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RESUMO 
A cada dia que passa o mercado de cosméticos vem crescendo muito, e com ele vem crescendo as 
inovações que visam trazer benefícios para a maquiagem, para tratar e proteger a pele. O objetivo 
deste trabalho, foi demonstrar o que é uma maquiagem multifuncional e quais benefícios, as pessoas 
podem adquirir através desses produtos e melhorar a saúde da pele. Foi realizado uma revisão de 
literatura, utilizando para a pesquisa artigos científicos em revistas que tratavam do assunto. As 
maquiagens multifuncionais são produtos que associam várias tecnologias com muitos benefícios em 
um único produto, como exemplo podemos citar os BB creams e batons com protetor solar. Um dos 
benefícios adquiridos, é a proteção contra o surgimento de manchas, melasmas e o câncer de pele. 
Outro benefício é a proteção dos lábios, graças ao filtro solar presente na formulação dos batons, que 
vão evitar queimaduras, ressecamento e as neoplasias, graças ao filtro solar e outros componentes 
associados na formulação desses produtos multifuncionais. 
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ABSTRACT 
With each passing day the cosmetics market has been growing a lot, and with it has been growing 
innovations that aim to bring benefits to makeup, to treat and protect the skin. The purpose of this 
paper was to demonstrate what a multifunctional makeup is and what benefits people can gain 
through these products and improve skin health. A literature review was performed, using for research 
scientific articles in journals that dealt with the subject. Multifunctional make-up are products that 
combine several technologies with many benefits in one product, as an example we can mention BB 
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creams and sunscreen lipsticks. One of the benefits gained is protection against the onset of 
blemishes, melasmas and skin cancer. Another benefit is the protection of the lips, thanks to the 
sunscreen present in the lipstick formulation, which will prevent sunburn, dryness and neoplasms, 
thanks to the sunscreen and other associated components in the formulation of these multifunctional 
products. 
 
Keyword: technology, health, multifunctional, make-up. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os produtos de maquiagem surgiram há mais de 3000 anos antes de Cristo 

no Egito, sendo apenas utilizados por integrantes da nobreza para poderem se 

destacar do clero. Mais com o passar dos anos a maquiagem passou a ter uma 

importância maior para aqueles que buscam melhorar o aspecto externo 

(GUAITOLINI, 2011). 

A maquiagem é um poderoso acessório que serve para embelezar, mas 

também mostra a personalidade e o estilo próprio de cada um que a utiliza. Há 

infinitas possibilidades e alternativas de se maquiar, sem transformar ou mudar por 

completo a aparência, dando preferência a aquela que fique melhor no rosto e 

amenize o que incomoda (MOLINOS, 2004). 

Há muitos cosméticos disponíveis no mercado, mas com a correria do dia-a-

dia, homens e mulheres não estão tendo tempo para se dedicar aos cuidados de 

suas peles. Gastar tempo passando hidratante, protetor solar, creme antirrugas, 

base e pó, é algo que muitos não podem ou não querem. Por isso muitos estão 

optando por utilizar cosméticos multifuncionais (ABIHPEC,2011). 

Multifuncionalidade na área de cosméticos, é a capacidade que um produto 

tem de desempenhar mais de uma função simultaneamente (SCHUELLER E 

ROMANOWSKI, 2003). 

Adicionando diversas aplicabilidades em uma única embalagem, esses 

produtos têm uma demanda crescente na população que quer ter uma aparência 

jovial, no entanto sem gastar tanto tempo manuseando vários produtos (ABIHPEC, 

2011). 
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É cada vez maior o interesse das pessoas por uma pele jovem, isenta de 

rugas e manchas, o que tem estimulado a indústria de cosmético a desenvolver 

produtos que cuidem da pele se baseando nas principais alterações causadas 

durante o processo de envelhecimento cutâneo (HATZIS, 2004).   

O processo de envelhecimento cutâneo é um fenômeno biológico, que é 

dividido em envelhecimento extrínseco e o envelhecimento natural(intrínseco). O 

envelhecimento extrínseco, é aquele que acontece em consequência as lesões 

ocasionadas pela radiação ultravioleta e agentes ambientais, já o envelhecimento 

natural da idade é mais tardio e sucessivo, provocando lesões estéticas muito baixas 

(TZAPHLIDOU, 2004). 

