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Resumo 

O álcool etílico (AE) é um insumo muito 
utilizado em cosméticos e desempenha 
várias funções na formulação. O 
presente trabalho teve como objetivo 
avaliar a influência desse insumo em 
algumas características da máscara 
plástica facial. Os resultados mostraram 
que o AE não influencia nas 
características do produto, conforme 
metodologias utilizadas. 

Introdução  
No desenvolvimento de sistemas de 
liberação de fármacos em especial de 
produto transdérmico, diferentes 
estratégias podem ser traçadas para 
melhorar a permeação destes 
componentes através da pele e entre 
diversas opções há a alternativa de 
trabalhar com substâncias químicas 
promotoras de permeação (NEVES, 
2013). Para produtos dermatológicos o 
objetivo é que os ativos fiquem retidos 
na pele e não cheguem a serem 
absorvidos. O álcool etílico (AE) é um 
ingrediente muito utilizado em 
formulações transdérrmicas por sua 
eficácia em promover permeação de 
fármacos. O AE é comumente 
encontrado em diversas formulações 
medicamentosas e de cosméticos, com 
diversas funções como, por exemplo, 
antisséptico (70%), veículo, agente 
solubilizante entre outros, e as 
concentrações utilizadas são muito 
variadas podendo ser superiores a 90% 
(LIRA et al., 2004) 

As máscaras são preparações 
cosméticas destinadas a serem 
aplicadas em diferentes partes do 
corpo, em especial no rosto com o 
objetivo de produzir diversos efeitos na 
pele entre estes, o efeito tensor e 
hidratante proporcionados pelas 
máscaras que formam película a frio 
(PEYREITTE, MARTINI e CHIVOT, 
1998). As máscaras plásticas faciais 

peeloff são formuladas com resinas 
vinílicas formadoras de película (filme) e 
devem ser aplicadas sobre a pele da 
face previamente limpa. O álcool 
polivinílico é amplamente utilizado neste 
produto cosmético e interfere nas 
propriedades da película formada. Após 
algum tempo de aplicação do produto 
na pele, ocorre secagem e formação de 
uma película (filme) flexível, uniforme, 
aderente, suave e de fácil remoção. A 
máscara promove um efeito tensor 
suave e refrescante. O filme formado 
sobre a pele promove a elevação da 
temperatura no local de aplicação e 
estimula a microcirculação cutânea local 
e ativa as glândulas sudoríparas, além 
de resultar na hidratação da pele pelo 
efeito oclusivo. Neste tipo de produto há 
também a presença do AE que entra na 
formulação com a função de garantir o 
resfriamento local e contribui ara o 
efeito de secagem mais rápida da 
película formada (NISHIKAWA et al., 
2007).  

A microdermoabrasão é uma esfoliação 
da pele que objetiva a remoção de 
células mortas da camada córnea 
presente no tecido epitelial através de 
cristais de hidróxido de alumínio que 
são distribuídos sobre a pele por um 
jato, seguido de aspiração junto com as 
sujidades e células mortas, promovendo 
um aumento na velocidade da 
renovação celular e também a saúde da 
pele. (BORGES, 2010) 

O estudo de formulação é uma etapa 
muito importante para a qualidade do 
produto final. No caso das máscaras 
plásticas é importante avaliar o tempo 
de secagem e formação de película 
(filme), qualidade da película formada, 
coloração, homogeneidade de 
formulação, maciez da pele após sua 
utilização, resistência ao estresse, entre 
outros (VIEIRA, 2008). 

Além da infinidade de mascaras 
existente e das inúmeras funções que 
cada uma desempenha, pode-se 
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salientar também a importância delas no 
procedimento pós-aplicação de alguns 
tratamentos estéticos, como peelings, 
laser, microdermoabrasão e outros. 

Objetivo 

Avaliar a influência do álcool etílico na 
formulação de máscara plástica 
cosmética (peel off) para procedimento 
pós-microdermoabrasao. 

