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RESUMO 

  

A pele representa o maior órgão do corpo, sendo sua principal função proteger o 

organismo de agressões externas. Entretanto, a exposição diária à poluição atmosférica 

pode provocar alterações na superfície da mesma, levando ao envelhecimento cutâneo 

precoce e a patologias, como dermatite atópica. O dano na barreira cutânea é 

ocasionado principalmente pelo excesso de radicais livres gerado por esses estímulos, 

levando a danos oxidativos significativos. Em decorrência disso, tem-se ativos 

cosméticos que reduzem, ou até mesmo impedem, o contato da pele com poluentes 

atmosféricos, além de outros que impedem a iniciação de processos bioquímicos, 

reduzindo os danos oxidativos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi desenvolver 

um produto vegano inovador para o mercado brasileiro na forma de sérum, com foco 

antipoluição, antienvelhecimento cutâneo, efeito tensor (lifting) e matte, visando ainda a 

sustentabilidade ambiental. Encontra-se descrito na forma de um dossiê cosmético, 

forma necessária para comunicação prévia de produtos à ANVISA. Nele é abordado as 

especificações técnicas das matérias-primas e do produto acabado, a fórmula 

desenvolvida, a embalagem utilizada, a rotulagem, os testes de estabilidade, segurança 

e eficácia, finalidade do produto e planejamento de marketing, considerando produtos 

concorrentes.  

 

 

Palavras chave: Pele; Sérum; Antipoluição; Antienvelhecimento; Efeito lifting 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

ABSTRACT 

  

The skin represents the largest organ in the body; its main function is to protect it from 

external aggressions. However, daily exposure to air pollution can cause changes in its 

surface, leading to early skin aging and pathologies such as atopic dermatitis. In these 

cases, damage to the cutaneous barrier is mainly caused by the excess of free radicals 

generated, leading to significant oxidative damage. As a result, there are cosmetic actives 

that reduce or even prevent skin contact with atmospheric pollutants, as well as others 

that prevent the initiation of biochemical processes, reducing oxidative damage. Thus, 

the objective of this study was to develop an innovative vegan product for the Brazilian 

market in the form of a serum, with an antipollution focus, skin antiaging, lifting and 

matifying effects, while still focusing on environmental sustainability. It is written in the 

form of a cosmetic dossier, form necessary for prior communication of products to 

ANVISA. It addresses the technical specifications of the raw materials and finished 

product, the developed formula, the packaging and labeling used, stability, safety and 

efficacy tests, product purpose and marketing planning considering competing products 

in the market.  

 

Keywords: Skin; Serum; Anti-pollution; Anti-aging; Lifting effect.  
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1. INTRODUÇÃO 

Com a crescente industrialização e urbanização, a emissão de poluentes tem 

crescido exponencialmente, estando relacionada à queima de combustíveis no ambiente 

externo advindos de veículos e fábricas, assim como com a utilização de cigarros, fogões 

e equipamentos eletrônicos no ambiente interno (AHN, 2014). Esse número é ainda 

maior em grandes centros urbanos, sendo possível sua visualização ao nível do solo, 

sendo capaz de reduzir drasticamente a qualidade do ar atmosférico (MISTRY, 2017). 

Concomitantemente, tem-se uma crescente preocupação e sensibilização por parte do 

consumidor quanto à grandeza do impacto da poluição ambiental na saúde de sua pele, 

que passa a ser somada à busca pela beleza e ao bem-estar. De fato, estudos indicam 

que mais de 80% dos consumidores do mundo acreditam que a poluição do ar é 

absorvida pela pele, sendo uma das maiores responsáveis pela aparência cutânea 

(MISTRY, 2017). Dessa forma, visando sanar as preocupações dos consumidores, tem-

se ainda uma busca crescente por parte da comunidade científica para encontrar os 

responsáveis pelos danos cutâneos, resultando na busca constante de novos ativos para 

a proteção da pele (MISTRY, 2017).  

Um dos danos mais perceptíveis causados pela poluição é o envelhecimento 

cutâneo precoce, caracterizado pela ruptura da integridade cutânea e consequente 

função fisiológica (FARAGE et al., 2007). Portanto, a utilização de ativos 

antienvelhecimento em associação a ativos antipoluição poderiam além de prevenir 

danos decorrentes do ambiente, amenizar àqueles já formados também pelo processo 

intrínseco de envelhecimento advindo com a idade. Devido, no entanto, a busca por 

resultados mais rápidos, a utilização de ativos com propriedades tensoras, semelhantes 

às da toxina botulínica, poderiam promover um maior consumo e satisfação por parte 

dos consumidores. Ao mesmo tempo, tem crescido a população vegana no mundo, 

assim como a preocupação de consumidores com os danos ocasionados pelo consumo 

de produtos, se tornando exponencial a busca por produtos sustentáveis e que não 

gerem danos ou mal tratos a animais.  
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O VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® é um sérum que combate à 

poluição ambiental com ação antienvelhecimento, efeito tensor (lifting) e matte, contendo 

ativos veganos e, na sua maior parte, vegetalizados, sendo principalmente desenvolvido 

para pessoas de grandes centros urbanos preocupadas com o envelhecimento precoce 

e sustentabilidade ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

Desenvolvimento de um sérum antipoluição facial com ação antienvelhecimento, 

efeito tensor (lifting) imediato e efeito matte para pessoas com interesse vegano e apelo 

sustentável, que vivem em grandes centros urbanos e necessitam de uma maior 

proteção cutânea a fim de evitar o envelhecimento precoce. 

  

2.2. Objetivos específicos 

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sérum 

antipoluição facial sob o nome comercial VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER®, assim como seu lançamento no mercado nacional. O produto está baseado 

na busca crescente pela prevenção aos danos causados pela poluição urbana na qual 

os consumidores estão cada vez mais expostos, concomitantemente à busca da 

reversão de danos causados pelo envelhecimento cutâneo precoce, diminuindo rugas e 

linhas de expressão; As mesmas tenderão a ser atuadas na visualização imediata, assim 

como apresentar melhoras significativas a longo prazo. O produto foi principalmente 

destinado a peles normais, mistas, oleosas e acneicas, exercendo uma ação 

controladora de oleosidade, além de ser enquadrado na categoria vegana e sustentável, 

respeitando as necessidades da geração atual sem afetar a habilidade das gerações 

futuras de suprir as suas.   
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. História da cosmetologia 

Ainda que hoje a cosmetologia seja a ciência que estude os cosméticos, a cultura 

do embelezamento teve início há 30 mil anos atrás, na pré-história. Eram utilizados terra, 

cascas de árvores, seiva de folhas esmagadas e orvalho. No entanto, há indicações de 

que foram os egípcios os primeiros a usarem cosméticos em escalas maiores. Esses 

utilizavam óleo de castor como bálsamo protetor, tomavam banho com sabão perfumado 

à base de cinzas ou argila, utilizavam khol (pigmento preto), um minério de antimônio ou 

manganês, verde de malaquita, um minério de cobre, e o cinabre, um minério de sulfeto 

de mercúrio, para pintar os olhos e a face, assim como extratos vegetais, tais como a 

henna (CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, 2019). Naquela época, a Cleópatra já 

tomava banho com leite de cabra em busca de uma pele macia. Devido a isso, faraós 

eram sepultados com o que acreditavam ser necessário para os manter belos, o que 

incluía cremes e poções de beleza (ABC-COSMETOLOGIA, 2019; CONSELHO 

REGIONAL DE QUÍMICA, 2019). De fato, no sarcófago de Tutankhamon (1400 a.C.) 

foram encontrados cremes, incenso e potes de azeite usados na decoração e no 

tratamento. Na Grécia, os banhos já eram um hábito antigamente, sendo a higiene 

valorizada. Nos manuscritos de Hipócrates foram encontrados relatos sobre higiene, 

banhos de sol e de água e a importância do exercício físico (CONSELHO REGIONAL 

DE QUÍMICA, 2019). 

A palavras cosmético teve origem da palavra grega cosmétikos e do latim 

cosmetorium, ou de Cosmus, perfumista romano famoso do século I, responsável pela 

fabricação do cosmianum, unguento antirrugas. Durante o Império Romano, o médico 

grego Galeno de Pérgamo (129 a 199 d.C.) desenvolveu um creme a partir da mistura 

de cera de abelha, óleo de oliva e água de rosas, o qual nomeou de Unguentum 

Refrigerans, mais tarde denomidado de cold cream (CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA, 2019). 

Durante a Idade Média, o cristianismo reprimiu os hábitos de higiene e a exaltação 

da beleza, os quais ensinava que os males do corpo somente poderiam serem curados 
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através da intervenção divina. Com as Cruzadas, o culto à beleza foi retomado devido à 

entrada de cosméticos e perfumes do oriente. No entanto, grande parte da Europa 

acreditava que a água proporcionaria a abertura de poros e a consequente entrada de 

doenças. O símbolo de beleza era focado na palidez, para o qual as mulheres, desejando 

um rosto claro, passavam arsênico e chumbo sobre a face. Como não tinham acesso a 

cosméticos, utilizavam leite, vinho, lama e pós (CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, 

2019). 

Com o surgimento da Idade Moderna, no século XV, o homem passou a ser o 

centro do universo, retornando a busca pela beleza. Grandes pintores passaram a 

retratar mulheres com aparência clara, jovial, destacando sua beleza. A Itália e França 

se tornaram grandes produtoras de cosméticos, os quais, devido ao seu elevado custo, 

eram utilizados apenas pela aristocracia europeia. O arsênico passou a ser o substituto 

ao chumbo como pó clareador facial. A Rainha inglesa Elizabeth I utilizava tinta branca 

com chumbo no rosto, popularizando a “Máscara da Juventude”. Cabelos eram clareados 

através de enxofre negro, alume, mel e sol para atingirem o tom loiro, considerado 

angelical. No entanto, devido à falta de higiene e banhos pouco frequentes (um ou dois 

ao ano, de acordo com recomendações médicas), perfumes começaram a ser 

desenvolvidos para mascarar o odor corporal na França (CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA, 2019). 

Com o Idade Contemporânea, no século XIX, ainda que cosméticos fossem 

produzidos em ambientes domésticos, indústrias passaram a fabricar suas matérias-

primas nos Estados Unidos, França, Japão, Inglaterra e Alemanha. Os salões de beleza 

começaram também a ganhar popularidade, ainda que muitas mulheres preferiam não 

serem vistas embelezando-se (CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA, 2019). 

No começo do século XX, iniciou-se a fabricação de cosméticos em escalas 

maiores, visto que as mulheres passaram a entrar no mercado de trabalho e já não 

possuíam mais tempo de fazê-los em casa. Concomitantemente, os conhecimentos 

científicos avançaram e permitiram o desenvolvimento de formulações mais eficientes e 

seguras.  Nas últimas décadas do século, os consumidores tornaram-se mais exigentes, 
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as cores de maquiagem passam a combinar com a moda e o protetor solar ganhou 

importância. Os cosméticos passaram a ser utilizados não apenas para cobrir 

imperfeições, mas para mascarar marcas de envelhecimento. Surgiram os produtos 

anticelulite, autobronzeadores, multifuncionais e de origem natural. Em 1995, o primeiro 

cosmético nanotecnológico foi introduzido no mercado (CONSELHO REGIONAL DE 

QUÍMICA, 2019). 

 

3.2. Definição de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes 

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), segundo a RDC nº 7 

de 10 de fevereiro de 2015, a definição de produtos de higiene pessoal, cosméticos e 

perfumes enquadra-se como: 

(...) preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de 

uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, 

unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas 

da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, 

perfumá-los, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais e/ou 

protegê-los ou mantê-los em bom estado. 

Ainda, pela mesma RDC, são definidos dois graus de produtos cosméticos, os 

quais devem ser levados em consideração no registo dos produtos: 

Produtos Grau 1: produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes 

(...) que se caracterizam por possuírem propriedades básicas ou 

elementares, cuja comprovação não seja inicialmente necessária e não 

requeiram informações detalhadas quanto ao seu modo de usar e suas 

restrições de uso, devido às características intrínsecas do produto. 

Produtos Grau 2: produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes 

(...) que possuem indicações específicas, cujas características exigem 

comprovação de segurança e/ou eficácia, bem como informações e 

cuidados, modo e restrições de uso. 
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3.3. Cosméticos vegetais e veganos 

A fitocosmética é o ramo da cosmetologia que utiliza substâncias ativas extraídas 

de materiais vegetais para fins de higiene, estética, correção e manutenção da pele. 

Consequentemente, fitocosmético é definido por qualquer preparação composta de 

substâncias de origem natural destinada à pele, unhas, cabelo, dentes e mucosas afim 

de limpar, perfurmar, proteger, manter e modificar ou corrigir algum aspecto ou odor 

(RUIVO, 2012). 

Concomitantemente, tem crescido o número de pessoas vegetarianas e veganas 

no Brasil e no mundo. Segundo uma pesquisa realizada em 2018 pelo IBOPE 

Inteligência, aproximadamente 14% de brasileiros são vegetarianos, representando 

quase 30 milhões de brasileiros, e demonstrando um crescimento de 75% em relação a 

2012. Ainda que não se tenha uma pesquisa referente ao porcentual de veganos no 

Brasil, esse percentual chega a 33% entre os vegetarianos no Reino Unidos, e a 50% 

nos Estados Unidos (SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA, 2019). 

Além disso, tem crescido o consumo de produtos veganos de forma geral, não 

apenas entre o público vegetariano e/ou vegano, estimando-se um aumento de 40% nos 

lançamentos de produtos veganos por ano no Brasil. De fato, estimou-se que 55% dos 

brasileiros consumiriam produtos veganos se os mesmos fossem melhor indicados nas 

embalagens e 60% da população indicou também que consumiria mais se o valor 

monetário se adequasse aos demais produtos (SOCIEDADE VEGETARIANA 

BRASILEIRA, 2019).  

No Brasil, tem-se a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), a qual desde 2003 

tem como objetivo reconhecer o vegetarianismo e o veganismo como um estilo de vida 

ético, saudável, sustentável e socialmente justo. Desde 2013, coordena um programa de 

certificação, conhecido como “Certificado Produto Vegano SVB”, o qual concede a 

alimentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza e vestimentas um selo vegano 

confiável e reconhecido nacionalmente. O selo é dado a cada produto (não à empresa 

ou marca), permitindo a solicitação por qualquer indústria. Ele garante que o produto não 

tenha ingredientes de origem animal e que nem a empresa nem os fornecedores 
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testaram o produto final ou matérias-primas em animais por um período mínimo de cinco 

anos. Apesar de não obrigatório, o selo facilita a identificação de produtos veganos pelos 

consumidores (SELO VEGANO, 2019). 

 

3.4. Pele 

A pele é o órgão do corpo que exerce o primeiro contato com o ambiente externo, 

sendo, portanto, responsável por compor a primeira barreira de entrada física 

(mecânica), química e microbiológica. Dentre suas funções, estão a de regulação 

homeostática, prevenção de perda de água, eletrólitos e proteínas percutâneas, 

manutenção de temperatura corporal, percepção sensorial ao toque, calor e rubor, 

proteção imunológica e contra à radiação ultravioleta e promover uma resposta 

inflamatória (FARAGE et al., 2007; TSAKOVSKA et al., 2017). É composta de colágeno, 

proteínas de matriz extracelular, queratina e proteínas celulares, sendo dividida em três 

camadas: epiderme, derme e hipoderme (FARAGE et al., 2007). 

