já estão aptos para a aplicação feita pelos próprios pacientes. 

Essa pesquisa busca esclarecer de que forma a maquiagem corretiva pode 

auxiliar nas patologias diversas da estetica, através dos produtos disponiveis como 

corretivos, bases e pos formulados com principios ativos diferenciados da 

maquiagem convencional. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Lakatos e Markoni (1989, p. 41) destacam que: 

A finalidade da atividade científica é a obtenção da verdade, através da 
comprovação de hipóteses, que, por sua vez, são pontes entre a 
observação da realidade e a teoria cientifica que explica a realidade. O 
método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo. 



A presente pesquisa pode ser classificada como pesquisa bibliográfica que 

teve como objetivo fazer um levantamento dos produtos de camuflagem estética, 

existentes no mercado, em detrimento das referências da estética. A pesquisa deve 

ser uma investigação planejada e racional, que possibilite com eficiência a coleta, 

análise e interpretação dos dados. (LABES, 1998). 

Os dados foram obtidos através de pesquisas cientificas e livros, no acervo 

das bibliotecas da Universidade do Vale do Itajaí e da Universidade Federal de 

Santa Catarina, bem como em sites na internet. Para se configurar o aspecto a 

pesquisa, busca-se estudar as empresas fabricantes especializadas em corretivos 

estéticos existentes no mercado. 

Este artigo baseou-se nos dados para o ano de 2010. Desta forma, os 

resultados obtidos não podem ser extrapolados para outros anos. Mesmo porque, os 

produtos analisados tendem a apresentar grandes melhorias de um ano para o 

outro, visto que o mercado de produtos de beleza é promissor e cresce cada vez 

mais.  

No final do semestre, o trabalho desenvolvido é apresentado nas formas de 

artigo cientifico e apresentação oral, com o auxilio de apresentação de slides. Alguns 

trabalhos podem ser apenas etapas de um trabalho mais complexo, que tende a ser 

finalizado ou complementado em uma disciplina ou pesquisa posterior. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A camuflagem cosmética é uma terapia que foi criada para aliviar o sofrimento 

daqueles que têm sido desfigurado por doenças de pele e que, até agora, não 

tiveram nenhuma forma de correção cirurgica definitiva, mas que deve conviver com 

suas deformidades. O objetivo da terapia é fornecer maneiras novas e inovadoras 

para reparar a aparência de pacientes com anormalidades. Uma variedade de 

técnicas de cosméticos são usados para ajudar esses doentes em fazer suas 

irregularidades se tornem o mais discretas quanto possível. 

Segundo Parada e Teixeira (2010, p. 01): 

 
A camuflagem cosmética é uma modalidade terapêutica que vem sendo 
desenvolvida para aliviar o sofrimento de pacientes com lesões deformantes 
congênitas ou adquiridas não acessíveis a tratamentos clínicos ou 
cirúrgicos, permitindo uma melhora na aparência. 



Foi introduzida como um procedimento médico após a Segunda Guerra 
Mundial na reabilitação de pilotos com queimaduras severas e, atualmente, 
todos os dermatologistas deveriam familiarizar-se com produtos de 
camuflagem cosmética para melhor auxiliar seus pacientes. 
Estudos de avaliação do efeito da camuflagem cosmética na qualidade de 
vida de pacientes com enfermidades desfigurantes mostram que a 
maquiagem médica corretiva melhora significantemente a qualidade de vida 
desses pacientes. 

 

Para Rayner (2005) a boa aparência não é apenas uma questão pessoal e 

psicológica, é um questão social.  

Os indivídios que tem problemas de desconfiguração exigem mais do que os 

serviços limitados de um artista de maquiagem meramente estética. A maioria dos 

pacientes que procuram uma solução cosmética para sua aparência desconfigurada. 

Embora exista uma arte e uma ciência para aplicação de maquiagem, a habilidade 

técnica de um profissional de maquiagem tradicional é simples em comparação ao 

de um profissional altamente treinado em Cosmetologia. 

Os cosméticos e tratamentos de beleza há muito contribuem para transformar 

o dado natural, corpo, tornando-o “mais conveniente”, socializado, agradável ao 

olhar, segundo critérios culturais (Rivière, 1997), desde os remédios corretores 

capazes de “curar a feirura” do inicio do século XIX, aos tratamentos “naturais” que 

vendem a beleza de ser você mesmo. 

Certos cosméticos são desenvolvidos especialmente para a finalidade de 

camuflar problemas de pele, seus ativos podem ou não ser os mesmos da 

maquiagem regular, porém, com concentrações diferentes. Para Draelos “os 

cosméticos de cobertura são mais consistentes do que as bases para uso habitual”. 