Porém o envelhecimento extrínseco se torna mais ofensivo para a pele, 

tornando-se o responsável por transformações, como por exemplo as rugas, 

manchas e o câncer de pele (SANTOS E OLIVEIRA, 2013). 

Para entendimento do tema e elaboração do artigo, foi feito uma revisão de 

literatura, através de artigos científicos em revistas que tratavam do assunto, como 

Pubmed, Cosmectics & Toiletries Brasil e Revista InterfacEHS durante o período do 

mês de setembro. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi demonstrar o que é uma 

maquiagem multifuncional e quais benefícios as pessoas podem adquirir através 

desses produtos, melhorando a saúde de sua pele. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

    Diante de todos os produtos disponíveis no mercado, a multifuncionalidade 

tem estado cada vez mais nas maquiagens, com o surgimento de novos produtos e 

suas funções específicas (ABIHPEC, 2011). 

Um exemplo de maquiagem multifuncional é o BB Cream (Blemish Balm 

Cream), que é uma base de cobertura leve, que vai uniformizar a aparência da pele 

e cobrir imperfeições. Além disso, possui em sua fórmula substâncias hidratantes 

como o ácido hialurônico que vai proporcionar maciez e melhora da elasticidade da 
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pele e substâncias antioxidantes, como a vitamina C e vitamina E (DRAGONETTI, 

GOMES E MORAES, 2016). 

Os antioxidantes atuam neutralizando os radicais livres, impedindo que eles 

oxidem nossas células. Os radicais livres são átomos de oxigênio, e na pele pode 

causar diversos danos e são responsáveis por acelerar o envelhecimento. Esses 

radicais livres são formados no corpo a partir de processos metabólicos normais ou 

por fontes externas como, fumaça de cigarro, poluição do ar, substâncias químicas e 

radiação solar (SINGH et al., 2013). 

Devido aos componentes antioxidantes presentes no BB cream, as 

substâncias atuarão contra o envelhecimento e suas modificações degenerativas, 

que são desidratação, descamação e formação de rugas (SATHLER, 2018). 

Os filtros solares também estão associados a produtos de maquiagens 

multifuncionais, podendo conter substâncias como o óxido de zinco ou dióxido de 

titânio. Esses componentes são capazes de evitar que a radiação ultravioleta, 

alcance a pele, prevenindo o surgimento de manchas e melasmas, e como 

consequência evoluir para um câncer de pele (FASCINA, 2017). 

Além das bases e BB creams, os batons também podem conter filtros solares, 

porém os batons que estão no mercado, com o intuito de proteção solar, a maioria 

não possui cor e consequentemente não gera tanto interesse para o público 

feminino, que acabam muitas vezes, esquecendo de proteger os lábios. Entretanto 

com o lançamento de novas inovações no mercado de maquiagens, o que apenas 

tinha finalidade de colorir, dar volume e disfarçar imperfeições, hoje também pode 

cuidar da saúde dos lábios (GIOVANINI et al., 2019).  

Uma formulação de batom deve conter pigmentos, emolientes, espessantes e 

agora com as inovações passou a incorporar na sua formulação, substâncias 

antioxidantes e o filtro solar. A pele dos lábios é muito fina, portanto, são mais 

propensos a ter desidratação e rachaduras, sendo de extrema importância cuidar da 

saúde dos lábios (AMIRALIAN E FERNANDES, 2018). 
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Batons com filtro solar são fundamentais para proteger os lábios das 

agressões externas, porém precisam ser reaplicados com frequência para assegurar 

que a proteção seja mantida, e assim evitar as queimaduras, ressecamento e até 

neoplasias nos lábios (CHARLET, 1995). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A maquiagem multifuncional hoje, tem um papel muito importante para a 

saúde, pois é visto que além de ajudar esteticamente, a maquiagem também 

promove benefícios para a saúde da pele. Um dos benefícios adquiridos é devido a 

presença de antioxidantes e filtro solar nas maquiagens, que vão atuar contra o 

surgimento de manchas e melasmas, evitando assim, o envelhecimento extrínseco e 

o câncer de pele. Outro benefício é a proteção dos lábios, graças ao filtro solar 

presente na formulação dos batons, que vão evitar queimaduras, ressecamento e as 

neoplasias. 
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