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RESUMO
FOSSA SHIRATA, M. M., Desenvolvimento e eficácia clínica de formulações dermocosméticas
contendo tetraisopalmitato de ascorbila e peptídeos para a pele jovem fotoenvelhecida. 2019.133
f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

O envelhecimento da pele pode ser causado por mecanismos intrínsecos e extrínsecos, sendo a
radiação solar a principal causa do envelhecimento extrínseco e este está intimamente
relacionado com o nível de exposição solar. Dessa forma, é necessário o conhecimento acerca
das alterações cutâneas presentes na pele jovem, visando o desenvolvimento de formulações
cosméticas fotoprotetoras mais eficazes, contendo substâncias ativas inovadoras para prevenir
e atenuar tais alterações, uma vez que elas podem impactar na saúde da pele e auto estima da
população. Além disso, durante o desenvolvimento das formulações, avaliações das
propriedades físico-mecânicas e sensoriais são muito importantes no intuído de obter
formulações com sensorial adequado as expectativas do público alvo, garantindo a adesão ao
uso contínuo. Como etapa final, a avaliação da eficácia clínica por meio de técnicas de biofísica
e análise de imagem é fundamental para assegurar que as formulações desenvolvidas serão de
fato eficazes de acordo com os objetivos propostos. Nesse contexto, o presente estudo teve
como objetivo desenvolver e avaliar a eficácia clínica de formulações dermocosméticas
contendo tetraisopalmitato de ascorbila, peptídeos de arroz e filtros solares para a pele jovem
fotoenvelhecida. Inicialmente, quarenta e quatro participantes do sexo feminino foram
selecionadas e divididas em dois grupos de acordo com a idade (18-35, grupo 1 e 40-60 anos,
grupo 2) que apresentaram alterações cutâneas decorrentes do fotoenvelhecimento. As
características hidrolipídicas, morfológicas e estruturais da pele foram avaliadas utilizando
técnicas biofísicas e de imagem da pele. Em seguida, foram desenvolvidas formulações
dermocosméticas para uso diurno e noturno, contendo ou não tetraisopalmitato de ascorbila,
peptídeos de arroz e filtros UV, que foram analisados quanto à estabilidade física, propriedades
físico-mecânicas e sensoriais. Para avaliação clínica, foram selecionadas 60 participantes do
sexo feminino, com idades entre 20 e 30 anos, fototipos II e III, que apresentavam alterações
relacionadas ao fotoenvelhecimento, que não possuíam hábitos diários de fotoproteção. e
divididas em 4 grupos que aplicaram as formulações contendo os filtros UV durante o dia e as
formulações que continham ou não as substâncias ativas em combinação ou separadamente sem
filtros UV à noite, por 90 dias. No tempo basal, 45 e 90 dias, os parâmetros hidrolipídicos,
estruturais e morfológicos da pele foram avaliados por equipamentos de biofísica e análise de
imagem. Os resultados obtidos na avaliação da pele mostraram que os primeiros sinais de
fotoenvelhecimento estão relacionados a alterações no padrão de pigmentação, presença de
poros dilatados e redução da ecogenicidade da derme. As formulações desenvolvidas foram
estáveis nos testes preliminares de estabilidade, além de apresentarem adequado desempenho
físico-mecânico e propriedades sensoriais para a proposta de estudo. Os resultados
demonstraram que as formulações desenvolvidas foram eficazes para melhorar a hidratação e
ecogenicidade, assim como as substâncias ativas proporcionaram melhora significativa no
padrão de pigmentação e na renovação celular da epiderme. Em síntese, o presente estudo
mostrou a importância do conhecimento das alterações resultantes do fotoenvelhecimento em
jovens brasileiras para o desenvolvimento de formulações mais específicas e com eficácia
clínica comprovada na prevenção e atenuação de tais alterações.