A epiderme é a camada mais externa da pele, sendo composta majoritariamente 

de queratinócitos, seguidos de células de Langerhans, melanócitos e células de Merkel 

(FARAGE et al., 2007). É dividida em camada ou estrato córneo, lúcido, granuloso, 

espinhoso e germinativo ou basal. O estrato córneo, camada mais externa e 

metabolicamente inativa, é responsável pelo contato direto com o meio externo, 

participando ativamente da hidratação cutânea. Quando o teor de umidade da camada 

atinge 10%, ocorre a tendência à formação de fissuras e do ressecamento da pele, 

originada pela redução da flexibilidade do estrato córneo. O mesmo é ainda composto 

aproximadamente por 60% de proteínas, 20% de água e 20% de lipídios. A composição 

lipídica, principalmente composta de colesterol, ceramidas e ácidos graxos livres, é 

responsável pela manutenção da integridade e função barreira do estrato córneo 

(FARAGE et al., 2007). Os queratinócitos são originados na camada basal, única camada 

com capacidade proliferativa da epiderme, migrando para a superfície cutânea em um 

processo conhecido por descamação, com duração de aproximadamente 30 dias 

(FARAGE et al., 2007; FUCHS, 2016; TSAKOVSKA et al., 2017). Nele, as células 
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perdem seu formato, tornando-se achatadas e metabolicamente inativas, sendo 

eventualmente removidas da pele e substituídas por novas células internas (FUCHS, 

2016). 

A derme oferece suporte a epiderme e se liga à hipoderme. Usualmente apresenta 

menos de 2 milímetros de espessura (WONG et al., 2016), sendo composta de tecido 

conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos, os quais promovem nutrição e oxigenação à 

as células (incluindo queratinócitos da epiderme), fibras nervosas, receptores sensoriais, 

ácido hialurônico, responsável pela retenção de água, e glicosaminoglicanos de suporte 

(GAGs). O tecido conjuntivo é formado por colágeno e elastina, os quais são 

responsáveis respectivamente pela resistência à tração e elasticidade da pele (FARAGE 

et al., 2007). Ela é dividida em duas camadas: derme papilar (superficialmente) e derme 

reticular (internamente) (WONG et al., 2016). 

Por fim, a hipoderme, já não considerada camada cutânea por diversos autores, 

é composta de tecido conjuntivo frouxo responsável pela ligação da pele a órgãos 

internos. Proporciona amortecimento, termorregulação e estabilidade a mesma 

(FARAGE et al., 2007). É formada por adipócitos, os quais organizam-se em lóbulos 

polixagonais, envoltos em tecido sanguíneo e linfático (WONG et al., 2016). É a camada 

na qual os apêndices cutâneos são originados: glândulas sudoríparas apócrinas, écrinas 

e apoécrinas, glândulas sebáceas e folículos pilosos (TSAKOVSKA et al., 2017). 

 

3.5. Envelhecimento cutâneo 

         O envelhecimento cutâneo é caracterizado pela perda da integridade e função 

fisiológica cutânea, sendo um processo multifatorial que abrange fatores intrínsecos e 

extrínsecos. Dentre eles, destaca-se a influência genética, ambiental (danos advindos 

da exposição à poluição, nicotina e radiação ultravioleta), mecânica (movimentos 

musculares repetitivos para expressão), hormônios, dieta, padrões de sono e saúde 

mental (FARAGE et al., 2007). 
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Ainda que a vasta maioria de cosméticos antienvelhecimento (anti-aging), assim 

como procedimentos estéticos, visam a melhora estética do tecido cutâneo, o 

envelhecimento pode levar a desconfortos significativos de secura, coceira e aumento 

do risco de diversas doenças cutâneas, sendo estimado que um vasto percentual de 

pessoas acima dos 65 anos é acometido por ao menos um distúrbio cutâneo (FARAGE 

et al., 2007). Um esquema comparativo da pele jovem e envelhecida pode ser visualizado 

na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema demonstrando uma pele jovem à esquerda e uma pele envelhecida à direita (FARAGE 

et al., 2007). 

 

 

Com a chegada da vida adulta, ao mesmo tempo que o número de camadas 

celulares permanece o mesmo, a espessura da pele tende a ser reduzida 

progressivamente. Há uma perda de 6,4% da espessura da epiderme por década, sendo 

essa mais expressiva em mulheres e nas regiões mais expostas do corpo, como mãos, 

antebraços, parte superior do peito, pescoço e rosto, pescoço (FARAGE et al., 2007). 

Dentre os efeitos observados no estrato córneo estão a diminuição do teor lipídico, 

corneócitos maiores e mais achatados devido à diminuição do turnover celular, e 

mudança dos aminoácidos presentes, o que leva a uma redução do fator de hidratação 

cutâneo natural (NMF), diminuindo a retenção de água. Além disso, devido à redução de 

lipídios, ocorre um desbalanço do manto hidro-lipídico na superfície cutânea. Tais fatores 
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acabam caracterizando a pele envelhecida como mais seca. Na epiderme viável, ocorre 

a redução do número de melanócitos ativos, podendo tornar a pigmentação irregular, 

assim como a diminuição de células de Langerhans e Merkel, e da capacidade de re-

epitelização (FARAGE et al., 2007; FORE-PFLIGER, 2004). Devido à redução de 

melanócitos, células responsáveis pela proteção da pele à radiação ultravioleta, 

aumenta-se a suscetibilidade a queimaduras solares. As células de Langerhans, por 

constituírem parte da defesa microbiológica da pele, torna a menos protegida de 

microrganismos. Por último, às células de Merkel, responsáveis pelos impulsos nervosos 

da pele, torna a pele menos sensível a estímulos externos (FORE-PFLIGER, 2004). 

Ainda, há o achatamento da junção dermo-epidérmica, o que promove uma menor 

resistência cutânea, tornando-a mais suscetível a agressões externas. Ao diminuir as 

pregas da junção, ocorre uma redução da comunicação entre as camadas, reduzindo a 

nutrição e oxigenação às células, o que diminui a proliferação celular (FARAGE et al., 

2007; FORE-PFLIGER, 2004). Pode ainda modificar o perfil de absorção percutânea e 

facilitar a formação de rugas (FARAGE et al., 2007). 

Na derme observa-se uma redução de espessura (igualmente entre os sexos), 

vasos, células (mastócitos e fibroblastos), glicosaminoglicanos, síntese de colágeno e 

ácido hialurônico, presença de glândulas sudoríparas funcionais, diminuindo a produção 

de sebo, e um aumento da degradação de fibras elásticas. Tais fatores provocam o 

aumento da rigidez cutânea e uma diminuição da elasticidade. Já na hipoderme, ocorre 

uma mudança na distribuição do tecido adiposo, que diminui na face, mãos e pés, mas 

aumenta nas coxas, cintura e abdômen, alterando o amortecimento nas extremidades 

do corpo, facilitando a formação de escaras (FARAGE et al., 2007). 

Logo, devido a essas alterações, ocorre uma redução da função barreira pela 

pele, tornando-a mais vulnerável a traumas, infecções e susceptibilidade à radiação 

solar, dificuldade de cicatrização e termorregulação e demora na resposta a reações de 

hipersensibilização (FARAGE et al., 2007). A pele pode ainda tornar-se mais sensível a 

reações alérgicas (FORE-PFLIGER, 2004). Ainda que a perda de água transepidermal 

possa ser mantida normal na pele envelhecida, se o estrato córneo for rompido, a função 
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de reconstrução do mesmo é mais lenta e prejudicada. O pH torna-se levemente 

aumentado, possuindo uma função tamponante reduzida, dificultando a manutenção do 

manto ácido sobre a pele. Além disso, devido a modificação do manto hidro-lipídico, tem-

se a permeabilidade da pele aumentada para compostos hidrofílicos e diminuída para 

compostos lipofílicos (FORE-PFLIGER, 2004). Levando em consideração esses fatores, 

destaca-se a importância da utilização de ativos que promovam a hidratação cutânea e 

que retardam e diminuam o envelhecimento cutâneo. 

  

3.6. Poluição 

Ainda que incêndios florestais, erupções vulcânicas e poeira sejam capazes de 

gerar poluição ambiental, mas não intencionalmente, a preocupação maior está na 

poluição advinda de atividade humana pela emissão de poluentes químicos na 

atmosfera. Dentre os responsáveis estão a combustão de combustíveis fósseis originada 

pela produção de calor e energia em indústrias, escape de automóveis e aeronaves e 

fontes agrícolas, as quais são geradas pela aplicação de fertilizantes, herbicidas e 

pesticidas (JULIANO; MAGRINI, 2018). Por isso, são divididos em dois grandes grupos: 

poluentes primários, originados diretamente de fontes de poluição, os quais incluem 

gases advindos da combustão de combustíveis, incineração de lixo, poluentes orgânicos 

persistentes, metais pesados e material particulado (PM); e poluentes secundários, 

originados na atmosfera a partir de reações químicas e fotoquímicas entre os poluentes 

primários, e incluem oxônio, dióxido de nitrogênio, peróxido de hidrogênio, ácido 

sulfúrico, aldeídos e smog (AHN, 2014; JULIANO; MAGRINI, 2018). 

PMs possuem tamanhos distintos que vão desde 10 µm até menor que 100 nm: 

PM10 (< 10 µm), PM2.5–10 (2.5–10 µm), PM2.5 (< 2.5 µm) e partículas ultrafinas (UFP, < 

100 nm). Essas são capazes ainda de absorver e transportar outros poluentes, como 

gases, metais pesados, compostos orgânicos, como nitratos e sulfatos, e 

hidrocarbonetos poliaromáticos, os quais, devido a sua elevada toxicidade, tornam-se 

preocupantes à saúde da população (AHN, 2014; JULIANO; MAGRINI, 2018). 
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Além disso, tem-se muitos poluentes originados em ambientes internos, como 

fumaça de tabaco, fogões, materiais de construção, móveis, dispositivos eletrônicos, 

ácaros de poeira doméstica, pelos de animais e esporos de mofo e bactérias. Nesses 

podem estar presentes compostos orgânicos voláteis, enxofre, monóxido e dióxido de 

carbono, dióxido de nitrogênio, benzeno e tolueno. PMs, ainda que originados 

normalmente em exteriores, podem ser levados para o interior de casas e edifícios 

através da ventilação. Dessa forma, a quantidade de poluentes encontrada nos interiores 

está muito relacionada ao estilo de vida, frequência de limpeza e status socioeconômico 

(AHN, 2014). 

Ainda que produtos antipoluição tenham sido originados na Ásia devido aos seus 

altos índices populacionais e de poluição, o conceito tem sido disseminado no mundo 

inteiro, não sendo mais apenas relacionado às grandes metrópoles e centros urbanos. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente metade da 

população urbana que é monitorada quanto à exposição à poluição do ar está exposta a 

pelo menos 2,5 vezes mais à quantidade recomendada. Tal fato leva em consideração 

que atualmente 54% da população mundial vive em áreas urbanizadas em comparação 

aos 34% em 1960 (MISTRY, 2017). 

 

3.6.1. Patologias da poluição 

Além de ocasionar danos ao meio ambiente, a poluição é capaz de gerar diversos 

problemas de saúde, sendo classificada, portanto, em um problema de saúde global 

(JULIANO; MAGRINI, 2018). De fato, a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere 

que a exposição a PMs resulte em 8x105 mortes prematuras por ano, sendo responsável 

pela 13a principal causa de mortalidade no mundo (PAN et al., 2015). O contato com 

elementos poluentes pode ser pela via inalatória, ingestão ou contato com a pele, sendo 

os danos diretamente relacionado à concentração do poluente no local de contato e a 

duração do tempo de exposição (AHN, 2014). 

Como patologias, vem sendo associada a complicações nas vias respiratórias, 

como broncoconstrição, asma e inflamação pulmonar, doenças cardiovasculares e 
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doenças do sistema nervoso central, como Alzheimer, Parkinson e distúrbios do neuro-

desenvolvimento (AHN, 2014; JULIANO; MAGRINI, 2018). Pode ser considerada um 

fator de risco para o desenvolvimento de autismo, retinopatia, baixo peso ao nascer e 

disfunções imunológicas (JULIANO; MAGRINI, 2018), sendo capaz de ultrapassar os 

limites da placenta durante o período gestacional (AHN, 2014).  

Estudos demonstram ainda que a poluição pode elevar o risco de 

desenvolvimento ou piora dos sintomas de dermatite atópica e inflamação crônica 

cutânea, patologias significativamente com maior predomínio em áreas urbanas em 

comparação às rurais (JULIANO; MAGRINI, 2018). Desenvolvimento de reações 

alérgicas, demora no processo de cicatrização, envelhecimento cutâneo, ruptura da 

função barreira da pele (PAN et al., 2015) e aumento da pigmentação cutânea também 

são relacionado ao contato com poluentes atmosféricos (VIERKOTTER et al., 2010). Há 

estudos que demonstram que, dependendo do tipo de pele, tem-se ainda a tendência de 

desenvolvimento ou agravamento de pele seca/desidratada e sem brilho, com manchas 

escuras (hiperpigmentação), tom de pele irregular, rugas e linhas finas, pele oleosa e 

acneica (excessiva produção de sebo), pele sensível e inflamada, eczema e imperfeições 

(MISTRY, 2017). Além disso, tem-se a possibilidade da passagem de poluentes para a 

circulação sanguínea através dos vasos sanguíneos da derme, sugerindo a permeação 

cutânea dos mesmos (AHN, 2014). 

Na pele, estudos indicam ainda que MPs induzem ao estresse oxidativo e 

inflamação, aumentando a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Devido a maior 

produção de espécies reativas de oxigênio, há um aumento de metaloproteinases de 

matriz (MMPs), o que, consequentemente, ocasiona degradação do colágeno maduro, 

contribuindo para o envelhecimento cutâneo. Estudos demonstram que compostos como 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos adsorvidos em MPs conseguem penetrar a pele, 

interagindo com células epidérmicas, principalmente queratinócitos e melanócitos, 

através da ligação com o receptor de hidrocarboneto de arilo (AhR), levando ao aumento 

da produção de estresse oxidativo (JULIANO; MAGRINI, 2018). Especialistas também 

indicam uma redução de vitamina E, lipídios cutâneos, como triglicerídeos, ácidos graxos 

livres, esqualeno e colesterol, e elastina (MISTRY, 2017). 
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O ozônio, normalmente encontrado em baixas concentrações no nível do solo, 

pode ter sua concentração também aumentada quando há a interação de radiações 

ultravioletas com hidrocarbonetos, compostos orgânicos voláteis e óxidos nítricos. 

Quando isso ocorre, é capaz de ser uma grande fonte de danos oxidativos na pele, 

principalmente a nível de estrato córneo, além de levar a uma redução progressiva de 

vitamina E, antioxidantes endógenos e aumento de inflamação, a qual, 

consequentemente, leva também a um aumento do estresse oxidativo (JULIANO; 

MAGRINI, 2018). Logo, juntamente com a ação da radiação UV, o ozônio pode ocasionar 

danos bastante significativos à superfície cutânea. Ainda que a pele possua um sistema 

antioxidante próprio, quando a sua capacidade de proteção é excedida devido ao 

excesso de danos oxidantes, os resultados podem ser visualizados na forma de 

envelhecimento prematuro e até mesmo eventualmente, câncer. Dessa forma, a 

utilização de compostos antioxidantes tópicos poderiam ajudar na manutenção da 

estrutura cutânea (JULIANO; MAGRINI, 2018).  

 

3.6.2. Ativos antipoluentes e antienvelhecimento 

As estratégias utilizadas por ativos antipoluição incluem a limpeza da pele afim de 

remover as partículas depositadas na mesma, a formação de um filme coesivo e não 

oclusivo sob a epiderme, bloqueando o contato da mesma com poluentes, e a utilização 

de antioxidantes nas formulações. O filme oclusivo pode ser constituído tanto por 

matérias-primas sintéticas, como silicones e copolímeros de ácido acrílico, como 

naturais, as quais incluem peptídeos e polissacarídeos extraídos de plantas ou 

processos fermentativos (JULIANO; MAGRINI, 2018). Um esquema dos diferentes 

mecanismos de ação antipoluição, comumente combinados em cosméticos, pode ser 

visualizado na Figura 2. 
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Figura 2. Esquema demonstrando diferentes mecanismos de ação abordados em cosméticos antipoluição 

(JULIANO; MAGRINI, 2018). PAH: hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; AhR: receptor de 

hidrocarboneto de arilo. 

