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RESUMO 

 

 

Nos dias de hoje a maquiagem é um item quase indispensável no dia a dia tanto de 
mulheres quanto de homens. Além de ajudar a melhorar a aparência e o aspecto 
geral da pele, também consegue disfarçar ou cobrir totalmente algumas 
imperfeições e lesões de pele se, for feita com os produtos certos e bons 
profissionais, além de melhorar assim a autoestima da pessoa. Os produtos mais 
usados para a maquiagem corretiva compreendem principalmente bases e 
corretivos das mais diversas cores e tonalidades. As afecções de pele mais comuns 
que podem ser corrigidas com a maquiagem são o vitiligo, olheiras, manchas, 
sardas, cicatrizes, acne entre outras. O presente trabalho pretende relatar sobre os 
diferentes tipos de maquiagem corretiva e suas aplicações na pele para, disfarçar as 
diferentes imperfeições da pele que normalmente não são bem aceitas pelas 
pessoas que as tem. Foram utilizadas neste artigo de revisão, bibliografia e artigos 
científicos sobre o tema.  
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THE USE OF CORRECTIVE MAKEUP IN SKIN IMPERFECTIONS 

 

ABSTRACT 

 

Today the makeup is an almost indispensable item in everyday life both women and 
men. In addition to helping improve the appearance and the general appearance of 
the skin, can also disguise or completely cover some imperfections and skin lesions, 
is made with the right and good professional products, and thereby improve a 
person's self-esteem. Products commonly used for corrective makeup mainly 
comprise bases and corrective of various colors and shades. The most common skin 
conditions that can be corrected with makeup are vitiligo, dark circles, blemishes, 
freckles, scars, acne and so on. This paper intends to report on the different types of 
corrective makeup and its application to the skin, hide the various imperfections of 
the skin that are usually not well accepted by the people who have them. They were 
used in this review article, literature and scientific articles on the subject. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A pele é o maior órgão do corpo humano, é o meio de contato com o exterior 

e, quando possui alguma imperfeição cutânea leva a pessoa que a tem se afastar 

das outras, causando impactos na auto-estima e isolamento social (JESUS; 

SANTOS; BRANDÃO, 2014). 

A maquiagem corretiva tem por objetivo camuflar os diferentes tipos de 

imperfeições que existam na pele, com propósito de melhorar a aparência das 

pessoas (PARADA;TEIXEIRA, 2015). 

Estas imperfeições incomodam as pessoas, pois deixam a aparência da pele 

feia, causam impactos na autoestima e, até mesmo problemas psicológicos. A boa 

aparência da pele é indispensável, pois é a primeira coisa que as pessoas enxergam 

nas outras em todos os lugares,  sendo que uma imperfeição de pele pode causar a 

impressão de inadequação ( RECH et al, 2010). 

As principais formas de maquiagem usadas para esta técnica de correção são 

a base, o pó e o corretivo, que podem ser encontrados de diferentes formas, e 

marcas (MOLINOS, 2010). 



Pessoas que tenham deformidades faciais, independente do tamanho, vindas 

de doenças, traumas, anomalia congênita, podem e devem usar produtos e técnicas 

de maquiagem para camuflar o problema (PARADA; TEIXEIRA, 2015). 

Sendo assim, a maquiagem corretiva ajuda a disfarçar os defeitos que a pele 

apresenta por diversos fatores, auxiliando as pessoas a corrigir suas imperfeições e 

melhorar a aparência e autoestima (RECH et al, 2010). 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Entendendo a Maquiagem Corretiva  

 

Nos dias de hoje a maquiagem desempenha um grande poder psicológico na 

sociedade, sendo assim o profissional da estética deve sempre se atualizar, para 

poder oferecer os benefícios que a tecnologia proporciona hoje no mercado 

(MEDEIROS; SILVA, 2012, p.3). 

 

A boa aparência não é apenas uma questão pessoal e psicológica, 
é uma questão social. Para sentirmos o bem-estar psicológico e social é 
necessário uma série de fatores, sendo um deles de grande importância à 
satisfação com aparência física (OLIVEIRA et al. 2012, p. 35) 

  

Nos dias de hoje a boa aparência conta em vários aspectos, pois é a primeira 

coisa que as pessoas em geral enxergam nas outras, e em menos de um segundo 

pode-se arruinar ou não a sua imagem (MEDEIROS; SILVA, 2012 apud ONEDA, 

2008). 

A imagem das pessoas faz parte de um marketing, que acaba as 

hipnotizando, fazendo com que elas sonhem em ser a modelo do comercial. A 

maquiagem não é milagrosa, apenas encobre as imperfeições temporariamente, 

pois basta retira-la e, sua pele voltará a ser como é naturalmente (ROCHA, 2012 p 

412). 

Quando existe alguma doença de pele, essa imagem é afetada, não só de 

forma estética, mas também por transtornos psicológicos que podem afetar a si, a 

família e a sociedade em geral (OLIVEIRA et al. 2012). 



