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RESUMO 
MERCURIO, D. G. Desenvolvimento e avaliação de eficácia de formulações 

fotoprotetoras para a pele oleosa contendo extrato de Anacardium occidentale. 2012. 
148f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012 

A pele oleosa e acneica apresenta características diferenciadas e demanda o uso de 
produtos cosméticos adequados e que proporcionem benefícios específicos a esse tipo de pele. 
Nesse contexto, o extrato de caju (Anacardium occidentale), devido a sua rica composição, 
apresenta propriedades que podem promover benefícios para os cuidados da pele oleosa.  
Assim, o objetivo desse projeto foi desenvolver formulações fotoprotetoras estáveis contendo 
extrato glicólico de Anacardium occidentale, bem como a avaliação da eficácia clínica destas 
formulações para a melhoria das condições da pele oleosa. Para tal, foram desenvolvidas 
formulações fotoprotetoras com matérias primas compatíveis com a pele oleosa, as quais 
foram submetidas aos testes preliminares de estabilidade e, a mais estável foi selecionada para 
a avaliação da atividade fotoprotetora in vitro,  a avaliação sensorial e avaliação de eficácia 
clínica dos efeitos imediatos (duas e quatro horas após aplicação) e em longo prazo (após 28 
dias de aplicação diária das formulações). Foi realizada também a determinação do espectro 
de absorção do extrato de caju, avaliação da atividade antioxidante in vitro, e determinação do 
teor de polifenóis. Preliminar ao estudo de eficácia, foi realizado o estudo de caracterização e 
classificação dos tipos de pele por score dermatológico e com as técnicas avançadas de 
biofísica e análise de imagem. Dentre as formulações desenvolvidas, a que continha “Sodium 
Polyacrylate (and) Dimethicone (and) Cyclopentasiloxane (and) Trideceth-6   (and) PEG/PPG 
18/18 Dimethicone e Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer como agentes 
emulsificantes e espessantes e “Octyl Stearate” como emoliente e agente dispersante do filtro 
físico, e “Sílica” e “Polymethyil Methacrylate” como pós modificadores de sensorial (F15), 
foi adicionada de 3,5% de extrato glicólico de caju (F15C) e foi estável nos testes 
preliminares de estabilidade. Na avaliação da atividade fotoprotetora in vitro a formulação 
apresentou FPS 50, Boost Factor “Bom” e comprimento de onda crítico acima de 370 nm. O 
extrato glicólico de caju apresentou atividade antioxidante dose dependente. A caracterização 
do tipo de pele demonstrou que o grupo com pele oleosa apresentou maior perda 
transepidérmica de água, maior aspereza e oleosidade. Além disso, a análise computacional de 
imagens mostrou diferenças quanto à secreção sebácea, poros e comedões nas regiões malar, 
queixo e nariz. Nos estudos de avaliação de eficácia, a formulação F15C apresentou melhores 
notas nos parâmetros relacionados à  sensação ao toque, oleosidade, resíduo de brilho e 
suavidade, bem como na intenção de compra.  Na avaliação dos efeitos imediatos, não foram 
obtidos efeitos no conteúdo aquoso do estrato córneo, perda transepidérmica de água e nos 
parâmetros do microrrelevo. A formulação F15C apresentou retenção do conteúdo de sebo, 
comparada à formulação veículo após duas e quatro horas de aplicação da formulação. Na 
avaliação dos efeitos das formulações a longo prazo, a formulação proporcionou redução do 
número de poros no queixo e não proporcionou aumento de comedões e alterações 
significativas nos parâmetros: conteúdo aquoso do estrato córneo, perda transepidermica de 
água, parâmetros do microrrelevo, secreção sebácea, contagem de glândulas sebáceas ativas. 
A formulação desenvolvida apresenta-se como um produto inovador e diferenciado, com 
eficácia e sensorial agradável e compatível ao uso na pele oleosa. Além disso, o extrato de 
caju melhorou ainda mais o sensorial da formulação e mostrou eficácia pré clínica com, 
potencial antioxidante, e eficácia clínica no controle da oleosidade e melhoria das condições 
da pele oleosa.  

