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RESUMO: A acne é uma doença que acomete cerca de 80% da população em algum 

momento da puberdade. Esse fato comum entre os jovens contribui com a falsa ideia de 

que é um fenômeno da idade e que, portanto, não necessita de maiores cuidados, 

entretanto, quando não tratada de forma adequada a acne pode deixa cicatrizes 

permanentes, acarretando problemas sociais e psicológicos. Nesta perspectiva surge a 

recorrente procura por intervenções que visam à terapêutica anti acne, neste contexto, 

diversos métodos alternativos estão sendo estudados. A partir dessas possibilidades, 

pode-se perceber que a Fitocosmética pode ser uma alternativa efetiva no tratamento das 

lesões geradas pela acne, pois atua de maneira eficaz na proliferação da 

Propionibacterium acnes. Assim, o presente estudo teve como objetivo propor um 

protocolo contendo ativos de origem natural que interfiram nos fatores patogênicos da 

acne e minimizem as lesões causadas por esta afecção, pois atuam inibindo a 

hiperqueratinização folicular, proliferação das bactérias e no controle da reação 

inflamatória causada pela P. acnes. Desta forma, contribuindo para o aumento de 

consumidores adeptos a este tipo de consumo, pois visa à melhora de soluções não 

invasivas e simples aos profissionais da área estética. Este estudo restringe-se a uma 

pesquisa descritiva de caráter qualitativo descrevendo todos os fatores importantes desta 

doença que acomete o folículo pilossebáceo.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A acne vulgar é uma doença inflamatória da unidade pilossebácea de caráter 

crônico de etiologia multifatorial. Acomete indivíduos no período da puberdade e vários 

são os fatores que influenciam a gravidade do quadro o que pode desencadear distúrbios 

psicológicos secundários de acordo com Meneses e Bouzas (2009). 

 A acne se desenvolve conforme Hassum (2000) e Pimentel (2008), quando há 

um aumento na unidade pilossebácea geralmente provocada pela estimulação 

androgênica das glândulas sebáceas. Sua evolução ocorre pela proliferação celular nos 

ductos foliculares o que gera uma hiperqueratinização na saída do folículo facilitando a 

retenção da secreção sebácea, alteração da flora bacteriana, principalmente pela bactéria 

Propionibacterium acnes, seguida de um processo inflamatório da unidade 

pilossebácea.  A acne gera lesões cutâneas que vão desde pequenos pontos preto até 

lesões mais profundas e inflamadas mudando a estética facial o que pode interferir na 

autoestima, o que influencia a vida social do indivíduo acometido, podendo levar a 

alterações psicológicas (TEIXEIRA et al., 2012). 

O tratamento da acne vulgar se inicia pela completa anamnese do paciente 

identificando as lesões presentes e definindo seu grau. Para tratar as lesões, Pereira 

(2013), cita que diversos recursos terapêuticos estão disponíveis na área estética 

oferecendo ao profissional uma variedade de opções entre eles tratamentos tópicos e o 

uso de recursos eletroterápicos. 

Tratamentos alternativos, usando recursos naturais, também são 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. Dados da Organização Mundial da Saúde relatam que 80% da 

população mundial utilizam plantas medicinais ou preparações feitas a partir destas, 

levando ao desenvolvimento de muitas pesquisas na área da fitoterapia e fitocosmética. 

(LUCHESI E CARLI, 2014). 

Outro fator importante a ser considerado nos dias atuais é a procura por uma 

vida mais sustentável o que gera um consumidor mais consciente, o qual busca por 

produtos responsáveis. Este fato interfere no comportamento dos consumidores e 

empresários, conduzindo a novos rumos na área cosmética, o desenvolvimento de 

matérias primas e produtos mais naturais voltados a um consumo mais 

sustentável.(WEISS E HAMED, 2011). 
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 Sendo assim, justifica-se a necessidade de pesquisas que comprovem a eficácia e 

segurança de tratamentos naturais para o tratamento da acne, através de um protocolo 

associando princípios ativos naturais. Neste contexto este estudo teve como objetivo 

propor um protocolo contendo ativos de origem natural que interfiram nos fatores 

patogênicos da acne e minimizem as lesões causadas por esta afecção. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 ACNE 

 

 A acne vulgar é uma condição inflamatória crônica da unidade pilossebácea. 