Palavras chave: Fotoenvelhecimento, Formulações
Tetraisopalmitato de ascorbila, peptídeos de arroz
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ABSTRACT
FOSSA SHIRATA, M. M., Development and clinical efficacy of dermocosmetic
formulations containing ascorbyl tetraisopalmitate and rice peptides to photoaged young
skin. 2019. 133f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
Skin aging can be caused by intrinsic and extrinsic mechanisms, with solar radiation being the
main cause of extrinsic aging and this is closely related to the level of sun exposure. Thus, it is
necessary to know about skin changes present in young skin, aiming at the development of
more effective photoprotective cosmetic formulations, containing innovative active substances
to prevent and attenuate such changes, since they can impact on skin health and self esteem of
the population. In addition, during the development of formulations, evaluations of physicomechanical and sensory properties are very important in order to obtain formulations with
adequate sensory expectations of the target audience, ensuring adherence to continuous use. As
a final step, evaluation of clinical efficacy using biophysical techniques and image analysis is
fundamental to ensure that the formulations developed will indeed be effective in accordance
with the proposed objectives. In this context, the present study aimed to develop and evaluate
the clinical efficacy of dermocosmetic formulations containing ascorbyl tetraisopalmitate, rice
peptides, and sunscreens for young photoaged skin. Initially, forty-four female participants
were selected and divided into two groups according to age, (18-35, group 1 and 40-60 years,
group 2) that presented cutaneous alterations resulted from photoaging. The hydrolipidic,
morphological and structural characteristics of the skin were evaluated using biophysical and
skin imaging techniques. Then, dermocosmetic formulations were developed for day and night
use, containing or not (vehicle) ascorbyl tetraisopalmitate, rice peptides and UV filters, which
were analyzed for physical stability, physical-mechanical and sensory properties. For clinical
evaluation, 60 female participants, aged 20 to 30 years old, phototypes II and III, who presented
alterations related to photoaging and who did not have daily photoprotection habits were
selected. and divided into 4 groups that applied the formulations containing the UV filters
during the day, and the formulations containing or not the active substances in combination or
separately without UV filters at night, for 90 days. At baseline time, 45, and 90 days the
hydrolipidic, structural and morphological parameters of the skin were evaluated by biophysics
and image analysis. The results obtained in the skin evaluation showed that the first signs of
photoaging are related to changes in pigmentation pattern, presence of large pores and reduction
of dermis echogenicity. The formulations developed were stable in the preliminary stability
tests, besides having adequate physical-mechanical and sensorial properties for the study
propose. The results demonstrated that the formulations developed were effective in improving
hydration and echogenicity, as well as the active substances provided significant improvement
in the pigmentation pattern and the cell renewal of the epidermis. In summary, the present study
showed the importance of knowledge of the alterations resulting from photoaging in Brazillian
young women to the development of more specific formulations and with proven clinical
efficacy for prevention and attenuation of such alterations.
Keywords: Photoaging, Cosmetic formulations, Clinical efficacy, Ascorbyl Tetraisopalmitate,
rice peptides.
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1. INTRODUÇÃO
A pele pode sofrer 2 tipos de processos de envelhecimento, são eles o envelhecimento
intrínseco e o envelhecimento extrínseco.
O envelhecimento intrínseco está intimamente relacionado ao envelhecimento
cronológico. Há uma perda de integridade estrutural na pele que ocorre devido à diminuição
da renovação celular, vascularização, número de queratinócitos, fibroblastos, fibras de
colágeno e elastina, além do achatamento da junção dermoepidérmica (JDE) e redução da
resposta imune, que finalmente leva a mudanças funcionais na proteção, absorção,
termorregulação e percepção sensorial (TOBIN, 2017).
O envelhecimento extrínseco está relacionado a fatores ambientais e de estilo de vida,
como exposição ao sol, tabagismo, poluição, estresse, falta de sono, má nutrição, entre outros.
Esses fatores aumentam as espécies reativas de oxigênio (EROs) na pele, e associados ao
envelhecimento intrínseco, podem agravar as mudanças na pele, podendo levar ao
envelhecimento precoce (BAUMANN, 2008, LONGO et al., 2011).
A principal causa do envelhecimento extrínseco é a exposição aos raios ultravioleta
(UV), uma vez que 80 a 90% do envelhecimento da pele é decorrente dos efeitos deletérios da
luz solar (FLAMENT et al., 2015).
Considerando assim que a intensidade do fotoenvelhecimento está intimamente
relacionada ao grau de exposição aos raios UV, a pele jovem já pode apresentar alterações
decorrentes do mesmo, o que pode impactar a autoestima e a qualidade de vida (BAUMANN,
2008).
De acordo com Hillebrand (2001), os primeiros sinais do fotoenvelhecimento em
japonesas ocorreram aos 20 anos e o aparecimento de rugas finas aos 30 anos de idade. Em
outro estudo, Flament e colaboradores (2015) mostraram que todos os sinais faciais das
mulheres asiáticas estudadas apresentavam origem relacionada ao sol. Além disso, em um
estudo com participantes caucasianos no sul da França, Flament e colaboradores (2013)
observaram que mulheres com pele fotoenvelhecida tinham aparência de idade superior em
comparação a mulheres da mesma idade que se protegiam do sol.
Considerando que o Brasil é um país com alta incidência de raios UV e que não há
estudos que avaliem as características morfológicas e estruturais da pele jovem brasileira
fotoenvelhecida, é de suma importância avaliar quais são as primeiras alterações decorrentes
do fotoenvelhecimento e os níveis em que eles se encontram, demonstrando assim a
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importância do uso diário de formulações fotoprotetoras contendo substâncias ativas para a
prevenção e atenuação dessas alterações.
A partir do conhecimento sobre tais alterações, torna-se possível o desenvolvimento de
formulações cosméticas fotoprotetoras, contendo substâncias ativas que previnam e atenuem
as alterações analisadas na pele. Além disso, possibilita o desenvolvimento de formulações
cosméticas que sejam compatíveis com as características que a pele jovem brasileira possui
(MELO; MAIA CAMPOS, 2018).
Uma das substâncias ativas antioxidantes mais utilizados na área cosmética é o ácido
ascórbico uma vez que atua na diminuição de espécies reativas de oxigênio na pele, também é
um cofator necessário para a atividade enzimática da prolil hidroxilase, indutores da produção
de colágeno e elastina, além da inibição da metaloproteinase I. Além disso, o mesmo é
amplamente utilizado como agente despigmentante devido ao efeito inibitório da tirosinase no
processo de produção da melanina (ALMEIDA, et al., 2010; CAPITANI, et al., 2012).
Para que haja aumento da sua estabilidade em formulações cosméticas e aumento da
penetração cutânea, foram desenvolvidos alguns tipos de derivados, sendo um deles o derivado
lipossolúvel Tetraisopalmitato de ascorbila (MAIA CAMPOS et al., 2008).
Os peptídeos extraídos do arroz também apresentam potencial na melhora das
condições da pele fotoenvelhecida, uma vez que eles podem estimular a síntese de colágeno III
e VII além de terem efeito antioxidante e protetor, reduzindo o número de espécies reativas de
oxigênio na pele (EROs) (GOROUHI; MAIBACH, 2009; HATANAKA et al., 2015).
Nesse contexto, para o desenvolvimento de formulações dermocosméticas inovadoras,
é fundamental o protocolo de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, que envolve desde a
definição da formulação, seleção de matérias primas e substâncias ativas, testes preliminares
de estabilidade, analises das propriedades físico-mecânicas e sensoriais, até estudos de eficácia
clínica para a comprovação científica dos benefícios propostos (MAIA CAMPOS, et al., 2012).
Para a avaliação das características do fotoenvelhecimento da pele, bem como para a
comprovação da eficácia clínica das formulações cosméticas desenvolvidas, as técnicas
biofísicas e de imagem, não invasivas são amplamente utilizadas, uma vez que são métodos in
vivo inovadores, que permitem a análise objetiva de uma grande variedade de fatores
relacionados à pele, além da correlação dessas técnicas, garantindo uma ampla visão destas
características (MERCÚRIO; MAIA CAMPOS, 2013; DELSIN et al., 2015).
Dessa forma, é possível avaliar parâmetros relacionados à hidratação da pele, perda
transepidérmica de água, propriedades mecânicas da pele, cor e homogeneidade da pele e
conteúdo de sebo, utilizando os equipamentos Corneometer®, Tewameter®, Cutometer®,
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Colorimeter® Sebumeter® respectivamente (MAIA CAMPOS et al., 2012; FOSSA
SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2017).
Em relação à avaliação por análise de imagem, equipamentos como o sistema
fotográfico digital de alta resolução com luz ultravioleta Visioface Quick®, o Visioscan VC98,
além do ultrassom de 20mHz Dermascan®. Tais equipamentos permitem a avaliação das
características visuais da superfície e microrrelevo da pele e também relacionadas a espessura
e ecogenicidade da derme. (MAIA CAMPOS et al., 2015; MELO; MAIA CAMPOS, 2018).
Além disso, o Microscópio Confocal de Refletância a Laser (MCR) Vivascope® 1500
é um dispositivo que permite a realização de análises não invasivas com uma resolução quase
histológica que permite imagens seriais do mesmo local, permitindo a avaliação das estruturas
da pele (WURM et al., 2012; MERCÚRIO et al., 2016).
Assim, como demonstrado em estudos anteriores pelo nosso grupo usando MCR, foi
possível avaliar diferenças quantitativas e qualitativas na estrutura e morfologia da pele,
comparando diferentes populações, ressaltando assim a importância desta técnica para a
avaliação das características da pele (MERCÚRIO et al., 2016).
Em síntese o presente trabalho contribui para o avanço do conhecimento das alterações
cutâneas do fotoenvelhecimento na pele jovem por meio da avaliação por técnicas avançadas
de biofísica e imagem da pele, as quais possibilitam o desenvolvimento de formulações
cosméticas mais efetivas para a proteção e atenuação das alterações observadas, bem como a
comprovação de seus benefícios por estudos clínicos.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1

