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RESUMO
O objetivo  deste  trabalho  foi  desenvolver  um esfoliante  facial  e  avaliar  a  sua  eficácia  no  tratamento  da  acne  em
associação  com  produtos  que  apresentem  ação  antiinflamatória,  cicatrizante  e  antibacteriana.  Primeiramente,  foi
desenvolvido  um gel  contendo  semente  de  uva  como ativo  esfoliante.  A  formulação  foi  submetida  ao  controle  de
qualidade para verificação do aspecto,  cor,  odor,  consistência e verificação do pH,  além de ser  realizado teste de
estabilidade acelerada, no qual os itens avaliados no controle de qualidade foram analisados durante 30 dias, porém o
estudo permanece por 90 dias. Após, será avaliada a eficácia do esfoliante no tratamento da acne associado à um
sabonete e à um gel creme, ambos contendo o ativo Pereskia aculeata.  Após aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, os produtos serão testados em um grupo de 10 pessoas. Os voluntários serão orientados à utilizarem o
sabonete e o gel creme duas vezes ao dia, e o esfoliante será utilizado três vezes por semana, sendo realizado o
tratamento durante dois meses. As avaliações acontecerão de forma quinzenal,  sendo observados pela reavaliação
facial, registro fotográfico e testemunho pessoal do voluntário, na clínica de estética da Unicesumar. Os dados obtidos na
pesquisa  serão  tabulados  para  posterior  análise  dos  resultados  obtidos,  além da  análise  qualitativa  dos  registros
fotográficos.  A  formulação  do  esfoliante  apresentou  maior  qualidade  e  estabilidade  quando  armazenado  sob
refrigeração, durante o período de análise de 30 dias. Espera-se que o esfoliante desenvolvido apresente qualidade e
estabilidade no período final de 90 dias de análise, além de eficácia no tratamento da acne.

PALAVRAS-CHAVE: Esfoliação; Pele Acneica; Semente de Uva.

1 INTRODUÇÃO

A acne é uma doença inflamatória que atinge as unidades pilossebáceas de algumas áreas
do corpo, sendo bastante frequente entre os adolescentes (80%), classificada de acordo com o grau
de acometimento (leve, moderada e grave) (ARAÚJO; DELGADO; MARÇAL, 2011). A fisiopatologia
da acne é causada por múltiplos fatores como a hiperplasia da glândula sebácea e produção de
sebo;  hiperqueratinização  do  folículo  pilosebáceo;  proliferação  do  Propionibacterium  acnes e
resposta imune com produção de numerosos mediadores de inflamação liberados dentro do folículo
e em seu entorno (RIBEIRO, 2010).

Tratamentos  usando  recursos  naturais,  vem  sendo  estudados  como  possibilidades
terapêuticas para tratamentos de alterações cutâneas e as plantas medicinais sempre foram muito
pesquisadas e empregadas para este fim o que acontece ainda nos dias atuais (WEISS; HAMAD;
FRANÇA, 2011). Como os tipos de pele variam entre os consumidores, é necessária uma variedade
de alternativas para a esfoliação para atender diversas necessidades. Na utilização de produtos de
origem  vegetal  com  características  esfoliantes,  destacam-se  os  bagaços  da  uva,  sementes  de
maracujá, aveia, arroz, semente de damasco e linhaça (CORDEIRO et al., 2013).

Os  bagaços  da  uva  (Vitis  vinifera L)  são  caracterizados  por  bagas  reunidas  em cachos
contendo, cada uma, duas ou três sementes, variando a cor conforme a espécie. A uva é uma das
maiores fontes de compostos fenólicos, principalmente os flavonoides, pigmentos naturais presentes
nos  vegetais  cujo  papel  é  fundamental  na  proteção  contra  agentes  oxidantes,  como  raios
ultravioletas, poluição ambiental, substâncias químicas presentes nos alimentos, estresses, dentre
outros (SOUZA; FERREIRA, 2010).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Os  ativos  que  apresentam  propriedade  queratolítica,  age  como  esfoliante  diminuindo  a
adesão entre  os  queratinócitos,  apresentando capacidade  de regular  a  oleosidade cutânea  e  o
processo inflamatório local associado à sua ação antimicrobiana, afina a pele e evita a contaminação
de bactérias. Trata-se de um princípio ideal ao controle da oleosidade excessiva e das lesões de
acne (MIRA; FRANCEZ; FRANÇA, 2017).

Uma  planta  que  pode  ser  usada  no  tratamento  da  acne  por  apresentar  atividade  anti-
inflamatória, antibacteriana e cicatrizante é a Pereskia aculeata. Esta planta tem sido empregada na
medicina popular no abrandamento dos processos inflamatórios, na recuperação da pele em casos
de queimadura e também como cicatrizantes (HAMADA et al., 2016).

