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Resumo 

A escolha de ativos para um cosmético é 
essencial para a garantia de segurança e eficácia. 
Estudar a associação dos ativos e sua influência 
sobre as características de uma máscara plástica 
facial (com e sem ativos) foram objetivos do 
trabalho. As amostras foram avaliadas quanto as 
suas características organolépticas e físico-
químicas. Conforme metodologias aplicadas, a 
incorporação de ativos à formulação altera 
algumas características do produto. 

Introdução 

A microdermoabrasão é uma técnica de 
esfoliação não cirúrgica que proporciona 
melhorias no aspecto e textura da pele, é um 
recurso utilizado no tratamento de diversos casos 
como estrias, melasmas, acne, entre outros. É 
contraindicada em lesões tegumentares 
acompanhadas de processo inflamatório. O 
procedimento consiste na aplicação direta sobre a 
pele, de um equipamento mecânico gerador de 
pressão negativa e pressão positiva simultâneas, 
em que são utilizados microgrânulos de óxido de 
alumínio, quimicamente inertes, jateados pela 
pressão positiva sobre a superfície cutânea numa 
velocidade passível de controle, provocando 
erosão nas camadas da epiderme, sendo ao 
mesmo tempo sugados pela pressão negativa os 
resquícios dos microcristais e células córneas em 
disjunção. Como efeito da microdermoabrasão 
aparecem o edema e o rubor na pele, esse 
processo pode ser amenizado em algumas horas 
com a utilização de cosméticos apropriados 
durante a finalização do procedimento. Esses 
cosméticos tendem a ajudar nos resultados da 
microdermoabrasão (BORGES, 2010). 
Os cosméticos apresentam em sua composição 
uma enorme variedade de substâncias químicas 
por isso, escolher racionalmente os ativos de um 
produto é essencial para garantir segurança, 
eficácia, estabilidade e características sensoriais 
adequadas (CAMPOS, 2012). Existem poucos 
estudos que avaliam o verdadeiro benefício da 

associação de ativos em uma formulação 
cosmética. Ao associar vários ativos podem ser 
obtidos efeitos sinérgicos, mas também podem 
ocorrer casos de hipersensibilidade cutânea 
(SHIRATA, 2016). 
As máscaras plásticas faciais peel off são 
formuladas com resinas vinílicas formadoras de 
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, 
além dos demais componentes da formulação. 
Durante a secagem, ocorre a evaporação de 
água, provocando efeito tensor suave e 
refrescante. Após o período de secagem, ocorre a 
formação de uma película que deve ser flexível, 
uniforme, aderente, suave e de fácil de remoção. 
O filme formado promove a elevação da 
temperatura no local de aplicação, estimula a 
microcirculação cutânea local e ativa as glândulas 
sudoríparas, além de resultar na hidratação da 
pele pelo efeito oclusivo (NISHIKAWA et al., 
2007). Devido à imensa variabilidade humana, 
não existem cosméticos totalmente inócuos, ou 
seja, todos eles poderão causar ou não alergias. 
O termo "hipoalergênico" é utilizado para 
caracterizar produtos que causam pouca reação 
alérgica. Um cosmético só pode ser chamado de 
hipoalergênico após a realização de estudos que 
avaliem seu potencial de sensibilização e 
fotoalergia cutânea. (VEGNANINI, 2005). 
Reações adversas são qualquer sinal ou sintoma 
desencadeado por um produto cosmético usado 
de maneira correta (FISHER, 1995). Entre as 
reações adversas cutâneas provocadas por 
cosméticos se destacam a dermatite eczematosa 
de contato, urticária, acne e manchas (SAMPAIO 
& RIVITTI, 2000). 