Material e Métodos  

O presente trabalho consiste em uma 
pesquisa experimental, auxiliada por 
levantamento bibliográfico, desenvolvida 
no laboratório de Práticas 
Farmacêuticas do Centro Universitário 
Barão de Mauá (CBM). 

Levantamento bibliográfico 
O estudo foi realizado através de 
revisão bibliográfica e foram utilizados 
como fontes de pesquisas, livros, meios 
eletrônicos e artigos. 
Avaliação da qualidade dos 
componentes da formulação 
Todos os insumos foram avaliados por 
metodologias específicas que permitem 
verificar a qualidade da matéria prima. 
Todos os componentes foram avaliados 
quanto a solubilidade em diferentes 
solventes, densidade, pH, aspectos 
físicos e coloração. 
Preparação da máscara plástica 
(base) com e sem álcool etílico 
A máscara base foi preparada conforme 
procedimento previamente padronizado 
por Costa & Alves (2016). A composição 
qualitativa das formulações pode ser 
visualizada na tabela 1. A formulação 
contendo AE em sua composição foi 
denominada de F-1 e aquela desprovida 
desse componente, denominou-se F-2. 
Caracterização da máscara plástica 
base com álcool (F-1) e sem álcool 
(F-2) 
As amostras F-1 e F-2 foram avaliadas 
quanto as características organolépticas 
(aspecto, coloração), sensorial e pH . A 
determinação de pH foi realizada por 
meio de fitas universais indicadoras de 
pH (MColorpHast).  
 
 

 
 
 
 
 

Tabela 1: Composição qualitativa da 
máscara plástica base com álcool (F-
1) e sem álcool (F-2) 

 
Obtenção e Avaliação de película 
(filme) formada pelas máscaras 
plásticas F-1 e F-2 
Cada amostra (F-1 e F-2) foi avaliada 
quanto a formação de película após 
diferentes tempos de secagem e, para 
isso foram utilizadas nove (9) lâminas 
de vidro (26x76mm) por amostra, 
distribuídas em três grupos, sendo cada 
grupo composto por três (3) lâminas. 
Após padronização do peso das lâminas 
em estufa, 5g de amostra foram 
espalhadas de forma uniforme sobre a 
superfície da lâmina seguido de 
aquecimento em estufa a 37ºC, sendo 
os grupos 1 (G1), 2 (G2) e 3 (G3) 
expostos ao aquecimento por 10, 20 e 
50minutos respectivamente. Ao final do 
tempo estipulado foi observada a 
formação (ou não) de filme na superfície 
da lâmina.  

Resultados e Discussões 

A máscara plástica, objeto do presente 
estudo, vem sendo avaliada/trabalhada 
já há algum tempo, tanto os aspectos 
farmacotécnicos quanto os de eficácia 
tem sido parâmetros de estudo para o 
grupo de pesquisa responsável pelo 
projeto. As metodologias estudadas dão 
suporte ao desenvolvimento e 
aprimoramento da formulação. Os 
ingredientes que compõem a base 
proporcionam a veiculação de ativos, 
isto é das substâncias responsáveis 
pela ação dermatológica. Dessa forma 
critérios relacionados aos componentes 

