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Óleo de algodão  
Aplicação cosmética, farmacêutica e alimentícia 
 
Denominação química: óleo de algodão refinado; Gossypium hirsutum 
INCI Name: não se aplica  
CAS Number: 8001-29-4 
Classificação: Grau Cosmético e Alimentício 

 
Os óleos vegetais representam um dos principais produtos extraídos de plantas, sendo que aproximadamente dois 
terços são utilizados em produtos alimentícios, fazendo assim parte integrante da dieta humana. Além disso, muitos 
óleos tem grande potencial na área cosmética promovendo mais beleza e saúde a pele, entre outros benefícios.  
Originário da Índia, o algodão é uma das matérias-primas mais utilizadas no mundo. A planta que dá origem a ele é 
o algodoeiro. No território brasileiro, o algodão é produzido na Bahia, São Paulo e Paraná em forma de caroço 
(semente). E é dessa semente que o óleo de algodão é extraído, servindo muito bem para produzir um óleo 
alimentício rico em antioxidantes naturais para prevenir o envelhecimento das células.  
O óleo de algodão é extraído da amêndoa (semente/caroço do algodão). Esse óleo é refinado e apresenta um leve 
sabor de castanha, com coloração dourada claro ao amarelo avermelhado, que pode variar de acordo com o grau 
de refinamento.  
É utilizado na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética.  
As sementes de algodão são excelentes fontes de óleo e proteína, vitamina E (alfa tocoferol), um antioxidante 
natural, é fonte de ômegas 3 e 6, além de possuir uma combinação de ácidos graxos saturados e insaturados que 
auxiliam na saúde da pele. A ausência de ácidos graxos essenciais pode deixar a pele ressecada e descamada. Entre 
os ácidos graxos essenciais está o ácido linoleico, que ajuda no combate ao ressecamento e descamação cutânea.  
 
 

Propriedades 
Uso oral: 
- Fonte de ácido linoleico (ômega 6) e oleico (ômega 9) 
- Uso seguro como veículo em fórmulas farmacêuticas orais 
- Melhora deficiência de ácidos graxos que leva a problemas cutâneos 
- Promove alimentação saudável 
 
Uso tópico 
- Previne descamação e ressecamento da pele 
- Fórmulas hidratantes  
- Ideal para fórmulas infantis e para peles sensíveis e sensibilizadas  
 
 

Concentração usual  
Uso tópico: 1,0% a 3,0% em cremes, loções, emulsões e sabonetes líquidos.  
Uso oral: Não existem doses estipuladas para uso oral, podendo ser utilizada com total segurança como veículo em 
formulações líquidas, associado com outros ingredientes ou vitaminas e minerais.  
 

Indicações e aplicações  
O óleo de algodão pode ser utilizado em formulações farmacêuticas, alimentícias e cosméticas.  
 
 

Contraindicações  
Não foram encontrados informações nas literaturas consultadas.  
 
 

Interações medicamentosas (ativos uso oral) 
Não foram encontrados informações nas literaturas consultadas.  
 

 
Recomendações farmacotécnicas  
O óleo de algodão tem um leve sabor de castanha, geralmente é límpido de cor dourada claro ao amarelo 
avermelhado. Como os demais óleos, a cor depende do grau de refinamento.  
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Informações de armazenamento 
Verificar estas informações no rótulo do produto.  
 

 
Sugestões de formulações 
 
Cápsulas para cabelos fortes, sublimes e radiantes  
KERANAT™  150mg 
Óleo de algodão   qsp 1 cápsula 
Mande    60 cápsulas  
Posologia: Administrar 1 cápsula 2 vezes ao dia,  2 sachês ao dia, após as principais refeições.  
Veja a farmacotécnica completa em: https://www.youtube.com/watch?v=z7psEqGZWXE 
Créditos: Farmácia Artesanal de Assis 
 
 
Solução para queda capilar relacionada ao estresse 
KERANAT™  150mg 
Zembrin    5mg 
Óleo de algodão   qsp 2mL 
Flavorizante   qs 
Edulcorante   qs 
Mande    120 mL 
Dispensar em válvula pump de liberação controlada.   
Posologia: Administrar 2mL (2 bombeadas) diretamente na boca, 2 vezes ao dia, após as principais refeições.  
 
 
Suplementação de Vitamina D3 oral 
Vitamina D3   800UI a 2.000UI  
Óleo de algodão   qsp 2mL 
Flavorizante   qs 
Edulcorante   qs 
Mande    120 mL 
Dispensar em válvula pump de liberação controlada.   
Posologia: Administrar 2mL (2 bombeadas) diretamente na boca 1 vez ao dia, ou conforme orientação do 
prescritor.  
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