Atinge principalmente a face e região anterior e posterior do tórax, estima-se que 80% 

dos adolescentes já tiveram algum sintoma desta patologia, ou desencadearam em 

algum momento da vida (ALLGAYER, 2014). 

 Além disso, a acne vulgar acomete ambos os sexos, porém sua prevalência é 

mais comum em homens, já que sofrem influência hormonal, desencadeada pelos níveis 

de testosterona e androgênicos. Esta patologia gera lesões que se caracterizam por 

serem inflamatórias como; pápulas, pústulas, nódulos e cistos, e por lesões não 

inflamatórias como os comedões (PEREIRA, 2013). 

 De fato a acne é considerada um processo natural, na fase de desenvolvimento 

juvenil, porém é uma doença deformante no qual afeta não somente a questão estética, 

mas também interfere no aspecto psicológico, levando à perda da autoestima, tornando 

o indivíduo tímido e introspectivo com conseqüente isolamento social (TEIXEIRA et 

al;  2012). 

 Para os autores Costa, Alchorne e Goldschmidt (2008) quatro fatores estão 

interligados para o desenvolvimento desta patogênese. 

  Sendo assim á uma hiperatividade nas glândulas sebáceas, ocasionadas pela 

estimulação hormonal dos andrógenos. As glândulas são compostas de sebócitos 

produtores de lipídeos. A produção exagerada de sebo provoca aumento de secreção 

sebácea pela glândula, sendo influenciada por: aumento na produção de andrógenos e da 

disponibilidade de andrógenos livres, diminuição da globulina carreadora dos 

hormônios sexuais (SHBG), ou aumento da resposta do órgão alvo (glândula sebácea). 

O orifício folicular tem uma obstrução por excesso de queratina, gerando uma 

dificuldade na excreção de sebo produzido pelas glândulas sebáceas levando a formação 

do comedão (HASSUM, 2000). 
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  A Propionibacterium acnes é bactéria gram-positiva anaeróbica do gênero 

Corynebacterium, que faz parte da biota normal residente da pele, sendo o principal 

microrganismo envolvido na etiopatogenia da acne vulgar. A ação de defesa contra as 

células Propionibacterium acnes, proporciona conforme Zucheto et al. (2011), a 

liberação de enzimas dentre elas as lipases e fosfotases as quais degradam o sebo 

originando substâncias irritantes, direcionando o processo inflamatório.  

 

2.1.2 Manifestações clínicas 

 

 A acne, como afirmam Pagani e Costa (2010), é constituída por um conjunto de 

lesões às quais podemos citar: Comedão pode ser aberto ou fechado, seu folículo piloso 

tem tamanho aumentado ficando obstruído por excesso de queratina e sebo no seu 

interior; Pústula é a evolução da pápula podendo ser superficial ou profunda, nessa fase 

o folículo do pelo está inflamado multiplicando as bactérias, sendo caracterizada pela 

presença de pus; Nódulossão infecções maiores do folículo piloso, é a formação de um 

caroço duro, profundo e inchado ao redor podendo gerar formação de cicatrizes; Cisto é 

o menos comum, mas, quando começa pode alcançar vários centímetros de diâmetro 

tornando-se sinuoso, evoluindo para uma necrose e cicatrizes inestéticas. 

 

2.2 TRATAMENTO DA ACNE 

 

O tratamento é baseado na eliminação dos fatores envolvidos na patogênese da 

acne e objetiva a diminuição da hiperqueratinização folicular, controle do excesso de 

sebo, diminuição da proliferação bacteriana e na diminuição do processo inflamatório. 

