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RESUMO 



Nóbrega, A.T. Desenvolvimento e avaliação da eficácia clínica de formulações 

cosméticas contendo extrato de camomila ou seus componentes isolados. 2010. 191 

p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

Os extratos vegetais, em função de sua rica composição e propriedades 

medicinais têm tido grande interesse na área cosmética. Contudo, muitas vezes, o 

grande número de componentes químicos pode causar instabilidade às formulações, 

assim, a indústria cosmética também utiliza seus principais componentes isolados. 

Dentre esses extratos podemos destacar o de camomila, o qual vem sendo comumente 

utilizado em cosméticos. Este possui uma rica composição de flavonóides, terpenos, 

polissacarídeos, dentre outros, o que lhe confere propriedades anti-inflamatória, 

antioxidante e emoliente, as quais foram bastante estudadas quanto às suas aplicações 

farmacológicas em geral, porém pouco estudadas quanto a sua aplicação tópica. O 

objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de formulações cosméticas estáveis 

contendo extrato glicólico de camomila (Matricaria chamomilla L.), ou os seus 

componentes isolados, alfa-bisabolol e apigenina, bem como a avaliação da eficácia 

clínica destas formulações na hidratação e proteção da pele. Visando avaliar potencial 

antioxidante in vitro do extrato de camomila e do seu componente isolado, apigenina, 

foram realizados estudos de quimioluminescência. Foram desenvolvidas cinco 

formulações à base de blend autoemulsificante, de copolímero de ácido sulfônico 

acriloildimetiltaurato e vinilpirrolidona (ASAV), blend autoemulsificante de polímero 

de celulose, copolímero de ASAV e polímero de poliacrilamida. Estas formulações 

foram acrescidas ou não (veículo) de 0,5% de alfa-bisabolol e de 5% de extrato de 

camomila. Realizou-se estudos  preliminares de estabilidade e estudos de estabilidade 

física por determinação do comportamento reológico, bem como uma análise sensorial. 

A formulação composta copolímero ASAV apresentou melhor estabilidade e melhor 

sensorial e, assim, foi utilizada como veículo na avaliação da eficácia clínica a curto 

(efeitos imediatos) e longo prazo. Para a avaliação dos efeitos imediatos, analisou-se a 

hidratação, a perda transepidérmica de água, as propriedades viscoelásticas e o 

microrelevo da pele da região interna dos antebraços e da face, antes e após 2 horas da 

aplicação das formulações: veículo (F1), veículo + alfa-bisabolol (F2), veículo + extrato 

de camomila (F3) e veículo + apigenina (F4). Para analisar os efeitos a longo prazo, as 

voluntárias aplicaram as formulações duas vezes ao dia nos antebraços e na face sendo 



que, após 15 e 30 dias de aplicação, foram realizadas medidas dos parâmetros acima 

mencionados e das propriedades mecânicas da pele por determinação de suas 

características anisotrópicas. Os resultados mostraram que o extrato de camomila possui 

potencial antioxidante e que as formulações estudadas apresentaram efeitos hidratantes 

no estudo a curto prazo, porém somente as que continham extrato de camomila 

proporciono tal efeitos no estudo a longo prazo. Finalizando, de acordo com os 

resultados obtidos, pôde-se concluir que a formulação contendo extrato de camomila foi 

estável e apresentou propriedade hidratante, efeito esse evidenciado na avaliação da 

percepção da eficácia da referida formulação. Assim, o extrato de camomila pode ser 

sugerido para a aplicação em produtos cosméticos, visando à obtenção de efeito 

hidratante pronunciado e manutenção do equilíbrio fisiológico da pele. 

 

 

Palavras-chave: Matricaria chamomilla L., alfa-bisabolol, apigenina, estabilidade, 

reologia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



O desenvolvimento de produtos cosméticos requer uma seleção cuidadosa das 

matérias-primas que fazem parte das formulações, e um controle de qualidade rigoroso 

dos produtos, principalmente em relação a substâncias que vêm sendo utilizadas como 

aditivos específicos.  

Os extratos vegetais, em função de sua rica composição e propriedades 

medicinais têm tido grande interesse na área cosmética. Contudo, muitas vezes, o 

grande número de componentes químicos pode causar instabilidade às formulações, 

assim, a indústria cosmética também utiliza seus principais componentes isolados.  

Dentre esses extratos podemos destacar o de camomila, o qual vem sendo 

comumente utilizado em cosméticos. Este possui uma rica composição de flavonóides, 

terpenos, polissacarídeos, dentre outros, o que lhe confere propriedades anti-

inflamatória, antioxidante e emoliente. O extrato de camomila possui propriedades 

terapêuticas reconhecidas e bem estudadas quanto às suas aplicações farmacológicas em 

geral, porém pouco estudadas quanto a sua aplicação tópica.  