Pele
A pele é o maior órgão do corpo, cobrindo uma área de aproximadamente 1,7 m2 e pesa

cerca de 15% do peso corporal total. Ela nos protege contra o ambiente externo. A espessura,
pigmentação e distribuição dos apêndices da pele variam em diferentes partes do corpo,
dependendo da função e das necessidades da área (ZAIDI; LANIGAN, 2010).
Contribui para a imunidade inata, termorregulação através da vasodilatação e
vasoconstrição dos dois plexos vasculares cutâneos, superficial e profundo, por meio de um
rico suprimento de terminações nervosas que tem importância para a percepção sensorial e para
a síntese de vitaminas, como a vitamina D (MUKHERJEE et al., 2006).
A pele é dividida em três camadas: epiderme, derme e tecido subcutâneo (PROKSCH
et al., 2008).
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Figura 1. Camadas e estruturas que compõe a epiderme

Fonte: https://www.todamateria.com.br/epiderme/

A epiderme consiste em muitas células, cerca de 95% são queratinócitos e as outras
células proeminentes são melanócitos, células de Langerhans e células de Merkels. A epiderme
não tem vasos sanguíneos; obtém seus nutrientes do sangue vasos da derme difundindo-se
através da junção dermo-epidérmica (ZAIDI; LANIGAN, 2010).