Dependendo da gravidade dos sintomas o tratamento da acne pode ser medicamentoso 

(tópico ou sistêmico), cosmético ou através do uso de recursos eletroterápicos. A 

escolha do tratamento dependerá do grau de acometimento da pele, sendo importante 

ressaltar que o profissional da área estética deverá ter conhecimento técnico e científico 

(SANTOS; VIVAN, 2012). 

Pimentel (2008) nos explica que, como a acne é uma patologia crônica o seu 

tratamento visa diminuir o número de lesões assim como evitar o agravamento das 

mesmas. Dentro deste o conceito, o tratamento estético, executado dentro da clínica de 

estética é de extrema importância para evitar a evolução dos sinais clínicos. O 

procedimento de higienização cutânea é aplicado com o objetivo de limpar a superfície 
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cutânea deslipidificando e retirando resíduos, assim como extraindo os comedões 

presentes. Desta forma, desobstruindo o óstio folicular e impedindo que os folículos 

pilossebáceos sofram infecção microbiana. 

Primeiramente deve-se fazer o uso de produtos de higiene como sabonetes, os 

quais irão agir por meio de detergência ou arraste retirando as impurezas de origem 

externa como o sebo e restos celulares. Em seguida é necessário que haja uma 

esfoliação com objetivo de reduzir a hiperqueratinização e desobstruir o folículo. Este 

último procedimento pode ser classificado de acordo com o agente indutor em químico, 

físico ou enzimático. A escolha é determinada pela gravidade de cada pele, sendo 

considerado como grau moderado a grave deve se evitar o uso de esfoliante físico por 

causar ruptura das lesões, elevando o risco de infectar as glândulas sebáceas e folículos 

não acometidos (PAGANI; COSTA, 2010). 

Após desobstrução do óstio faz-se a extração do comedão através da aplicação 

de ativo emoliente, o qual deve apresentar em sua formulação uma combinação de óleos 

naturais e água em pH alcalino o qual irá amolecer e dilatar os poros. Neste momento, 

pode-se associar o vapor de ozônio que tem como benefícios, controlar a flora 

bacteriana através de sua propriedade antisséptica, além de melhorar a emoliência e 

auxiliar na permeação de ativos (OLIVEIRA; ROMANO; SILVA, 2014). 

Lesões inflamadas como pústulas e nódulos não devem ser manipulados 

evitando a evolução para lesões mais profundas e o agravamento do processo 

inflamatório. Finalizando a extração aplica-se a alta frequência, este é um aparelho que 

tem propriedades bactericidas, descongestionante e cicatrizante. Ao final aplica uma 

máscara facial com ativos destinados ao controle da oleosidade e da inflamação 

(SANTOS; VIVAN, 2012). 

A inflamação gerada pelo processo acneico pode favorecer a formação de 

hiperpigmentação pós-inflamatória, para evitar tais lesões o uso de fotoproteção é 

indicado após o térmico do protocolo, observando a formulação que deve ser de caráter 

não comedogênico (HOCHHEIM; DALCIN, 2011). 

 

2.3 FITOCOSMÉTICA, INGREDIETES ATIVOS NATURAIS 

 

  Como explica Riuvo (2012), a origem da palavra fitocosmética vem do grego, 

phyton-planta e kosmein-cosmética, a fitocosmética é um segmento da área da 
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cosmetologia que estuda a aplicação de substâncias ativas extraídas de materiais 

vegetais. 

No ano de 1990 Valfré definiu a fitocosmética como o segmento da ciência que 

se dedica ao estudo da ação e da aplicação de princípios ativos de origem vegetal com 

finalidade de higiene e estética (BELLO, 2008). 

Segundo Souza e Takahashi (2015), os ingredientes naturais têm sido utilizados 

nos cuidados com a pele, em função de sua atividade cicatrizante ou preventiva dos 

sinais do envelhecimento. Esses ingredientes proporcionam alternativas aos usuários 

frustrados com efeitos adversos de outros produtos e ávidos por ingredientes mais 

seguros e ecológicos. Nomeado consumidor “verde” , este, é preocupado como meio 

ambiente e consome produtos que apresentam particularidades quanto à sustentabilidade 

e segurança. 

