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RESUMO 

 

FOSSA, M. M. S., Influência dos componentes da formulação cosmética nas 

propriedades biofísicas e estruturais da pele. 2016. 143f. Dissertação (Mestrado). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2016. 

 

A indústria cosmética tem se dedicado a desenvolver produtos com apelo 
antienvelhecimento no intuito de prevenir, retardar e amenizar rugas, englobando assim 
diversos benefícios para pele em um único produto. Dessa forma, é de fundamental 
importância avaliar a influência da associação de diferentes ativos cosméticos em uma 
mesma formulação no que se refere à eficácia da mesma. Nesse contexto, o presente 
estudo teve como objetivo desenvolver formulações cosméticas contendo oligossacarídeos 
da alfafa, polissacarídeos da mandioca e filtros solares, bem como a analisar a influência 
desses componentes no sensorial, textura e eficácia clínica de tais formulações após uma 
única aplicação (efeitos imediatos) e com o uso prolongado (efeitos em longo prazo). Para 
tal, formulações cosméticas, contendo ou não filtros solares e ativos objeto de estudo, 
isolados ou em associação, foram desenvolvidas e submetidas a estudo de estabilidade. As 
formulações estáveis foram analisadas quanto à textura, espalhabilidade e sensorial. Foram 
avaliados os efeitos imediatos das formulações com relação a hidratação, função barreira e 
microrrelevo da pele. Ademais, foi realizada a eficácia clínica das formulações após 45 dias 
de aplicação na hidratação, função barreira, controle da oleosidade, propriedades 
mecânicas e microrrelevo da pele. Além disso, foi avaliada a quantidade e largura de poros, 
padrão de coloração de manchas na pele, ecogeneicidade e espessura da derme. De 
acordo com os resultados as formulações desenvolvidas foram estáveis e a formulação que 
contendo filtros e ativos obteve melhores resultados em relação a textura, espalhabilidade e 
sensorial. No estudo de eficácia clínica, a formulação multifuncional contendo filtros solares 
e os ativos mostrou efeitos mais pronunciados na melhora da hidratação, microrrelevo e 
viscoelasticidade da pele. Com relação à influência dos componentes da formulação, a 
presença de filtros solares na formulação interferiu negativamente nos efeitos imediatos na 
hidratação e função barreira da pele e positivamente nos parâmetros relacionados ao 
microrrelevo cutâneo. Os oligossacarídeos de alfafa e polissacarídeos da mandioca 
mostraram influência positiva e sinergismo na melhora das propriedades mecânicas da pele. 
Em síntese, a formulação contendo a associação de ativos e filtros solares mostrou eficácia 
na melhora imediata e em longo prazo das condições gerais da pele envelhecida, além de 
possuir características sensoriais que atenderam às expectativas das voluntárias, mostrando 
a importância. Por fim, este estudo mostrou a importância do conhecimento dos 
componentes das formulações cosméticas e da combinação de substâncias ativas e filtros 
solares para a elaboração de protocolos de Pesquisa & Desenvolvimento para a obtenção 
de cosméticos multifuncionais eficazes. 

 

 

Palavras chave: Formulações cosméticas, eficácia clínica, oligossacarídeos de alfafa, 

polissacarídeos de mandioca, filtros solares. 
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Com o envelhecimento há uma perda da integridade estrutural na pele que ocorre 

devido à diminuição da renovação celular, da vascularização, do número de queratinócitos, 

fibroblastos, das fibras de colágeno e elastina, achatamento da junção dermoepidérmica, bem 

como uma redução da resposta imunológica, o que leva a alteração de funções tais como a 

proteção, absorção, termorregulação e percepção sensorial. Além disso, a exposição à fatores 

externos - umidade do ar, radiação ultravioleta, bem como fatores endógenos - hormônios, 

possivelmente altera o balanço estrato córneo/camada lipídica (KAMMEYER & LUITEN, 

2015;MACHADO et. al., 2010).  