A epiderme é dividida em quatro camadas principais: estratos basal, espinhoso,
granuloso e córneo (LAI-CHEONG; MCGRATH, 2009).
A camada basal é a primeira camada da epiderme e essa camada está em contato com a
primeira camada da derme. É na camada basal que se encontra a maior concentração de células
mitoticamente ativas na epiderme que dão origem às células das camadas seguintes
(KOLARSICK et al., 2011).
Ainda, na camada basal são encontrados grande parte dos melanócitos. Essas células
dendríticas são responsáveis pela síntese de pigmento melanina na pele e transferência dos
produtos (melanossomas) nas camadas mais superficiais da epiderme para os queratinócitos
(KOLARSICK et al., 2011).
A coloração da pele é determinada pela quantidade, tipo, tamanho dos melanócitos, bem
como a distribuição de partículas citoplasmáticas pigmentadas na pele. Outro fator que interfere
na melanogênese, bem como na transferência dos melanossomas é a exposição a luz
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ultravioleta, uma vez que a melanina é responsável pela proteção natural à essa radiação (LAICHEONG; MCGRATH, 2009).
A segunda camada é denominada camada espinhosa. É composta por uma variedade de
células que diferem forma, estrutura e propriedades subcelulares dependendo sua localização.
Os espaços intercelulares entre células desta camada são preenchidos por abundantes
desmossomas que promovem o acoplamento mecânico entre as células da epiderme e confere
resistência às tensões físicas (VENUS et al., 2011).
A camada granulosa é a terceira camada. Esta camada é composta por células achatadas
que contêm abundantes grânulos de querato-hialina no citoplasma. Estas células são
responsáveis pela síntese e modificação de proteínas envolvidas na queratinização. Nesse ponto
inicia-se a dissolução celular das organelas preparando esta camada para o processo de
diferenciação, tornando-se assim, células cornificadas (LAI-CHEONG; MCGRATH, 2009).
Tais células dão origem a última camada da epiderme, o estrato córneo. Os corneócitos,
ricos em proteínas e com baixo conteúdo lipídico, são circundados por uma matriz lipídica
extracelular contínua. As células córneas grandes, planas e de formato poliédrico perdem seus
núcleos durante a diferenciação terminal e, tecnicamente, são consideradas células mortas. Esta
camada confere proteção mecânica para a epiderme subjacente e barreira protetora para evitar
a perda de água e invasão por substâncias estranhas (MCGRATH et al., 2010).
A interface entre a camada basal e a derme se dá pela junção dermoepidérmica por uma
zona de membrana basal porosa que permite a troca de células e fluidos, mantém as duas
camadas unidas e serve de suporte para a epiderme. Esta junção é basicamente composta dos
queratinócitos basais e em menor proporção dos fibroblastos da camada dérmica
(KOLARSICK et al., 2011).
A derme é a camada de estruturação da pele, consiste em fibras de colágeno e elastina,
substância fundamental (glicosaminoglicanos), fibroblastos, dendrócitos dérmicos (células
dendríticas com provável função imunológica), mastócitos, histiócitos, vasos sanguíneos,
nervos e linfáticos (ZAIDI; LANIGAN, 2010).
Essa camada é subdividida em mais 2 camadas: derme papilar, que está em contato
com a zona de membrana basal e tem rico suprimento de vasos sanguíneos e terminações
nervosas sensoriais; derme reticular, a principal camada da derme que está em contato com o
tecido subcutâneo. Ela é formada por componentes intersticiais (fibras de colágeno, tecido
elástico e substância fundamental) e celulares (fibroblastos, mastócitos, células plasmáticas,
células dendríticas dérmicas e histiocitárias). O principal constituinte da derme é o colágeno,
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sendo o colágeno tipo I o mais predominante (VENUS et al., 2011; LAI-CHEONG;
MCGRATH, 2009).
Figura 2. Imagem ilustrativa da derme, demonstrando as fibras predominantes na camada, além das demais
células que constituem a camada.

Fonte: http://www.biowiki.com.br/doku.php?id=derme

O tecido subcutâneo é a camada mais interna da pele e é composto de lipócitos. Os
lipócitos estão dispostos em lóbulos de gordura, que são separados um do outro por septos
fibrosos. Feixes de fibras que se originam a partir da derme para o tecido subcutâneo reforçam
a ligação entre estes dois compartimentos. Em indivíduos não obesos, cerca de 80% de toda a
gordura corporal está localizado dentro do tecido subcutâneo (LAI-CHEONG; MCGRATH,
2009).

2.2

Envelhecimento cutâneo
O envelhecimento cutâneo é caracterizado por alterações intrínsecas e processos

extrínsecos. Envelhecimento intrínseco ou cronológico é geneticamente determinado e é
inevitável processo na pele. Está assim intimamente relacionado a alterações hormonais e ao
DNA de cada indivíduo (KHAVKIN; ELLIS, 2011).
Histologicamente, a epiderme fica mais fina com achatamento da junção dérmicoepidérmica. A perda de área superficial da interface dérmico-epidérmica contribui para o
aumento da fragilidade da pele e transferência reduzida de nutrientes entre a derme e epiderme.
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A renovação de células epidérmicas diminui, o que pode explicar uma cicatrização mais lenta
da ferida e descamação menos eficaz (MUKHERJEE et al., 2006; KHAVKIN; ELLIS, 2011).
A derme torna-se atrófica com um número reduzido de fibroblastos e há uma
diminuição na quantidade subdérmica de tecido adiposo. O número e diâmetro de feixes de
fibras de colágeno diminuem com a idade e a proporção de colágeno tipo III para colágeno tipo
I aumenta (KHAVKIN; ELLIS, 2011).
Clinicamente, a pele intrinsecamente envelhecida é atrófica, o que pode resultar em
perda de elasticidade e, com isso, aparecimento de rugas finas, bem como a diminuição da
hidratação pela redução do aporte nutricional (TOBIN, 2017).
O envelhecimento extrínseco é causado por fatores ambientais tais como a radiação
solar, a fumaça do cigarro e outros fatores de poluição e alimentação. A exposição à radiação
UV é o principal fator de envelhecimento extrínseco da pele (aproximadamente 80 a 90%),
também conhecido como fotoenvelhecimento (KAMMEYER; LUITEN, 2015).
Sinais clínicos de fotoenvelhecimento incluem secura, pigmentação irregular, perda de
elasticidade e telangectasias. Histologicamente, a pele fotoenvelhecida é caracterizada pelo
acúmulo de material de elastina apenas abaixo da junção dérmico-epidérmica, conhecida como
elastose. Atrofia e fragmentação epidérmica colágeno e fibras elásticas também estão
associadas com pele fotoenvelhecida (KHAVKIN; ELLIS, 2011).
O grau do fotoenvelhecimento também depende do tipo de pele, sendo mais
proeminente em indivíduos de pele clara – Fototipos Fitzpatrick (I e II) e menos perceptíveis
em pessoas com fototipos III ou superior (TOBIN, 2017).
Durante o fotoenvelhecimento os principais componentes da matriz extracelular da
derme - colágeno, fibras elásticas e glicosaminoglicanos (GAGs) livre e associada à proteína,
são diferencialmente remodelados, levando a mudanças na sua composição molecular relativa,
arquitetura e, por conseguinte, sua função (BRADLEY et al., 2015).
Além disso, a gravidade do fotoenvelhecimento depende basicamente da dose
cumulativa de exposição à radiação UV recebida e do estado da pigmentação da pele
(FLAMENT et al., 2015), o que independe da idade, ou seja, danos causados pela radiação
solar podem ocorrer em pessoas ainda jovens.
2.3