Embora haja trabalhos relatados na literatura referentes ao uso tópico do extrato 

de camomila, ainda faltam estudos completos referentes ao desenvolvimento e avaliação 

de eficácia de produtos cosméticos acrescidos do referido extrato. 

Na Pesquisa & Desenvolvimento de produtos de cosméticos, a realização de 

estudos de estabilidade contendo extratos vegetais é imprescindível, uma vez que a 

maioria das matérias-primas de origem vegetal, em função da mistura de vários 

componentes, pode causar instabilidade à formulação em que são acrescidos.  

Ademais, estudos de estabilidade e de avaliação da eficácia clínica, por métodos 

não-invasivos, que contribuam significativamente na obtenção de produtos estáveis e 

com resultados na melhoria das condições gerais da pele, são de fundamental 

importância para a comprovação dos benefícios clínicos do extrato de camomila em 

formulações cosméticas. 

Assim, os resultados desta pesquisa, a qual envolve a realização de estudos de 

desenvolvimento e eficácia clínica, visam contribuir para o melhor entendimento da 

aplicação de formulações cosméticas contendo extrato de camomila e de seus 

componentes isolados na melhoria das condições da pele. Com este intuito foram 

desenvolvidas formulações cosméticas à base de extrato de camomila, bem como, de 

seus componentes isolados, alfa-bisabolol e apigenina, os quais também possuem 

aplicação tópica. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 



Nas condições experimentais deste trabalho, foi possível concluir que: 

 

- Na avaliação da atividade antioxidante in vitro do extrato de camomila e da 

apigenina verificou-se que o extrato demonstrou ter um potencial efeito 

antioxidante sendo este diferente do seu componente isolado, apigenina, o qual 

não apresentou efeito adequado neste parâmetro. 

 

- Nos testes preliminares de estabilidade as formulações desenvolvidas foram 

consideradas estáveis, uma vez que, não sofreram alteração de cor, odor, 

consistência e separação de fases.  

 

- Na análise sensorial, todas as formulações desenvolvidas foram avaliadas pelas 

voluntárias, não demonstrando grandes diferenças entre elas nos parâmetros 

investigados, sendo, portanto, submetidas ao estudo reológico proposto. 

 

- Dentre as 15 formulações desenvolvidas, as formulações a base de copolímero 

de ácido sulfônico acriloildimetiltaurato e vinilpirrolidona (AV), acrescidas dos 

ativos, alfa-bisabolol (AB) e extrato de camomila (AC), foram consideradas 

mais estáveis no estudo do comportamento reológico, pois apresentaram 

menores oscilações na viscosidade, índices de consistência e de fluxo, ou seja, 

características reológicas mais constantes de acordo com seu perfil reológico. 

 

- No estudo de eficácia clínica da hidratação da pele, após uma única aplicação 

das formulações nos antebraços (efeito imediato), as formulações contendo 

extrato de camomila e alfa-bisabolol, proporcionaram um aumento significativo 

no conteúdo aquoso do estrato córneo após 2 horas da aplicação, quando 

comparados aos valores basais. Quando estas formulações foram aplicadas na 

face, apenas a formulação contendo extrato de camomila proporcionou esse 

efeito. 

 

- No experimento de avaliação de eficácia a longo prazo, onde foram avaliadas as 

formulações contendo extrato de camomila (F3) e apigenina (F4), houve um 

aumento significativo da hidratação da pele dos antebraços e da face, após 30 

dias da aplicação da formulação contendo extrato de camomila. 



 

- Em relação a função barreira da pele as formulações estudadas reduziram a 

perda transepidérmica de água após 2 horas da aplicação, porém este efeito não 

foi estatisticamente significativo. A longo prazo, não foi observada nenhuma 

alteração no decorrer do estudo. 

 

- As propriedades viscoelásticas e o microrelevo da pele, não foram alterados 

significativamente em ambos os estudos, ou seja, na avaliação dos efeitos 

imediatos e a longo prazo. 

 

- Na avaliação da percepção da eficácia, as voluntárias relataram melhora na 

hidratação após a aplicação das formulações objeto de estudo após um período 

de 30 dias.  

 

- De acordo com os resultados obtidos nos estudos clínicos pode-se sugerir o 

emprego do extrato de camomila em formulações cosméticas para os cuidados 

da pele, visando à obtenção de efeitos hidratantes pronunciados para a 

manutenção do equilíbrio fisiológico da pele. 
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