Deste modo, a indústria cosmética tem se dedicado a desenvolver produtos com apelos 

antienvelhecimento com o intuito de prevenir, retardar e amenizar rugas, englobando assim 

diversos benefícios para pele em um único produto e com isto atendendo as atuais 

necessidades do consumidor (SILVA, et. al. 2013). No entanto, poucos estudos de eficácia 

clínica têm sido realizados no sentido de avaliar o verdadeiro benefício da associação de 

diferentes ativos cosméticos em apenas uma formulação. Apesar dos efeitos sinérgicos que 

podem ser obtidos com a associação de substâncias ativas, muitas combinações podem causar 

irritações na pele, entre outros riscos (GASPAR, et. al., 2008).  

Sendo assim, é pertinente considerar em investigações científicas se formulações 

dermocosméticas multifuncionais seriam mais seguram e eficazes em comparação às 

formulações clássicas e mais simples. 

Entre os ativos dermocosméticos utilizados com a finalidade de prevenção do 

envelhecimento e melhora das condições gerais da pele, podemos mencionar, por exemplo, os 

oligossacarídeos da alfafa e os polissacarídeos da mandioca. Isto porque os polissacarídeos da 

mandioca têm como proposta o efeito redutor de rugas imediato, e, o uso continuo de 

oligossacarídeos da alfafa tem potencial para atuar na renovação celular da pele em longo 

prazo (PAUFIQUE, 2013; RODRIGUES, et. al., 2015). 

O extrato de Alfafa (Medicago sativa) foi proposto para ter efeito semelhante ao 

Retinol (“retinol like”), pois, tem potencial para estimular a atividade celular que diminui 

durante o processo de envelhecimento, favorecendo a renovação da epiderme e regulando a 

diferenciação dos queratinócitos. Além disso, pode proteger e reparar a derme por meio da 

estimulação da síntese de Colágeno I e reduzir a atividade das metaloproteinases responsáveis 

pela destruição das fibras de elastina. Consequentemente, a pele é revitalizada, a função 

barreira da pele é restaurada e as rugas são atenuadas (SILAB, 2011).   
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 Já o açúcar biopolimerizado da mandioca (Manihot esculenta) faz parte de uma nova 

geração de ativos tensores, considerando o potencial deste para a obtenção de efeito tensor 

imediato. Esse produto foi desenvolvido com características funcionais que lhe conferem 

maior resistência e coesão, permitindo um efeito tensor significativamente rápido, produzido 

em apenas 30 minutos e com duração de até 4 horas após a aplicação (WESTER et. al.2011; 

SILAB, 2006). 

Ademais, no desenvolvimento de formulações cosméticas multifuncionais de uso 

diário é indispensável a utilização de filtros solares em suas composições para a proteção da 

pele contra os danos causados pela radiação solar. Assim, a escolha dos filtros solares é um 

passo muito importante para a obtenção de formulações com alto fator de proteção solar 

(FPS) e sensorial agradável (CLARES, et. al., 2011). 

No entanto, para a comprovação dos potenciais efeitos citados acima é necessário a 

realização de estudos clínicos de eficácia, nas reais condições de uso. Os métodos in vivo não 

invasivos incluem as técnicas de biofísica e análise de imagem da pele, as quais utilizam 

vários equipamentos com diferentes princípios físicos e/ou físico-químicos que facilitam a 

interpretação dos resultados de como determinado produto cosmético pode atuar na pele 

(MERCÚRIO et. al., 2013). Assim é possível avaliar parâmetros relacionados ao conteúdo 

aquoso do estrato córneo, perda de água transepidérmica, o microrrelevo e propriedades 

mecânicas (visco-elasticidade e anisotropia) da pele, dentre outros, utilizando os 

equipamentos como Tewameter
®
, Corneometer

®
, Cutometer

®
, Sebumeter

®
, Colorimeter

®
, 

Visioscan
®
 (MERCÚRIO et. al., 2013; MAIA CAMPOS et. al., 2012).  