Efeitos da radiação solar na pele
Uma vez que a radiação solar tem grande influência no envelhecimento extrínseco, é

de suma importância o conhecimento sobre os diferentes tipos de radiação e de que forma ela
pode impactar a pele.
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Esse conhecimento é fundamental, tanto no desenvolvimento de fotoprotetores mais
eficazes, quanto na escolha de substâncias ativas que possam contribuir na prevenção e
atenuação de danos causados pelo sol.
De acordo com a literatura, aproximadamente 6% do espectro solar é UVR (ʎ 200–400
nm), 52% é luz visível (ʎ 400–760 nm) e os restantes 42% são IR (ʎ 760–106 nm). Quando
descrito em termos de seu espectro eletromagnético, luz solar que atinge a superfície da Terra
é dividida em três componentes de comprimento de onda, ou seja, ultravioleta (UVR), visível
(Vis), e radiação infravermelha (IR) (POLEFKA et al., 2012).
Do ponto de vista da saúde, a radiação na região ultravioleta é de particular relevância.
De acordo com a International Commission on Illumination, a radiação ultravioleta (UVR) é
dividida em três componentes: UVC (100–290 nm), UVB (290–320 nm) e UVA (320–400
nm). No entanto, evidências crescentes mostram que a luz visível e infravermelha (IR) também
tem efeitos significativos sobre a pele (SVOBODOVÁ;VOSTÁLOVÁ, 2010).
A radiação solar interage com a pele através de mecanismos de absorção, reflexão e
dispersão, que são determinados em grande parte pela natureza da multicamada da pele e as
características físicas (ou seja, comprimento de onda) da radiação (POLEFKA et al., 2012).
UVB (290- 320nm), caracterizado por fótons com maior energia, tem menor capacidade
de penetrar na pele. Em contraste, à medida que o comprimento de onda aumenta
constantemente de UVB para UVA, depois para visível e por fim para IR, a energia
transportada por cada o fóton diminui, mas aumenta sua capacidade de penetrar no tecido
biológico (SVOBODOVÁ;VOSTÁLOVÁ, 2010).
Por exemplo, o UVB penetra na pele até a profundidade da epiderme viável, enquanto
que a radiação UVA energeticamente mais fraca pode penetrar mais profundamente na derme
papilar.
Como consequência de sua penetração na pele, a radiação UV pode causar diversas
alterações. UVB induz uma cascata de citocinas, mediadores vasoativos e neuroativos na pele
que juntos resultar em uma resposta inflamatória e provoca queimaduras solares. UVB também
leva a um aumento na espessura da epiderme, denominada hiperqueratose e também pode atuar
a melanogenese, além da imunossupressão (SKLAR et al., 2013).
Particularmente o componente UVA - embora visível e infravermelho próxi também
podem estar envolvidos - desencadeia a geração de EROs. As EROs resultantes afetam a
expressão de vários fatores-chave de transcrição (especialmente AP-1 e TGF-b), o que não só
aumenta a quebra do colágeno, mas também regula negativamente sua síntese. Além disso
estudos já mostraram os efeitos da do UVA no fotoenvelhecimento, imunossupressão e a

9

fotocarcinogênese, sendo possível o desenvolvimento de melanoma (POLJŠAK; DAHMANE,
2012; SKLAR et al., 2013).
Estudos também já demonstram que a luz visível e a radiação infravermelha também
podem causar alterações na pele. Em altas doses, a radiação visível induz eritema, estresse
oxidativo, mutações genômicas, estimula a melanogênese e produz sintomas consistentes com
o envelhecimento prematuro da pele. Já a radiação IR pode potencializar as alterações que
geram o fotoenvelhecimento conjuntamente com UVA, além da geração de EROs na pele
(SKLAR et al., 2013; AKHALAYA et al., 2014).
Em relação a incidência da radiação solar, é importante a atenção redobrada
principalmente em países próximos da linha do equador, como é o caso do Brasil. Nessas
regiões, a média de UVB é alta, com dois picos sazonais nos equinócios. Média UVA no
equador e dentro dos trópicos também é extremamente alta, mas mostra mais variação em sua
intensidade ao longo do ano. Fora do trópicos, os níveis médios de UVB são muito mais baixos
e exibem pico no solstício de verão (JABLONSKI;CHAPLIN, 2010, CORRÊA, 2015).
2.4