 

Palavras-chave: Caju, Cosméticos, Pele Oleosa, Fotoprotetor, Eficácia Clínica 



4 
 

ABSTRACT 
MERCURIO, D. G. Development and efficacy evaluation of photoprotective 

formulations for oily skin containing extract of Anacardium occidentale. 2012. 148f. 
Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
 

Oily skin has different characteristics and demands the use of cosmetic products that 
provide adequate and specific benefits to this skin type. In this context, the cashew extract 
(Anacardium occidentale), due to its rich composition, has properties that can provide 
benefits for oily skin care. The objective of this project was to develop stable photoprotective 
formulations containing glycolic extract of Anacardium occidentale, as well as to evaluate the 
clinical efficacy of these formulations for the improvement of oily skin conditions. For this 
purpose, the photoprotective formulations were developed with raw materials compatible with 
oily skin, which were submitted to preliminary tests of stability, and the most stable was 
selected to evaluate the sunscreen activity in vitro, sensory evaluation and assessment of 
clinical efficacy in terms of immediate (two and four hours after application) and long term 
effects (after 28 days of daily application of the formulations). It was also determined the 
spectrum of absorption of the cashew extract, antioxidant activity evaluation in vitro, and 
determination of polyphenols.  Before de efficacy evaluation, studies were conducted to 
characterize and classify skin types using dermatological score and advanced biophysical 
techniques and skin imaging analysis. Among the formulations developed, the one which 
contained “Sodium Polyacrylate (and) Dimethicone (and) Cyclopentasiloxane (and) 
Trideceth-6   (and) PEG/PPG 18/18 Dimethicone e Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer as emulsifiers and thickner agents and “Octyl Stearate” as an emollient and 
dispersing agent of the inorganic filter and "Silica" and  'Polymethyl Methacrylate " as 
sensory modifiers powders (F15), this formulation was added of 3.5%  of Glycolic extract of 
cashew (F15C) and was stable in preliminary tests of stability. In the evaluation of in vitro 
sunscreen activity, the formulation showed  FPS 50, Boost Factor classified as "Good" and 
critical wavelength above 370 nm. Cashew glycolic extract showed dose-dependent 
antioxidant activity. The characterization of the skin demonstrated that the group with oily 
skin showed higher transepidermal water loss, greater asperity and oiliness. Furthermore, 
computer analysis of images showed differences in the sebum, pores and comedones in the 
regions of the cheeks, chin and nose. In the sensory evaluation studies, the  formulation F15C 
showed better scores on parameters related with touch, oiliness, smoothness,  residual 
brightness, and showed higher purchase intent. No immediate effects were obtained in stratum 
corneum water content, transepidermal water loss and the parameters of microrelief. The 
formulation F15C presented retention of the sebum content compared with the formulation 
vehicle after two and four  hours of application of the formulation. In the long-term effects 
study, the formulation provided a reduction in the number of pores on the chin and did not 
increase the comedones and didn’t show significant changes in the parameters: stratum 
corneum water content, transepidermal water loss, parameters of the microrelief, sebum and 
counting active sebaceous glands. The formulation developed is presented as an innovative 
and efficient  product  with a pleasant sensory and compatible for use on oily skin. 
Furthermore, the cashew extract further improved the sensory properties of the formulation, 
showed antioxidant activity and  clinical efficacy in the oil control and improvement of skin 
conditions. 
 
Keywords: Cashew, cosmetics, oily skin, sunscreen, clinical efficacy 
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INTRODUÇÃO 
 

Além da função biológica e protetora, a pele saudável e com um bom aspecto é um 

fator essencial para o bem-estar e para um bom convívio social, sendo essa, alvo da aplicação 

de produtos cosméticos e tratamentos dermatológicos. No entanto, para a escolha do 

tratamento correto e seleção de matérias-primas adequadas para o desenvolvimento da 

formulação, cumpre salientar a importância da caracterização adequada do tipo de pele e do 

uso de produtos que sejam compatíveis com a biologia da pele, podendo assim, proporcionar 

o efeito esperado e evitar efeitos indesejáveis. 