Além disso, podemos destacar os equipamentos que envolvem tecnologia de 

vanguarda, que são as técnicas de análise de imagem para a avaliação da pele humana, como 

o ultrassom de 20 mHz (Dermacan
®
, Cortex, Hadsund, Dinamarca) e o sistema de fotografias 

digitais de alta resolução com luz UV (VisifaceQuick
®
, Courage-Khazaka, Köln, Alemanha). 

Estes permitem ao usuário a visualização das alterações cutâneas, melhorando a frequência de 

uso dos produtos (JASAITIENE et al., 2011).  

Além da comprovação da eficácia clínica, é de suma importância para o bem-estar do 

consumidor e para a continuidade do tratamento dermocosmético que a formulação tenha 

sensorial agradável e boa espalhabilidade. Para isso, ensaios de textura e espalhabilidade 

utilizando o aparelho Texturômetro TA.XT plus são fundamentais para a avaliação da 

consistência e espalhabilidade das formulações, permitindo assim analisar a influência dos 

componentes nas propriedades mecânicas das formulações. Ademais, é possível comparar 
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estes resultados com análises sensoriais, para o desenvolvimento de formulações com 

sensorial diferenciado (TAI et. al., 2014). 

Por fim, considerando que nos últimos anos a indústria cosmética cresceu em um 

ritmo acelerado, uma vez que as formulações elaboradas a base de umectantes, óleos 

emolientes, surfactantes e álcoois graxos etoxilados, hoje estão cada vez mais complexas, 

contendo diversos componentes para a melhora das características gerais da pele, o presente 

trabalho agrega importante contribuição na pesquisa, desenvolvimento e avaliação da eficácia 

clínica de cosméticos. 
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8. CONCLUSÃO 
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Nas condições experimentais deste estudo, foi possível concluir que: 

As formulações desenvolvidas apresentaram comportamento reológico do tipo 

pseudoplastico e os reogramas não mostraram alterações durante o estudo de estabilidade 

sendo, portanto, consideradas estáveis.  

Na avaliação do perfil de textura, a presença das substâncias ativas e dos filtros solares 

na formulação multifuncional desenvolvida proporcionou melhora dos parâmetros 

relacionados às propriedades físico mecânicas desta, tais como consistência, coesividade e 

espalhabilidade. 

Os resultados da análise sensorial foram coerentes com os dados obtidos na análise de 

textura uma vez que, a formulação F3, que foi melhor avaliada no painel sensorial também 

obteve melhor textura em função da menor consistência e melhor espalhabilidade. 

No estudo dos efeitos clínicos imediatos, a formulação multifuncional desenvolvida 

mostrou melhora mais pronunciada no microrrelevo da pele quando comparada com a 

formulação comercial e ambas as formulações hidrataram a pele após 2 horas de aplicação. 

Além disso, a formulação desenvolvida mostrou melhor desempenho na análise sensorial.  

A presença de filtros solares influenciou negativamente na hidratação imediata e a 

perda transepidérmica de água e positivamente na melhora dos parâmetros relacionados ao 

microrrelevo da pele. Além disso, a formulação multifuncional, na terceira avaliação dos 

efeitos imediatos, melhorou significativamente a hidratação, a função barreira da pele e o 

microrrelevo cutâneo, melhora esta que não foi observada após a aplicação da formulação 

veículo.  

Na avaliação da eficácia clínica em longo prazo, a formulação F2V, que continha 

oligossacarídeos de alfafa, melhorou significativamente a hidratação e o microrrelvo cutâneo, 

enquanto que a formulação que continha a associação de polissacarídeos de mandioca e 

oligossacaríeos da alfafa melhorou as propriedades mecânicas da pele. 

A aplicação da correlação das técnicas empregadas neste estudo foi fundamental na 

definição e obtenção de uma formulação multifuncional estável, com sensorial adequado e 

eficácia clínica comprovada para a melhora das condições da pele envelhecida.  
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