Fotoprotetores
Os protetores solares são produtos que podem ser formulados na forma de emulsões,

soluções, géis, aerossóis ou mousses destinados a diminuir a incidência dos danos causados à
pele e ao organismo, reduzindo a quantidade de radiação UV que atinge a pele. Estes integram
agentes, moléculas ou complexos moleculares que podem absorver, refletir ou dispersar os
fótons da radiação solar com maior ou menor eficácia, reduzindo os efeitos prejudiciais
causados pela radiação. (TOFETTI; DE OLIVEIRA, 2010; SAMBANDAN; RATNER, 2011).
Para evitar queimaduras solares e proteger as pessoas contra os danos à pele, os filtros
solares devem possuir vários atributos. Eles devem ser fotoestáveis (de preferência 100%) e
devem dissipar a energia absorvida de forma eficiente por vias fotofísicas e fotoquímicas que
possam excluir a formação de átomos oxigénio, espécies reativas de oxigênio e intermediários
reativos prejudiciais (KHURY; BORGES,2011).
Os fotoprotetores também não devem penetrar na pele, e não devem ser transportados
para as células humanas, onde podem causar danos prejudiciais ao DNA. Além disso, um
protetor solar ideal deve conter mecanismos de estabilização, tais como encapsulamento ou
complexação para a eficácia sustentada e interceptação de radicais livres, por exemplo, com
uso de antioxidantes, para limitar os danos fotoquímicos (SERPONE et al., 2007; MORABITO
et al., 2011).
A literatura classifica os fotoprotetores em inorgânicos e orgânicos. Os filtros solares
inorgânicos atuam refletindo ou espalhando radiação visível, UV e infravermelha sobre um
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amplo espectro. Os principais filtros dessa classe são o Dióxido de titânio e o Óxido de zinco
(WANG, et al., 2010).
Por causa de sua fotoestabilidade, esses filtros são muito recomendados para
formulações para crianças e pessoas alérgicas a filtros solares em geral. No entanto, o maior
desafio de se formular com esses componentes é a formação de agregados, diminuindo a
estabilidade da formulação e o nível de proteção, além do aspecto esbranquiçado que podem
deixar na pele (KHURY; BORGES,2011).
Há também a classe de filtros solares orgânicos, estes absorvem a radiação UV através
das suas estruturas conjugadas de anéis aromáticos. Após exposição aos raios UV, os elétrons
desses compostos são energizados e passam para um estado excitado e instável, rapidamente
eles retornam ao seu estado normal e estável e liberam a energia na forma de calor. Esta classe
é dividida na literatura em orgânicos UVB e orgânicos UVA (SAMBANDAN; RATNER,
2011).
Para a obtenção de um bom fotoprotetor, alguns fatores importantes devem ser levados
em conta. No sentido de garantir proteção adequada as formulações, elas devem ter
combinações de diferentes filtros solares com diferentes alcances de espectros de radiação
solar. Apenas um tipo de filtro solar em uma formulação não é capaz de proteger a pele. Sendo
assim, a escolha das combinações de filtros e suas respectivas concentrações são peça chave
no desenvolvimento de bons fotoprotetores (KHURY; BORGES, 2011).
Outro fator importante para que o desenvolvimento de formulações fotoprotetoras é a
escolha dos demais componentes da formulação. Para um filtro solar proteja adequadamente a
pele, é necessário que ele forme uma película uniforme sobre a pele, cobrindo a totalidade do
seu microrrelevo. Assim, a escolha correta dos componentes da formulação, principalmente
emolientes, agentes emulsionantes e agentes de consistência, é tão importante quanto a escolha
dos filtros para a formulação cosmética (KHURY; BORGES, 2011).
Por fim, outro fator muito importante a se considerar são as propriedades sensoriais
dessas formulações. Aspectos indesejáveis como resíduo esbranquiçado, resíduo oleoso e
dificuldade em espalhar essas formulações devem ser considerados na hora da escolha das
matérias primas, para que haja adesão ao uso diário das formulações por parte dos
consumidores (FOSSA SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2016).
2.5

Tetraisopalmitato de ascorbila
Antioxidantes e filtros solares têm sido amplamente utilizados em tratamentos devido

aos seus efeitos sinérgicos na proteção da pele contra os radicais livres produzidos pela
exposição à radiação ultravioleta, o que leva à prevenção e atenuação de danos (ZUSSMAN,
et al., 2010).
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A vitamina C é um dos antioxidantes mais utilizados por atuar na pele por vários
mecanismos, trazendo o benefício de sua multifuncionalidade, além de vários estudos
comprovarem tais benefícios.
O ácido ascórbico elimina a maioria das ROS devido à oxidação de ascorbato para
monodesidroascorbato e depois para desidroascorbato e tem diversas funções para manter o
estado fisiológico normal em humanos. Na pele, o ácido ascórbico é um cofator necessário para
a atividade enzimática da prolil hidroxilase, que hidroxila os resíduos prolil no procolágeno e
na elastina (MASAKI, 2010).
Além disso, o ácido ascórbico é amplamente utilizado como agente de despigmentação
devido ao seu efeito inibitório sobre a enzima tirosinase. Estudos recentes relataram novas
funções do ácido ascórbico, que contribuem para a formação da barreira cutânea através do
aumento da diferenciação epidérmica e estimula o fluxo sanguíneo (ZUSSMAN, et al., 2010).
No entanto, seu emprego em produtos para uso tópico é muito limitado por causa de
sua instabilidade. Assim, uma forma mais estável de ácido ascórbico é o Tetraisopalmitato de
Ascorbila (TIPA). TIPA é utilizado em formulações cosméticas para superar suas desvantagens
como penetração deficiente devido a sua hidrofilicidade e oxidação pelo ar, em virtude da
modificação da molécula que, nesse caso, passa por modificações em sua cadeia e passa a ser
lipossolúvel. Uma vez absorvido, o TIPA é convertido em vitamina C nas células através da
reação enzimática da esterase citosica (BASTIANINI et al., 2017).