Parte desta consistência se deve as altas concentrações de dióxido de titânio, pois é 

necessário dar uma cobertura completa ao defeito subjacente.” 

Como sabemos, uma maquiagem corretiva completa consiste de vários 

passos básicos: corretivo, base, pó facial. Todos os produtos têm uma ação muito 

importante e específica na cobertura dos defeitos da pele. As bases, por exemplo, 

também agem na cobertura e coloração da pele.  

Segundo Draelos: 

 
As bases faciais servem para dar cor, encobrir defeitos e homogeneizar a 
cor do rosto. Representam a categoria de cosméticos sobre a qual os 
pacientes com mais freqüência questionam seus médicos. Como 
assiduamente este produto é aplicado em todo o rosto, apresenta um 
grande efeito sobre a aparência. As bases também servem para encobrir 
defeitos, sendo muito empregadas por pacientes com acne e outras 
condições médicas que afetam a pele do rosto. A grande variedade de 



formulações, tipos e cores de bases faciais pode confundir tanto médicos 
quanto pacientes. 
 

“A capacidade da base de esconder ou de encobrir a pele subjacente é 

conhecida como cobertura.” (DRAELOS,1991). A função de cobertura é, 

principalmente, feita pelo dióxido de titânio, que também age como bloqueador 

físico, ou seja, quanto maior for a concentração do dióxido de titânio, maior será a 

cobertura oferecida pela base.  

Os pós-faciais para cobertura completa contêm, predominantemente, talco 

(silicato de magnésio hidratado) e altas quantidades de pigmentos de cobertura. 

Estes, quando usados em pó facial, podem ser assim relacionados em ordem 

crescente de opacificação: dióxido de titânio, caulim, carbonato de magnésio, 

estearato de magnésio, estearato de zinco, giz preparado, óxido de zinco, amido de 

arroz, giz precipitado e talco. Em geral, se aceita que a opacidade seja obtida com 

um tamanho de partícula de 0,25 micra. O carbonato de magnésio também pode ser 

usado para melhorar a retirada de óleo, manter o pó sem compactação e absorver 

qualquer perfume acrescentado. O caulim, presente no pó facial (silicato de alumínio 

hidratado) também pode funcionar absorvendo o óleo e a perspiração. (Draelos, 

1991). 

Ele deve ser aplicado abundantemente com um pincel ou uma esponja sobre 

a parte já tratada com corretivo de camuflagem, aguardar 5 minutos e tirar excesso 

de pó com um pincel especial para a remoção, em seguida pulverizar com água e 

depositar um lenço de papel para retirar o excesso, se necessário, aplicar spray 

fixador. (BENESSERE, 2010) 

Existem outros produtos utilizados para aperfeiçoar a técnica da camuflagem, 

como o spray fixador que é uma solução capaz de criar e manter a pele camuflada 

por mais tempo. Útil quando a camuflagem é feita no rosto e indispensável quando 

praticada em outras partes do corpo. Aplicada depois dos procedimentos 1 e 2 com 

uma distância aproximada de 20 ou 30 centímetros.(RIPACOR, 2010) 

A linha Ripacover (2010) conta também com um removedor especial para 

este tipo de maquiagem. É um removedor de maquiagem especifico para pele 

camuflada deixando a pele perfeitamente hidratada. Devido à sua formulação 

delicada é feito para remover todo o make-up de qualquer parte do corpo, incluindo 

locais mais sensíveis como a região orbicular do olho. 



“Os produtos de camuflagem cosmética têm melhorado muito nos últimos 

anos, com novos ativos que conferem benefícios adicionais como a fotoproteção.” 

(PARADA E TEIXEIRA, 2010). 

 

 

 

Indicações 

Segundo Antoniou (2006) camuflagem terapeutica pode ser utilizada para 

contorno permanente e defeitos, mas também pode ser usada como um aplicativo 

de transição para eritemas e outras patologias. 

De acordo com a BASC (British Association of Skin Camouflage), as lesões 

mais frequentemente encontradas e aptas para a camuflagem cosmética são: 

- eritema e acne; 

- cloasma (também conhecido como melasma); 

- lúpus discóide; 

- efélides (sardas); 

- rubor facial, rosácea; 

- hiper-pigmentação; 

- leucoderma (hipo-pigmentação); 

- estrias; 

- vitiligo; 

- xantelasma; 

- manchas do vinho do porto; 

- tatuagens não desejadas; 

- cicatrizes; 

- marcas de nascência; 

- psoríase em placas; 

- manchas senis; 

 

Métodos de aplicação 



De acordo com Ngan (2010), camuflar é usar de produtos cosméticos com a 

finalidade de esconder irregularidades, tanto de cor quanto de contorno do rosto. Ele 

também nos mostra que existem três passos básicos para a aplicação da 

camuflagem cosmética. 