Objetivos  

Comprovar a eficácia e segurança da associação 
de ativos (em estudos já realizados e publicados 
em literatura), da máscara plástica sobre a pele e 
verificar a influência de alguns componentes da 
formulação sobre a qualidade do produto final.  
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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). As metodologias 
utilizadas são estratégias para auxiliar nos 
estudos de desenvolvimento de produtos 
cosméticos. Para embasar o trabalho 
experimental foi realizada uma revisão 
bibliográfica. Após estudos de avaliação de 
eficácia da máscara plástica em voluntários 
(realizado por outros pesquisadores do projeto) 
decidiu-se alterar a formulação inicial (F-1), 
composta por 5 ativos, para uma segunda 
formulação (F-2) com apenas 3 substancias 
ativas. E por fim, testes para a caracterização do 
produto foram aplicados a fim de investigar 
possíveis alterações de qualidade. 
 
Preparação da máscara plástica com ativos: 
Inicialmente foi preparada a máscara plástica 
base. A base é composta por duas fases (1 e 2), 
e sua composição qualitativa pode ser visualizada 
na tabela 1. Na fase 1, o álcool polivinílico 
(previamente pesado) foi dispersado em água sob 
agitação constante seguido de aquecimento até 
aproximadamente 75ºC e resfriado até 
temperatura ambiente ainda sob agitação.  Ao 
atingir o resfriamento a fase 2 foi adicionada, 
também sob agitação, até completa 
homogeneização. A preparação ficou em repouso 
durante 24 horas antes do início dos estudos de 
caracterização. 
 
Tabela 1: Composição qualitativa da máscara plástica 

base 

Componentes (INCI name) Fase 
1 

Fase 
2 

Álcool polivinílico 
(PolyvinylAlcohol) 

X  

 
Água deionizada (Aqua) 

 
X 

 

 
Álcool etílico de cereais 
(Alcohol) 

  
X 

 
Glicerina (Glycerin) 

  
X 

 
Metilparabeno (Methylparaben) 

  
X 

 
Água deionizada (Aqua) qsp 

  
X 

 
A partir da máscara plástica base, as formulações 
F-1 e F-2 foram preparadas por simples processo 
de incorporação de ativos previamente 
solubilizados. As substâncias ativas componentes 
da máscara plástica inicial, F-1, são alfa-
bisabolol, alantoína, extrato de Aloe vera 200:1, 
D-pantenol e Hidro-bio® (tabela 2), e a partir de 

F-1 foi derivada a formulação F-2, conforme 
tabela 2.  
 

Tabela 2: Composição qualitativa dos ativos da 
máscara plástica 

Componentes (INCII name) F-1 F-2 

Alfa-bisabolol (Bisabolol) X X 
 
Alantoína (Allantoin) 

 
X 

 
X 

 
Extrato de Aloe vera 200:1 
(Aloe Barbadensis) 

 
X 

 
X 

 
D-pantenol (Panthenol) 

 
X 

 
- 

 
Hidro-bio® (Sodium Lactate 
(and) PEG-80 (and) Glycerin 
(and) Lactic Acid (and) Sodium 
Chondroitin Sulfate (and) 
Propylene Glycol (and) Urea 
(and) Glucose (and) Sucrose 
(and) Fructose (and) Lactose 
(and) Hydrolyzed Collagen 
(and) Water) 

 
 
 
 
X 

 
 
 
 
- 

 
Máscara plástica base 

 
X 

 
X 

 
Avaliação/caracterização da máscara plástica 
base, F-1 e F-2 
Os três produtos, máscara plástica base, máscara 
com cinco ativos (F-1) e três ativos (F-2) foram 
avaliadas quanto às características 
organolépticas (aspecto e cor) e físico-químicas 
(pH, viscosidade, densidade e perda por 
dessecação). 
A determinação do pH foi realizada a partir de 
fitas indicadoras universais de pH 
(MColorpHast™). Para avaliação de viscosidade 
foi utilizado o viscosímetro analógico, modelo 
RVT da marca Brookfield, spindle nº 7 e 
velocidade 50 rpm. A densidade das amostras foi 
realizada em provetas, previamente 
padronizadas, e foi verificada a massa em função 
do volume ocupado no recipiente. A perda por 
dessecação foi realizada por avaliação ponderal 
da diferença de peso das amostras após 
secagem das mesmas em estufa a 40ºC após 48 
horas de aquecimento. Em todos os estudos de 
avaliação/caracterização das amostras foram 
realizadas no mínimo 3 testes comparativos, isto 
é, análises em triplicata.  