Figura 3. Estrutura química do Tetraisopalmitato de Ascorbila

Fonte: BASTIANINI et. al, 2017.
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2.6

Peptídeos de arroz
Os di e tripeptídeos extraídos do arroz (Orysza sativa) têm grande potencial no uso em

formulações cosméticas, uma vez que atuam nas funções metabólicas das células da pele,
estimulando a síntese de fibroblastos, ácido hialurônico, colágeno (tipo III e VII), fibronectina
e integrina, responsáveis pela adesão celular, prevenindo e melhorando o envelhecimento da
pele, além de terem efeito antioxidante e protetor, reduzindo o número de espécies reativas de
oxigênio na pele (ROS) (GOROUHI; MAIBACH, 2009; HATANAKA et al., 2015;
WIDOWATI et al., 2016).
Em estudos anteriores do nosso grupo pesquisa foi observado, através da avaliação da
eficácia clinica dessa substância ativa, aumento da hidratação cutânea, melhora do
microrrelevo da pele, aumento da elasticidade e também na melhora da ecogeneicidade da
derme (MAIA CAMPOS et al., 2019).
2.7

Estudo de Estabilidade
Em função das exigências dos órgãos governamentais de saúde, é imprescindível que

sejam estabelecidos protocolos, por parte dos grupos de pesquisa e indústrias, de testes
específicos, com o objetivo de garantir e controlar a qualidade dos produtos cosméticos.
O estudo da estabilidade de produtos cosméticos fornece informações que indicam o
grau de estabilidade relativa de um produto nas variadas condições a que possa estar sujeito
desde sua fabricação até o término de sua validade (ANVISA, 2005).
Para o desenvolvimento de tais produtos contendo substâncias ativas dermatológicas, a
comprovação da estabilidade é imprescindível para a constatação de sua segurança e eficácia.
Uma vez que as formulações têm sido elaboradas com matérias-primas e substâncias ativas
passíveis de oxidação, como é o caso dos extratos vegetais e vitaminas, é necessário assegurar
que o teor de substâncias ativas presentes na formulação seja mantido durante todo o seu tempo
de prateleira (ANVISA, 2008; GUARATINI et al., 2006).
Em virtude da dinâmica do mercado de cosméticos, o desenvolvimento de novos
produtos deve ser rápido e, consequentemente, a previsão da estabilidade é geralmente
realizada por condições de armazenagem aceleradas. A variação de temperatura é o principal
parâmetro utilizado para induzir alterações físicas nas formulações (ANVISA, 2008;
GUARATINI et al., 2006; MAIA CAMPOS et al., 2012).
Segundo o Guia de estabilidade de produtos cosméticos elaborado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), existem dois fatores principais que podem afetar
a estabilidade de um produto cosmético, os Fatores intrínsecos e extrínsecos.
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Os fatores intrínsecos são fatores relacionados à própria natureza das formulações e,
sobretudo, à interação de seus ingredientes entre si e ou com o material de acondicionamento.
Resultam em incompatibilidades de natureza física ou química que podem, ou não, ser
visualizadas pelo consumidor (ANVISA, 2005).
Incompatibilidades físicas podem se dar por precipitação, separação de fases,
cristalização, formação de gretas, entre outras. Já as químicas estão relacionadas ao pH, reações
de óxido-redução, reações de hidrólise, interações químicas entre os ingredientes da
formulação e interações entre a formulação e o material de acondicionamento (ANVISA,
2005).
Já os fatores extrínsecos são: tempo, temperatura, luz e oxigênio, umidade, material de
acondicionamento, microorganismos e vibração (ANVISA, 2005).
Os parâmetros principais a serem considerados nas avaliações da estabilidade são:
Parâmetros Organolépticos: aspecto, cor, odor e sabor, quando aplicável;
Parâmetros Físico-Químicos: valor de pH, viscosidade, densidade, e em alguns casos, o
monitoramento de ingredientes da formulação;
Parâmetros Microbiológicos: contagem microbiana e teste de desafio do sistema conservante
(Challenge Test) (ANVISA, 2005).
Ainda, segundo o manual da ANVISA, são recomendados 3 testes de estabilidade para
que o produto seja considerado estável e tenha sua validade estimada. O primeiro deles é a
estabilidade preliminar, este teste também é conhecido como Teste de Triagem, Estabilidade
Acelerada ou de Curto Prazo, tem como objetivo auxiliar e orientar a escolha das formulações
(ANVISA, 2005).
O segundo é o teste de estabilidade acelerada, também conhecida como Estabilidade
Normal ou Exploratória tem como objetivo fornecer dados para prever a estabilidade do
produto, tempo de vida útil e compatibilidade da formulação com o material de
acondicionamento (ANVISA, 2005).
O último trata-se do teste de prateleira, também conhecido como Estabilidade de Longa
Duração ou Shelf life, tem como objetivo validar os limites de estabilidade do produto e
comprovar o prazo de validade estimado no teste de estabilidade acelerada (ANVISA, 2005).
Em todos estes testes as formulações são colocadas em diferentes condições de
temperatura, além da exposição a luminosidade, simulando condições diversas que as
formulações podem ser submetidas anteriormente e após a sua compra.
Além disso, nos testes de prateleira, são aplicados testes para escolha mais adequada da
embalagem e testes para avaliar a estabilidade das formulações durante a distribuição e
transporte dos produtos, assegurando ainda mais que o produto desenvolvido pode ser
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comercializado sem riscos à saúde dos consumidores, garantindo sua estabilidade (ANVISA,
2005).
Medidas de comportamento reológico são importantes tanto para avaliar a estabilidade
física, mas não são obrigatórios pela legislação vigente. Nos estudos de reologia existem os
sistemas denominados Newtonianos e os não-Newtonianos. As formulações que possuem
partículas assimétricas, como a maioria dos produtos cosméticos e farmacêuticos, apresentam
fluxo não newtoniano, que normalmente é representado por 3 tipos de curvas: plástica,
pseudoplástica e dilatante.
Para as formulações dermocosméticas, o fluxo pseudoplástico é o mais comum. Esses
materiais têm sua viscosidade aparente diminuída gradualmente, à medida que aumenta a
tensão de cisalhamento e, portanto, sua viscosidade não pode ser expressa por um único valor.
A viscosidade aparente pode ser obtida pela tangente em cada ponto da curva, obtida a partir
de valores crescentes da tensão de cisalhamento (LEONARDI; MAIA CAMPOS, 2001).
Viscosidade é uma expressão de resistência do fluido ao fluxo: quanto maior a
viscosidade, maior a resistência (CORRÊA et al., 2005).
Estudos sobre estas propriedades se tornaram uma ferramenta essencial para a análise
de preparações cosméticas, devido à possibilidade de produzir perfis de correção de
estabilidade física e estrutural. O estresse térmico pode alterar parâmetros como a viscosidade,
solubilidade, coalescência, fusão de ceras ou hidratação de polímeros (LIPPACHER et al.,
2004), e consequentemente, há possibilidade de prever processos de instabilidade através do
estudo do comportamento reológico de formulações cosméticas sob estas condições
(GUARATINI et al., 2006).
2.8

