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Resumo: A cosmetologia para tratamento de cabelo oleoso e caspa esta cada vez 
mais desenvolvida tecnologicamente, e com as inovações vem oferecendo novos 
produtos ao consumidor que esta cada vez mais exigente. Consequentemente os 
xampus da linha comercial vêm ganhando mais ênfase, aumentando a quantidade 
de produtos disponíveis na indústria cosmética, deixando o consumidor confuso 
sobre seus resultados e a ação de seus ativos nas formulações. Portanto, este 
trabalho teve como objetivo analisar rótulos de xampus da linha comercial para 
tratamento de cabelos oleosos e com caspa, identificando seus ativos e 
comparando-os com a literatura, verificando se atendem ao apelo de marketing do 
produto. Para melhor entender o assunto e responder ao objetivo foi feito  um estudo 
na literatura sobre o cabelo, sua estrutura e sobre as disfunções do couro cabeludo 
como caspa, seborréia e se não tratada dermatite seborreica, que são causadas 
pela secreção sebácea. A metodologia utilizada caracterizou-se pela pesquisa 
documental do tipo descritiva com abordagem qualitativa. Foram analisados rótulos 
de 20 produtos da linha comercial, sendo 10 xampus anti caspa e 10 xampus para 
cabelos oleosos. Ao serem comparados com a literatura existente, observou-se na 
composição dos mesmos, pelo menos dois  ativos, um antimicrobiano e um 
antifungicida, essenciais para o controle da oleosidade e da caspa. Atendendo 
dessa forma ao apelo de marketing das empresas.  
 
 
Palavras-chaves: Princípios ativos. Cabelos oleosos. Caspa. Couro cabeludo – 
dermatites. Xampus. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a cosmetologia direcionada para tratamento capilar está cada vez 

mais ampla e desenvolvida tecnologicamente. A inovação é constante, pois tem 
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como objetivo satisfazer os desejos do consumidor, oferecendo novos produtos e 

tratamentos, para que o mesmo possa cuidar da sua aparência. 

 Esses cuidados vêm sendo tomados pelo consumidor feminino e masculino, 

desde a adolescência até a idade madura, sendo de classes baixas a classes altas. 

Sua aparência é fundamental para a sociedade, tanto no trabalho, na escola em 

festas e até mesmo em seu próprio lar com a família; a elegância dos cabelos é 

destacada. Seus estilos são diversos, e por isso estão renovando sempre sua 

aparência, elevando dessa forma sua autoestima nas determinadas fases e etapas 

da vida. 

Com esse mercado tão exploratório na linha comercial da beleza, os xampus 

vêm ganhando cada vez mais ênfase nas suas variedades específicas, visando 

suprir as necessidades de cada consumidor.  Assim a satisfação desse público é 

uma porta aberta para as empresas que apostam em grandes inovações e 

tecnologias avançadas. 

Diante da grande quantidade de produtos cosméticos disponíveis no 

mercado, os quais muitas vezes deixam o consumidor um pouco confuso sobre o 

seu resultado, pois não entendem a ação dos princípios ativos de sua composição, o 

principal objetivo desta pesquisa foi identificar os princípios ativos das formulações 

de xampus para o tratamento de cabelos oleosos e com caspa da linha comercial, 

de fácil acesso ao consumidor. 

 Dessa forma, para melhor compreender o assunto e procurar responder ao 

objetivo, foi necessário um estudo sobre o cabelo e sua estrutura, assim como 

algumas disfunções acometidas no couro cabeludo, como a caspa, a seborréia e 

quando não tratada, a dermatite seborreica. Identificou-se também por meio da 

literatura os princípios ativos mais utilizados que auxiliam no tratamento cosmético, 

além da pesquisa documental em rótulos de xampus da linha comercial disponíveis 

no mercado, para identificação de seus princípios ativos e comparação com o 

coletado na literatura, verificando dessa maneira se os mesmos atendem ao apelo 

de marketing a que se destinam. 

 
2 CABELO E SUA ESTRUTURA 

 

Os cabelos são estruturas anexas ao corpo humano e desempenham várias 

funções fisiológicas, como proteger o couro cabeludo das variações térmicas, das 
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ações negativas dos raios ultravioletas emitidos pelo sol e melhorar a sensibilidade 

tátil, um papel importante na estética do rosto de homens e mulheres (BARSANTI, 

2009).  

Dawber e Neste (1996) relatam também a importância do cabelo em muitos 

rituais de uma variedade de povos primitivos que há muito tem sido reconhecida na 

literatura antropológica e psiquiátrica, onde se associa ao conceito de força, poder e 

atração física. Nos seres humanos modernos o cabelo praticamente não tem 

nenhum outro significado do que o da atração e símbolo sexual. 

Sendo também armas de sedução e de valores morais, eles revelam aspectos 

da personalidade individual. Longos ou curtos, de colorações naturais ou tingidos, 

com cortes tradicionais ou arrojados, os cabelos são fundamentais para a imagem 

pessoal que se quer transmitir, uma questão de cultura (WICHROWSKI, 2007). 

Os cabelos para Maia; Mota (2009) são estruturas filiformes, compostas por 

queratinócitos anucleados e biologicamente mortas, produzidas pelo folículo piloso. 

Os pelos são constituídos por uma parte livre – a haste – e uma porção 

intradérrmica – a raiz. Entretanto, o pelo não é uma estrutura isolada dos outros 

elementos da pele, ele é continuo com a epiderme, faz parte do aparato 

pilossebáceo, é ricamente inervado e altamente vascularizado. 

