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IMPACTO DO USO DE COSMÉTICO FACIAL SOBRE A AUTOESTIMA E QUALIDADE DE 
VIDA EM MULHERES ACIMA DE 45 ANOS. 

O envelhecimento é um processo intrínseco, ativo e progressivo, acompanhado por alterações físicas e psicológicas,

que podem acarretar prejuízos à capacidade de adaptação ao meio em que se vive. Nesse contexto, as

preocupações com os padrões de beleza, com intuito de retardar as marcas do envelhecimento pode levar ao

aumento do interesse em envelhecer sem parecer velho em alguns indivíduos, e, consequentemente, a busca pela

beleza e pela aceitação no meio social tem aumentado a cada dia.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

Avaliar o impacto do uso de cosméticos faciais sobre a autoestima e qualidade de vida em mulheres 

acima de 45 anos. 

Trata-se de um estudo randomizado, duplo cego, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos

da Universidade São Judas Tadeu (2.531.056). Foram incluídas 30 mulheres, entre 45 a 60 anos, residentes na

cidade de São Paulo, divididas aleatoriamente no grupo controle (n=14), que fizeram uso de placebo (creme facial

sem ativos cosméticos) por um período de 60 dias; e, grupo teste (n=16), com uso de cremes faciais com ativos

cosméticos durante 60 dias. Foram aplicados: um questionário socioeconômico, a Escala de Rosenberg para

avaliação da autoestima e para a análise da qualidade de vida (QV) foi aplicado o WHOQOL-bref. Os resultados

obtidos para cada grupo foram analisados com comparações entre o grupo controle e teste (intergrupos) pelo

teste t de Student não pareado, e comparações antes e após o tratamento (intragrupos) pelo teste t de Student

pareado. Para todas as análises foi estabelecido nível de significância em 5%

Em conjunto, os resultados do presente estudo sugerem

que os cuidados com a aparência da pele da face podem

contribuir para um ganho de autoestima e de qualidade de

vida para mulheres acima dos 45 anos.

Tabela 2: Valores de média ± desvio padrão dos escores obtidos pela aplicação
da Escala de autoestima de Rosenberg antes e depois do uso dos cosméticos
pelo grupo controle e teste. * Representa diferenças significativas.

Figura 1: Níveis de qualidade de
vida por domínios e nível total do
grupo controle e teste. A: Nível de
qualidade de vida quanto ao domínio
físico. B: Nível de qualidade de vida
quanto ao domínio psicológico. C:
Nível de qualidade de vida quanto ao
domínio das relações sociais. D:
Nível de qualidade de vida quanto ao
domínio meio ambiente. E: Nível de
qualidade de vida total.

Grupo Controle 
(n=16)

Grupo Teste 
(n=14)

Idade (Média ± DP) 52 ± 5,2 53 ± 4,3

Estado Civil
Casada 11 (68,75%) 8 (57,14%)
Solteira 3 (18,75%) 2 (14,28%)

Divorciada 1 (6,25%) 3 (21,42%)
Viúva 1 (6,25%) 1 (7,14%)

Grau de Instrução
Fundamental 1 (6,25%) -

Médio 6 (37,50%) 6 (42,85%)
Superior 6 (37,50%) 4 (28,50%)

Pós-graduação Incompleta 1 (6,25%) -
Pós-graduação Completa 2 (12,50%) 4 (28,50%)

Aposentada
Sim 4 (25%) 2 (14,30%)
Não 12 (75%) 12 (85,70%)

Renda Mensal
02 salários mínimos 2 (12,50%) -

Mais de 02 salários mínimos 8 (50%) 10 (71,43%)
Não soube ou não respondeu 6 (37,50%) 4 (28,50%)

Menopausa
Sim 10 (62,50%) 11 (72,57%)
Não 6 (37,50%) 3 (21,42%)

Tabela 1: Características sóciodemográficas da população de estudo.

CONCLUSÃO
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