 

  

Tendo em vista que o interesse por formulações sustentáveis, vegetalizadas e 

orgânicas vem crescendo por parte do consumidor, transformando-se em uma tendência 

de mercado, tem-se uma grande procura de ativos antipoluição de origem botânica, 

muitas vezes relacionados a metabólicos produzidos pelas mesmas. A isso, soma-se a 

eficiência e redução do risco de irritações e alergias (JULIANO; MAGRINI, 2018). 

A indústria cosmética incentivou ainda a descoberta de vários ativos e ao aumento 

da comercialização de produtos antienvelhecimento, em que o objetivo é combater, 

controlar ou postergar o envelhecimento cutâneo por meio principalmente da ação 

antioxidante, agindo contra os radicais livres (BAUMANN, 2004). Os antioxidantes 

tópicos empregados nos cosméticos devem ser absorvidos pela pele e liberados para o 

tecido-alvo na forma ativa. Sua absorção é um processo importante e dependente de 

fatores como a forma molecular do composto ativo, suas propriedades físico-químicas, 

solubilidade, pH e da base cosmética utilizada (STEINER, 2008). Muitos cosméticos 

antienvelhecimento estão sendo produzidos com antioxidantes como a vitamina C (ácido 
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ascórbico), vitamina E (α-tocoferol), ácido lipóico e coenzima Q10 (Ubiquinona) 

(BAUMANN, 2004; RIBEIRO, 2006). 

Algas, no entanto, podem ser facilmente cultivadas em grandes volumes em 

praias, obtendo-se a partir das mesmas polissacarídeos, lipídios, compostos fenólicos e 

pigmentos de interesse à indústria cosmética, nutracêutica e farmacêutica. Além de 

possuírem um crescimento rápido, pode-se controlar a produção de seus metabólitos a 

partir de mudanças nas condições de cultura, tornando-se uma fonte renovável de 

bioativos. De fato, em condições extremas, muitas vezes as algas acabam 

desenvolvendo mecanismos antioxidantes próprios para a sua proteção, permitindo a 

sua utilização na pele humana. Estudos demonstram que algas marrons, por exemplo, 

possuem melhores antioxidantes do que algas vermelhas ou verdes, sendo produzidos 

ainda em maior quantidade. Há também a produção de polissacarídeos sulfatados por 

algas, polímeros aniônicos que, dentre outras funções, podem apresentar atividade 

antioxidante, anti-inflamatória e inibir a produção de MMPs, combatendo o 

envelhecimento cutâneo (JULIANO; MAGRINI, 2018). Dessa forma, tornam-se fontes 

interessantes para a obtenção de matérias-primas de uso cosmético.  
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4. DOSSIÊ COSMÉTICO 

4.1. Fórmula 

A fórmula do produto VEGAN SHIELD - ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi desenvolvida 

com base em princípios ativos eficazes para o combate à poluição, melhora dos sinais 

antienvelhecimento e ação seborreguladora (ou efeito matte), sendo eles: 

ARCT'ALG: anti-aging; energizante mitocondrial, protetor de DNA, detoxificante, 

antioxidante e anti-inflamatório. 

Lanablue: anti-aging; estimulante da renovação celular, reduzindo linhas de expressão e 

rugas. 

Filmexel: promotor da formação de um filme sobre a pele, protegendo-a de diferentes 

agentes químicos, da adesão e penetração de materiais dispersos no meio ambiente, 

como poluição e metais pesados, evitando também a formação de biofilme de bactérias 

patógenas, que promovem inflamação e aceleram o processo de envelhecimento 

cutâneo. Apresenta ainda leve efeito tensor (lifting), suavizando rugas e linhas de 

expressão desde a primeira aplicação. 

Matipure: composto de micropartículas lipídicas derivado dos óleos das sementes de 

Nigella sativa e abóbora, que promovem alta absorção de sebo, sem deixar a pele 

ressecada, promovendo instantaneamente um efeito matificante. 

Argireline: possui ação dermorelax (efeito lifting), modulando a tensão facial, reduzindo 

linhas de expressão e estimulando a síntese de fibroblastos, retardando o 

envelhecimento cutâneo. 
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Tabela 1. Fórmula quali-quantitativa e função dos componentes da formulação. 

FASE MATÉRIA-PRIMA NOME INCI FUNÇÃO CONCENTRAÇÃO 

NA FORMULAÇÃO 

1 Água Deionizada Aqua/water Veículo Qsp 100% 

1 EDTA Disodium EDTA Quelante 0,05% 

1 Argireline (powder) Acetyl Hexapeptide-8  Condicionador 

da pele 

6,0% 

1 Lecigel Sodium Acrylates 

Copolymer (and) Lecithin* 

Emulsionante 2,5% 

2 Zemea Propanediol Solvente/ 

umectante 

2,0% 

2 Filmexel Kappaphycus alvarezii 

Extract (and) Caesalpinia 

spinosa Fruit Extract 

Protetor da 

pele 

0,5% 

2 Matipure Magnesium Aluminum 

Silicate (and) 

Hydroxyethylcellulose 

(and) Phospholipids* 

Condicionador 

da pele 

1,0% 

2 Lanablue Hydrogenated Starch 

Hydrolysate (and) Water 

(and) Aphanizomenon 

Flos-Aquae Extract 

Umectante 2,0% 

2 ARCT'ALG Chondrus crispus 

(Carrageenan) extract 

Condicionador 

da pele 

1,0% 

2 Cosmoguard SL 

CP 

Phenoxyethanol (and) 

Ethylhexylglycerin 
Conservante 0,2% 

3 Óleo essencial de 

lavanda 

Lavandula Angustifolia 

(Lavender) Flower Oil 

Mascarante 0,1% 

*origem vegetal 
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4.2. Modo de preparo da formulação 

1. Em um recipiente (fase 1), adicionar água deionizada e EDTA e agitar até completa 

solubilização.  

2. Adicionar o argireline em pó e agitar até completa solubilização. 

3. Em seguida, adicionar o lecigel e agitar até aumento da viscosidade. 

4. Em outro recipiente (fase 2), adicionar filmexel, Arct-Alg,e matipure.  

5. Adicionar o zemea para solubilizar.  

6. Adicionar lanablue e cosmoguard.  

7. Adicionar a fase 1 sobre a fase 2. 

8. Adicionar o óleo essencial de lavanda.  

9. Conferir o pH (em torno de 5,5). 

 

4.3. Propriedades físico-químicas das matérias-primas  

Tabela 2. Especificações técnicas das matérias-primas. 

Água Deionizada Aspecto: Líquido insípido 

Odor: Característico 

pH: entre 5 e 7 

Condutividade elétrica: Máx. 4,3 μS/cm 

Metais Pesados: Ausência de coloração marrom 

Resíduo de evaporação: Máx. 0,001% 

Contagem de aeróbios: Máx. 100 UFC/mL 

Coliformes totais e termotolerantes: Ausente 100 mL 

Pseudomonas aeruginosa: Ausente 100 mL 

EDTA disodium Fórmula: C10H14N2Na2O8.2H2O 

Aspecto: sólido 

Cor: branco 

Solubilidade: facilmente solúvel em água, sendo adicionado na 

fase aquosa no início do processo, tanto em processos a frio quanto 

em processos de preparo a quente 
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Argireline (powder) 
Aspecto: esbranquiçado 

Cor: branco 

Lecigel 
Solubilidade: solúvel em água e etanol 

pH: amplo espectro 

Adicionar na fase óleosa ou aquosa. Processo a quente ou a frio, 

sem pré-dispersão ou neutralização.  

Zemea 

  

Fórmula: C3H8O2 

Peso molecular: 76.09 g/mol 

pH: 6 - 8 (100 g/l, H₂ O, 20 °C) 

Ponto de fusão:  -59 °C 

Ponto de ebulição inicial: 188 °C 

Densidade: 1.04 g/cm3 (20 °C) 

Solubilidade: solúvel em água a 25 °C 

Filmexel  
Aspecto: pó 

Dosagem: 0,5 a 1% 

Matipure 
Aspecto: pó 

Cor: branco 

pH: 5.0 a 7.0 

Densidade: Densidade a 20 ° C ≈ 1,0 

Solubilidade: Miscível com água. Não é miscível em álcoois 

concentrados 

Lanablue 

  

Cor: Verde escuro  

Odor: clorofila  

pH: 5 a 7  

ARCT'ALG 
Aspecto: Líquido límpido a ligeiramente opalescente 

Cor: incolor a amarelado 

pH: 5.5 

Densidade: a 20 °C ≈ 1,0 

Solubilidade: Miscível com água. Não miscível com álcoois 

concentrados. 

Cosmoguard SL CP Aspecto: líquido 
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Cor: transparente 

Solubilidade: solúvel em água. 

Óleo essencial de lavanda Aspecto: líquido 

Odor: característico 

 

4.4. Especificações técnicas do produto acabado 

As especificações técnicas do VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER®, 

foram elaboradas pelo setor de Controle de Qualidade da empresa Alg Vegan 

Laboratories Ltda. de acordo com a Legislação Brasileira vigente, em conformidade 

com a RDC n°04 de 2014, Inmetro, Guia de Controle de Qualidade de Produtos 

Cosméticos (BRASIL, 2008), a qual estabelecem parâmetros para controle 

microbiológico de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. A especificação 

técnica pode ser visualizada no Apêndice A. 

 

4.4.1. Sensorial esperado 

Espera-se que o produto semissólido em questão apresente as seguintes características 

sensoriais:  

● Toque: suave, aveludado/sedoso 

● Absorção: rápida 

● Espalhabilidade: fácil 

● Deslizamento: fácil 

● Pegajosidade: não-pegajoso 

● Filme gorduroso: filme imediato, porém não gorduroso 

● Filme aveludado: perceptível 

● Resíduo branco: sem formação de resíduo branco após aplicação 

● Brilho: produto sem brilho 

● Refrescância: leve refrescância de curta duração 
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4.4.2. Processo de fabricação 

As etapas e procedimentos utilizados para a fabricação do produto VEGAN 

SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® estão de acordo com as Boas Práticas de 

Fabricação de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, conforme previsto 

pela RDC nº 48/2013 (BRASIL, 2013). A ficha de fabricação do produto encontra-se no 

Apêndice B. 

 

4.4.3.  Especificações Técnicas do Material de Embalagem 

O produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® é composto por 

embalagens primária e secundária devidamente elaboradas conforme a legislação 

vigente, RDC nº 07/2015 (BRASIL, 2015), e em conformidade com o referencial SELO 

VEGANO (SELO VEGANO, 2019), contendo todas as informações e advertências 

necessárias na sua rotulagem. 

 A embalagem primária é composta de plástico verde reciclado de cor verde 

turquesa transparente com formato de escudo, desenvolvido com um dispensador do 

tipo pump. O plástico é obtido a partir do etanol da cana-de-açúcar e, além de ser de 

origem renovável, é 100% reciclável e não contribui para o aquecimento global. 

Dosagem controlada: Vazão de 0,20 mL. 

Volume: 50 mL 

Diâmetro da base: 4,4 cm 

Altura: 8,5 cm 

 

O material de embalagem secundária é de papel reciclável e possui as seguintes 

medidas: 

Altura: 14 cm 

Largura: 5 cm 

Espessura: 5 cm 
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A especificação técnica das embalagens primária e secundária do produto 

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® encontram-se no Apêndice C. 

 

4.5. Estudos de estabilidade 

O estudo de estabilidade foi realizado conforme o Guia de Estabilidade de 

Produtos Cosméticos (BRASIL, 2004) a fim de fornecer dados referentes à estabilidade 

relativa do produto nas variadas condições a que possa estar sujeito desde sua 

fabricação até o término de sua validade. Os mesmos são realizados tendo em vista que 

o produto pode sofrer alterações ao longo do tempo e em função de fatores que aceleram 

ou retardam alterações nos parâmetros do produto, resultando em modificações na 

estabilidade. Dessa forma, somente são aceitas modificações dentro de limites pré-

estabelecidos, os quais não configuram motivos para a reprovação do produto (BRASIL, 

2004). 

Uma amostra do produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi 

primeiramente submetida ao teste de centrifugação na velocidade de 3000 rpm por 30 

minutos, não apresentando nenhuma alteração significativa de estabilidade quando 

comparada à amostra padrão. 

 

4.5.1. Estabilidade Preliminar 

O teste de estabilidade preliminar teve duração de 15 dias, em que uma amostra 

do produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi submetido a condições 

extremas de temperatura, a fim de acelerar possíveis reações entre os componentes da 

formulação, auxiliando na triagem da formulação (BRASIL, 2004). Foram avaliados 

propriedades físico-químicas, como viscosidade, pH e densidade e propriedades 

organolépticas, como aspecto, cor e odor (BRASIL, 2004).  

Durante o tempo de teste, a amostra foi submetida a aquecimento em estufa a 

temperaturas de 45 °C ± 2 °C, resfriamento em geladeira de 5 °C ± 2 °C e a 6 ciclos de 
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aquecimento e resfriamento alternados de 24 horas cada a 40 ± 2 °C e a 4 ± 2 °C 

(BRASIL, 2004). 

Após o término do teste a amostra foi analisada e comparada ao padrão, tendo 

um resultado satisfatório sem alterações significativas de estabilidade. 

 

4.5.2. Estabilidade Acelerada 

O teste de Estabilidade Acelerada teve como objetivo fornecer informações para 

prever a estabilidade do produto, tempo de vida útil e compatibilidade da formulação com 

o material de acondicionamento (BRASIL, 2004). 

Para a realização deste teste, uma amostra do produto VEGAN SHIELD – 

ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi acondicionada em frasco de vidro neutro, na cor 

âmbar com tampa e em sua respectiva embalagem original (Apêndice C). A duração do 

teste foi de 90 dias, em que a amostra do produto foi submetida a aquecimento em estufa 

a temperatura de 37 ± 2 °C e 45 °C ± 2 °C e a resfriamento em geladeira a 5 ± 2 °C. As 

mesmas amostras foram expostas à radiação luminosa (25 °C e a luz solar captada 

através de vitrines especiais) e à temperatura ambiente (25 °C e escuro). A periodicidade 

da avaliação das amostras inicialmente no tempo zero, 24 horas e aos 7°, 15°, 30°, 60° 

e 90° dias.  

A avaliação foi realizada através de parâmetros organolépticos (aspecto, cor e 

odor), físico-químicos (pH, viscosidade e densidade) e microbiológicos das amostras, os 

quais resultaram em dados satisfatórios.  

Não houveram sinais de instabilidade entre os componentes da formulação 

testada e em suas respectivas embalagens. O tempo estimado de vida útil do produto foi 

de 2 anos a partir da data de fabricação. 

Os resultados dos testes de estabilidade acelerada encontram-se no relatório 

Apêndice D. 
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4.5.3. Teste de prateleira ou Shelf Life 

O teste de prateleira realizado do produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER® teve como objetivo a comprovação do prazo de validade estimado pelo 

teste de Estabilidade Acelerada (BRASIL, 2004). 

As amostras foram avaliadas periodicamente até o vencimento da data de 

validade estimada para o produto, permanecendo em frascos de vidros neutros, de cor 

âmbar e devidamente tampados, assim como em sua respectiva embalagem final 

(Apêndice C), mantidas à temperatura ambiente. 

Os parâmetros avaliados basearam-se em características organolépticas 

(aspecto, cor e odor), físico-químicas (pH, viscosidade e densidade) e microbiológicas 

das amostras. Obtiveram-se resultados satisfatórios, não sendo constatados sinais de 

instabilidade na formulação. O prazo de validade confirmada por meio deste teste foi de 

2 anos. 