Dentre os tipos de pele existentes, a pele oleosa, que é caracterizada como a que 

apresenta grande quantidade de sebo, principalmente na face, necessita de cuidados especiais. 

A pele oleosa apresenta sinais clínicos que causam desconforto aos pacientes, como brilho 

excessivo, poros aumentados e acne, que, além do desequilíbrio do manto hidrolipídico, esses 

fatores apresentam impacto negativo na qualidade de vida nos indivíduos com esse tipo de 

pele. Assim, a condição especial dessa pele dificulta o uso diário de alguns produtos 

cosméticos, como os fotoprotetores, os quais, na maioria das vezes, apresentam filtros 

orgânicos lipofílicos em sua composição. 

Considerando a importância do uso de fotoprotetores em todos os tipos de pele e 

idades, visando a prevenção de alterações cutâneas decorrentes do fotoenvelhecimento, o 

desenvolvimento de um fotoprotetor com alta proteção UVA/UVB para a  pele oleosa é um 

grande desafio e envolve a caracterização desse tipo de pele e escolha de ingredientes não 

comedogênicos. 

Uma vez que a tendência na área farmacêutica e cosmética é o desenvolvimento 

científico e tecnológico para o aproveitamento sustentável da biodiversidade brasileira, e que 

a inovação em insumos cosméticos é uma maneira efetiva de gerar valor agregado a estas 

matérias-primas oriundas do Brasil e gerar riquezas de maneira sustentável, os extratos 

vegetais vêm sendo cada vez mais utilizados em produtos cosméticos. 

Neste contexto, destaca-se para a aplicação em formulações para a pele oleosa, o  

extrato de caju (Anacardium occidentale) que, devido a sua composição de ácidos 

anacárdicos, flavonóides, taninos, aminoácidos e vitamina C possui potencial para ser 

empregado em formulações com finalidades fotoprotetoras e para controle da oleosidade da 

pele. Assim, para o desenvolvimento de formulações estáveis e com eficácia comprovada 

contendo extrato de caju, a Pesquisa Clínica, envolvendo desde a caracterização da pele até as 
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medidas instrumentais, por meio de equipamentos que envolvem alta tecnologia, é de 

fundamental importância para a obtenção de um produto efetivo às finalidades propostas.  

Cumpre destacar que as técnicas de biofísica e de análise de imagem da pele 

possibilitam a análise de alguns parâmetros tais como perda transepidérmica de água, 

conteúdo aquoso do extrato córneo, pH,  conteúdo lipídico da pele e microrrelevo cutâneo. 

Além disso, a obtenção de imagens com equipamentos que envolvem alta tecnologia, que 

permitem a avaliação visual de características cutâneas não perceptíveis macroscopicamente, 

representa uma ferramenta adicional de grande valia para estudos clínicos. 

Em síntese, o presente estudo adiciona importante contribuição na área em que se 

insere em relação à padronização de técnicas de biofísica e análise de imagem da pele para a 

caracterização da pele e a avaliação de produtos para a pele oleosa, bem como para o 

desenvolvimento de formulações fotoprotetoras estáveis e compatíveis com esse tipo de pele. 
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CONCLUSÃO  
 

Nas condições experimentais desse trabalho foi possível concluir que: 

O extrato glicólico de caju apresentou atividade antioxidante e conteúdo considerável 

de compostos polifenólicos, destacando-se como potencial ativo para uso em formulações 

cosméticas com finalidades anti radicais livres e protetoras.   

A formulação fotoprotetora desenvolvida, F15C, contendo “Poliacrilato de sódio, 

Dimeticone, Ciclopentasiloxano, Tridecete-6, PEG/PPG 18/18 Dimeticone” e “Crosspolimero 

de Acrilatos de Alquila” como agentes emulsificantes e espessantes e “estearato de octila” 

como emoliente e agente de dispersão do filtro físico, e “Silica” e “Polymethil Methacrylate” 

como pós modificador de sensorial apresentou-se estável frente aos testes preliminares de 

estabilidade. 