O primeiro trata-se da dissimulação, onde os produtos como a base e o 

corretivo são mais grossos e opacos do que os da maquiagem regular. Eles também 

aparecem em uma grande variedade de cores, para combinar com o tom natural da 

pele do paciente. Este tipo de correção possui uma eficácia maior em patologias 

como cicatrizes, linhas de incisão cirurgicas e hematomas. 

Existe também o uso das cores como método de camuflagem. O método 

consiste no uso de corretivos coloridos, onde certas cores são capazes de 

neutralizar outras, advindas de problemas de pele.  

De acordo com Visage: 

 
Para realizar uma boa maquiagem corretiva, deve-se conhecer com 
profundidade a teoria da cor e como eles reagem quando combinadas. Usar 
um produto neutralizador significa combater, é claro, a cor natural da lesão. 
O neutralizante é, portanto, não necessariamente da mesma cor da lesão. 
 

Um exemplo são as peles com edemas de cor vermelha, que podem ser 

neutralizados por um produto na cor verde, que é a cor complementar ao vermelho. 

 

Cor para neutralizar Patologia Cor do 
corretivo  

Vermelho Eritema, psoriase,rosácea Verde 

Azul Ematoma Laranja 

Roxo Angiomas Amarelo 

Marrom Hiperpigmentação Branco 

Branco/Rosa Cicatriz Marrom 
Fonte: Benessere. 

 
Outro método conhecido para a camuflagem é o dos contornos. Para Ngan 

(2010) ele corrige alguns contornos de superfícies que não se encontram regulares, 

criando dimensões através do uso de luz e sombra. Cores escuras fazem 

protuberâncias parecerem recuar, enquanto as cores claras fazem depressões 

parecerem mais rasas. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que indivíduos com patologias de pele podem desencadear uma 

série de comportamentos associados à aparência física que, ao se tornarem 

exacerbados, passam a ser prejudiciais à medida que incluem sofrimento e 

alteração da rotina habitual do individuo. A partir do momento que simples 

preocupações se intensificam e acabam por acarretar uma condição de sofrimento 

intenso para o paciente, afeta até mesmo seu estado psíquico, pois os mesmos 

passam a se considerar feios ou estranhos. E em muitos casos levam a sérias 

limitações, como por exemplo, prejuízos sociais. Em alguns casos, eles passam a 

sair de casa somente a noite, quando são menos vistos pela sociedade ou então 

permanecem confinados por muito tempo ou até meses. Já em casos mais graves, 

chegam a abandonar a escola, evitar entrevistas de emprego limitar drasticamente o 

convívio social e a se esquivar de encontros românticos. O nível de sofrimento a 

este transtorno é muito variável. 

A literatura mostrou que o transtorno psicológico se inicia durante a 

adolescência, podendo persistir por muitos anos.  Ocorrendo porque os indivíduos 

com esse sintoma relutam em relevar seus sintomas, especialmente aqueles que 

enfatizam a importância da aparência e da atratividade física. A preocupação com o 

corpo, de maneira geral, também não é rara, sendo frequentes os relatos de 

insatisfação com manchas na pele. Indivíduos com esse tipo de comportamento 

acabam por desenvolver o hábito da aplicação de maquiagem corretiva de forma 

ritualizada, para mascarar ou esconder o suposto defeito. Assim, atributos menos 

perfeitos e deformidades seriam visto como aspectos negativos. Esconder um 

defeito pode ajudar em muitos casos em que o individuo não se aceita do ponto de 

vista físico não estético, sobretudo se a irregularidade é a triste recordação de um 

evento traumático. Neste caso, a maquiagem dermatológica corretiva traz uma 

solução estética e psicológica aos pacientes em que apresentam essas dermatoses. 

A camuflagem pode ser útil para os pacientes do ponto de vista psicológico, 

semelhante a uma prótese provisória considerado como um apoio a terapias 

médicas. 

Na atualidade percebemos que o universo da vaidade está em 

desenvolvimento contínuo, sendo ainda pouco explorado o uso da maquiagem 



corretiva nos pós operatório, no mercado da estética e da beleza, ou por falta de 

conhecimento de alguns profissionais, ou por falta da conscientização das reais 

necessidades que os pacientes necessitam para se embelezar, sem serem 

discriminados. Após uma cirurgia plástica, por exemplo, pode ser necessário o uso 

de camuflagem estética, devido a manchas temporárias que ocorrem, pois muitos 

não querem voltar a suas atividades cotidianas com essas manchas. É ai que entra 

a parceria do profissional maquiador com o cirurgião, com o intuito de camuflar de 

uma forma eficaz essas imperfeições da pele dando assim uma vida social de uma 

forma mais natural. 