 

4.5.4. Teste de compatibilidade entre formulação e material de acondicionamento 

O teste de compatibilidade entre a formulação e o material de acondicionamento 

possui a importância de analisar possíveis sinais de alterações organolépticas (aspecto, 

cor e odor), físico-químicas (pH, viscosidade e densidade), microbiológicas, aspecto e 

funcionalidade da embalagem, interação, corrosão e/ou migração de componentes entre 

embalagem e produto, porosidade ao vapor d’água, transmissão da luz e possíveis 

deformações (BRASIL, 2004).  

Foram reservadas amostras do produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER® em sua embalagem final (Apêndice C) e estas foram submetidas ao teste 

de compatibilidade entre formulação e material de acondicionamento durante 90 dias. As 

amostras foram submetidas a aquecimento em estufa a temperaturas de 37 ± 2 °C e 45 

°C ± 2 °C, resfriamento em geladeira a 5 °C ± 2 °C e também expostas à radiação 

luminosa (luz solar) e ao ambiente (25 °C e ao abrigo da luz). 
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Não foram detectados sinais de instabilidade e interação entre as formulações e 

suas respectivas embalagens; nenhuma alteração na formulação (aspecto, cor, odor, pH, 

densidade e viscosidade); e nenhuma deformidade na embalagem de 

acondicionamento, garantindo assim sua total funcionalidade. 

 

4.5.5. Teste de transporte e distribuição 

O teste de transporte e distribuição tem como finalidade prever condições reais de 

logística, incluído manuseio e transporte do produto (BRASIL, 2004). 

O ensaio escolhido foi o Ensaio Simulado, onde o produto VEGAN SHIELD – 

ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi submetido a diversas condições como vibração, 

pressão, teste de queda ou drop test e variações ambientais (umidade e temperatura). 

Com relação à embalagem, foram analisados os quesitos capacidade de vedação, 

riscos, quebras e danos nos componentes da embalagem, e alterações que 

comprometam sua integridade e aparência. Já a formulação foi analisada frente a 

características organolépticas (aspecto, cor, odor) e físico-químicas (pH, densidade e 

viscosidade). 

Os resultados para a formulação e embalagem foram satisfatórios, não sendo 

demonstrados sinais de instabilidade nas formulações e alterações significativas em seu 

material de embalagem. 

 

4.6. Sistema de codificação de lote 

O sistema de codificação de lotes da empresa Alg Vegan Laboratories Ltda. é 

padronizado da seguinte forma: 

 

 

 



38 

 

Lote: L: A/DM/H:MM-MQ 

Onde: 

L: representa a letra da composição do lote, a qual somente é alterada quando há troca 

de uma matéria-prima em um novo lote de fabricação. Iniciamos com o número 1, e 

assim sucessivamente; 

A: representa o ano de fabricação do produto, sempre representado pelos dois últimos 

algarismos do ano; 

DM: representa o dia e mês da fabricação do produto acabado; 

H:MM: representa hora e os minutos nos quais a codificação do produto foi finalizada; 

MQ: representa a máquina na qual o produto foi embalado e codificado. 

 

Dessa forma, o produto acabado identificado com o número de lote 

1:18/0208/14:09-01 foi produzido no dia 02 de agosto de 2018, sendo o primeiro lote 

produzido neste dia às 14h09 min, na máquina 01. 

 

4.7. Dados de rotulagem 

A rotulagem foi desenvolvida seguindo as diretrizes da RDC nº 250/2018. Os 

dizeres nas mesmas estão de acordo com os resultados encontrados nos testes. No 

produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER®, os claims adotados são: 

 Produto vegano: não apresenta na composição matérias-primas provenientes de 

animais, tornando o produto vegano. Além disso, não é testado em animais em 

nenhuma fase de produção. Devido a isso, recebe os selos certificadores de 

“Vegan friendly” e “not tested on animals” (Figura 3). 

  

Figura 3. Selos atestando produto vegano e ausência de testes em animais.  

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3178095/%281%29RDC_250_2018_COMP.pdf/1d35e359-57d7-41f4-afa8-98aa979ba3d8
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 Anti-aging 

 Efeito lifting 

 Efeito matte 

 Dermatologicamente testado 

 Sem parabenos 

 Sem corantes 

 

A arte final da rotulagem da embalagem primária encontra-se em no Apêndice E 

e a arte final da rotulagem da embalagem secundária encontra-se no Apêndice F. 

 

4.8. Dados de segurança 

A avaliação da segurança está baseada na avaliação do risco a qual o consumidor 

estará atrelado e deve considerar os parâmetros toxicológicos dos ingredientes com 

base em dados atualizados de fornecedores, observadas as condições de uso do 

produto cosmético e o perfil do consumidor alvo (ROGIERS; PAUWELS, 2008). Já o 

risco cosmético é a probabilidade de ocorrer uma irritação logo após a primeira aplicação 

(irritação primária) ou com o uso contínuo (irritação acumulada). Esse processo 

inflamatório pode ser determinado através de um dano tecidual agudo ou crônico e a 

intensidade pode ser variada, dependendo da concentração dos ativos no produto final, 

da formulação como um todo, quantidade aplicada, frequência e modo de aplicação 

(SAMPAIO; RIVITTI, 2007).  

A sensibilização é um processo inflamatório que envolve um mecanismo 

imunológico, com tempo e o contato variáveis. Em geral, é uma resposta que não ocorre 

nas primeiras aplicações, podendo aparecer em área diferente do local de aplicação. O 

processo alérgico pode decorrer tanto em função dos ingredientes isolados, quanto da 

interação entre eles no produto, formando novos componentes (SAMPAIO; RIVITTI, 

2007). As respostas de irritação e sensibilização do ponto de vista clínico são 

semelhantes, estando caracterizadas pela ocorrência de um ou mais dos seguintes 

sinais clínicos: eritema, edema, pápula e pústula. A irritação é dependente da dose, 
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enquanto que a sensibilização não: uma vez sensibilizado, o indivíduo desenvolverá uma 

reação a cada exposição a esse ingrediente (SAMPAIO; RIVITTI, 2007). Podem haver 

também sensações de desconforto, consideradas reações comuns aos cosméticos, 

caracterizadas por sintomas subclínicos que podem sinalizar uma irritação: ardência, 

prurido/coceira, dor, pinicação, etc (SAMPAIO; RIVITTI, 2007).  

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi desenvolvido e fabricado 

conforme as Boas Práticas de Fabricação, sob os critérios de segurança exigidos pela 

ANVISA e contendo substâncias de segurança comprovada. Foram também consultados 

os pareceres publicados pela Câmara Técnica de Cosméticos (CATEC). 

Os testes de segurança foram realizados por uma empresa terceirizada, 

regularizada juntamente à ANVISA, a qual foi contratada pela Alg Vegan Laboratories. 

Trata-se de um laboratório especializado em testes dermatológicos, no qual avalia a 

segurança e eficácia dos produtos cosméticos, farmacêuticos e domissanitários. 

Os ensaios de segurança avaliaram as reações de irritabilidade e sensibilização, 

abrangendo os testes de Irritabilidade Dérmica Primária, Irritabilidade Dérmica 

Acumulada e Sensibilização Cutânea, nos quais os custos operacionais cobrados pela 

empresa contratada foram de R$ 3.500. 

Toda os testes foram acompanhados por médicos dermatologistas, obedecendo 

a Resolução CNS n° 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde 

(Ministério da Saúde). Para todos os testes, os voluntários foram esclarecidos e 

orientados sobre os objetivos e métodos da pesquisa e assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice G). 

 

4.8.1. Teste de Irritabilidade Dérmica Primária 

Para o teste de Irritabilidade Dérmica Primária foram selecionados 50 voluntários 

(fototipos I a IV) de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os quais passaram 

por entrevistas e exames dermatológicos. Todos eles, durante as pesquisas, foram 
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acompanhados por médicos dermatologistas para diagnóstico e tratamento na presença 

de qualquer reação adversa. Suas idades variaram entre 25 e 60 anos. 

 

O produto foi aplicado através de apósito semi oclusivo (patch test) no dorso do 

antebraço direito ou esquerdo de voluntários, devidamente protegidos. O teste de contato 

foi aplicado e, após 48 horas de contato com a pele, foi removido. As leituras foram 

realizadas 30 minutos e 24 horas após a retirada do patch.  

 

4.8.2. Teste de Irritabilidade Dérmica Acumulada 

 Para o teste de Irritabilidade Dérmica Acumulada foram selecionados 50 

voluntários (fototipos I a IV) de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os quais 

passaram por entrevistas e exames dermatológicos. Todos eles, durante as pesquisas, 

tiveram à disposição médicos dermatologistas para diagnóstico e tratamento no caso de 

qualquer reação adversa. Suas idades variaram entre 25 e 60 anos. 

O produto foi aplicado através de patch test no dorso do antebraço direito ou 

esquerdo de voluntários. As aplicações foram realizadas a cada 48 horas, durante 3 

semanas consecutivas, permanecendo por 72 horas nos finais de semana. Os locais de 

aplicação foram avaliados diariamente, havendo reaplicação do produto no mesmo local. 

 

4.8.3. Teste de Sensibilização Cutânea 

Para o teste de Sensibilização Cutânea foram selecionados 50 voluntários 

(fototipos I a IV) de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, os quais passaram 

por entrevistas e exames dermatológicos. Todos eles, durante as pesquisas, tiveram à 

disposição médicos dermatologistas para diagnóstico e tratamento no caso de qualquer 

reação adversa. Suas idades variaram entre 25 e 60 anos. 

O produto foi aplicado através de patch test no dorso do antebraço direito ou 

esquerdo de voluntários. As aplicações foram feitas em dias alternados, três vezes por 

semana, durante três semanas consecutivas, totalizando assim, nove aplicações. Após 

24 horas de cada aplicação, o produto foi removido e a área avaliada. Após as nove 
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aplicações, houve um período de repouso de 14 dias, quando nenhum patch foi aplicado. 

Após esse período, um novo patch foi aplicado na área onde nenhum outro havia sido 

aplicado antes. O patch foi removido e o local avaliado após 30 minutos e 24 horas. 

Com base nos resultados dos testes realizados (Irritabilidade Dérmica Primária, 

Irritabilidade Dérmica Acumulada e Sensibilização Cutânea), pode-se afirmar que o 

produto testado é seguro para uso por consumidores. O relatório com informações 

detalhadas dos testes encontra-se no Apêndice H. 

 

4.9. Dados de eficácia 

Os testes de eficácia foram realizados com o objetivo de analisar e comprovar a 

eficácia, aceitação e percepção dos atributos sensoriais do VEGAN SHIELD – 

ANTIPOLLUTION BOOSTER®, através de avaliações clínicas objetivas e testes 

sensoriais afetivos (eficácia percebida). Esse estudo foi realizado para garantir a da 

eficácia do produto de acordo com a RDC 07/2015 considerado o mesmo um cosmético 

de grau 2 (BRASIL, 2015). 

Para realização deste estudo de eficácia, foram selecionados 20 voluntários de 

ambos os sexos com idade entre 25 e 60 anos de um grande centro urbano com pele 

normal à oleosa. Tais voluntários também foram avaliados de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão definidos pela Alg Vegan Laboratories Ltda. e a empresa contratada 

para realização dos estudos. Os participantes do estudo preencheram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice G) e todas as avaliações foram realizadas 

seguindo os preceitos da declaração de Helsinque para testes em humanos, Resolução 

CNS nº 196/1996 e diretrizes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) para testes em humanos. Os custos para o estudo foram de R$ 

6.000,00. 

Foi realizada uma avaliação clínica inicial em cada voluntário para a confirmação 

dos critérios de inclusão e exclusão, assim como uma avaliação do estado inicial da pele, 

realizada por um médico dermatologista e pelos próprios candidatos (julgadores). 

Procedeu-se então com a avaliação das propriedades anti-aging através de um Skin-
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Visiometer® e VisioScan® por um dermatologista e avaliação de eficácia percebida pelos 

próprios voluntários.  

O estudo teve duração de 40 dias, na qual a seleção dos julgadores demorou 10 

dias e a aplicação e avaliação do produto propriamente dito teve duração 30 dias. Após 

este período, foi realizada a avaliação clínica dermatológica final, além da avaliação 

sensorial por eficácia percebida, realizada através de questionário aplicado aos 

voluntários. Os dados obtidos foram analisados através de software Microsoft® Office 

Excel 2007 (Microsoft Corp., EUA, 2007) e a estatística através do software GraphPad™ 

Prism 4.03 (GraphPad Software, San Diego, Estados Unidos).  

Os atributos avaliados clinicamente pelos dermatologistas foram: “Combate à 

formação de novas rugas e linhas de expressão”, “Efeito lifting imediato”, “Melhora das 

rugas e linhas de expressão já existentes com ação duradoura”, “Imperfeições da pele”, 

“Uniformização da textura da pele,” “Melhora na aparência geral da pele” e “Redução da 

oleosidade da pele.” Já os atributos avaliados pelos voluntários através de questionário 

foram: “Formação de novas rugas e linhas de expressão”, “melhora imediata na 

aparência de rugas e linhas de expressão”, “melhora das rugas e linhas de expressão já 

existentes”, “Redução da oleosidade excessiva da pele”, “Uniformização da textura da 

pele” e “Melhora na aparência geral da pele”. 

Após a avaliação clínica dermatológica, concluiu-se que houve 70% de melhora 

na “formação de novas rugas e linhas de expressão”, 75% “efeito lifting”, 75% “melhora 

das rugas e linhas de expressão já existentes com ação duradoura”, 80% na redução de 

“imperfeições da pele”, 80% na “Uniformização da textura da pele,” 85% na “Melhora na 

aparência geral da pele” e 85% na “Redução da oleosidade da pele.” Com relação à 

avaliação por eficácia percebida realizada em 20 voluntários por questionário, 80% dos 

voluntários relataram que não houve “formação de novas rugas e linhas de expressão”, 

65% relataram “melhora imediata na aparência de rugas e linhas de expressão”, 70% 

relataram “melhora das rugas e linhas de expressão já existentes”, 80% relataram 

redução de “imperfeições da pele”, 80% na “Uniformização da textura da pele,” 80% na 

“Melhora na aparência geral da pele” e 100% na “Redução da oleosidade da pele.” Dessa 

forma, o produto obteve excelente aceitação por parte dos voluntários, os quais relataram 
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ainda que o produto possui toque seco e não gorduroso, é de fácil aplicação e rápida 

absorção pela pele. 

Além disso, a eficácia clínica das formulações foi avaliada por técnicas biofísicas 

e análises de imagem da pele de acordo com os seguintes parâmetros: conteúdo de 

água do estrato córneo, perda de água transepidérmica, cor da pele e micro-relevo da 

pele. O conteúdo de água do estrato córneo foi determinado com um medidor de 

capacidade cutânea não invasivo (Corneometer® CM 825, Courage + Khazaka, Colônia, 

Alemanha), que mede a capacitância e depende inteiramente do teor de água na pele. 

Mudanças de capacitância são convertidas em um valor medido digital (unidades 

arbitrárias) proporcional à umidade da pele. A função barreira foi avaliada medindo-se a 

perda de água transepidérmica (TEWL) (g/cm 2h) usando o Tewameter TM 300 

(Courage & Khazaka). A TEWL é considerada uma medida importante da função da 

barreira epidérmica, uma redução neste parâmetro está relacionada com danos na pele, 

reações inflamatórias e sinais de envelhecimento.  