Para Borges (2006) o cabelo é considerado uma modificação córnea das 

células epidérmicas. Ele é composto por fios e formado por várias camadas de um 

tipo de proteína, chamada de queratina, estes fios nascem de uma estrutura da pele 

chamada folículo piloso, onde fica a raiz do cabelo. O folículo é uma estrutura que se 

divide em três partes, o bulbo que é encontrado na parte mais profunda onde há as 

alterações de pigmentação, sendo que na base do bulbo situa-se a papila dermal 

onde ocorre a regeneração do folículo; o istmo que é a parte intermediária indo da 

inserção do músculo eretor até a abertura da glândula sebácea; e a partir deste 

ponto até o poro da epiderme é denominado como haste, comumente chamado de 

pelo.  

Conforme Façanha (c2003), a haste do cabelo se divide em 3 camadas: 

1. Cutícula - parte externa do cabelo, forma escamas sobrepostas que o 

protegem (cimento), não conseguem passar as proteínas até a camada 

interna. 

2. Córtex – Resistência e força é onde estão localizados os pigmentos que 

dão cor ao cabelo. 
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3. Medula - é um aglomerado de células mortas muitas vezes a medula está 

descentralizada e em alguns fios não existem. 

Para melhor entendimento, a estrutura do fio do cabelo é ilustrada na figura 1. 

 

Figura 1 – Anatomia do Couro Cabeludo 

 

 

Fonte: Skin Care Forum (2001) 

 

As células epidermais localizadas junto ao folículo piloso podem originar uma 

glândula sebácea. Ela é formada por um grupo de alvéolos esféricos, cujas células 

produzem uma secreção gordurosa, o sebo, responsável pela lubrificação dos pelos 

e da camada córnea. A secreção implica a total desintegração do protoplasma, com 

a consequente morte das células nessas glândulas. Entende-se como secreção 

holócrina (holo = completa, total; crino = secreção), pois todas as células secretoras 

e seus restos se misturam à própria secreção (SILVA JUNIOR, 2010). 

As glândulas sebáceas (do latim, sebaceu=oleoso) com poucas exceções, 

estão conectadas aos folículos pilosos. As porções secretoras das glândulas ficam 

na derme ou na superfície da pele. O sebo impede o ressecamento dos pelos, 

previne a evaporação excessiva de água, mantendo a pele macia e inibe o 

crescimento de certas bactérias (TORTORA; GRABOWSKI, 2006). 

As glândulas sebáceas são abundantemente vascularizadas, e é por meio 

dos hormônios que se dá o comando da quantidade de secreção do sebo. A 
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secreção sebácea é estimulada pelos andrógenos sendo a DHT o hormônio 

biologicamente ativo, como no pêlo (PEYREFITTE; MARTINI; CHIVOT; 1998). 

De acordo com Gomes; Gabriel (2006) o couro cabeludo pode ser acometido 

por algumas disfunções, sendo elas: oleosidade capilar e dermatite seborréia, 

causadas pelo aumento da secreção sebácea, geralmente produzida por fatores 

hereditários, estresse, dietas desequilibradas, excesso de hormônios masculinos ou 

transpiração local, que obstrui o óstio folicular, asfixiando o bulbo piloso, 

enfraquecendo e comprometendo a circulação e a reposição de óleo na haste 

capilar, tornando o local propício ao ataque de microorganismos. Também pode 

ocorrer pitiríase (caspa) e ressecamento.  

Como observado acima o couro cabeludo pode ser acometido por várias 

disfunções, as quais devem ser identificadas e encaminhadas para tratamento com 

um especialista da área de dermatologia. Como o foco deste trabalho são os 

cabelos com caspas e seborreicos, faz-se necessária uma melhor descrição dos 

mesmos.  

 

2.1 Oleosidade Capilar  

 

A oleosidade é uma secreção da glândula sebácea, responsável pela 

elasticidade e a lubrificação da pele, protegendo contra o ressecamento. Essa 

secreção tem um complexo de misturas de lipídios que contém glicerídeos, ácidos 

graxos livres, ceras, esqualenos, ceratina, detritos celulares, colesterol e seus 

ésteres, que tem funções lubrificantes, antimicrobianas, pois auxilia no combate a 

bactérias, fungos e odoríferas, pois propaga os odores que distinguem os indivíduo 

(GOMES; DAMAZIO, 2009). 

A oleosidade em excesso no couro cabeludo dá ao cabelo do individuo um 

aspecto de engordurado e sujo, nesse caso o cabelo pode ser lavado diariamente, o 

que não implicará na queda capilar. O desencadeamento da produção exarcebada 

do sebo é estimulado por dois fatores, os intrínsecos que podem ser alterações 

hormonais, a ingestão de medicamentos, má alimentação e estresse. E os fatores 

extrínsecos que se dão em função banhos muito quentes; exposição a ambientes 

gordurosos (cozinhas industriais) entre outros (MANSUR; GAMONAL, 2004). 

Quando em excesso a oleosidade pode causar seborréia e dermatite 

seborréica, podendo levar a quadros como caspa, irritação do couro cabeludo, 
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infecções bacterianas ou fúngicas e até mesmo agravar a queda de cabelos por 

provocar inflamação ao redor do folículo (JUNIOR, 2011).  

O excesso de oleosidade favorece o aparecimento da caspa gordurosa que 

evolui para formar a seborréia. A tendência é tratar o fenômeno de forma 

generalizada, tentando cercar todas as possibilidades. A higiene constante do couro 

cabeludo, com xampus adstringentes, e uma dieta alimentar, isenta de alimentos 

gordurosos, tornam-se indispensáveis para quem tem caspa oleosa (TRATAMENTO 

CAPILAR, 2011). 