Sobretudo, levando em consideração o impacto ambiental que a sua produção 

gera, preocupa-se com todo esse processo de produção deste produto, e está disposto a 

pagar o preço exigido pelo mercado, optando também por embalagens biodegradáveis, 

recicláveis ou retornáveis (WEISS; HAMAD, 2011). 

A partir dessas possibilidades, pode-se perceber que a Fitocosmética pode ser 

uma alternativa efetiva no tratamento das lesões geradas pela acne, pois atua de maneira 

eficaz na proliferação da Propionibacterium acnes, tendo como objetivo propor um 

protocolo contendo ativos de origem natural que interfiram nos fatores patogênicos da 

acne e minimizem as lesões causadas por esta afecção.  

 

2.4 INGREDIENTES ATIVOS NATURAIS QUE INTERFEREM NO 

TRATAMENTO DA ACNE 

 

 Princípio ativo natural nada mais é do que substâncias que podem ser extraídas e 

isoladas de plantas consideradas medicinais que possuem propriedades terapêuticas 

distintas (SILVA, 1998). 

 O artigo tem como objetivo propor um protocolo contendo ativos de origem 

natural que interfiram nos fatores patogênicos da acne e minimizem as lesões causadas 

por esta afecção. 

Conforme Ruuhola (2000), para realizar uma esfoliação física o esfoliante age 

por método de arraste de células superficiais por substâncias abrasivas, dentre as mais 

utilizadas está à semente de damasco refinada. Através das informações relatadas, a 
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associação demicroesferas de Prunus armeniaca (Damasco) ao extrato seco de Salix 

alba (Salgueiro Branco) incorporado em uma base neutra de sabonete líquido, é eficaz 

no tratamento desta afecção. Esta última é uma árvore de porte grande, nativa da 

América do Norte, Ásia e Europa Central e Meridional. É tipicamente encontrada 

próxima a córregos e rios, pertencente à família Salicaceae. A parte usada é o pó da 

casca, tendo em sua composição química: glicosídeos fenólicos, flavonóides, taninos e 

ácido salicílico, sendo considerada uma fonte potente de beta-hidroxiácido, o Ácido 

salicílico. A maioria de muitos padrões para o uso medicinal da casca do salgueiro 

requer que a quantidade de salicilatos seja maior que 1% do peso seco, porém este 

padrão é difícil de atingir já que quimicamente sua extração se torna instável. 

 O ácido salicílico é um derivado das plantas do gênero Salix foi descoberto pelo 

médico grego Hipócrates e usada para tratamentos analgésico, anti-inflamatório e 

antifebril(FONSECA, S/D). 

 Este é um ácido carboxílico, extraído de diversos vegetais, por apresentar 

propriedade queratolítica, age como esfoliante diminuindo a adesão entre os 

queratinócitos, apresentando capacidade de regular a oleosidade cutânea e o processo 

inflamatório local associado a 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 (MAGALHÃES 2008), (OBAGE 2004), (FONSECA 

S/D). 

 Partindo deste pressuposto, o Salix Peel ®,extrato padronizado do Salgueiro 

Branco, é rico em salicinas vegetais (BHA),e é padronizado em 53,0-65,0% em ácido 

salicílicoO Salix Peel® é completamente solúvel em água, podendo ser utilizado em 

formulações cosméticas como um substituto do ácido salicílico sintético, pois é um 

potente renovador celular, que normaliza poros dilatados, tem ação seborreguladora e 

possui ação anti-inflamatória com eficácia na prevenção da acne através do controle da 

produção de sebo e combate à bactéria P. acne.(MAMONNE,2005). Desta maneira a 

união da semente de Damasco refinada ao Salix alba (Salgueiro Branco), irá atuar na 

hiperqueratinização celular e na hiperprodução sebácea. 