O microrrelevo da pele foi avaliado utilizando um VisioScan® VC98 (Courage e 

Khazaka), câmera de vídeo especial de alta resolução UVA desenvolvida especialmente 

para estudar a superfície da pele, e pelo método de Avaliação de Superfície da Pele Viva 

(SELS). As imagens mostram a estrutura da pele e o nível de secura. A distribuição da 

cor cinza nas imagens são usadas para avaliar os seguintes parâmetros: rugosidade da 

pele (Rt), suavidade da pele (proporcional à largura e forma das rugas) e número e 

largura das rugas (SEw).  

Os resultados obtidos foram satisfatórios, indicando melhora de 80% na 

hidratação cutânea, 60% na redução de perda de água transepidérmica, e 85% melhora 

na homogeneidade da cor e micro-relevo cutâneo. 

     

4.10. Finalidade do produto 

O sérum facial VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi desenvolvido 

com o objetivo de evitar a formação de rugas e linhas de expressão faciais, assim como 

os demais aspectos do envelhecimento cutâneo, ocasionados pela poluição ambiental. 
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Concomitantemente, proporciona ação seborreguladora (efeito matte) e redutor de linhas 

rugas e linhas de expressão levemente visível desde a primeira aplicação (efeito lifting).  

O produto foi desenvolvido ainda utilizando ativos veganos, preservando a 

sustentabilidade e visando a funcionalidade e fácil aplicação. A rotulagem utilizada tem 

como objetivo ser clara e de acordo com as normativas da ANVISA.  

 

4.11. Notificação de Registro  

De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada n° 07 de 10 de fevereiro de 

2015 (BRASIL, 2015), o sérum facial VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER®, 

por ser classificado como um “produto para rugas”, se enquadra nos produtos cosméticos 

de grau 2 isento de registro (RDC Nº 237, 2018).  

Sua regularização junto à ANVISA foi realizada através de comunicação prévia 

isento de registro. A comunicação prévia foi realizada eletronicamente, por meio do 

Sistema de Automação de Cosméticos (SGAS) (APÊNDICE J) e, ao final do processo, 

foi gerado um Protocolo online. 

O processo de comunicação prévia segue os seguintes passos: 

1º Passo - Cadastramento:  

O Cadastramento de Empresa é o primeiro passo para se ter acesso ao Sistema 

de Automação de Cosméticos (SGAS) e deve ser utilizado para cadastrar empresas 

privadas que fornecem produtos ou serviços regulados pela Anvisa e para cadastrar os 

usuários com vínculo de representação com essas empresas. 

2º Passo - Sistema de automação de cosméticos (SGAS): 

Ao acessar o Sistema de Automação de Cosméticos (SGAS), os assuntos são 

gerados de modo automático de acordo com as modificações que a empresa pretende 

realizar no sistema. No caso da comunicação prévia, a empresa realiza o cadastro do 

produto a ser comunicado. 

3º Passo - Taxas:  

http://portal.anvisa.gov.br/sistema-de-automacao-de-registro-de-produtos-de-higiene-pessoal-cosmeticos-e-perfumes-sgas-
http://portal.anvisa.gov.br/sistema-de-automacao-de-registro-de-produtos-de-higiene-pessoal-cosmeticos-e-perfumes-sgas-
http://portal.anvisa.gov.br/sistema-de-automacao-de-registro-de-produtos-de-higiene-pessoal-cosmeticos-e-perfumes-sgas-
http://portal.anvisa.gov.br/taxas1
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Após o cadastro do produto, a empresa deverá realizar o pagamento da Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), por meio de Guia de Recolhimento da União 

(GRU) 

4º Passo - Protocolo online 

No caso da comunicação prévia, o processo de protocolização é feito online, não 

havendo necessidade de entrega física de documentação. Entretanto, os documentos 

gerados ao final do procedimento eletrônico devem ser impressos, assinados pelo 

Responsável Técnico e pelo Representante Legal, no caso do Termo de 

Responsabilidade, e arquivados na própria empresa, devendo ficar disponíveis para 

ações de vigilância sanitária. 

O protocolo online é gerado automática no SGAS, após a confirmação do 

pagamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), que poderá ocorrer 

em até 48 horas.  

5º Passo - Acompanhamento 

O acompanhamento da solicitação de comunicação prévia poderá ser realizado 

por meio do Sistema de Automação Eletrônico (SGAS).  

Após a autorização de fabricação e comercialização pela ANVISA, realizada 

através de divulgação no portal da ANVISA, a comunicação prévia tem validade por cinco 

anos, contada da data em que foi finalizado o protocolo on-line. 

Os documentos são mantidos na empresa, assim como o Termo de 

Responsabilidade original assinado.  

 

4.12. Empresa 

Alg Vegan Laboratories Ltda. é uma empresa brasileira que atua no segmento 

cosméticos sustentáveis e veganos, com foco principal em dermocosméticos, os quais 

são mais destinados à recomendação pela classe médica. Suas atividades incluem a 

produção de emulsões, géis, séruns e sabonetes líquidos para corpo e rosto e produtos 
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para cabelo, todos de origem vegana, sendo os produtos comercializados em todo 

território nacional por loja físicas e online. 

 

4.12.1. Histórico da empresa 

A empresa Alg Vegan Laboratories Ltda. foi fundada em 2018 com o propósito de 

trazer inovação e eficácia ao mercado cosmético com produtos e processos mais 

ecologicamente sustentáveis, visando uma menor emissão de poluentes, incentivando a 

reciclagem e, dessa forma, reduzindo danos ao meio ambiente.  

A empresa foi fundada por duas alunas do ICosmetologia Educacional, que 

buscavam uma linha de cosméticos diferenciada e moderna, com qualidade, segurança 

e preço justo. Respeitando sempre o meio ambiente, a empresa busca por cosméticos 

ecologicamente corretos, sem conservantes danosos ao corpo humano, como é o caso 

de parabenos e liberadores de formaldeído, focando na utilização de matérias-primas 

biodegradáveis e na diminuição de agressões ao meio ambiente. A empresa tem como 

objetivos entender as necessidades e filosofias de seus consumidores a fim de estar 

constantemente desenvolvendo novos produtos que garantam segurança, qualidade, 

eficácia e satisfação. 

A Alg Vegan Laboratories Ltda. conta com profissionais qualificados e 

departamentos especializados, além de desempenhar um rigoroso controle de qualidade 

em seus produtos. Possui lojas físicas nas capitais da região sul e sudeste, além de 

atender seus clientes através de endereço eletrônico, efetuando vendas online para todo 

o Brasil. 

Vale destacar que os produtos da Alg Vegan Laboratories Ltda. são produzidos 

utilizando energia renovável em toda cadeira produtiva. As embalagens primárias são 

provenientes de plástico verde remanufaturado, obtido a partir de etanol proveniente da 

cana-de-açúcar; Portanto, incentivando a sua produção e desenvolvimento da economia 

local, sendo de origem renovável, 100% reciclável e não contribuinte para o aquecimento 

global. Já as embalagens secundárias são produzidas a partir de papel reciclado. Além 

disso, a empresa conta com um sistema de reciclagem com uma empresa parceira, 
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promovendo o recolhimento de materiais de embalagem em seus postos de venda, 

possuindo sistemas de refis para uma grande variedade de seus produtos. 

  

4.12.2. Regularização da empresa 

No que diz respeito à regularização da empresa junto aos órgãos sanitários 

conforme previsto pela Lei 6.360/1976, a mesma foi realizada através da emissão da 

Autorização de Funcionamento pelo Ministério da Saúde contemplando as seguintes 

atividades: fabricar, embalar, re-embalar, importar, exportar, armazenar, expedir e 

distribuir. Junto à vigilância sanitária local, a regularização foi realizada através da 

emissão da Licença de Funcionamento. Já a responsabilidade técnica foi realizada junto 

ao Conselho Federal de Farmácia através da emissão do Certificado de Regularidade 

Técnica.  

O cadastro da empresa foi realizado junto ao Sistema de Cadastramento de 

Empresas (Anvisa), o qual solicita também o cadastro de usuários vinculados à empresa, 

que serão os responsáveis pelo acesso aos demais sistemas da Anvisa. Esses usuários 

podem ser cadastrados nos seguintes perfis: responsável legal, responsável técnico, 

representante legal e gestor de segurança, sendo este último uma figura criada pela 

Anvisa para atuação no âmbito dos sistemas informatizados da Agência. 

● Responsável Legal – pessoa física designada em estatuto, contrato social ou 

ata, incumbida de representar, ativa e passivamente, nos atos judiciais e 

extrajudiciais a pessoa jurídica. 

● Responsável Técnico – pessoa física legalmente habilitada para a adequada 

cobertura das diversas espécies de processos de produção e na prestação de 

serviços nas empresas.  

● Gestor de Segurança – pessoa física responsável por administrar e controlar 

as senhas de acesso ao Sistema de Peticionamento da Anvisa. 

http://portal.anvisa.gov.br/cadastramento-de-empresa
http://portal.anvisa.gov.br/cadastramento-de-empresa
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● Representante Legal da empresa – pessoa física investida de poderes legais 

para praticar atos em nome da pessoa jurídica e preposta de gerir ou 

administrar seus negócios no âmbito da Anvisa. 

 

4.12.3. Missão 

Crescimento sustentável protegendo o meio ambiente e a saúde, prometendo 

beleza e rejuvenescimento ao oferecer produtos para cuidados com a pele 

extremamente diferenciados, eficazes e seguros.  

 

4.12.4. Visão 

Ser uma empresa reconhecida pela sua qualidade e segurança dos produtos 

certificados, promovendo longevidade e saúde às pessoas e ao planeta. 

 

4.12.5. Valores 

● Oferecer produtos e formulações com excelência em qualidade; 

● Busca por inovação constante; 

● Responsabilidade social, ambiental e econômico; 

● Compromisso com a saúde e bem-estar das pessoas e do planeta; 

● Valorizar, treinar, incentivar e motivar as equipes no ambiente de trabalho. 

 

4.12.5. Objetivos 

Desenvolver, produzir e disponibilizar no mercado produtos cosméticos faciais e 

corporais que superem as expectativas do público consumidor, atentando-se sempre ao 

meio ambiente, e objetivando tornar-se uma empresa de referência mundial. 
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4.12.6. Público alvo 

Os consumidores-alvos do produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER®, desenvolvido e comercializado pela empresa Alg Vegan Laboratories 

Ltda., pertencem às classes econômicas A e B, de todas as regiões do Brasil, em 

especial àqueles de grandes centros urbanos.  

Ainda que sejam consumidores de ambos os sexos, há a predominância do sexo 

feminino, com idades variando entre 25 e 60 anos, que já possuem sinais de 

envelhecimento cutâneo e/ou estejam interessados em preveni-los. São consumidores 

que buscam manter seu estilo de vida vegano, dispostos a entregar uma grande parcela 

de seus salários na aquisição de cosméticos e produtos de higiene ao procurar 

alternativas a produtos convencionais. Dessa forma, comumente fidelizam uma marca 

que atenda todos seus requisitos por não existir ainda uma quantidade tão vasta de 

produtos e marcas à disposição.  

Dentre o público-alvo, enquadram-se ainda consumidores que estejam também 

engajados e interessados na sustentabilidade, bem-estar animal, promovendo a 

manutenção da eficácia e segurança de produtos cosméticos.  

 

4.12.7. Estrutura organizacional 

A Alg Vegan Laboratories LDTA. contempla uma organização simples, porém 

bastante eficiente. Com a finalidade de lançamento de produto no mercado, ocorre uma 

grande interação dos setores de Marketing, Assuntos Regulatórios, Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e Fabril. 

● O setor de Produção e Desenvolvimento é onde as ideias e necessidades se 

transformam em realidade, dando origem ao produto inovador. 

● O setor Fabril é aquele responsável pela adequada produção do produto 

cosmético, garantindo a qualidade na produção a cada nova etapa. 
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● O setor de assuntos regulatórios ampara o lançamento e produção do novo 

cosmético através de medidas legais. Esse setor é responsável também por toda 

a parte documental, de licenciamento de produção e comercialização do produto. 

● O setor de Marketing da empresa é responsável pela pesquisa de mercado para 

embasar o desenvolvimento de um novo produto, auxilia o planejamento, 

produção e execução do lançamento, e também fornece suporte aos responsáveis 

pelas vendas, com orientação sobre a distribuição de panfletos e anúncios, 

disposição correta dos produtos nas lojas físicas e demonstração de utilização do 

produto. 

Esses setores atuam conjuntamente de forma coesa e são responsáveis pela 

produção e lançamento do produto cosmético no mercado consumidor. 

 

4.12.8. Fatores para o sucesso 

 Conhecer e compreender as necessidades de seus consumidores, tornando-os 

satisfeitos e superando suas expectativas; 

 Garantir a qualidade dos produtos; 

 Desenvolver produtos com sensorial diferenciado; 

 

4.13. Pesquisa de mercado e análise de concorrentes 

Foram encontrados alguns produtos com claims semelhantes, sendo estes: 
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4.13.1. Drops of Youth 

 

 

Figura 4 - Drops of Youth (Fonte: The Body Shop) 

 

Nome do produto: Drops of Youth 

Forma farmacêutica: Emulsão 

Volume: 60 mL 

Valor para o consumidor: R$ 160,00 

Marca: The Body Shop 

Descrição: Emulsão diária hidratante que ajuda a proteger da poluição e envelhecimento 

precoce da pele 

Claims: fórmula ultra-leve, ajuda a defender a pele dos raios UVA & UVB, ajuda a 

melhorar aparência jovem da pele, enriquecida com óleo de babaçu da comunidade, 

infundido com soro de tomilho e buddleia, 100% vegano. 

Ingredientes: Aqua/Water, Butylene Glycol, Octocrylene, Ethylhexyl Salicylate, Glycine 

Soja Oil/Soybean Oil, C12-15 Alkyl Benzoate, Dimethicone, Glycerin, Butyl 

Methoxydibenzoylmethane, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-2 Stearate, Peg-8 Stearate, 

Cetyl Alcohol, Disodium Stearoyl Glutamate, Phenoxyethanol, Stearic Acid, Caprylyl 

Glycol, Palmitic Acid, Parfum/Fragrance, Pentaerythrityl Tetra-Di-T-Butyl 

Hydroxyhydrocinnamate, Linalool, Adenosine, Citronellol, Myristic Acid, Spiraea Ulmaria 

Extract, Sodium Hyaluronate, Orbignya Oleifera Seed Oil, Buddleja Davidii Extract, 

Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract - Thyme Flower/Leaf Extract, Limonene, Benzyl 
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Alcohol, Crithmum Maritimum Extract, Eryngium Maritimum Extract, Citric Acid, 

Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract, Xanthan Gum. 

 

4.13.2. C E FERULIC 

 

Figura 5 - C E Ferulic (Fonte: SkinCeuticals) 

 

Nome do produto: C E Ferulic 

Forma farmacêutica: sérum 

Volume: 15 e 30 mL 

Valor para o consumidor: R$ 179,90 e R$ 399,90 

Marca: SkinCeuticals 

Descrição: Sérum com altas concentrações de vitamina C pura e estabilizada na pele 

para uma proteção avançada contra agressores ambientais e correção dos sinais de 

envelhecimento. Para peles normais, secas e sensíveis. 

Claims: Neutraliza os radicais livres gerados pela radiação UV, infravermelha e poluição; 

Devolve a capacidade antioxidante natural da pele esgotada pela exposição crônica à 

poluição e ao sol; Ajuda a reduzir a aparência de rugas e hiperpigmentação, e estimula 

a elasticidade e firmeza da pele. 