Resultados e Discussões  

O D-pantenol é um álcool precursor do ácido 
pantotênico, pertencente ao grupo das 
próvitaminas do complexo B e é conhecido 
também como vitamina B5. Esta substância é 
necessária à produção de coenzima A pelas 
células. É encontrado na forma de dois isômeros, 
D-pantenol e L-pantenol. Devido suas 



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

 

propriedades antiinflamatórias é muito utilizado na 
composição de cosméticos (CLERENS; 
GOOSSENS, 2017). O dpantenol atua 
protegendo e renovando a pele é um constituinte 
normal da pele e do cabelo. O uso tópico de d-
pantenol auxilia na cura de feridas, queimaduras, 
lesões córneas, ulcerativas, dermatoses 
piogênicas e dermatites alérgicas (IDSON, 2003) 
(DE MORAIS et. al., 2013). Histologicamente, as 
feridas tratadas com dpantenol, apresentaram 
uma melhora na regeneração tecidual e uma 
menor formação de cicatrizes do que as tratadas 
somente com excipiente (IDSON, 1993). As 
alergias de contato causadas pelo pantenol 
embora pareçam rarassão bastante relevantes e 
podem ser causadas pelo uso tópico de 
comésticos ou medicamentos que o contenha 
(CLERENS; GOOSSENS, 2017). Essa substância 
pode ser classificada como não tóxica, contudo 
reações adversas têm sido reportadas em alguns 
casos. As reações alérgicas ou irritação têm sido 
relatadas como: casos simples de urticária de 
contato a partir do pantenol e casos de eczema 
nas mãos (IDSON, 2003). Em um estudo 
realizado por Clerens & Goossens (2017), que 
teve como objetivo avaliar a capacidade do 
pantenol de causar alergias foi verificado que de 
um total de 3301 pessoas expostas a patchs com 
pantenol 5%, destes, 23 voluntários apresentaram 
reação alérgica ao pantenol. Os locais mais 
acometidos foram o rosto e as mãos e os menos 
atingidos foram pernas, pés e tronco. Quatro 
indivíduos foram sensibilizados pelo uso de 
produtos que continham apenas o pantenol como 
principal ingrediente ativo e 19 através de vários 
produtos cosméticos, em especial hidratantes 
faciais e produtos para cuidados com o corpo. O 
estudo foi realizado no período de 2/01/1990 a 
22/06/2016. Em um estudo realizado por outros 
pesquisadores foi verificado que uma criança de 
11 anos apresentou dois episódios de eczema 
facial, que apareceram 1 dia após uso de 
toalhetes faciais "hipoalergênicos", indicados para 
remoção de maquiagem. Após evento ocorrido 
um teste específico, autorizado pelo fabricante, 
sobre alergenicidade foi aplicado na mesma e 
observou—se uma reação positiva para os 
toalhetes faciais que continham apenas o d-
pantenol. Os componentes dos toalhetes faciais 
foram fornecidos pelo fabricante (CHIN; 
HUGHES; STONE, 2013).  A alantoína é o 
produto da metabolização da purina, presente em 
organismos animais e vegetais, vem sendo 
utilizada em formulações cosméticas por suas 
propriedades cicatrizantes, por favorecer a 
proliferação celular acelerando e a regeneração 
da pele. Este ativo tem sido utilizado em 
formulações para mãos, lábios, queimaduras 
solares e pele de bebês. (PEREIRA, 2003) (Via 
Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda., 