A dermatite seborreica é considerada um distúrbio causado pelo excesso de 

secreção sebácea, ela atinge áreas onde há maior concentração de glândulas 

sebáceas (no couro cabeludo). Pode ser tratada e controlada com produtos 

destinados ao controle da oleosidade e ativos anticaspa.  

 

2.2 Caspas  

 

A caspa (Pytiriasis capitis) ou Pitiríase são escamas que se formam na 

superfície do couro cabeludo ou da pele. Sendo que na cabeça, a caspa é uma 

anomalia do couro cabeludo caracterizada por descamação visível e perceptível de 

pequenos flocos de células mortas. Algumas vezes essa descamação pode ocorrer 

também nas sobrancelhas, barba, bigode e outras partes do corpo com pelos. 

Podem ser escamas secas ou embebidas em sebo proveniente das glândulas 

sebáceas (TRATAMENTO CAPILAR, 2011). 

Existem dois tipos de caspa, a seca e a gordurosa. 

 Caspa seca: é formada por pequenas películas que “empoeiram” o 

pescoço e os ombros, sem processo inflamatório. 

 Caspa gordurosa: São escamas embebidas em sebo, mais grossas e 

aderentes à pele do couro cabeludo e à raiz do cabelo, acompanhada de 

processo inflamatório de intensidade variável. 

Para um tratamento e eficaz é necessário distinguir um tipo do outro. 

Conforme Tratamento Capilar (2011) a caspa seca (seborrhoca sieca) 

manifesta-se pelo desprendimento de pequenas partículas, principalmente ao 

pentear ou mexer com os cabelos. Esse tipo de caspa não acarreta processos 

inflamatórios, somente descamação. Sua ocorrência pode estar relacionada com 

agentes externos  como, xampus inadequados, loções alcoólicas e produtos 
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químicos (permanentes, ondulação etc.) utilizados em contato íntimo com o couro 

cabeludo. Já a caspa gordurosa (seborrhoca oleosa) ocorre quando o couro 

cabeludo produz muito sebo e as escamas ao absorvê-lo ficam mais grossas e 

aderentes à pele e raiz do cabelo, formando uma espécie de touca que sufoca o 

folículo pilo-sebáceo, provocando a queda do cabelo. São acompanhadas de 

vermelhidão visível do couro cabeludo (eritema), podendo-se observar estados de 

intensidade e qualidade variável, de acordo com os cuidados higiênicos 

administrados. Para o tratamento recomenda-se o uso de xampus e loções 

adequados, higiene constante, alimentação correta e estilo de vida saudável.  

A caspa é formada pelo meio do estimulo da glândula sebácea na produção 

do óleo (sebo), podendo ser provocado pelo aumento dos hormônios andrógenos, 

gerando em consequência disso à descamação de células aderidas a pele do couro 

cabeludo, formando pequenas áreas de descamação perceptíveis a olho nú. (LEITE 

JR, 2007). 

 Gomes (1999) observa que quando a pele do couro cabeludo se vê agredida, 

ela produz mais células no sentido de “engrossar” a camada córnea e proteger-se da 

agressão. Uma maior produção de células empurra mais profundamente para fora 

as células mortas, renovando a pele. As células mortas se soltam em placas, que 

constituem a caspa. 

 Para Wilkinson; Moore (1990) o couro cabeludo é um meio para o 

crescimento prolífero natural de microorganismos, e mais particularmente de um 

esporo de levedura, Pityosporum ovale, favorecendo ainda mais o quadro de 

descamação dessa região. 

É importante considerar que a irritação e a coceira do couro cabeludo são 

apontadas como principal motivo da manifestação da caspa. No inverno esse 

problema aparece com mais freqüência, pois banhos muito quentes facilitam a 

produção do interior da glândula para a superfície da pele. A formação da caspa é 

apresentada no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Formação da caspa no couro capilar 

Fungo       decomposição dos lipídios da pele        formação de ácidos graxos livres e 

lipoperóxidos      irritação do couro cabeludo       aceleração da mitose       aumento 

na formação de queratinócitos        aparecimento de caspa. 

Fonte: Adaptado de Carmini (1999 apud CUNHA; SILVA; CHORILLI, 2009) 
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Gomes; Damazio (2009) ressaltam ainda que a caspa é provinda de uma flora 

microbiana formada por germes saprófitos, que em condições normais não são 

patôgenicos, sendo responsáveis pelo ataque de microorganismos causadores da 

infecção, nesse sentido, tem-se que as caspas são escamas do couro cabeludo, 

cuja abundância é anormal. 

Os produtos destinados á higiene dos estados de caspa se destinam mais 
ás consequências da afeção do que a suas origens. A experiência mostra, 
no entanto, que a destruição dos microorganismos, cuja proliferação está 
ligada ao estado de caspa pode ocasionar a supressão das caspas e 
consequentemente diminuir a irritação do couro cabeludo (PRUNIERAS, 
1994, p.223). 
 

 Prunieras (1994) observa ainda que a aplicação de um xampu anticaspa 

deverá possuir duas qualidades principais: 

 
a) Atividade bactericida e antigúngica para combater os microorganismos 

causadores do processo de irritação do couro cabeludo; 

b) Comportar uma base lavante que tenha um poder de limpeza suficiente 

para eliminar as partículas de caspa presentes, mas uma suavidade 

indispensável para não agredir ainda mais a pele já irritada. 