Ingredientes: Aqua/Water/Eau, Ethoxydiglycol, Ascorbic Acid, Glycerin, Propylene 

Glycol, Laureth-23, Phenoxyethanol, Tocopherol, Triethanolamine, Ferulic Acid, 

Panthenol, Sodium Hyaluronate. 
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4.13.3. Dramatically Different Jelly 

 

Figura 6 - Dramatically Different Jelly (Fonte: Clinique) 

 

Nome do produto: Dramatically Different Jelly 

Forma farmacêutica: Gel 

Volume: 15, 50 e 125 mL 

Valor para o consumidor: R$ 49,00, R$ 129,00 e R$ 209,00 

Marca: Clinique 

Descrição: Dramatically Different Hydrating Jelly é um hidratante em gel 100% 

transparente, leve e livre de óleo, possui uma absorção rápida, não pegajoso, mantendo 

uma pele hidratada, pura, refrescante e suave. 

Claims: Protege da poluição diária graças à tecnologia Clean Shield™; Possui hidratação 

instantânea e reparação hidratante por 24 horas; É 87% menos vulnerável à poluição 

prejudicial à pele; Equilibra e repara os níveis de hidratação da pele; Proporciona uma 

pele saudável, limpa e luminosa; Sem parabenos, sem ftalatos, sem fragrância.  

Ingredientes: Water\Aqua\Eau, Bis-Peg-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Butylene 

Glycol, Glycerin, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Hypnea Musciformis (Algae) 

Extract, Gelidiella Acerosa Extract, Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D'Orge, 

Padina Pavonica Thallus Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seedcake, Sucrose, 

Caffeine, Sodium Hyaluronate, Hydroxyethyl Urea, Hydrolyzed Rice Extract, Sorbitol, 

Sodium Polyaspartate, Ppg-6-Decyltetradeceth-30, Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol 
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Dicaprate, Caprylyl Glycol, Trehalose, Polysorbate 80, Carbomer, Sodium Hydroxide, 

Hexylene Glycol, Citric Acid, Sodium Citrate, Disodium EDTA, Phenoxyethanol. 

 

4.13.4. Multi protetor solar antipoluição UV plus 

 

Figura 7 - Multi protetor solar antipoluição UV plus (Fonte: Clarins) 

 

Nome do produto: Multi protetor solar antipoluição UV plus 

Forma farmacêutica: emulsão fluída 

Volume: 30 mL 

Valor para o consumidor: R$ 229,00 

Marca: Clarins 

Descrição: Protetor Solar UV Plus Ecran Multi-Protection é um protetor solar diário 

antipoluição. 

Claims: Protetor solar facial com ação de defesa da pele contra os efeitos nocivos da 

poluição; protege contra os danos dos raios UVA e UVB e dos radicais livres; Proporciona 

efeito de luminosidade e homogeneidade da pele, protegendo contra o aparecimento de 

manchas escuras e envelhecimento precoce; Com textura leve e Oil Free forma uma 

película fina e imperceptível, mas poderosa.  

Ingredientes: active ingredients: Homosalate: 4% - Octocrylene: 4% - Oxybenzone: 1.5% 

- Titanium Dioxide: 10.9%. Inactive Ingredients: Aqua/Water/Eau. Dimethicone, Alcohol, 

Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Aluminum Hydroxide. Stearic Acid, 

Nylon-12. Peg-12 Dimethicone. Sodium, Chloride. Phenoxyethanol. Parfum/Fragrance. 

Peg/Ppg-18/18 Dimethicone. Glycerin. Ethylhexylglycerin. Tocopheryl Acetate. Disodium 
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EDTA. Sanicula europaea Extract. Butylene Glycol. Sodium Hyaluronate. 

Hydroxypropyltrimonium Maltodextrin Crosspolymer. Thermus thermophillus Ferment. 

Lapsana communis Flower/Leaf/Stem Extract. Ribes nigrum (Black Currant) Bud Extract. 

Potassium Sorbate. Citric Acid. Camellia sinensis Leaf Extract. Cucumis melo (Melon) 

Fruit Extract. Sodium Lauryl Sulfate, [S2705a] 

 

4.13.5. Minéral 89  

 

Figura 8 - Minéral 89 (Fonte: Vichy) 

 

Nome do produto: Minéral 89 

Forma farmacêutica: gel 

Volume: 30 e 50 mL 

Valor para o consumidor: R$ 99,90 e R$ 159,90. 

Marca: Vichy 

Descrição: fortalece a pele contra exposições diárias como poluição, mudanças de clima, 

raios UV e outras. Deixa a pele mais resistente contra as agressões do dia a dia, 

preenche a pele, hidrata, acelera a regeneração da pele, tonifica e aumenta a 

luminosidade. Fortalece a pele, hidrata sem pesar, neutraliza os radicais livres, acelera 

a renovação celular. Pele mais resistente, preenchida, hidratada, tonificada e luminosa. 

Ingredientes: Aqua, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Glycerin, Butylene Glycol, 

Peg/Ppg/Polybutylene Glycol-8/5/3 Glycerin, Methyl Gluceth-20, Citric Acid, Sodium 

Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Carbomer, Biosaccharide Gum-1. 
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4.13.6. Concentrado Revitalizante 

 

Figura 9 - Concentado revitalizane (Fonte: Natura) 

 

Nome do produto: Chronos Concentrado revitalizante 

Forma farmacêutica: solução 

Volume: 30 mL 

Valor para o consumidor: R$ 128,50 

Marca: Natura 

Descrição: O Concentrado Revitalizante de Chronos possui a exclusiva tecnologia 

antipoluição e anti-stress, que repara os danos causados por agressores diários, 

deixando a pele revitalizada e radiante todos os dias. 

Claims:  Ação antipoluição e anti-stress na pele; Textura ultraleve, com toque seco e 

aveludado; Imediatamente: Alívio do stress da pele, deixando a pele macia e radiante e 

bloqueando os danos causados pela poluição; Após 7 dias: Estimula mecanismos de 

defesa naturais e melhora a homogeneidade e a textura da pele; Após 15 dias: 

Desacelera os sinais de envelhecimento: rugas, áreas escurecidas e flacidez; Após 30 

dias: Pele revitalizada e re-equilibrada. 

Ingredientes: Caprylic/capric triglyceride, dicaprylyl carbonate, dodecane, Elaeis 

guineensis oil, Vitis vinifera seed oil, tocopheryl acetate, benzylidene 

dimethozydimethylindanone, hydroxycyclohexyl ethyltrisiloxane sapucainhate, 

Rosmarinus officinalis leaf oil, Zingiber officinale root extract, Pelargonium graveolens 
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flower oil, Lavandula angustifolia oil, BHT, Copaifera officinalis resin, alcohol, tocopherol, 

Dipteryx odorata seed extract, TBHQ, citric acid, aqua, linalool, citronellol, geraniol, 

limonene, citral, coumarin. 

 

4.13.7. Fluído Multiprotetor FPS 50 

 

Figura 10 - Fluído multiprotetor FPS 50 (Fonte: Natura) 

 

Nome do produto: Fluído multiprotetor FPS 50 

Forma farmacêutica: emulsão 

Volume: 50 mL 

Valor para o consumidor: R$ 77,80 

Marca: Natura 

Descrição: Muito mais que um protetor solar, o Fluido Multiprotetor Chronos FPS 50 é 

um escudo invisível para sua pele. Além de ser antipoluição e anti-stress, hidrata a pele 

e ainda previne contra os sinais do envelhecimento. 

Claims: Alta proteção contra raios UVA e UVB - FPS 50; Protege contra partículas de 

poluição; Protege contra o stress oxidativo; Previne contra os sinais do envelhecimento: 

reduz 62% da perda de colágeno; Neutraliza 91% dos radicais livres; Hidrata a pele; 

Perfeito para usar antes da maquiagem: toque ultrasseco e sem resíduos brancos. 

Ingredientes: Aqua, dimethicone, aluminum starch oxtenylsuccinate, homosalate, 

ethylhexyl methoxycinnamate, dicaprylyl carbonate, polyglyceryl-4 isostearate glycerin, 

diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, C12-15 alkyl benzoate, titanium dioxide, 



59 

 

propylheptyl caprylate, polymethylsilsesquioxane, isoamyl cocate, bis-

ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, PEG-30 dipolyhydroxystearate, ethylhexyl 

triazone, phenoxyethanol, silica dimethyl silylate, undecane, tocopheryl acetat, 

magnesium sulfate, tridecane, silica, hydroxycyclohexyl ethyltriloxan sapucainhate, cetyl 

PEG/PPG-10/1 dimethicone, Schinus terebinthifouus leaf extract, Vitis vinifera seed 

extract, Camellia sinensis leaf extract, pentaerythrityl tetra-Di-T-butyl 

hydroxyhydrocinnamete, disodium EDTA, PEG-4 laurate, PE-4 dilaurate, PEG-200, 

iodopropynyl butylcarbamate, matodextrin, BHT, tocopherol, DMDM hydantoin, 

potassium sorbate, Hlianthus annuus seed oil.  

 

4.13.7. Creme antipoluição anti-aging facial 

 

Figura 11 - Hidrabene Creme antipoluição anti-aging facial (Fonte: Dahuer) 

 

Nome do produto: Hidrabene - Creme antipoluição e anti-aging facial 

Forma farmacêutica: Creme 

Volume: 60 g 

Valor para o consumidor: R$ 50,18 

Marca: Dahuer 

Descrição: O Hidrabene Creme Antipoluição e Anti-aging Facial, contém ativos que 

formam um escudo protetor contra a poluição urbana e estimulam a proteção natural da 

microbiota da pele, junto à Vitamina C Nanotecnológica* que atua sinergicamente no 

tratamento e prevenção do envelhecimento cutâneo promovendo firmeza, uniformidade, 
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luminosidade e clareamento à pele. Produto dermatologicamente testado, não 

comedogênico, hipoalergênico, formulado de maneira a minimizar possível surgimento 

de alergia. 

Claims: dermatologicamente testado, não comedogênico, hipoalergênico, formulado de 

maneira a minimizar possível surgimento de alergia, não testado em animais, vegano, 

natural e orgânico. 85% Promove ação antirrugas, 85% Melhora na firmeza da pele, 90% 

Pele mais hidratada, 90% Clareamento da pele, 90% Melhora na uniformidade da pele, 

85% Pele mais viçosa e luminosa, 85% Melhora na aparência geral da pele, 91% 

Remoção da poluição aplicada. 

Ingredientes: Aqua, Aluminum Starch Octenylsuccinate, PPG-3 Benzyl Ether 

Ethylhexanoate, Glycerin, Sodium Acrylates Copolymer, Alpha-Glucan Oligosaccharide, 

Dipropylene Glycol, Olea europaea Fruit Oil, Oleic Acid, Stearic Acid, Ascorbyl Palmitate, 

Punica granatum Seed Oil, Lecithin, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Xanthan Gum, 

Palmitic Acid, Poloxamer 407, Polysorbate 80, Sclerotium Gum, PPG-15 Stearyl Ether, 

Steareth-2, Steareth-21, Pullulan, Disodium EDTA, Parfum, Triethanolamine, Caprylyl 

Glycol, 1,2-hexanediol, Biosaccharide Gum-4, Methylisothiazolinone, BHT. 

4.14.  Diferenciais 

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® caracteriza-se por ser um 

sérum vegano anti-aging com ação anti-poluição. Seu diferencial está na ação lifting 

instantânea, em que há a visualização da suavização de rugas e linhas de expressão 

desde a primeira aplicação, claim não presente nas formulações antipoluição até então 

encontradas no mercado. Além disso, tem-se a presença de matérias-primas veganas, 

sendo em sua maioria vegetalizadas, e a presença de micropartículas reguladoras da 

produção de oleosidade cutânea, outro diferencial para a formulação. Tais fatos 

permitem a proteção completa e duradoura do produto ao longo do dia.  

Sua embalagem diferenciada, a qual remete a um escudo, visa ainda chamar a 

atenção do público consumidor ao produto e permanecer na memória do mesmo. Além 

disso, a mesma é constituída de plástico verde reciclado (embalagem primária) e papel 



61 

 

reciclado (embalagem secundária), contribuindo e incentivando a sustentabilidade do 

meio ambiente.   

Adicionalmente, os elevados preços das marcas premium nacionais e 

internacionais acaba por desestimular o consumo de cosméticos veganos no mercado 

brasileiro. Contudo, em detrimento da demanda de mercado e crescente busca nos 

últimos anos por parte dos consumidores por produtos eficazes, vegetalizados, veganos 

e sem derivados de petróleo, VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® é 

lançado visando trazer qualidade, eficácia, preocupação com o meio ambiente e preço 

justo. A certificação vegana do produto também é um diferencial, garantindo que este de 

fato apresenta origem vegana e não é testado em animais. 

.   

4.15.  Custo de produção, preço do produto acabado e lucro estimado 

O custo de produção de VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® 50 mL 

com base nas matérias-primas, embalagens e serviços é de R$ 23,88, sendo: 

  

Custo de matéria-prima: R$ 22,88 

Custo da embalagem: R$ 1,50 

Custo total: R$ 24,38 

  

O produto em questão será comercializado no primeiro semestre de vendas por 

R$ 140,00 ao consumidor final. 

Para produtos cosméticos, os impostos cobrados são: PIS (Programa de 

Integração Social) – 2,20%, COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social) – 10,30%, ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – imposto estadual onde a alíquota varia de estado para estado) – 18% e 

IPI (Imposto Sobre Produto Industrializado) – 22%. Dessa forma, considerando o custo 

do produto, serviços, impostos, investimentos em ações de marketing, gastos com a 
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estrutura, mão-de-obra, depreciação dos equipamentos entre outros, o lucro líquido 

estimado para o produto é de 28%. 

 

4.16. Considerações finais 

Através deste presente trabalho foi possível concluir que no desenvolvimento do 

produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® o objetivo foi alcançado, uma 

vez que um produto de qualidade foi formulado, sendo os ativos capazes de promover a 

proteção contra poluentes ambientais, promovendo uma melhora do envelhecimento 

com redução de linhas de expressão e rugas formadas, bem como evitando o 

desenvolvimento de novas decorrente de fatores intrínsecos e extrínsecos. Além disso, 

o apelo vegetalizado e vegano abordado no trabalho em questão também foi um 

diferencial, tendo em vista a dificuldade em encontrar produtos veganos especializados 

disponíveis hoje no mercado.  

O processo de criação do produto baseou-se nas legislações e pareceres da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além de literatura científica, a fim de 

garantir o lançamento de um produto no mercado cosmético em conformidade com as 

leis vigentes e que mantém o respeito e compromisso com o consumidor. Além disso, 

utilizou-se matérias primas seguras, veganas e, na sua maioria, de origem vegetal, 

objetivando o desenvolvimento de um produto final com eficácia e segurança 

comprovadas, estabilidade adequada ao período de validade e sensorial agradável. 

Salienta-se ainda que a aplicação do produto, bem como todo o aparato de rotulagem, 

mostrou-se em conformidade com as normativas e necessidades dos consumidores 

brasileiros. 

Desse modo, o sérum facial vegano VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER® mostrou-se inovador frente aos demais preexistentes no mercado nacional, 

destacando-se pela qualidade das matérias primas e eficácia na sua proteção e 

prevenção a danos cutâneos. 
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6. ANEXOS 

 

APÊNDICE A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO ACABADO 

 

 

Alg Vegan 

Laboratories 

Ltda. 