2017). A alantoína é um antiflogístico que protege 
a pele da ação de ácidos ou álcalis, sabonetes ou 
óleos; é antioxidante e queratolítico suave. 
(COSTA, 2012) O alfa-bisabolol é classificado 
como álcool sesquiterpeno que pode ser 
encontrado no óleo essencial de vegetais como, 
camomila, candeeiro, arnica, sálvia, entre outros. 
Por sua ação cicatrizante, anti-inflamatória e 
antimicrobiana é muito utilizado na preparação de 
cosméticos. É indicado na preparação de 
produtos de higiene, infantis, e também em 
cremes para peles delicadas, óleos 
bronzeadores, protetores solares, loções pós-sol, 
pós-barba, pós-depilação, pastas  
dentais e todo tipo de produto cosmético a ser 
usado em peles sensíveis e delicadas. 
(BEZERRA, 2009) (PharmaSpecial 
Especialidades Químicas e Farmacêuticas Ltda., 
2017). A Aloe vera possui no interior de suas 
folhas uma espécie de mucilagem com ação 
cicatrizante, antibacteriana, antifúngica, anti-
inflamatória e antivirótica, essas propriedades se 
devem à presença de antraquinonas como 
aloenina, barbaloína e isobarbaloína em sua 
composição química. O eficiente poder de 
regeneração de células da pele, cientificamente 
comprovado, faz da Aloe vera o principal 
ingrediente da indústria cosmética (FALEIRO et 
al, 2009) (PATROCÍNIO; MANCILHA, 2012).  
Hidro-bio® é uma mistura composta por lactato 
de sódio, PEG-80, glicerina, ácido láctico, sulfato 
de condroitina de sódio, propilenoglicol, uréia, 
glicose, sacarose, frutose, lactose, colágeno 
hidrolisado e água. Seus componentes auxiliam 
na hidratação e restauração da umectação da 
pele (Aqia Química Industrial LTDA, 2017). Após 
estudo de revisão bibliográfica e diante de 
resultados parciais do estudo de avaliação clínica 
do produto decidiu-se retirar da composição da 
máscara plástica os ativos, Hidro-bio® e 
dpantenol. O Hidro-bio® por não haver estudos 
que avaliassem sua capacidade de causar ou não 
reações alérgicas, apesar de ser um insumo 
cosmético fornecido por empresas idôneas do 
setor magistral e industrial para formulações de 
uso dermatológico. O Pantenol também foi 
retirado por haver relato de casos simples de 
urticária de contato, reações alérgicas ou irritação 
e eczema nas mãos (DE MORAIS et. al., 2013). 
(CHIN; HUGHES; STONE, 2013) (CLERENS; 
GOOSSENS, 2017). A estratégia de reduzir o 
número de ativos da formulação foi utilizada para 
a prevenção de possíveis reações indesejaveis 
na pele após procedimento microdermoabrasão, 
previamente observada nos estudos de avaliação 
e eficácia do produto.  Uma formulação contendo 
alfa-bisabolol e alantoína, utilizada no tratamento 
de hipercromias, foi aplicada 1 vez ao dia durante 
30 dias em 15 mulheres entre 25 a 40 anos. A 
pesquisa tinha como objetivo avaliar a eficácia da 
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formulação do uso no tratamento de hipercromias 
e determinar a estabilidade física da formulação 
em duas bases diferentes. Nenhuma das 
pacientes relatou qualquer tipo de reação adversa 
(RAMOS; FOPPA; SANTOS, 2009).  Um 
lubrificante íntimo a base de Aloe vera, entre 
outros componentes, foi alvo de um estudo 
realizado por Sergio Schalka e Patricia Camarano 
(2014). O objetivo era avaliar a segurança e a 
tolerabilidade de um gel lubrificante íntimo à 
basede água e glicerina foram avaliados 115 
voluntários que foram orientados a aplicar o 
produto antes das relações sexuais dos quais 
nenhum apresentou reação adversa. Um estudo 
foi realizado por Pires e seus colaboradores 
(2006) avaliava a eficácia, segurança e 
tolerabilidade de um hidratante com lípideos 
naturais (óleo de girassol) e alantoína, associados 
a alfa bisabolol e Aloe vera, em crianças com 
dermatite atópica classificada como leve. Os 
voluntários (53) fizeram uso tópico do produto, 
dentre todos os participantes do estudo não 
houve o surgimento ou desenvolvimento de 
reação adversa grave, apenas uma reação 
adversa moderada que não precisou de 
tratamento medicamentoso. Quanto aos estudos 
de caracterização da base observou-se que 
quanto a coloração, a máscara plástica base se 
apresentou incolor e translúcida, após a adição 
dos ativos a mesma passou a apresentar cor 
amarelada e opaca. Em relação ao pH, a 
máscara plástica base, F-1 e F-2 apresentaram 
os mesmos valores de pH sugerindo que os 
ativos da composição não influenciam quanto a 
este parâmetro, ver tabela 3. Quanto à 