No desenvolvimento de uma formulação para pele acneica, é aconselhável  a inclusão de
ativos que atuam simultaneamente em todas as fases da formação das lesões ou elaborar linha de
produtos  complementares  (RIBEIRO,  2010).  Sendo  assim,  o  desenvolvimento  de  um  produto
esfoliante  para  o  tratamento  da  acne  para  inclusão  em uma linha de  produtos  contendo gel  e
sabonete com ativos vegetais, bem como a avaliação da eficácia torna-se importante.

A presente pesquisa teve por objetivo o desenvolvimento de um produto esfoliante e estudo
da sua eficácia no tratamento da acne em associação com um gel e sabonete contendo o extrato de
Pereskia aculeata. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  o  desenvolvimento  do  gel  esfoliante  utilizou-se  uma  base  de  gel  de  carbopol.  As
matérias-primas  que  foram utilizadas  para  o  desenvolvimento  da  base  incluem:  carbopol  (1%);
metilparabeno (0,1%); propilenoglicol  (5%); solução de NaOH 50% (q.s.)  e água destilada q.s.p.
(100g). A técnica de preparo envolve a mistura das substâncias, aquecimento dos componentes da
base e a formação do gel. Ao final foi adicionado o ativo pó de semente de uva na concentração de
2%.

Em  seguida,  foi  realizado  o  controle  de  qualidade  do  produto  verificando  os  seguintes
parâmetros  como  o  aspecto,  as  características  organolépticas  (cor  e  odor),  consistência  e
verificação de pH através da leitura em pHmetro (BEL®) de uma solução aquosa à 10% do gel.

Por fim, foi realizado o estudo de estabilidade acelerada do gel esfoliante, no qual os itens
avaliados no controle de qualidade foram analisados durante 30 dias, porém o estudo permanece
por 90 dias.  O gel foi fracionado em amostras de 30 g e cada amostra foi armazenada em estufa
(40ºC), sob refrigeração e à temperatura ambiente, sendo as análises realizadas no tempo zero, 24
horas, 7º, 15º, 30º, 60º e 90º dias.

Após, será avaliada a eficácia do esfoliante no tratamento da acne associado à um sabonete
e à um gel-creme, ambos contendo o ativo extrato de Pereskia aculeata, sob aprovação pelo Comitê
de Ética em Pesquisa com o número do parecer  1.232.408. Os produtos serão testados em um
grupo de 10 pessoas, as quais serão selecionadas de acordo com o grau da acne. Os voluntários
serão orientados à utilizarem o sabonete e o gel-creme duas vezes ao dia,  e o esfoliante será
utilizado três vezes por semana, sendo realizado o tratamento durante três meses. As avaliações
acontecerão de forma quinzenal, sendo observados pela reavaliação facial,  registro fotográfico e
testemunho  pessoal  do  voluntário,  na  clínica  de  estética  da  Unicesumar.  Os  dados  obtidos  na
pesquisa serão tabulados para posterior análise dos resultados obtidos, além da análise qualitativa
dos registros fotográficos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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No controle de qualidade, a cor e o odor foram característicos da semente de uva, o aspecto
foi homogêneo, com elevada consistência, e pH adequado. 

No estudo de estabilidade, ao final de 30 dias, foi observado que a coloração e o odor das
formulações  armazenadas  na  temperatura  ambiente  e  estufa  se  alteraram,  enquanto  que  a
formulação armazenada sob refrigeração se manteve inalterada. Na análise visual do aspecto, foi
observado que houve alteração nas formulações armazenadas na temperatura ambiente e estufa,
com surgimento de grumos e crescimento de bolor. Já a formulação armazenada sob refrigeração,
manteve aspecto homogêneo. A consistência se manteve alta em todas as formulações.

Durante o período de análise, a cor observada na formulação armazenada na geladeira foi um
vinho  característico  da  semente  de  uva,  não  tendo  ocorrido  então  oxidação  do  produto  que
caracteriza-se pela mudança de cor. Já as armazenadas na temperatura ambiente e estufa tiveram
mudança na tonalidade, tendo ocorrido então oxidação do produto, uma vez que ficou com uma
coloração mais escura. Na análise olfativa, apenas a amostra armazenada na geladeira manteve o
odor característico da semente de uva, as demais amostras teve mudança no odor provavelmente
devido o crescimento de bolor. 

O pH dos cosméticos é determinado de acordo com a sua aplicação, sendo que produtos de
uso tópico devem apresentar um pH de 5,0 a 7,0, pois devem manter-se o mais próximo do pH da
pele (4,5 a 5,5) (HAMADA et al., 2016). Desta maneira, o pH obtido na análise das amostras está
dentro da faixa aceitável tendo variado de 4,97 a 6,07.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O esfoliante desenvolvido apresentou pH adequado para a região destinada, e qualidade e
estabilidade adequadas sob refrigeração durante o estudo de estabilidade acelerada realizado por
30 dias. No entanto, o estudo continuará até o período final de 90 dias. Desta forma, esta pode ser a
amostra de escolha para ser utilizada no estudo clínico, para avaliar sua eficácia no tratamento de
pacientes com acne.
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