Sintetizando, é importante que a composição dos cosméticos, no caso em 

estudo, os xampus, possuam os ativos necessários para o tratamento da disfunção 

desejada.  

 

2.3 Cosméticos para tratamento capilar 

 

Os cosméticos fazem parte da vida cotidiana dos indivíduos em uma 

sociedade, com o objetivo de auxiliar na higiene, no bem estar e na beleza. A 

composição destes produtos é feita por diversos ingredientes (ativos) de acordo com 

o fim a que destinam. 

A utilização de produtos cosméticos remonta à noite dos tempos. Os faraós 
e suas esposas pintam o rosto, tingem os cabelos. O henné é um dos 
cosméticos mais antigos que conhecemos, o khôl para os olhos, um dos 
artifícios mais velhos. 
A arte de aparecer tem assim atravessado todas as épocas sem obstrução. 
Mas hoje, diante do sucesso crescente dos cosméticos e da multiplicidade 
dos produtos oferecidos, todos os países ocidentais editaram leis para 
garantir a inocuidade desses produtos, deixando sobre a responsabilidade 
dos pesquisadores a avaliação científica de sua eficácia (PEYREFITTE; 
MARTINI; CHIVOT, 1998, p.[11]). 
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Os produtos cosméticos possuem dois objetivos fundamentais de acordo com 

Hernandez e Mercier-Fresnel (1999), “a inocuidade e a eficácia”, sendo que a 

inocuidade é garantida pelo grande número de testes de controle obrigatórios. E a 

eficácia se garante em função dos princípios ativos que incorporados aos diferentes 

vetores, possuem atividade cosmetodinâmica cientificamente reconhecida, 

permitindo uma cosmetologia mais objetiva e específica, pois são capazes de 

modular a liberação e a penetração dos princípios ativos em função das 

necessidades cutâneas.  

 A composição geral dos produtos cosméticos segundo Peirefitte; Martini e 

Chivot (1998) é feita de: 

 de um excipiente – fixador devido aos princípios ativos. Por sua 

composição, modula a penetração do ativo através da pele. 

 de principios ativos – conferem ao cosmético a sua eficácia 

 de adjuvantes – frequentemente indispensáveis (conservantes, 

estabilizantes e umectantes) 

 de aditivos – perfumes ou corantes. 

 
Dentre os vários cosméticos para tratamento capilar disponíveis no mercado, 

esta pesquisa terá como foco os xampus para cabelos oleosos e com caspa da linha 

comercial encontrados em mercados, farmácias e drogarias. Sendo eles que irão 

controlar com seus princípios ativos o excesso de oleosidade. 

 Hernandez e Mercier-Fresnel (1999, p. 249) conceituam o xampus como 

“produtos destinados a limpeza do cabelo e do couro cabeludo”. Os autores 

ressaltam ainda que os xampus devem: 

a) Deixar os cabelos soltos e brilhantes; 

b) Não ser muito detergentes; 

c) Não modificar o pH ácido do couro cabeludo; 

d) Não irritar os olhos. 

 Na compreensão de Maia e Mota (2009), os xampus são agentes de limpeza 

destinados à remoção de oleosidade, suor, descamação das células epidérmicas, 

resíduos de poluição e de outros produtos capilares que se acumulam diariamente 

nos cabelos e couro cabeludo. Além da sua função inicial de limpeza, ele deve ainda 

proporcionar brilho, maciez, eliminando a eletricidade estática e facilitando o ato de 
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pentear. Eles possuem em sua composição componentes com diferentes ações, as 

quais podem ser observadas no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Componentes dos xampus e sua ação 

Componente Ação 

Detergentes ou tensoativos Removem a sujeira, o sebo endógeno do 
couro cabeludo e da fibra capilar, tensoativo 
aniônico 

Estabilizadores de espuma Intensificam e estabilizam a formação da 
mesma e sobre-engordurante 

Espessantes Aumentam a viscosidade 

Conservantes Previnem a contaminação e fúngica das 
emulsões 

Agentes corretivos Peguladores de pH, ideal 5,5 e 6,5 

Fragrâncias e corantes Serve para aumentar a aceitabilidade dos 
consumidores 

Fonte: Maia; Mota (2009) 

 

Existem tipos diferentes de xampus disponíveis no mercado cosmético, 

alguns entram na categoria de xampus “tratadores” que atuam sobre as 

consequências inestéticas do couro cabeludo muito gorduroso ou portador de 

películas, ou de cabelo seco ou quebradiço (HERNANDEZ; MERCIER-FRESNEL, 

1999). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (2007), 

antes de ser liberado para o mercado, todo lote de produto fabricado deve ser 

aprovado pelo Controle de Qualidade, conforme as especificações estabelecidas e 

mediante processo claramente definido e documentado. Somente o controle de 

qualidade tem autoridade para liberar um produto acabado. 

No Brasil, a ANVISA tem o papel institucional de promover e proteger a saúde 

da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização 

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, incluindo os cosméticos. 

Assim, a legislação brasileira estabelece padrões de qualidade para produtos 

cosméticos e institui, entre outras normas, as Boas Práticas de Fabricação.  

Entretanto, a realização de pesquisas acadêmicas, como essa, por exemplo, 

pode auxiliar o consumidor, no sentido de analisar os rótulos e verificar se os 

princípios ativos de sua composição atendem ao apelo de marketing para o qual 

foram fabricados.  
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2.3.1 Princípios ativos 

 

 Servem como base de indicação nas necessidades tratamento de acordo com 

cada tipo de pele, através de seus constituintes, indicando o modo de ação, 

mantendo-se a integridade da pele e dos cabelos em todos os aspectos, tendo como 

objetivo preservar a aparência e as funções do corpo (GOMES; DAMAZIO, 2009). 