viscosidade das amostras foi verficada uma 
pequena variação de valores em função da 
composição do produto, ou seja com o número de 
ativos na formulação.  A máscara plástica base 
apresentou-se como a mais viscosa entre as três 
amostras, F-1 (máscaara com cinco ativos) a de 
menor viscosidade, e F-2 (máscara com 3 ativos) 

com valores intermediários, tabela 3. A máscara 
com cinco ativos apresentou-se 15% menos 
viscosa quando comparada à base.                
A densidade obtida para as máscaras foram 1,14 
g/cm³ para a base, 1,07 g/cm³ para F-1, e 1,05 
g/cm³ para F-2. Nota-se que as máscaras com 
adição de ativos possuem densidades 
semelhantes entre elas e menor que a da base.  
Na perda por dessecação, foi observado que 
após 48h de secagem, a máscara base perdeu 
mais massa (80,35%) do que as amostras F-1 e 
F-2 que possuem em sua composição agentes 
hidratantes capazes de reter água na formulação, 
tabela 3. Imagens dos filmes formados após 
secagem das amostras podem ser visualizadas 
na figura 1.    
 

Figura 1: Filmes formados pelas amostras, máscara 
plástica base sem ativos (A), F-1 (C) e F-2 (B). 

 

 

    A                   B                     C 
 

Conclusão 

Ao final deste estudo conclui-se que a adição dos 
ativos à máscara plástica base não altera o pH da 
formulação quando compara-se as três amostras 
em estudo, mas altera outros parâmetros como a 
densidade, viscosidade, coloração e perda por 

dessecação. A adição dos ativos às formulações 
F-1 e F-2 propiciou menor perda de água das 
amostras quando expostas à secagem por 48h 
sugerindo a influência de componentes capazes 
de segurar água na formulação.  O Hidro-bio® foi 
retirado da formulação pela ausência de trabalhos 
publicados que atestem eficácia e segurança de 

Tabela 3: Características das máscaras plásticas, base, com cinco ativos (F-1) e três ativos (F-2) 

         Testes de avaliação/caracterização 

Amostras analisadas Aspecto/cor Densidade 
(g/cm³) 

pH Viscosidade 
(cP) 

Perda por 
dessecação 

(%) 

Máscara plástica 
base (sem ativos) 

Gel/Translúcido 1,14 ± 0,6 6.0 26560 ± 120 80,35 ± 0,31 

 
 

F-1 

 
Gel/Amarelo 

opaco 

 

1,07 ± 0,4 

 

6.0 

 

22720 ± 720 

 

78,0 ± 1,0 

 
 

F-2 

 
Gel/Amarelo 

opaco 

 

1,05 ± 0,4 

 

6.0 

 

26400 ± 400 

 

78,5 ± 0,09 
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uso. O D-pantenol também foi excluído da 
formulação por existirem trabalhos que 
comprovam a existência de reações adversas em 
função de seu uso em formulações 
dermatológicas. Os ativos alfa-bisabolol, extrato 
de Aloe vera 200:1 e alantoína quando 
associados em formulações de uso tópico 
parecem não causar reações alérgicas em 
estudos de revisão bibliográfica.   
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