Especificação Técnica ET01-003 

 

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER® 

Revisão: 00 

Data: 02/08/2018 
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Característica Unidade Especificação Metodologia 

Aparência N/A 

Sérum cremoso uniforme, sem 

materiais não dispersos ou grumos e 

isentos de impurezas 

MT01-001 

Cor N/A Levemente azulado MT01-002 

Odor N/A Leve odor de lavanda MT01-003 

Densidade g/cm³ 1,115 – 1,130 MT01-004 

pH N/A 5,0 - 6,0 MT01-005 

Viscosidade cP 20000 - 55000 MT01-006 

Contagem de bactérias UFC/g menor que 10 MT01-007 

Fungos UFC/g menor que 10 MT01-008 

Coliformes totais e 

fecais (em 1g ou 1mL) 

 

/1g 
ausente MT01-009 

Escherichia coli (em 1g 

ou 1mL) 
/1g ausente MT01-010 

Pseudomonas 

aeruginosa 

(em 1g ou 1mL) 

 

/1g 
ausente MT01-011 

Staphylococcus aureus 

(em 1g ou 1mL) 
/1g ausente MT01-012 

 

 
 

Controle de Revisões 

 

Emitido por: Joana - Analista de CQ 

Aprovado por: Francisca – Farmacêutica Responsável 

 

Revisão Motivo da Revisão Data Solicitante 

00 Emissão inicial 02/08/2018 Francisca 
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APÊNDICE B – FICHA DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

 

 

 

Alg Vegan 

Laboratories 

Ltda. 

 

 

FICHA DE FABRICAÇÃO 

Pág. 01 de 02 

Revisão: 00 

Data: 02/08/2018 

PRODUTO: VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® 
CÓDIGO: 

PARTIDA: FABRICAÇÃO: 
VALIDADE: 

LOTE: 

 

FORMULAÇÃO Elaborado Por: Joana Aprovado por: Francisca 

Início: ___/___/___ Término: ___/___/___ Visto 

1. Verificar a limpeza da sala de preparação de semissólidos tópicos.  

2. Verificar a limpeza dos equipamentos e identificá-los.  

3. Providenciar o material de apoio necessário: baldes, copos, etc.  

4. Os funcionários envolvidos na produção deverão estar com os equipamentos de 

proteção individual recomendados. 

 

5. Seguir normas de higiene pessoal.  

6. Proceder ao enxágue dos SISTEMAS com álcool 70% e, após, com água 

destilada, por aproximadamente 5 minutos. 

 

7. No sistema A de capacidade adequada, pesar EDTA e água e agitar até completa 

solubilização. 

Tempo:   ____min                    Velocidade: ______rpm 

 

8. No mesmo sistema A, adicionar argireline a agitar até completa solubilização. 

Tempo: _____min                   Velocidade: ______rpm 

 

9. No sistema A, adicionar lecigel e agitar até aumento da viscosidade. 

Tempo: _____min                   Velocidade: _______rpm  

 

10. No sistema B de capacidade adequada, adicionar filmexel, Arct-Alg,e matipure 

e homogeneizar. 

Tempo: _____min                   Velocidade: _______rpm 

 

11. No sistema B, adicionar zemea, lanablue e cosmoguard e homogeneizar até 

completa solubilização.  
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Tempo: _____min                   Velocidade: _______rpm 

12. Adicionar a fase 1 sobre a fase 2 e agitar até completa homogeneização.  

Tempo: _____min                   Velocidade: _______rpm 

 

13. Adicionar óleo essencial de lavanda e agitar até completa homogeneização. 

Tempo: _____min                   Velocidade: _______rpm 

 

14. Aferir o pH. Caso não esteja entre 5 e 6, ajustar com alcalinizastes ou 

acidulantes. 

pH inicial: _____ pH ajustado (se necessário): _____ 

 

15. Separar uma amostra para o Controle de Qualidade e guardar.  

16. Se reprovado, proceder às correções indicadas pelo Controle Qualidade.  

17. Se aprovado, identificar o tanque e preparar para o envase.  

18. Providenciar as embalagens e tampas devidamente limpas e secas. Envasar.  

19. Proceder a limpeza da sala e dos equipamentos utilizados.  

Rendimento Teórico: Rendimento Real: 

Executado por: Conferido por: 

Data: ____/____/____ Hora: _______ 
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APÊNDICE C - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE EMBALAGEM 

 

 

Alg Vegan 

Laboratories 

Ltda. 

Especificação Técnica Embalagem ET01-005 

Código da embalagem: EM101 Revisão: 00 

Nome da embalagem: Frasco de plástico verde 

com válvula pump para Sérum antipoluição 

vegano 

Data: 02/08/2018 

 

Especificação da Embalagem Primária 

 

Característica Unidade Especificação Metodologia 

Aparência N/A Tubo shield MT02-001 

Material de composição  
N/A 

Plástico verde  
MT02-018 

Cor  
N/A 

Azul turqueza  
MT02-002 

Texto  
N/A 

Conforme arte 
aprovada 

 
MT02-018 

Peso: g 17 ± 2 MT02-027 

Volume OF (over flow): mL 80 ± 3 MT02-027 

Volume BG (base do gargalo) mL 75 ± 2 MT02-027 

Altura total cm 15 ± 0,2 MT02-025 

Diâmetro cm 4,4 ± 0,2 MT02-025 

Altura do gargalo cm 0,9 ± 0,1 MT02-025 

Diâmetro do gargalo externo cm 2,0 ± 0,2 MT02-025 

Diâmetro do gargalo interno cm 1,4 ± 0,1 MT02-025 
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Especificação do dispensador pump 

 

Característica Unidade Especificação Metodologia 

Material de composição  
N/A 

Plástico verde  
MT02-018 

Cor do dispensador  
N/A 

Branca MT02-002 

Cor da tampa  
N/A 

Transparente/incolor MT02-002 

Diâmetro externo cm 2,4 ± 0,1 MT02-025 

Diâmetro interno cm 1,7 ± 0,1 MT02-025 

Comprimento total do 

dispensador + pescante + 

tampa 

cm 10,8 ± 0,2  
MT02-025 

 

 

Especificação da Embalagem secundária 

Característica Unidade Especificação Metodologia 

Material de 

composição 

 
N/A 

Papel reciclado MT02-018 

Cor  
N/A 

Conforme padrão  
MT02-002 

Comprimento cm 14 MT02-025 

Largura cm 5 MT02-025 

Profundidade cm 5 MT02-025 

Texto cm Conforme arte 
aprovada 

 
MT02-018 

 

Controle de revisões 

Revisão Motivo da revisão Data Solicitante 

00 Emissão inicial 02/08/2018 Francisca 

 

Emitido por: Joana – Analista de CQ 

Aprovado por: Francisca – Farmacêutica responsável 
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APÊNDICE D – TESTE DE ESTABILIDADE 

 

Relatório de Pesquisa 

Estudo de Estabilidade Acelerada 

 

Empresa Responsável pelo teste: Alg Vegan Laboratories Ltda. 

Endereço: Rua dos Cosméticos, 99 

CEP: 034560-12 Cidade: São Paulo UF: SP 

Fone/Fax: (011) 3211-0000 

Realizado por: Joana - Analista de Controle de Qualidade 

Aprovado por: Francisca - Farmacêutica Responsável 

 

Metodologias empregadas: PR02-001, MT02-001, MT02-002, MT02-003, MT02- 007, 

MT02-012, MT02-015, MT02-031, PR02-001 

 

Data do início do teste: 02/08/2018 

Data de Emissão do Resultado Final: 31/10/2018 

 

Produto: VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER®  

Lote: 1:18/0208/14:09-01 
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TABELAS 

Tabela 01: Determinação do pH do produto 

  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  5,2    

09/08/18 T7 5,1 5,2 5,2 5,1 5,2 

17/08/16 T15 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 

01/09/18 T30 5,0 5,2 5,1 5,2 5,1 

01/10/18 T60 5,1 5,2 5,0 5,1 5,0 

31/10/18 T90 5,2 5,0 5,2 5,0 5,2 

 

Tabela 02: Determinação da densidade do produto* 

  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  1,110    

09/08/18 T7 1,110 1,110 1,112 1,113 1,117 

17/08/16 T15 1,110 1,113 1,120 1,121 1,119 

01/09/18 T30 1,110 1,130 1,114 1,130 1,110 

01/10/18 T60 1,120 1,124 1,116 1,125 1,120 

31/10/18 T90 1,121 1,115 1,123 1,115 1,110 

* As determinações de densidade do produto foram realizadas em picnômetro devidamente 

calibrado. Os valores obtidos estão expressos em g/cm³. 
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Tabela 03: Determinação da viscosidade do produto* 

  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  30000    

09/08/18 T7 32000 29000 30000 30000 29000 

17/08/16 T15 35000 32000 28000 29000 28000 

01/09/18 T30 33000 32000 29000 29000 30000 

01/10/18 T60 32000 33000 30000 28000 29000 

31/10/18 T90 36000 32000 29000 30000 28000 

* As determinações de viscosidade do produto foram realizadas em viscosímetro RVT, 

temperatura de 25±1°C. Os valores obtidos estão expressos em centipoise (cP). 

 

Tabela 04: Avaliação do estresse brando provocado por centrifugação* 

 
  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  1    

09/08/18 T7 1 1 1 1 1 

17/08/16 T15 1 1 1 1 1 

01/09/18 T30 1 1 1 1 1 

01/10/18 T60 1 1 1 1 1 

31/10/18 T90 1 1 1 1 1 

* A amostra foi centrufugada por 30 minutos a 3.000rpm e avaliada segundo a seguinte legenda: 

1 - sem separação; 2-levemente separado (Somente para o analista); 3- Levemente separada 

(claramente visível); 4 - Separado; nd- parâmetro não foi determinado. 
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Tabela 05: Avaliação da aparência do produto* 
 

  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  1    

09/08/18 T7 1 1 1 1 1 

17/08/16 T15 1 1 1 1 1 

01/09/18 T30 1 1 1 1 1 

01/10/18 T60 1 1 1 1 2 

31/10/18 T90 1 1 2 1 2 

* Legenda: 1 - sem modificações; 2- levemente modificado (Somente para o analista); 3- 

Levemente modificado (claramente visível); 4 - Modificado; 5- Irreconhecível. 

 

Tabela 06: Avaliação da cor do produto* 
 

  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  1    

09/08/18 T7 1 1 1 1 1 

17/08/16 T15 1 1 1 1 1 

01/09/18 T30 1 1 1 1 2 

01/10/18 T60 1 1 2 1 2 

31/10/18 T90 1 1 2 1 2 
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Tabela 07: Avaliação do odor do produto* 
 

  Condições do teste 

Data Tempo 

(dias) 

5 oC Ambiente 

escuro 

Luz solar 37 oC 45 oC 

02/08/18 T0  1-A    

09/08/18 T7 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 

17/08/16 T15 1-A 1-A 1-A 1-A 1-A 

01/09/18 T30 1-A 1-A 2-A 2-A 2-B 

01/10/18 T60 1-A 1-A 2-B 2-B 2-C 

31/10/18 T90 1-A 1-A 2-C 2-C 2-C 

* Legenda: Características da essência: 1- Sem modificações; 2- Modificações muito ligeiras; 

3- Modificações ligeiras; 4 - Modificado; 5 - Definitivamente modificado. Intensidade da 

Essência: A - Sem alterações; B - Perda de intensidade muito pequena; C- Perda de intensidade 

pequena; D - Perda de intensidade moderada; E - Perda de intensidade notável. 

 

Conclusão: 

O produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® foi avaliado quanto 

às propriedades organolépticas e físico-químicas nos seguintes parâmetros: 37°C, 

45°C, 5°C, luz solar e ambiente escuro e os mesmos não sofreram variações 

significativas. Portanto, o prazo de validade proposto para o produto é de 2 anos. 
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APÊNDICE E – ARTE DA EMBALAGEM PRIMÁRIA 
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APÊNDICE F – ARTE DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante: ___________________________________________ 

 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar das Pesquisas de compatibilidade do produto 

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® - Sérum facial vegano antipoluição da 

empresa Alg Vegan Laboratories Ltda., sob a responsabilidade das pesquisadoras Patricia 

Back e Sarah Ghazal junto com o laboratório TestLab, a qual pretende inserir este novo produto 

no mercado cosmético. 

 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de aplicações do produto 

topicamente. Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são médios. Se 

você aceitar participar, estará contribuindo para a inclusão de um novo cosmético seguro 

no mercado, com benefícios para a proteção a poluição urbana e combate ao 

envelhecimento cutâneo. 

 

Ao participar desse estudo, o(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não 

receberá nenhuma remuneração. O(a) Sr(a) possui o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo, não havendo nenhum prejuízo em relação a sua escolha.  

 

Ainda que os resultados dessa pesquisa serão analisados e publicados, a sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com a Empresa TestLab no endereço 

Avenida das Hortências, 556 – São Paulo, SP – CEP: 76580-000, pelo telefone celular 

(11) 99911-1122 ou telefone fixo (11) 3332-3232, assim como poderá entrar em contato 

também com a empresa Alg Vegan Laboratories Ltda. pelo endereço Rua dos 

Cosméticos, 99 – São Paulo, SP – CEP 034560-12, telefone celular (11) 98123-5555 
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ou telefone fixo (11) 3211-0000, ou pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/HC-SP, na 

Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 225 – São Paulo, SP – CEP 05403-010, pelo telefone 

fixo (11) 2661-6000.  

 

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu, ________________________________________________________, fui 

informado sobre os objetivos dessa pesquisa e do porquê a mesma precisa de minha 

colaboração, entendendo toda a explicação a mim destinada. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto, sabendo que não serei remunerado e que posso desistir em 

qualquer etapa. Este documento é emitido em duas vias, sendo ambas assinadas por 

mim e pelo pesquisador, sendo cada via destinada a um de nós. 

 

 

______________________  Data: ___/ ____/ _____ 

Assinatura do participante 

 

 

 

 

 

 

Impressão do dedo polegar 

 

Caso não saiba assinar: 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE H – RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DA IRRITABILIDADE DÉRMICA 

PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA 

 

 

AVALIAÇÃO DA IRRITABILIDADE DÉRMICA PRIMÁRIA, ACUMULADA E 

SENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA DO PRODUTO VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 

BOOSTER® - SÉRUM FACIAL VEGANO ANTIPOLUIÇÃO 

 

 

 
RELATÓRIO FINAL 

 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1. Título do Protocolo 

Avaliação da Irritação Dérmica Primária, Acumulada e Sensibilização Cutânea do 

Produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® - Sérum facial vegano 

antipoluição. 

 

1.2. Dados do Patrocinador 

Nome: Alg Vegan Laboratories Ltda. 

Endereço: Rua dos Cosméticos, 99 - São Paulo, SP 

CNPJ: 56.521.378/0001-13 

 

1.3. Dados do Produto Testado 

Tipo de Produto: VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® facial vegano 

antipoluição. 

Data de fabricação: 20/12/2018 

Validade: 20/12/2020 

Lote: 1:18/0208/14:09-01 
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1.4. Dados da Equipe de Estudo 

Investigador Principal: Dr. Fabrício Armani – Médico Dermatologista - CRM: 56789 

Co-Investigadores: Dr. Paulo Garcia – Médico Dermatologista - CRM: 38765 

 

1.5. Instituição do Estudo 

TestLab – Clínica de Pesquisa e Desenvolvimento 
 
 
2. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O termo Cosmético designa substância ou tratamento aplicado sobre a pele, 

unhas e cabelos para limpar, suavizar, encobrir imperfeições, alterar a aparência, 

embelezar ou realçar o atrativo da pessoa. 

Uma vez que o produto cosmético é de livre acesso ao consumidor, o mesmo 

deve ser seguro nas condições normais ou previsíveis de uso. A busca dessa segurança 

deve incorporar permanentemente o avanço do estado da arte da ciência cosmética. 

Os testes realizados com seres humanos são regulamentados através de leis 

bastante rígidas, com o objetivo de proteger e resguardar os indivíduos, variando de 

acordo com o país. No Brasil, estas pesquisas são permitidas, desde que tenham 

protocolos aprovados por uma Comissão de Ética Médica e sigam os preceitos da 

Declaração de Helsinque (Conselho Nacional de Saúde, 1996). 