 Os princípios ativos, conforme Hernandez e Mercier-Fresnel (1999, p.185) 

tem como função:  

restabelecer a integridade fisiológica perturbada, lutar ativamente contra o 
envelhecimento celular cutâneo, quer dizer, hidratar, melhorar a 
microcirculação, captar os radicais livres, estimular os fibroblastos e retardar 
a degradação das macromoléculas dérmicas. 

 

Para a elaboração dos xampus para cabelos oleosos e anti-caspa os 

princípios ativos são fundamentais e responsáveis pela ação antifúngica/bactericida, 

queratolítica e antipruriginosos, características do produto cosmético para cabelos 

oleosos e com caspa. Podem ser tanto de origem vegetal, animal, obtidos 

sinteticamente ou por biotecnologia (REBELLO, 2005). 

Segundo Gomes (1999) os ativos podem ser distribuídos em quatro classes 

principais: 

1. Substâncias de efeito adstringentes: a adstringência afeta as proteínas 

superficiais da pele do couro cabeludo, contribuindo para um estreitamento 

dos poros, incluindo as glândulas sudoríparas e os folículos pilossebáceos. 

Dessa forma, haveria uma diminuição das secreções, tanto sudoríparas como 

sebáceas, promovendo um maior controle da oleosidade. Entre as 

substâncias de efeito adstringente estão os extratos vegetais ricos em taninos 

e sais metálicos de zinco em antiperspirantes. 

 

2. Substâncias que promovem uma melhor distribuição da oleosidade ao longo 

dos fios: alguns ativos, como o condensado de proteínas com o ácido 

abiético, proporcionam um ‘recobrimento’ do fio de tal forma que aumenta a 

sua afinidade com os óleos provenientes da secreção sebácea; assim, uma 

maior distribuição dos óleos ao longo dos fios resulta em um menor acúmulo 

de oleosidade no couro cabeludo. 
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3. Substâncias que inibem a ação de lípases cutâneas: quando os lipídios são 

quebrados, os ácidos graxos resultantes podem ser agressivos e causar 

irritações inflamações e caspa. A quebra dos lipídios também pode causar 

produção de mais sebo, ou seja, maior secreção sebácea. Dessa forma, 

ativos como o Phlorogine (extraído das algas), atuando como inibidor das 

lípases cutâneas pode contribuir para um melhor controle da oleosidade. 

 
4. Ativos de ação anti-séptica: o excesso de atividade da glândula sebácea está 

geralmente associado a uma maior proliferação de microorganismos, 

principalmente aqueles que se utilizam de lipídios em sua nutrição 

(produzindo lípases). Por isso, juntamente com os controladores da 

oleosidade, a utilização de agentes anti-sépicos sempre é recomendada no 

tratamento dos cabelos. 

 
Como visto anteriormente os princípios ativos atuam em diversos tratamentos, 

de acordo com a necessidade de cada individuo, tendo ações diferentes, conforme 

quadro 3. 

 

Quadro 3 – Princípio ativo e sua ação 

Principio Ativo Ação Fontes 

Ácido Salicílico Agente queratolítico Miguel (2007) 

Alcaçuz Antiirritante e Antialérgica Rebello (2005) 

Algas Marinhas (Extrato, Laminaria 
sacharina extract, hyperborea extract)  

antiinflamatório, redutor da 
secreção sebácea. 

Gomes; Damazio (2009) 

Alecrim Adstringente, refrescante Wichrowski (2007) 

Ammonium Laureth Sulfate Agente de Limpeza Halal (2010) 

Ammonium Lauril Sulfate Agente de Limpeza Halal (2010) 

Antidandruff Agent Nova (Croda) 
(Ichthammol e Piroctone Olamine) 

Controle e tratamento da 
caspa 

Souza (2005) 

Barbatimão, extrato glicólico 
(Barbatiman extract) encontrado na 
copaíba e castanha do Pará 

Pitiriase e seborreia. Gomes; Damazio (2009) 

Bardana Anti-seborréica, antiséptica Rebello (2005) 

Beracare Ada System (Copaifera 
officinalis resin, Bertholletia excelsa 
seed oil) 

Pitiriase; seborreia; 
irritação e fungos. 

Gomes; Damazio (2009) 

Bioex Anticaspa (Composto vegetal 
hidroglicólico composto por bardana, 
lúpulo, timo, aquiléa, juá, limão, maçã, 
uva, clorofila e ácido salicílico.) 

Anticaspa e controle da 
oleosidade. Combate e 
Previne a descamação 
excessiva do couro 
cabeludo. 

Souza (2005) 

Bioprolaine, (Mucopolyssacharide, 
Proline, Vitamina B2) extrato da pele 
da maçã.  

Anticaspa e antiqueda. Gomes; Damazio (2009) 

Biosome Alpha I (Bisabolol)     
encontrado na camomila  

Antiirritativa, anti-
inflamatória e antifungica. 

Gomes; Damazio (2009) 
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Biossulfocos (Ammonium 
Bituminosulfonatum) 
  

Enxofre coloidal, 
queratolítica. 

