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Resumo 

A acne vulgar é uma dermatose crônica e é causada 
pela bactéria Propionibacterium acnes. O objetivo deste 
trabalho foi desenvolver e caracterizar o sabonete em 
folha contendo enxofre com intuito de comodidade no 
tratamento da acne. Foram desenvolvidos filmes 
dispersíveis poliméricos pelo métodos de casting e foram 
avaliados quanto às características organolépticas e pH. 
A formulção mais adequada foi a que continha 
carboximetilcelulose de 2 a 3%. 

Introdução  

A acne vulgar é uma dermatose crônica. A etiopatogenia 
envolve hiperprodução de sebo; hiperqueratinização 
folicular; colonização bacteriana (pelo Propionibacterium 
acnes); e liberação de mediadores da inflamação. 
(RIBEIRO, 2015; COSTA et. al., 2008). Outros fatores 
podem contribuir com a sua formação, como certos 
medicamentos. (DESSINIOTI et. al., 2014; PLEWIG, 
1998) 

Há várias opções terapêuticas tópicas disponí-
veis para a acne, com diferentes modos de ação. O 
enxofre possui atividade antifúngica e antibacteriana 
leve, além da atividade queratolítica. (NAST et. al., 2010; 
LIN et. al., 1988) 

Portanto, a produção de sabonete em folha 
contendo enxofre pode proporcionar comodidade e 
facilidade no tratamento da acne. Isso será possível pela 
rápida liberação do enxofre no local de aplicação e maior 
biodisponibilidade nas áreas de acometimento da acne.   

Material e Métodos 

Os sabonetes em folha foram desenvolvidos através de 
filmes dispersíveis poliméricos e foram preparados pelo 
método de casting. Os filmes dispersíveis poliméricos 
foram obtidos a partir dos polímeros: 
carboximetilcelulose (CMC) a 1, 2 e 3%; 
hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) a 1, 2 e 3% e álcool 
polivinílico (PVA) a 1 e 2%. Para a caracterização dos 
filmes foram avaliadas as características organolépticas, 
os parâmetros analisados foram cor, odor, textura e 
homogenidade. Para a avaliação físico-química, foi 
realizada a determinação do pH.  

Resultados e Discussão 

Os filmes dispersíveis poliméricos foram preparados pelo 
método de casting. O pH dos filmes dispersíveis foi 
medido após a solubilização dos componentes e em 
todas as soluções o pH encontrado foi igual a 7,0. Todos 
os filmes dispersíveis poliméricos possuiam odor 

característico de enxofre e coloração amarelo claro, as 
texturas variavam conforme o polímero utilizado.  

Após o período de secagem de 24h em estufa a 
30 °C foi possível observar que os filmes produzidos com 
CMC a 1% não ficaram homogêneos. Já os filmes 
produzidos com CMC 2% e 3% ficaram com aspecto 
homogêneo (Figura 1).  

Quanto aos filmes de PVA a 1 e 2%, também foi 
possível observar que não houve homogeneidade, por 
este motivo o enxofre precipitou (Figura 1). 

Os filmes produzidos HPMC 1, 2 e 3% foi 
possível observar que não houve homogeneidade em 
nenhuma concentração, o enxofre precipitou e os filmes 
ficaram com aparência pegajosa (Figura 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Filmes dispersíveis. A – CMC 1, 2 e 3%; B – HPMC 1, 2 e 
3%; C – PVA 1 e 2%. 
Fonte: A autora 

Conclusão  

O método de casting para a produção dos filmes 
dispersíveis foi adequado e de fácil execução.  A melhor 
formulação encontrada dentro dos padrões esperados foi 
a que possuia carboximetilcelulose (CMC) a 2 e 3%, pois 
nessas concentrações o enxofre permaneceu disperso.  
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