Componentes 
(INCI name) F-1 F-2 

Álcool polivinílico 
(PolyvinylAlcohol) X X 

Água deionizada 
(Aqua) X X 

Álcool de cereais 
(Alcohol) X - 

Glicerina 
(Glycerin) X X 

Metilparabeno 
(Metylparaben) X X 

Água deionizada 
(Aqua) qsp X X 
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da mascara base devem estar em 
harmonia na formulação, isto é, 
concentração de ativos, o desempenho 
de funções, a ausência de interações, 
boa conservação, entre outros 
requisitados para um veículo. O álcool 
polivinilico, possui excelente capacidade 
de formação de filmes, é um polímero 
que possui boa solubilidade em água, e 
é bastante empregado em formulações 
devido seu alto nível de resistência, 
compatibilidade com a pele e a 
propriedade de formação de filme 
(TAVARES, 2013). Para que um 
cosmético assegure seu prazo de 
validade e segurança de uso é 
importante a utilização de conservantes 
como agentes antioxidantes e 
antimicrobiano. O metilparabeno 
presente na formulação possui a função 
de prevenir o produto contra 
contaminações por microrganismos uma 
vez que devido a presença de água e 
outras substâncias, facilmente 
degradadas, favorecem o processo 
(MACHADO, 2010). A glicerina entra na 
formulação da máscara com a função 
de umectação do produto, mas também 
com uma importante contribuição, a 
função plastificante, uma vez que filmes 
formados sem esse componentes 
tornam-se quebradiços e suas 
propriedades mecânicas alteradas 
(SHIMAZU, MALI E GROSSMANN, 
2007). O estudo que avaliou a qualidade 
dos insumos da formulação resultou na 
aprovação de todos os componentes da 
formulação, segundo metodologias 
aplicadas. 

As duas formulações da máscara 
plástica (F-1 e F-2) apresentaram-se 
iguais quanto a aparência (gel 
transparente), espalhabilidade, pH (6.0) 
e homogeneidade. Quanto à formação 
de filme em função do tempo de 
secagem na estufa, apenas as amostras 
expostas pelo período de 50 minutos 
(G3) apresentaram filmes homogêneos, 
secos e íntegros, figura 1. Não houve 
formação de filme (íntegro e seco) para 
amostras expostas a secagem por 
tempo abaixo de 20min, pois estes se 
apresentaram pegajosos, figura 2. 

A pele é um órgão vital para o corpo 
humano, pois desempenha funções 
muito importantes. Devido sua 
magnitude é considerado um sistema 
sofisticado que envolve processos 
físico-químicos complexos e devido a 

isso se torna uma barreira para 
qualquer tipo de agentes externos. A 
camada córnea é o principal obstáculo 
encontrado pelos ativos presentes em 
uma formulação. O extrato córneo é 
composto por aproximadamente 40% de 
células mortas (queratinócitos) que são 
relativamente polares; água (40%) e 
20% de lipídeos (triglicerídeos, ácidos 
graxos, esteroides e ceramidas) 
apolares. 

 

Figura 1: Película formada pelas mostras 
F-1 (A) e F-2 (B), em triplicata, após 
secagem em estufa a 37ºC durante 50 
minutos. Fonte: autor. 
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O AE puro quando em contato com a 
pele pode favorecer a permeação de 
ativos quando estiver na função de 
veículo principal devido sua capacidade 
de atuar/alterar a camada lipídica. 
Todavia seu uso excessivo pode trazer 
danos à pele como ressecamento 
profundo, rachadura, vermelhidão e ate 
rachaduras mais graves já que retira 
essa camada protetora. 
O tempo de contato da máscara plástica 
coma a pele é de aproximadamente 20 
a 30minutos, pequeno período de tempo 
pelo qual não se pode afirmar se o 
álcool na formulação está favorecendo a 
penetração de ativos através da pele, e 
até mesmo se ele saiu da formulação. 
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Outro fator a se estudar seria investigar 
se a concentração do AE é suficiente 
para promover a permeação de ativos. 

 

Figura 2: Amostras F-2 (B) e F-1 (A), em 
triplicata, após secagem em estufa a 37ºC 
durante 20minutos.  Fonte: autor 
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Conclusão  
O AE não influencia nas características 
de coloração, aspecto, pH, e tempo de 
formação de película nas condições 
estudadas para as amostras F-1 e F-2. 
Os resultados obtidos não são 
suficientes para eliminar a influência do 
AE na formulação, outros estudos 
devem ser realizados para sustentar 
qualquer afirmação sobre a importância 
do AE nas características físicas, físico-
químicas e de eficácia do produto. 
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