Gomes (1999) 

Capuchinha Anticaspa, anti-seborreica, 
estimula a circulação 
periférica  

Rebello (2005) 

Cedro Adstringente e refrescante Wichrowski (2007) 

Cetoconazol Age diretamente nos 
fungos 

Wichrowski (2007) 

Climbazol Antifúngico que atua 
diretamente, anti-caspa  

Wichrowski (2007) 

Coco Betaine Agente de Limpeza Halal (2010) 

Cocamidopropyl Betaine Agente de Limpeza Halal (2010) 

Dissodium Cocoamphodiacetate Agente de Limpeza Halal (2010) 

Dolomita (Calcium Carbonate, 
Magnesium Carbonate) encontradas 
em rochas dolomiticas (calci e 
carbono)   

Oleosidade e pitiriase Gomes; Damazio (2009) 

Enxofre Antifúngico, anti-séptico e 
desengordurante 

Wichrowski (2007) 

Extrato aquoso de gengibre Agente antimicrobiano Miguel (2007) 

Extrato aquoso de hipérico Agente antimicrobiano Miguel (2007) 

Extrato aquoso de funcho Agente antimicrobiano Miguel (2007) 

Follicusan (Water, Alcohol Denat, 
Panthenyl Ethyl ether, Milk protein, 
lactose, Inositol, Acetyl Cysteine, 
Acetyl Methionine, Sodium Citrate, 
Citric acid) sintetizado através de 
várias substâncias vegetais e 
orgânicas. 

Aumenta o metabolismo 
das células agindo na 
oleosidade e caspa. 

Gomes; Damazio (2009) 

Guanxuma (Sida Cordifolia extract 
Malva-lanceta, sida-de-espinhos)  
encontrada em ervas de regiões 
tropicais, usada as partes da folha e 
flor.  

Anti-inflamatório, 
adstringente, indicado para 
oleosidade capilar 
excessiva. 

Gomes; Damazio (2009) 

Hamamélis   Adstringente, refrescante Miguel (2007) 

Hydantoina DM DM Antimicrobiano  Halal (2010) 

Hortelã Adstringente, refrescante Wichrowski (2007) 

Ictiol Antifúngico  Wichrowski (2007) 

Jojoba Dissolvente do sebo Rebello (2005) 

Lamepon UD (proteínas com sal de 
ácido undecilênio) 
   

Agente microbiano, 
excelente compatibilidade 
com as mucosas. 

Gomes (1999) 

Laureth 2 Agente de Limpeza Halal (2010) 

Methoxyxinamate  
 

Antimicrobiano 
Antisséptico 

Halal (2010) 

Octopirox (Piroctone olamina)  Anti-Caspa, inibi 
substâncias  

Souza; Antunes Jr (2004) 

Óleo de Limão Refrescante, anti-séptico e 
anti-pruriginoso 

Wichrowski (2007) 

Óleo de Melaleuca Antimicrobiano e 
antisépitco, seborréico 

Wichrowski (2007) 

Óleo de Menta Regulador da seborréia Rebello (2005) 

Pareth Sulfate Agente de Limpeza Halal (2010) 

Penoxyethanol Bactericida   Antisséptico Halal (2010) 

Piroctona olamine Bacterecida, reduz a caspa Miguel (2007) 

Piritionato de Zinco Bactericida e fungicida Wichrowski (2007) 

Salvia Anti-seborréica Rebello (2005) 

Sodium C12-13 Agente de Limpeza Halal (2010) 
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Sodium Lauryl Sulfate Agente de limpeza Halal (2010) 

Sulfeto de Selênio Antifúngico, bactericida Wichrowski (2007) 

Sodium Laureth Sulfate Agentes de limpeza Halal (2010) 

Urtiga Adstringente Rebello (2005) 

Vitacomplex AC (Extranaturis) (Extrato 
glicólicos de agrião, avenca, bardana, 
catuaba, guaraná, jaborandi, 
marapuama) 

Seborréico e outras 
afecções parasitárias do 
couro cabeludo 

Souza (2005) 

Vitacomplex EC (Extranaturis) 
(extratos glicólicos de alecrim, chá 
preto, Henna preta e nogueira) 

Auxilia no tratamento da 
caspa 

Souza (2005) 

Vitacomplex TC (Extranaturis) 
Extratros glicólicos de Alecrim, Aloe 
Vera, Camomila, Confrey, Jaborandi, 
Pfaffia e quina 

Ação reguladora da 
oleosidade, anticaspa e 
anti-seborreica. 

Souza (2005) 

Zetesol (Zschimmer & Schwrz)  Controlador seborréico. Souza; Antunes Júnior 
(2004) 

Zymo Hair (Maltodxtrin e Lípase e 
Subtilisin e Amylase Complexo de 
maltodextrina com lípase, protease e 
alfa-amilase). 

Promove a hidrólise de 
gorduras, proteínas e 
polissacarídeos  

Souza; Antunes Júnior 
(2004) 

Zinc PCA  Antisséptico Halal (2010) 

Zinc Pyritione Antifungicida 
Antibactericida 

Halal (2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Observa-se, contudo, que os respectivos ativos mencionados acima não 

precisam permear, agem apenas no couro cabeludo retirando o excesso de sebo 

que permanece da camada da epiderme, atuando como agente desengordurante, 

antisséptico e antifúngico, promovendo a limpeza. 

Sintetizando, o estudo mostra que os xampus podem atuar somente na 

prevenção e na melhora de alterações do couro cabeludo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia se caracterizou como pesquisa documental do tipo descritiva 

com abordagem qualitativa, tendo como objetivo a análise de rótulos de xampus da 

linha comercial para tratamento de cabelos oleosos e com caspa, identificando seus 

ativos e comparando-os com a literatura, verificando se atendem ao apelo de 

marketing do produto. 