 Também é de grande importância o uso de argilas para o tratamento de acne, 

pois as argilas são fontes para o enriquecimento natural da pele sendo um ingrediente 

100% natural. Argilas de alta qualidade são aquelas extraídas em regiões de mineração 

isoladas do contato humano, evitando assim, contaminações indesejadas por resíduos de 

poluição ambiental (AMARAL, 2015). 
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Simões, Pessoa e Morais (2012), explicam que a argila verde é rica em silício e 

zinco, esta oferece atividade sebo-reguladora (adstringente) e purificadora. A coloração 

dá-se através da presença de óxido de ferro, atuando em sinergia com outros minerais 

presentes.  

Descreve Souza (2005), que a argila verde tem forte ação absorvente, pois, é 

indicada para cuidados da pele oleosa e acnéica, em formulações faciais é indicada de 

10 a 40 % em máscaras, desta maneira a argila verde se torna um forte aliado no 

combate a acne, já que a mesma irá atuar na hiperprodução sebácea. 

O óleo essencial é um princípio ativo natural proveniente de plantas medicinais e 

aromáticas. Fernando Amaral (2015) descreve que é todo grupo de princípios ativos 

naturais encontrados em milhares de plantas, principalmente nas aromáticas, participam 

de primeira linha das funções biológicas do vegetal do qual se originam, ou seja, o óleo 

essencial, na planta, possui várias atividades importantes para o metabolismo, a 

proteção e a conservação da espécie vegetal em que se encontra. 

É importante salientar que os óleos essenciais são produzidos em quantidades 

mínimas, em geral são necessárias várias centenas de quilogramas de plantas frescas 

para se produzir apenas um quilograma de óleo essencial. Eles são encontrados nas mais 

diversas partes da planta como nas raízes, cascas e flores (GROSSMAN, 2005). Pereira 

(2013), descreve o óleo essencial como um produto que é extraído pela destilação de 

plantas aromáticas ou pela pressão de cascas de frutas cítricas sendo um líquido de 

baixa viscosidade, parecido fisicamente com éter ou álcool, este não tem a oleosidade 

comum dos óleos vegetais ricos em ácidos graxos diferenciando-se integralmente do 

conceito de óleo como é conhecido. É um produto concentrado, volátil, utilizado na 

fabricação de perfumes, cosméticos e medicamentos. 

Partindo do pressuposto que os óleos essenciais são substâncias extremamente 

concentradas Amaral (2015) chega à conclusão de que, para uma boa prática na sua 

aplicação deve-se entender sua força concentrada e aplicá-los de acordo com 

recomendações corretas de uso. Segundo esse autor, em estética, as concentrações não 

podem ser superiores a 2% de óleo aplicado a um óleo base, creme base não iônico ou 

em máscaras de argila. 

Através de sua composição e propriedade foi selecionado para o presente estudo 

o Pure intense OE que é um blend dos óleos essenciais de Melaleuca, Cipreste e 

Lavanda ao qual foi escolhido para promover os seguintes efeitos: seborregulador, 
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adstringente, antiinflamatório, anti-séptico e bactericida, calmante, regenerador e 

cicatrizante (LEONARDI, 2004). 

A Melaleuca alternifolia L (Melaleuca) é originária da Austrália, pertence à 

família botânica Myrtaceae, tem sido utilizada há vários séculos como antisséptico local 

para tratar diversas desordens na pele. Em meados de 1925 o Melaleuca alternifolia L 

(Melaleuca) foi utilizado por Arthur Penfold no qual avaliou as propriedades germicidas 

deste óleo, o mesmo possui efeito antibacteriano, antifúngico, antiviral, anti-

inflamatório e analgésico. Sua obtenção ocorre através da destilação a vapor d’água sua 

coloração se apresenta amarelada e transparente, com odor balsâmico herbal o qual faz 

lembrar pinha fresca, sua composição química: Terpinenol-4 (29–45%), d-terpineno 

(10–28%), a-terpineno (2.7–13.0%) e 1,8-cineol (4.5– 16.5%). Outros monoterpenos: 

(1–5%) incluíndo a-pineno, limoneno, r-cimeno e terpinoleno. A Melaleuca alternifolia 

L (Melaleuca), vem com a proposta de agir na Propionibacterium acnes, 

responsávelpelo terceiro fator para a formação desta lesão. 