A maquiagem tem como objetivo principal destacar a beleza natural da 

cliente, realçando o que ela tem de melhor em seu rosto e disfarçando pequenos 

defeitos (STANDARD, 2011). 

 Para disfarçar essas imperfeições, nos dias de hoje existem vários produtos e 

técnicas para alcançar este objetivo. A maquiagem corretiva ou camuflagem é usada 

para dar harmonia ao rosto e também ocultar imperfeições, lesões e patologias 

como lúpus, cloasma, vitiligo, etc (MEDEIROS; SILVA, 2012 apud RECH,2010). 

 Alguns cosméticos são feitos especialmente para a finalidade de 

camuflagem, porém seus ativos podem ser diferentes ou apenas em quantidade 

maior do que os cosméticos para uso regular. Normalmente sua consistência é 

muito maior, pois precisa cobrir totalmente as imperfeições. Essa consistência se da 

pelo dióxido de titânio, quanto maior for sua quantidade no produto, maior será a 

cobertura oferecida por ele (RECH et al, 2010 apud DRAELOS, 1991). 

  

 A maquiagem corretiva pode ser muito eficiente se for aplicada 
corretamente. No entanto, um maquiador inexperiente sempre deve ter 
cuidado, porque a aplicação inadequada, misturas insuficientes ou a 
escolha errada das cores pode tornar o look artificial (STANDARD, 2011. p. 
197). 

 

 Para a aplicação das técnicas de correção são necessários produtos básicos 

como: corretivos, base e pó facial, que tem a função específica de encobrir as 

imperfeições da pele (OLIVEIRA et al. 2012). 

 Além destes produtos para a camuflagem, também é necessário o uso de um 

spray fixador, para ajudar a manter a maquiagem corretiva por mais tempo aderida à 

pele (RECH et al, 2010). 

 

2.1.1 Base 

 

 A base ajuda a proteger a pele de agressões externas. Ela pode cobrir 

imperfeições, ajudando a deixar a pele mais uniforme e preparando para receber a 

maquiagem (CEZIMBRA, 2013). 

 Segundo Molinos (2010), quando a maquiagem exige uma pele sem 

imperfeições, deve-se aplicar a base em pingos em áreas bem pequenas antes de 

espalhar, pois assim a camada geral vai ser homogênea. 



 Podemos encontrar vários tipos de bases no mercado, entre elas a base 

líquida, cremosa, base + pó, pancake e mineral. O pancake é dissolvido em água e 

da uma cobertura total a pele, deixando uma maquiagem mais pesada, mas em 

compensação agrada muito para peles oleosas, rugas e linhas de expressão 

(MOLINOS, 2010). 

 

2.1.2 Corretivo 

 

 De acordo com Cezimbra (2013), o corretivo tem a função de suavizar 

olheiras, vincos e imperfeições da pele, sendo que pode ter várias tonalidades e 

formas como bastão, lápis, líquido e cremoso. 

 

 É difícil alguém escapar de um toque de corretivo para eliminar 
pequenos sinais indesejáveis de pele ou olheiras que revelam cansaço no 
rosto. Até mesmo quem procura um look natural pode usar o corretivo para 
dar homogeneidade à pele, sem a necessidade de ter preparado antes com 
base. Como o próprio nome diz, é o cosmético que vai direto à correção de 
pontos “machucados do rosto: desde pintas, vasinhos rompidos, espinhas, 
até olheiras, vermelhidão em volta do nariz, manchas e cicatrizes” 
(MOLINOS, 2010. p 56). 

 

 É muito importante saber combinar a cor do corretivo com a pele, pois se o 

corretivo for mais claro, pode dar um efeito errado a pele e chamar mais atenção de 

uma área problemática (STANDARD, 2011). 

 Segundo Cezimbra (2013), o corretivo em bastão ou cremoso é usado para 

cobrir marcas mais salientes como espinhas, cicatrizes e manchas. Já o Pan stick 

que é em bastão mais cremoso, é ideal para pele seca e oferece cobertura total para 

imperfeições.  

 

2.1.3 Pó 

 

 O pó facial é utilizado para selar a base, dar acabamento opaco ao rosto, 

disfarçar pequenas imperfeições e diminuir o brilho em excesso (STANDARD, 2011). 

 

 Ao ver a cobertura uniforme e saudável que a base e o corretivo dão 
a pele, o primeiro impulso em frente ao espelho é dispensar o pó, 
imaginando que “um aspecto empoeirado” vai apagar tudo. Na verdade, 
ocorre o oposto. É justamente o pó que vai fixar as camadas anteriores, 
controlar o excesso de brilho e prolongar a vida da maquiagem (MOLINOS, 
2010. p 57). 



 

 Segundo Cezimbra (2013) quanto mais fino for o pó facial maior será sua 

aderência a pele. O pó pode ser compacto que ajuda na fixação da maquiagem; 

translúcido para ter cobertura mais suave; opaco que é usado quando os poros são 

mais abertos; e brilhante para dar mais brilho a maquiagem. Sendo que também há 

o pó bronzeador que proporciona um tom mais moreno a pele. 