No entender de May (2004) a pesquisa documental cobre uma ampla 

variedade de fontes, incluindo estatísticas oficiais, fotografias, textos e dados 

visuais, em geral. Já a pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona 
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fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, apenas descrevendo o encontrado 

(CERVO; BERVIAN, 1983). 

Para Denzi, Lincon (2006) a pesquisa qualitativa é em si mesma, um campo 

de investigação, pois trabalha com dados subjetivos. 

Para a realização da pesquisa, selecionaram-se de forma aleatória 20 

xampus de linhas comerciais, sendo 10 para tratamentos de cabelos oleosos e 10 

para tratamento de caspa. Em posse dos produtos, descreveu-se em um quadro o 

principio ativo encontrado em sua formulação e comparou-se a sua ação com o 

descrito na literatura, verificando dessa forma se o produto realmente atende ao seu 

apelo de marketing, ou seja, se serve para o fim a que foi destinado. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para melhor visualizar os resultados da pesquisa, optou-se pela elaboração 

de 02 quadros. Sendo que o quadro 4 apresenta os xampus da linha comercial para 

tratamento de caspas e os princípios ativos contidos em sua composição, bem como 

sua ação no couro cabeludo e o quadro 5 apresenta os xampus para cabelos 

oleosos com as referidas informações.  

 

Quadro 4 – Xampus anticaspa 

Produto Princípios Ativos Ação 

1 Clear Anticaspa Men Hydantoína DM DM  
Sodium Laureth Sulfate/Sodium 
C12-13/ Paret Sulfate De 
Sodio,Cocamidopropyl Betaine  

Antimicrobiano 
 
Agentes Limpeza 

2 Head Shoulders   
     (Anti Caspa) 

Zinc Pyritione  
Sodium Laureth Sulfate,Sodium 
Lauryl Sulfate  

Antifungicida e Bactericida 
 
Agentes Limpeza 

3 Seda S.O.S Caspa DM DM Hydantoin 
Zinc Pyritione 
Sodium Laureth Sulfate/Sodium 
C12-13 Pareth 
Sulfate,Cocamidopropyl Betaine  

Antimicrobiano, Antifungicida e 
Bactericida 
 
Agentes Limpeza 

4 Dimension 3 em 1 Zinc Pyritione  
DM DM Hydantoin Coumarin 
Sodium Laureth Sulfate/Sodium 
C12-13 Pareth Sulfate 
Cocamidopropyl Betaine  

Antifungicida Bactericida, 
Antimicrobiano  
 
Agentes Limpeza 

5 Shampu Suave Piritiona de Zinc  
Hydantoína DM DM 
Laureth Sulfate Sodio C 12-
13/Pareth Sulfate,Cocamidopropyl 
Betaine  

Antifungicida, Bactericida e 
Antimicrobiano 
 
Agentes Limpeza 

6 Shampu Gota Dourada Zinc Pyritione,  
Garlic Extract  
Alluim Sativum 
Sodium Laureth Sulfate 

Antifungicida, Bactericida, 
Antiinflamatório, Antimicrobiano 
 
Agentes Limpeza 
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Cl1940,Cocamidoprolyl Betaine  

7 Garnier Fructis DM DM Hydantoin 
Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidopropyl Betaine  

Antimicrobiano 
 
Agentes Limpeza 

8 L’Óreal Shampu Anticaspa DM DM Hydantoin, Piroctone 
Olamine 
Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidopropyl Betaine  

Antimicrobiano, Antifungicida 
 
Agentes Limpeza 

9  Photoervas Piroctone Olamine 
Zinc PCA 
Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidopropyl Betaine  

Antimicrobiano, Antifungicida e 
Antisséptico 
 
Agentes Limpeza 

10 Capicilim Anticaspa Piroctone Olamine,  
Aloe Barbadensis  
Leaf Extract 
Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidopropyl 
Betaine,Ammonium Lauryl 
Sulfate,Laureth 2 
 

Antimicrobiano, Cicatrizante, 
Antibactericida e Inibidor do Sebo 
 
Agentes Limpeza 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quadro 5 – Xampus para cabelos oleosos  

Produto Princípios Ativos Ação 

1 Garnier Fructis Sugar Cane Extract, DM DM 
Hydantoin, Pyrus Malus Extract e 
Lemon Peel Extract,  
Sodium Laureth Sulfate, Coco Betaine, 
Dissodium Cocoamphodiacetate  

Protetor solar, Antimicrobiano, 
Antisséptico,  
 
Agentes limpeza 

2 Shampoo H²O Cítrico Extract Sorbital, Cocamidopropyl 
Betaine e Sodium Laureth Sulfate 
Cocamodopropyl Betaine,Sodium 
Laureth Sulfate  

Umectante e Agente de 
Limpeza 
 
Agentes Limpeza 

3 Colorama Salicilic Acid, Citrus Medica Limonun 
Extract 
Sodium Laureth Sulfate, Coco Betaine  

Antifungicida e Atisséptico 
 
Agentes Limpeza 

4 Seda Citric Fresh Ethylhexil Methoxyxinnamate DM DM 
Hydantion e Citrus Medica Limonun 
Extract  
Sodium Laureth Sulfate,Sodium C12-
13 Pareth Sulfate,Cocamidopropyl 
Betaine  

Protetor Solar, Antimicrobiano e 
Antisséptico  
 
Agentes Limpeza 

5 Pert Plus Alcohol, Ammonium Laureth 
Sulfate,Ammonium Lauril Sulfate  

Solvente Bactericida  
Agentes Limpeza 

6 Capicilin Aloe Barbadenses Leaf Extrac  
Sodium Laureth Sulfate,Ammonium 
Lauril Sulfate,Cocamidopropyl 
Betaine,Laureth-2  