A formulação F15C, contendo extrato de caju, apresentou alta fotoproteção UVA e 

UVB e FPS 50, com comprimento de onda crítico acima de 370 nm e Classificação Boost 

considerada como Boa, atendendo às novas diretrizes internacionais. 

A pele oleosa foi caracterizada clinicamente como a que apresenta maior brilho e 

oleosidade bem como maior perda de água transepidérmica. Quando avaliada pelas técnicas 

de biofísica e análise de imagem da pele mostrou maior aspereza e maior oleosidade quando 

comparada aos demais tipos de pele. 

As técnicas computacionais de análise de imagem mostraram-se adequadas para 

avaliação criteriosa das características do tecido cutâneo e, assim, são de grande interesse para 

estudos clínicos de caracterização da pele e de eficácia de formulações cosméticas para a pele 

oleosa. 

As diferentes regiões da pele, nariz, queixo e região malar apresentaram características 

diferentes relacionadas à oleosidade e à quantidade de poros e comedões. A região malar 

apresentou maior quantidade de poros grandes, fator esse relacionado aos parâmetros do 

microrrelevo, rugosidade e aspereza. Além disso, nessa região, o excesso da produção de sebo 

se relaciona com a presença de poros, e não de comedões. A região do nariz apresentou maior 

conteúdo de sebo no infundíbulo e menor quantidade de glândulas sebáceas ativas, mostrando 

maior atividade de produção sebácea nessa região sendo que, dentre as regiões avaliadas, 

apresenta maior número de comedões. 

O extrato glicólico de caju proporcionou benefícios sensoriais à formulação 

fotoprotetora uma vez que a formulação acrescida desse extrato obteve melhores notas nos 
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parâmetros Sensação ao toque e Sensação ao Toque após 5 minutos da aplicação, oleosidade, 

resíduo de oleosidade, resíduo de brilho, suavidade e suavidade após cinco minutos e, ainda, 

intenção de compra, quando comparada a formulação veículo.  

Na avaliação dos efeitos imediatos das formulações objeto de estudo, não foram 

obtidos efeitos imediatos significativos no conteúdo aquoso do estrato córneo, perda de água 

transepidérmica e nos parâmetros do microrrelevo. Porém, a formulação acrescida do extrato 

de caju proporcionou retenção do conteúdo de sebo. 

Na avaliação dos efeitos das formulações a longo prazo, a formulação desenvolvida 

não apresentou alterações significativas nos parâmetros biofísicos e de análise de imagem: 

conteúdo aquoso do estrato córneo, perda transepidermica de água, parâmetros do 

microrrelevo, secreção sebácea, contagem de glândulas sebáceas ativas.  

A formulação fotoprotetora proposta, contendo o extrato de caju, mostrou-se adequada 

para o controle da oleosidade na pele oleosa com tendência a acne uma vez que causou 

retenção do conteúdo de sebo, comparada à formulação veículo após duas e quatro horas de 

aplicação da formulação, bem como proporcionou redução do número de poros no queixo e 

não causou  aumento de comedões no estudo em longo prazo.  

A caracterização da pele e a padronização das técnicas para a avaliação de sinais 

clínicos da pele oleosa foram fundamentais para fornecer subsídios para a obtenção de 

resultados conclusivos nos estudos clínicos de eficácia para esse tipo de pele. 

A formulação desenvolvida apresenta-se como um produto inovador e diferenciado, 

com eficácia e sensorial agradável e compatível ao uso na pele oleosa. Além disso, o extrato 

de caju melhorou ainda mais o sensorial da formulação e mostrou eficácia pré clínica, com 

potencial antioxidante e, eficácia clínica no controle da oleosidade e melhoria das condições 

da pele oleosa.  
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