Os pós-faciais que conseguem fazer cobertura completa são formulados, com 

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

(RECH et al, p.6, 2010 apud DRAELOS, 1991). 

 

2.2 Alterações de Pele e Camuflagem 

 

 Tendo em vista a busca da boa imagem, usamos a maquiagem para destacar 

o que temos de bom e disfarçar ou encobrir algumas imperfeições. Hoje existem 

muitos produtos e técnicas que ajudam o profissional alcançar esse objetivo.  A 

camuflagem ou maquiagem corretiva propõe harmonizar o rosto e também esconder 

lesões e patologias (MEDEIROS;SILVA, 2012, apud RECH, 2010). 

 De acordo com Rech et al, p.7, 2010 apud BASC, 2010 (British Association of 

Skin Camouflage), as lesões que são mais encontradas e podem ser corrigidas com 

maquiagem  são:  

- eritema e acne;  

- cloasma (também conhecido como melasma);  

- lúpus discóide;  

- efélides (sardas);  

- rubor facial, rosácea;  

- hiper-pigmentação(olheiras);  

- leucoderma (hipo-pigmentação);  

- estrias;  

- vitiligo;  

- xantelasma;  

- manchas do vinho do porto;  

- tatuagens não desejadas;  

- cicatrizes;  

- marcas de nascença;  



- psoríase em placas;  

- manchas senis. 

O tipo de correção com maquiagem a ser usada vai depender da lesão que a 

pessoa possui na pele. Para saber o que usar, deve-se avaliar a lesão conforme sua 

forma, tamanho, cor e localização (PARADA; TEIXEIRA, 2015). 

Segundo Rech et al. (2010), a variação das cores é muito utilizado para 

camuflagem. Usam-se corretivos coloridos, onde as cores tem o poder de neutralizar 

outras, presentes nos problemas de pele. 

As bases podem acentuar imperfeições, como cicatrizes, poros e rugas. Uma 

cicatriz normalmente é mais escura do que a pele, mesmo após a correção com uma 

base da mesma cor, por haver sombras. Neste caso, deve-se aplicar um pó mais 

claro sobre a cicatriz e, se ela for elevada, um pó mais escuro (PARADA;TEIXEIRA, 

2015). 

 

Tabela 1: Cores de maquiagem utilizadas para corrigir as patologias 

Cor para neutralizar Patologia Cor do corretivo 

Vermelho  Eritema, psoríase,rosácea  Verde  
Azul  Hematoma  Laranja  
Roxo  Angiomas  Amarelo  
Marrom  Hiperpigmentação  Branco  
Branco/Rosa  Cicatriz  Marrom  
            Fonte: Adaptado de RECH et al, 2010 apud BENESSERE, 2015. 
 

Lesões de pele que tenham cor marrom ou roxa, como hemangiomas, 

equimoses, hematomas, hiperpigmentação (olheiras), serão camufladas com a cor 

amarela. Lesões avermelhadas, como acne, púrpuras, rosácea, estrias são 

disfarçadas com cor verde (PARADA; TEIXEIRA, 2015). 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia aplicada na realização deste trabalho foi uma revisão 

bibliográfica, baseada em pesquisa de livros da biblioteca da Universidade Alto Vale 

do Rio do Peixe – UNIARP. Foram também pesquisados artigos em base de dados 

na BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), 

Science Direct  e Capes, Google  Acadêmico.  



Para a pesquisa dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: 

maquiagem corretiva, correção com maquiagem, camuflagem cosmética onde foram 

feitos cruzamento entre os termos posteriormente. Os artigos foram pesquisados em 

língua portuguesa e inglesa. 

Este trabalho foi elaborado e preparado para melhor esclarecimento e 

conhecimento das pessoas em geral sobre a maquiagem corretiva, seus tipos, 

formas de uso e aplicação na pele para correção de imperfeições. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A maquiagem corretiva é uma técnica que possibilita as pessoas a correção 

de imperfeições que elas apresentam na pele e, que por algum motivo as 

incomodam. Estas pessoas acabam se adaptando a usar diariamente a técnica de 

correção para mascarar ou corrigir seus defeitos (RECH et al, 2010). 

 Quando se utiliza produtos de boa qualidade e alta cobertura, a maquiagem 

consegue corrigir e esconder completamente as imperfeições. 

 A aparência é o nosso cartão de visita, pois elas podem se sentir mal perante 

as outras se a imperfeição for algo muito aparente. Já quando a pele está saudável, 

facilita sua relação social, emocional e até mesmo sexual (JESUS; SANTOS; 

BRANDÃO, 2014). 

Este estudo mostrou que a maquiagem corretiva é muito vantajosa na vida 

das pessoas, tanto de mulheres, quanto homens, pois ninguém gosta de exibir 

imperfeições em sua pele. 

 A correção das imperfeições se, feitas com bom profissional, produtos bons e 

aplicação correta para cada tipo de pele e disfunção, corrige por completo os 

defeitos e assim deixa a pessoa com a aparência boa e saudável.  
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