O teste de contato (patch test) é a principal ferramenta utilizada no diagnóstico de 

reação provocada por um cosmético e na pesquisa de alergenicidade. Como os 

principais riscos potenciais do uso de um novo produto são a irritação, a alergia por 

sensibilização, a fototoxicidade e a fotoalergia, na pesquisa de alergenicidade estão 

envolvidos os seguintes testes clínicos: irritabilidade dérmica primária e acumulada, 

sensibilização cutânea, fototoxicidade e fotoalergia.  

Estes consistem em aplicações repetidas do produto na pele e têm o objetivo de 

detectar possíveis irritações ou indução de sensibilização (Kligman & Wooding, 1967, 

Fisher, 1995). 
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3. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

3.1. Conduta Ética do Estudo 

Este estudo foi conduzido por seu Investigador e demais responsáveis, seguindo 

os preceitos éticos das Boas Práticas Clínicas do ICH, Declaração de Helsinki e a 

Portaria 196/96 da CNS. 

 

3.2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Antes de qualquer procedimento do estudo, os Sujeitos de Pesquisa selecionados 

e convidados a participarem do mesmo receberam um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, contendo a descrição do estudo e seus direitos e responsabilidades. Os 

Sujeitos o leram, esclareceram suas dúvidas com o investigador principal ou o 

coinvestigador e assinaram este termo em duas vias, sendo que uma delas se encontra 

nos arquivos da Clínica, onde permanecerá por 20 anos. 

 
4. OBJETIVO DO ESTUDO 

 

Avaliar a Irritação Dérmica Primária, Acumulada e Sensibilização Cutânea do produto 

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® - Sérum facial vegano antipoluição, 

confirmando a ausência de eventos adversos e sensações de desconforto cutâneas 

relacionadas à sua aplicação, por meio do teste acompanhado por médico 

dermatologista. 

 
5. PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

 

5.1. Seleção da População para o Estudo 

 

5.1.1. Número de Sujeitos 

Foram convidados 50 (cinquenta) indivíduos voluntários, do sexo feminino e masculino, 

com idade entre 25 e 60 anos para realização do estudo. 
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5.1.2. Critérios de Inclusão 

1. Faixa etária: 25 a 60 anos; 

2. Sexo: feminino e masculino; 

3. Fototipo (Fitzpatrick): I a IV; 

4. Pele íntegra na região de teste; 

5. Concordância em obedecer aos procedimentos do ensaio e comparecer à clínica nos 

dias e horários determinados para as avaliações médicas e para aplicação e leitura dos 

apósitos; 

6. Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

5.1.3. Critérios de Exclusão 

1. Marcas cutâneas na área experimental que interferissem na avaliação de possíveis 

reações cutâneas (distúrbios da pigmentação, mal formações vasculares, cicatrizes, 

alteração de pilosidade, efélides e nevus em grande quantidade, queimaduras solares); 

2. Dermatoses ativas ou históricos de patologias (local ou disseminada) que pudessem 

interferir nos resultados do estudo, incluindo dermatite seborreica, psoríase, etc; 

3. Antecedentes de reações alérgicas, irritação ou sensações de desconforto intensas a 

produtos de uso tópico: cosméticos ou medicamentos; 

4. Antecedentes de atopia; 

5. Antecedentes de patologias agravadas ou desencadeadas pela radiação ultravioleta; 

6. Portadores de imunodeficiências; 

7. Exposição solar intensa ou a sessão de bronzeamento até 15 dias antes da avaliação 

inicial; 

8. Uso dos seguintes medicamentos de uso tópico ou sistêmico: imunossupressores, 

anti-histamínicos, antiinflamatórios não hormonais, e corticóides até 2 semanas antes da 

seleção; 

9. Estar participando ou ter participado de outro estudo clínico encerrado há menos de 7 

dias antes da seleção caso o estudo anterior fosse de uso e 21 dias caso o estudo 

anterior fosse de compatibilidade ou investigativo de Reação Adversa; 

10. Qualquer condição que, na opinião do investigador, pudesse comprometer a 
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avaliação do estudo; 

11. Histórico de ausência de aderência ou de indisposição em aderir ao protocolo de 

estudo; 

12. Profissionais diretamente envolvidos na realização do presente protocolo e seus 

familiares. 

 

5.1.4. Exigências durante o estudo 

1. Não aplicar outro produto na região experimental que possa interferir nas avaliações 

do estudo. 

2. Não alterar hábitos cosméticos, incluindo higiene; 

3. Não realizar limpeza de pele, esfoliação facial/corporal ou outros tratamentos estéticos 

na área de aplicação do produto; 

4. Não se expor à luz solar intensa prolongada e não se submeter a câmaras de 

bronzeamento artificial; 

5. Não alterar os hábitos de dieta; 

 
 
5.1.5. Medicações Concomitantes Proibidas 

1. As seguintes medicações, de uso tópico ou sistêmico, foram proibidas durante o 

estudo: 

 Antiinflamatórios não hormonais de uso contínuo e que, na opinião do 

investigador, interferissem na pesquisa. 

 Corticóides 

 Anti-histaminícos 

 Imunossupressores 

 Vitamina A ácida e derivados 

2. Foi também proibido durante o estudo todo e qualquer tratamento estético, cosmiátrico 

ou dermatológico facial e/ou capilar. 

3. Caso tenha sido necessário uso terapêutico de alguma medicação acima citada, o 

voluntário foi excluído do estudo. 
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6. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

6.1. Irritação dérmica primária 

Após a seleção, avaliação dermatológica e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 2), a pele do voluntário foi limpa com 

compressa de gaze e soro fisiológico. 

Então foram aplicados apósitos semi oclusivos, na face volar do antebraço dos 

voluntários, de 01 cm², distando 01 cm um do outro. Estes apósitos continham 0,02 mL 

do produto em estudo e do controle de solução fisiológica. 

Após 48 horas da aplicação os voluntários retornaram, quando então os apósitos 

semi-oclusivos foram retirados e logo após, realizou-se a leitura da região. Caso 

houvesse algum indício de positividade, realizava-se uma nova leitura após 30 minutos 

de repouso. 

As leituras foram realizadas conforme escala de leitura preconizada pelo 

International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG). As leituras foram anotadas 

em uma Brochura de Investigação que contem a compilação de todos os dados de 

leituras realizadas durante a experimentação nos voluntários. Esses dados anotados 

foram tabulados para confecção deste relatório final. 

Os procedimentos de aplicação dos apósitos e leitura foram realizados com luva 

descartável durante todo tempo. 

Após mais 48 horas (96 horas da aplicação), foram realizadas novas leituras, nos 

mesmos moldes da leitura anterior. A tabela abaixo mostra o cronograma de aplicação 

e leitura da IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA: 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

 

 
Semana 1 

Antebraço: 
 

Aplicação 
-IDP 

 

 
Descanso 

Antebraço 
 

Leitura 48h. 
-IDP 

 

 
Descanso 

Antebraço: 
 

Leitura 96h. 
-IDP 

 

Os dados foram anotados e devidamente tabulados para apresentação deste relatório. 
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6.2. Irritação dérmica acumulada 

 
Junto com a aplicação dos apósitos para verificação da IRRITAÇÃO DÉRMICA 

PRIMÁRIA, foram aplicados apósitos semi-oclusivos, no dorso dos voluntários, de 01 

cm², distando 01 cm um do outro. Estes apósitos também continham 0,02 mL do produto 

em estudo e do controle de solução fisiológica. A cada 48 horas, os voluntários 

retornaram para retirada dos apósitos, leitura dos sítios e reaplicação dos apósitos nos 

mesmos sítios, por um período total de 03 semanas, completando assim 09 aplicações, 

conforme mostra tabela na página seguinte: 

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Semana 1 Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Descanso Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Descanso Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Semana 2 Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Descanso Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Descanso Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Semana 3 Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Descanso Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

Descanso Dorso: 
Aplicação 
-IDA- 

 

Completada esta última etapa, após a última leitura, os voluntários passaram por 

uma nova avaliação dermatológica, que comparou as condições iniciais do voluntário 

antes da participação no estudo com as condições apresentadas após a participação. 

 

Após as nove aplicações, houve um período de repouso de 14 dias, quando 

nenhum patch foi aplicado. Após este período de repouso foi aplicado um novo apósito 

semi oclusivo, no dorso dos voluntários, de 01 cm², distando 01 cm um do outro. Estes 

apósitos também continham 0,02 mL do produto em estudo e do controle de solução 

fisiológica. Este patch foi aplicado na área onde nenhum outro havia sido aplicado 

antes. O patch foi removido e a área avaliada após 30 minutos e 24 horas. 

 
 
7. ORIENTAÇÕES PARA O VOLUNTÁRIO EM PERÍODO DE ESTUDO 
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  Não remover, não mexer, não molhar o adesivo e a área de aplicação dos apósitos; 

  Não iniciar o uso de produtos tópicos novos durante o período de avaliação; 

  Se for necessário o uso de algum novo medicamento ou realização de algum 

tratamento durante a avaliação o coordenador do estudo deve ser comunicado; 

  Não se expor diretamente ao sol, de maneira alguma; 

  Comparecer no horário estipulado para reavaliações. 

 
 

8. RESULTADOS 

Foram convidados e selecionados 50 voluntários para a realização deste estudo. 

Dos voluntários selecionados, todos finalizaram o estudo. 

 
IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA E IRRITAÇÃO DÉRMICA ACUMULADA 

Após o período do estudo, nenhum dos 50 voluntários que completaram esta etapa 

apresentou reação cutânea significativa, conforme tabela 1. 

 
 
Tabela 1: Resultados obtidos nas avaliações de Irritação Dérmica Primária e Acumulada 

em 50 voluntários.   

Dias de Leituras dos Sítios após Aplicação dos Apósitos 
Conforme Escala “ICDRG” 

 
Nº. 
Vol. 

 

 
Irritação Dérmica Acumulada 

Irritação 
Dérmica 
Primária 

 

 3º 5º 3º 5º 8º 10º 12º 15º 17º 19º 

  A B A B  A B A B A B A B A B A B A B 
   

B A  

                     
01 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
02 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
03 - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                    

06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
09 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

33 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
43 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    
48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                    50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

LEGENDA 

SÍTIOS APÓSITOS 

A Controle Negativo 

B Produto Testado 

LEITURA DA ICDRG RESULTADO GRAU 

Lesão ausente Negativo (-) Zero 

Eritema leve Duvidoso (?) 01 

Eritema nítido Positivo (+) 02 

Eritema+edema + pápulas Positivo (++) 03 

Eritema+edema + pápulas + 

vesículas 
Positivo (+++) 04 
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9. CONCLUSÕES 

O produto VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION BOOSTER® - Sérum facial vegano 

antipoluição, cujo estudo foi patrocinado pela empresa Alg Vegan Laboratories Ltda., foi 

avaliado no período de 20/12/2018 até 20/02/2019, sob o seguinte protocolo de estudo clínico 

de compatibilidade cutânea: 

 Irritação Dérmica Primária;  

 Irritação Dérmica Acumulada; 

 Sensibilização Cutânea. 

 

Nas condições em que o produto descrito acima foi avaliado e na amostra de 

voluntários estudada, os dados permitem concluir que: 

 Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Primária;  

 Não foi observado potencial de Irritação Dérmica Acumulada; 

 Não foi observado potencial de Sensibilização Cutânea. 

 

Fica ainda comprovado ao produto o uso das seguintes expressões em sua 

rotulagem, sendo facultativo à empresa contratante adotar os dizeres: 

 

DERMATOLOGICAMENTE TESTADO 

 

 

Investigador Principal: Dr. Fabrício Armani – Médico Dermatologista - CRM: 56789 

 

NOTAS 

1. Os resultados apresentados neste Relatório de Estudo têm significação restrita e se aplicam 

somente ao produto fornecido para o ensaio, sob total responsabilidade do Patrocinador quanto 

à veracidade das informações dadas ao Instituto de Pesquisa. 

2. Este Relatório de Estudo não dá o direito de uso do nome ou da marca Clínica para quaisquer 

fins, sob pena de indenização. 
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3. A reprodução deste Relatório de Estudo só poderá ser realizada integralmente, sem nenhuma 

alteração, e mediante autorização da Clínica e/ou do Patrocinador. 

 

10. REFERÊNCIAS 

 

ANVISA. Guia para avaliação de segurança de produtos cosméticos. 1. ed. Brasília, 2003. 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL. Declaração de Helsinque: Princípios éticos para pesquisa 

clínica envolvendo seres humanos, 18, 1964.  Helsinque: [s.n.], 1964. 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL. Declaração de Helsinque: Princípios éticos para pesquisa 

clínica envolvendo seres humanos, 29, 1975. Tóquio: [s.n.], 1975. Emenda. 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL. Declaração de Helsinque: Princípios éticos para pesquisa 

clínica envolvendo seres humanos, 35, 1983. Veneza: [s.n.], 1983. Emenda. 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL. Declaração de Helsinque: Princípios éticos para pesquisa 

clínica envolvendo seres humanos, 41, 1989. Hong Kong: [s.n.], 1989. Emenda. 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL. Declaração de Helsinque: Princípios éticos para pesquisa 

clínica envolvendo seres humanos, 48, 1996. Oeste de Somerset: [s.n.], 1996. Emenda. 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA MUNDIAL. Declaração de Helsinque: Princípios éticos para pesquisa 

clínica envolvendo seres humanos, 52, 2000. Edinburgo: [s.n.], 2000. Emenda. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 196, de 10 de outubro 

de 1996. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, n. 201, 16 out. 1996, 

Seção 1, p.21082. 

CURRY, A. S. et al. Safety testing guidelines. [S.l.]: Cosmetics Toiletries and Fragrance 

Association, 1991. 

Draize et al. (1944) J Pharmacol Exp Ther 82:377-419.  

FROSCH, P.J. & KLIGMAN, A. M. – The soap chamber test. A new method for assessing the 

irritancy of soaps. J. Am. Acad. Dermatol. 1: 35-41, 1979. 

International Conference on Harmonization – Guidelines on Good Clinical Pratice (E6). 

MAILBACH, H.I.; MARZULLI, F.N. Dermatotoxicology. 5th ed. [S.l.]: Taylor and Francis, 1996. 

SCIENTIFIC COMMITTEE ON COSMETIC PRODUCTS AND NON-FOOD PRODUCTS. Notes 

of guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation. 5th ed.  [S.l.], 2003. 

102 p. (SCCNFP/0690/03 Final) 

SCIENTIFIC COMMITTEE ON COSMETIC PRODUCTS AND NON-FOOD PRODUCTS. Opinion 

concerning basic criteria of the protocols for the skin compatibility testing of potentially cutaneous 

irritant cosmetic ingredients or mixtures of ingredients on human volunteers.  [S.l.], 1999. 5 p. 

(SCCNFP/0245/99 Final). 

 

 



94 

 

APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO DE TESTE DE EFICÁCIA 

Alg Vegan Laboratories Ltda. 

 

AVALIAÇÃO SUBJETIVA 

VEGAN SHIELD – ANTIPOLLUTION 
BOOSTER® - Sérum facial vegano 

antipoluição 

 
 

DATA: ___/___/___ 

 

 

1) Abaixo conceda uma nota de 0 a 10 (Conforme parâmetros abaixo), às questões 

seguintes: 

 

Ruim Regular Bom Excelente 

0-3 4-6 7-8 9-10 

 

Questão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aspecto do Produto            

Espalhabilidade            

Formação de novas rugas e linhas de 

expressão 

           

Melhora imediata na aparência de rugas e 

linhas de expressão 

           

Melhora das rugas e linhas de expressão já 

existentes 

           

Redução da oleosidade excessiva da pele            

Uniformização da textura da pele            

Melhora na aparência geral da pele            

 

1) Compraria o produto? 

Sim    Não  

  

2) Indicaria o produto para amigos, parentes ou conhecidos? 

Sim    Não   
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APÊNDICE J – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – SGAS 

 

 

Sistema de Automação de Registro de produtos de higiene pessoal, cosméticos e e perfumes 

(SGAS). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