O Cupressus sempervirens (Cipreste), pertence à família Cupressaceae. 

Presume-se que sua origem nativa seja a Grécia, Turquia, Tunísia e Líbia. Por outro 

lado, a existência de subespécies no norte da África, dá origem à ideia de que o cipreste 

seja nativo ou tenha tido ancestrais nativos da África. É obtido através da destilação a 

vapor dos seus ramos novos e folhas dos seus pseudofrutos, este óleo contém aroma 

fresco de cor transparente amarelo claro. A composição química: alfa-pineno (40.9%), 

mirceno (2.7%), d-3-careno (15.2%), cedrol (7.0%), terpino-leno (2.45%), limoneno 

(2.55%) e acetato alfa-terpinílico (4.3%). Possui ação anti-séptica, aumentando a 

eficácia do óleo criando uma sinergia especial, que pode ser aproveitada em problemas 

das glândulas sebáceas, áreas inflamadas e infeccionadas, deste modo por atuar na 

inflamação o óleo essencial de cipreste se torna um aliado para o combate do quarto 

fator responsável pela acne (NEUWIRTH E CHAVES, 2008). 

A Lavandula officinalis (Lavanda), é a planta pertencente da família Lamiaceae. 

É uma espécie de clima temperado a subtropical semiárido, as temperaturas muito 

baixas acabam sendo impróprias para esta planta, podendo diminuir o seu teor de óleo 

essencial e conseqüentemente seu aroma (RIBEIRO E DINIZ 2008). 

O método de extração do óleo de Lavandula officinalis (Lavanda), acontece por 

destilação a vapor d’água, das flores e ramos, sua composição química principal: acatato 

de linalina (10,09-12,24%), linalol (37.25-46.8-%), cariofileno (2.64-3.98%), acetato de 

lavandulina (6,49-6,98%), cineol (7,63-10,64%), gerâniol (0.73-2.16%), e utilizado 
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como: aromático, com ação anti-inflamatória, cicatrizante, antisséptico, regenerador 

celular(AMARAL,2015). A Lavandula officinalis (Lavanda), fecharia o ciclo, agindo na 

regeneração desta pele, por se tratar de um poderoso óleo que atuará no processo de 

cicatrização destas lesões. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa de caráter do tipo, qualitativa e 

descritiva. Segundo os autores, Dalfovo, Lana e Silveira (2008) o método qualitativo se 

difere, em princípio, do quantitativo, à medida que não emprega um instrumental 

estatístico como base na análise de um problema, não pretendendo medir ou numerar 

categorias. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A acne é uma patologia cutânea que acomete principalmente adolescentes e 

destaca-se por multiplicar manifestações clinicas na face, tais como comedão, pápulas, e 

pústulas, podendo se estender até a fase adulta no indivíduo acometido.  

No que concerne ao tratamento percebe-se que os recursos que favorecem o 

controle da oleosidade e a atenuação da inflamação apresentam uma boa evolução na 

resolução desta patologia. 

 Um estudo realizado em 124 pacientes, durante três meses, apresentado acne 

suave e moderada, comparou o uso tópico de um concentrado contendo Peróxido de 

Benzoíla na proporção de 5% e um gel com Óleo de Melaleuca também a 5%, 

casualmente espalhado na superfície afetada pela acne diariamente, demonstrou que 

ambos propiciaram melhoras significativas no número de lesões inflamadas e não 

inflamadas. Entretanto, o Peróxido de Benzoíla foi um pouco mais consistente nas 

lesões não inflamadas, ao passo que, os efeitos colaterais foram menos frequentes nos 

tratamentos com a Melaleuca (AZEVEDO, 2014). 