Cicatrizante, Antibacteriano e 
Inibidor de Sebo 
 
Agentes Limpeza 

7 Elseve DM DM Hydantoin e Pyroctone 
Olamine 
Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidopropyl Betaine   

Antimicrobiano, Antibacteriano 
e Antifungicida  
 
Agentes Limpeza 

8 Elseve Citrus CR Salicilic Acid, Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidepropyl Betaine   

Antifungicida  
Agentes Limpeza 

9 Shampoo Da Sálvia Sálvia Oficinalis Extract e 
Penoxyethanol, Sodium Laureth 
Sulfate,Cocamidepropyl Betaine   

Antibiótico, Antifungicida, 
Bactericida e Antisséptico  
Agentes Limpeza 

10 Phytoervas Mentha peperita. Achilea millefolium 
Citrus medica limonun extract, Extract 
mentha, Salvia officinalis extract  
Sodium Laureth, 
Sulfate,Cocamidopropyl Betaine  
 

Antisséptico, Refrescante 
Antibiótico, Antiinflamatório  
Antimicrobiano, Cicatrizante  
Antifungicida, Agentes Limpeza 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Dos 20 produtos analisados no estudo, 10 foram xampus anticaspa e 10 

xampus para cabelos oleosos. Ao serem comparados os resultados coletados nos 

rótulos com os princípios ativos disponíveis na literatura percebeu-se que os 

primeiros demonstraram claramente 3 tipos de matérias primas mais usadas nas 

formulações dos produtos para tratamento, sendo eles (Hydantoina DM DM; 

Piroctone Olamine e Zinc Pyritione), ou seja, verificou-se assim que os mesmos 

atendem ao apelo de markenting prometido ao consumidor. Conforme Halal (2010), 

a boa eficácia desses ativos resulta em atividades antifúngicas, antimicrobianas, 

antissépticas e antibactericidas, porém em se tratando de ativos naturais, encontrou-

se apenas na formulação de um dos produtos. O que demonstra um nicho a ser 

explorado. 

 Entretanto, na formulação dos 10 xampus para cabelos seborreicos, foram 

confirmados mais ativos de uso natural, pois dos 10 produtos, 07 (sete) 

apresentaram algum tipo de ativo natural, ao contrário do encontrado nas 

formulações dos xampus para tratamento de caspa. Além disso, foram identificadas 

também 3 tipos de matérias primas mais usadas nas formulações para o tratamento, 

sendo elas (DM DM Hydantoin; Citrus Medica Limonun Extract e Salicilic Acid). Para 

Halal (2010); Miguel (2007) e Wichrowski (2007) esses ativos irão agir como; 

antimicrobiano, agente queratolitico, refrescante, anti-séptico e seborreico. 

 Para sintetizar os efeitos do tratamento dos distúrbios do couro cabeludo, não 

devem apenas oferecer um efeito de limpeza, mas também oferecer eficácia em 

termos da regulação da secreção sebácea e da redução da coceira (SABADOTTO, 

et al. , 2011). Ou seja, o tratamento de ambas as disfunções além de promover a 

limpeza do couro cabeludo, deve minimizar a incidência da oleosidade e da caspa.  

 Todos os produtos analisados, tanto os para tratamento de cabelos oleosos 

quanto para caspa apresentaram em sua composição tensoativos que atuam como 

agentes de limpeza. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 O couro cabeludo pode ser acometido por várias disfunções, como caspa e 

seborreia, são de natureza crônica e requerem tratamento permanente. Além de 

reduzir a proliferação microbiana e a produção do sebo, o tratamento deve oferecer 

benefícios para o couro cabeludo com eficácia e segurança ao consumidor.  



18 

 

Após o estudo sobre o couro cabeludo e suas patologias observou-se que a 

oleosidade de forma natural é essencial para o brilho dos cabelos e proteção da pele, 

mas de forma exarcebada sugere um aspecto de sujo e gorduroso. Já as caspas 

ocorrem por meio do estimulo da glândula sebácea, provocado pelo 

aumento anormal de hormônios andrógenos, formando pequenas áreas  descamadas 

que podem ser vistas a olho nu. 

Na pesquisa observou-se que em todos os rótulos analisados existem pelo 

menos dois ativos para o controle da oleosidade e caspa, portanto auxiliando no 

tratamento de tais patologias. 

 A pesquisa indicou também que os princípios ativos encontrados nos rótulos 

dos xampus são estáveis pela ação antifúngica/bactericida, queratolítica e 

antipruriginosos. Os resultados obtidos mostraram que há uma escassez nos ativos 

de origem natural. É de grande importância que o profissional possa indicar ao 

consumidor um produto adequado a cada disfunção encontrada, para que o 

tratamento seja qualificado e confiável. 

Com o uso de produtos de ativos naturais e que não contenham adição de 

parabenos (conservantes químicos), além de preservar o meio ambiente, irá também 

proteger o couro cabeludo de agressões externas como a baixa umidade do ar. Essa 

alteração da umidade fará com que o ph da pele mude, consequentemente a 

hidratação diminuirá, fazendo com que o cabelo fique ressecado e desidratado. 

 Entretanto, sugere-se à continuidade de inovação para as empresas que 

apostam nesse nicho comercial, principalmente relacionado a princípios ativos de 

origem natural. Estes devem ser explorados, pois é uma alternativa menos agressiva 

e mais efetiva ao tratamento. 
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