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Palavras Chave: Efeitos negativos, maquiagem
RESUMO
A pele é considerada o maior órgão do corpo humano e de várias funções importantes.
Divide-se em três camadas epiderme, derme e hipoderme da mais superficial para a mais profunda
respectivamente. À palavra maquiagem vem do francês maquillage, e tem como definição pintar à
pele do rosto. A maquiagem surgiu na antiguidade quando as egípcias e as gregas começaram a
pintar o rosto em motivo de contemplação ao Deus Sol, usando ceras de abelhas, óleo de girassol até
a evolução chegar ao mercado como produto. Hoje em dia o consumo é muito grande em razão e
consequência da beleza e auto-estima da maioria das mulheres. A maquiagem deixou de ser artigo
de luxo e passou a ser básico e necessário no cotidiano das pessoas. Com o mercado aumentado
nesse campo, a grande preocupação é de como as pessoas que a utilizam diariamente estão se
comportando diante desses produtos e se estão tendo os devidos cuidados para manter a integridade
da pele. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi verificar se os estudantes da área da saúde
possuem conhecimento sobre a importância de se usar a maquiagem corretamente, e quais seriam os
efeitos negativos percebidos na pele com o seu mau uso, ou seja não a retirar após ser utilizada. O
presente estudo foi desenvolvido em duas etapas, a primeira constituída de análises bibliográficas
relacionadas à temática aludida. Seguindo-se de estudo de campo, através da aplicação de 98
questionários, para os alunos do curso de Cosmetologia e Estética da Universidade Vale do Rio
Verde no município de Três Corações. Este estudo se enquadra como uma pesquisa exploratória com
abordagem quali-quantitativa. O resultado da pesquisa salienta que estes alunos possuem
conhecimentos sobre o tema e reconhecem os riscos inerentes ao mau uso da maquiagem, no
entanto agem de maneira diferente. Dentre os entrevistados 58,1% usam maquiagem diariamente,
50% responderam que às vezes não retiram a maquiagem antes de dormir. A pesquisa também
demonstra que 33,6% quando dormem de maquiagem percebem a pele mais oleosa no dia seguinte,
21,4% observam o surgimento de acne; 14,2% notam a pele desidratada e 13% não percebem
nenhuma alteração. Esta pesquisa possui uma alta relevância, que elucida por meio de dados
científicos o quanto, apenas o conhecimento não é suficiente para modificar o comportamento dos
alunos em relação ao uso adequado da maquiagem. Devido à grande quantidade de malefícios que o
mau uso da maquiagem pode causar, é necessário um maior investimento em pesquisas na área, que
demonstrem como esses efeitos negativos na pele ocorrem.
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