 Assim no que concerne à utilização de produtos naturais na intervenção da pele 

acneica Fonseca, Freitas, Neves, Marques, Bueno (2014), relatam que o uso de um 

produto à base de extratos bioativos probióticos (Blend facial), associado a outros ativos 

naturais entre eles a argila verde possuem comprovada ação antimicrobiana calmante da 

pele, com relação ao tratamento de acne vulgar inflamatória e não inflamatória. O 
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produto foi testado durante 28 dias em voluntários recrutados, com comedões abertos, 

comedões fechados, pápulas e pústulas. Aplicação do produto (Blend facial) foi 

aplicado em toda a área afetada pela acne, todos os dias, com o rosto lavado somente 

com água previamente. O produto foi aplicado uniformemente e deixado como uma 

máscara, esperando até secagem total e posterior lavagem com água e sabonete neutro. 

 Desta maneira o estudo demostrou que o produto reduziu o número total de lesões em 

(82,4%). 

Os tratamentos tradicionais a base de antibióticos tópicos tem demonstrado 

grande eficiência, entretanto, vale ressaltar que esse tipo de medicamento quando 

utilizado por um longo período de tempo, se tornam menos eficazes em função do 

organismo desenvolver resistência aos componentes da fórmula. Esse fato associado a 

uma demanda maior por tratamento alternativos faz do protocolo proposto um forte 

substituto ideal aos antibióticos, dado os resultados expressivos com esses tipos de 

substâncias ativas. Desta forma, a proposta desse estudo é propor um protocolo que se 

encontra no apêndice I, contendo ativos de origem natural que interfiram nos fatores 

patogênicos da acne e minimizem as lesões causadas por esta afecção. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar de ser considerada pela grande maioria da população uma doença natural 

da adolescência, é certo que quanto mais precocemente as lesões forem tratadas, maior a 

probabilidade de sucesso e menor será a possibilidade dessas lesões deixarem cicatrizes 

permanentes.  

 Assim o presente estudo proporcionou um importante aumento no conhecimento 

sobre os aspectos relacionados à acne e a fitocosmética, tanto em relação com as suas 

causas quanto à utilização de princípios ativos de origem natural.  

 Constatou-se com o presente estudo que os ativos selecionados apresentam a 

partir dos dados levantados fortes indícios de eficácia para o tratamento das lesões 

geradas pela acne vulgar, podendo agir na inibição da hiperqueratinização folicular, 

proliferação das bactérias e no controle da reação inflamatória causada pela bactéria P. 

acnes. 

 Desta forma o consumidor vem sendo cada vez mais preocupado com sua saúde, 

alimentação e os efeitos negativos provocados pelos medicamentos sintéticos, no qual 

passaram a buscar alternativas naturais, entre elas, para o uso de princípios ativos 
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naturais no tratamento da acne, contribuindo para a melhora de soluções não invasivas, 

simples aos profissionais da área estética melhorando a qualidade de vida de jovens 

acometidos de tal alteração.  

 Sugerindo que se realizem novas pesquisas direcionadas a utilização dos ativos 

descritos nesta pesquisa nas patologias ligadas a acne, considerando-se o fato que a 

demanda por produtos naturais encontra-se em plena expansão, afetando diretamente a 

indústria estética e farmacêutica. 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI  

PROPOSTA DO PROTOCOLO PELAS AUTORAS 

APÊNDICE I 

PROTOCOLO 

 

1. Higienização da face com sabonete líquido neutro como base, contendo o 

produto à2% de Salix Peel ® (Salix Alba) e 4% de esferas de damasco. Utilizar 

3 ml deste sabonete espalhando na face do voluntário, massageando todas as 

extremidades para uma completa assepsia, em seguida retirar com torundas 

umedecidas. 

2. Efetuar o procedimento de extração de comedões abertos e fechados presentes, 

seguido do uso alta frequência. 

3. Aplicação da máscara de argila verde. Deixando agir por 20 minutos. Sendo 

retirada com torundas umedecidas. 

4. Aplicação dePure Intense OE que é um blend dos óleos essenciais de (Lavanda), 

(Cipreste), (Melaleuca), sendo aplicado na face, com movimentos circulares 

uma gota por quadrante. 

5. Finalizando o protocolo com a aplicação de filtro solar FPS 30.  
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