Observa-se a falta de profissionais especializados e qualificados na área da 

estética, para suprir as necessidades desse perfil de clientes. Os profissionais da 

estética e da beleza bem como as indústrias de cosméticos, devem buscar por 

meios de pesquisa, o perfil do usuário da maquiagem corretiva do século XXI, para 

assim suprir as necessidades desse segmento tão promissor.  

Constata-se que e o avanço da indústria química, os cosméticos tornaram-se 

produtos de uso geral, não mais tóxicos e seguros, gerando nos consumidores maior 

interesse para o seu uso. Atualmente a maquiagem corretiva não cumpre apenas a 

função de proteger ou camuflar, mas também de proporcionar um visual mais belo e 

saudável à pele. 

As tatuagens viraram uma forma de demonstrar personalidade e identificação, 

porém, como toda forma permanente de arte, as mudanças de tendências aparecem 

e a arte corporal torna-se indesejável para alguns, em certas ocasiões elas podem 

também ser empecilho. Entre as alternativas existentes para este problema esta a 

camuflagem cosmética. 

Desta forma a facilidade de cuidar da pele enquanto se embeleza tem 

aumentado o consumo das maquiagens, um dos grandes fatores também vem a ser 

os constantes lançamentos de produtos diferenciados que também são 

responsáveis pela criação de novos hábitos de consumo. Assim sendo, os 

segmentos dos cosméticos ganham fórmulas avançadas que ajudam a tratar a pele. 

Novos aspectos refletem na imagem e transformam a maquiagem corretiva, 

onde passa a ser um recurso de destaque com alta tecnologia que vai além do 

embelezamento e vários são os tipos encontrados no mercado para o consumo, 

sendo que cada um é destinado para cada tipo de pele e sua necessidade conforme 



a patologia diagnosticada. Todavia, a falta de informações específicas e de uma 

linguagem de marketing informativo referente ao uso de alguns cosméticos e sua 

indicação são precárias.  

Alguns dados foram citados no decorrer do estudo, sinalizando uma tendência 

de mercado para os profissionais da estética, para que busquem cursos de 

especialização na área da correção e embelezamento facial. A oferta de serviços 

especializados no uso da maquiagem corretiva está em expansão. Em 1980, um 

médico cirurgião plástico fundou um centro de formação profissional em Caserta, 

Itália, que já graduou mais de 1.000 alunos. Ministrado pela Tecnóloga em Estética 

Professora Rita Parente. Os mesmos também criaram uma completa linha de 

cosméticos de camuflagem estética RIPAR, hoje distribuída em toda a Itália e 

também no exterior. 

Outra área que sugerimos uma pesquisa onde a maquiagem corretiva esta 

sendo utilizada é na Tanatopraxia. O trabalho do tanatopraxista envolve 

conservação, reconstituição e maquiagem dos cadáveres. Para dar melhor 

aparência aos mortos. Segundo os dados do SEBRAE, a profissão exige curso 

técnico. Nos EUA se ganha em média US$ 150 por hora para realizar o serviço. Por 

aqui, os preços variam entre R$ 400 e R$1,5 mil a hora, dependendo do estado do 

corpo. 

Ainda no Brasil, as bibliografias referentes ao segmento são insuficientes, 

sendo assim se faz necessário que os profissionais do mercado da estética e da 

beleza, invistam em produções bibliográficas como livros, artigos e pesquisas 

específicas. O presente estudo está disponível como fonte para dar continuidade a 

futuras pesquisas que ajudaram a nortear as possibilidades de trabalhar a 

maquiagem corretiva no mercado da beleza. 
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APÊNDICE 

Método de Aplicação 

 
1. Cuidadosamente limpar a parte que você deseja camuflar  

com o leite de limpeza e tonificar com loção tônica; 

 

2. Escolher o corretivo certo de acordo com a cor do inestetismo da pele a ser 

tratado. (ver indicações para a tipologia especifica para o defeito de pele de acordo 

com a palheta de cores da marca escolhida);  

 

3. Aplique o segundo sobre a superfície, com um pincel ou uma esponja umedecida. 

A amplitude, ou com a ponta dos dedos das mãos, havendo sempre o cuidado de 

esfumar a área circunstante; 

 

4. Com uma esponja aveludada, aplicar com abundancia o pó fixador, escolhendo 

um que combine com a tonalidade da pele; 

 

5. Esperar 5 minutos retirar o excesso de pó com um pincel adequado; 

 

6. Borrifar com água e em seguida secá-la depositando um lenço de papel,  

se o defeito esta localizado em outra parte do corpo que não seja o rosto, é 

essencial usar um fixador; 

 

7. Por ultimo, avançar o procedimento com seu make-up. 

 

 

 

 

 