Avaliação das propriedades físico-mecânicas e sensoriais de formulações

cosméticas
A análise dos perfis sensoriais de produtos cosméticos é uma ferramenta poderosa para
a indústria cosmética, pois fornece informações relevantes para o desenvolvimento de novos
produtos, reformulação de produtos existentes e à otimização de processos de fabricação.
O processo cognitivo colocado em prática, quando os consumidores interagem com um
produto cosmético, pode ser dividido em duas etapas principais. Na primeira, os consumidores
percebem as características do produto, como a cor, perfume e textura, através de seu sistema
sensorial. A Segunda é quando a informação é então integrada para que os consumidores,
através deste processo fisiológico, possam identificar um valor simbólico ou sentir algum tipo
de emoção (PENSÉ-LHÉRITIER, 2015).
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Estas emoções podem ser provocadas pelas características sensoriais, potenciais efeitos
cosméticos de uso, memórias ou associações relacionadas com os produtos, mas também pelas
implicações sociais do uso deles. (KÜLKAMP-GUERREIRO et al., 2013; PARENTE et al.,
2011).
Existem diferentes tipos de testes utilizados em análise de propriedades sensoriais, tais
como discriminativo, afetivo ou descritivo e o objetivo da análise define a escolha do método.
Por exemplo, em casos de determinar se existem diferenças entre as amostras, os testes
discriminativos são mais adequados. Por outro lado, para determinar a diferença entre as
amostras ou a dimensão destas diferenças, testes descritivos, que utilizam escalas e perfis, são
mais adequados (KÜLKAMP-GUERREIRO et al., 2013).
Assim, a indústria obtém informações sobre como os consumidores percebem as
características sensoriais de seus produtos durante o desenvolvimento desses e para a definição
de posicionamento do produto, propaganda e estratégias de comunicação (LUKIC et al., 2012;
PARENTE et al., 2010).
Porém, os estudos de avaliação das propriedades sensoriais são realizados por um
número considerável de pesquisadores e painelistas, levando em consideração o tempo e os
custos de análises sensoriais, além de ser muitas vezes considerada uma avaliação subjetiva
dos voluntários. Assim, o potencial da utilização de medições instrumentais que se
correlacionem com propriedades sensoriais está sendo instrumento de investigação por
pesquisadores nos últimos anos (LUKIC et al., 2012; MORAVKOVA; FILIP, 2014; TAI et al.,
2014).
A primeira técnica a ser considerada para correlação com análises sensoriais foi a
reologia. As propriedades de fluxo são atributos físicos essenciais e os parâmetros obtidos
fornecem informações importantes sobre a estrutura coloidal e estabilidade física de tais
formulações (MORAVKOVA; FILIP, 2014).
Além disso, as propriedades sensoriais são diretamente influenciadas pela estrutura
coloidal das formulações, desta forma, informações sobre viscosidade aparente mínima, índice
de fluxo e índice de consistência, dentre outras informações fornecidas através das medidas
reológicas, podem ser correlacionadas com os atributos avaliados nas análises sensoriais
(CALIXTO; MAIA CAMPOS, 2017).
A segunda análise instrumental a ser considerada para correlação com a análise
sensorial é análise de textura. Esta técnica, que é comumente usada no campo de pesquisa de
alimentos, nos últimos anos tem sido objeto de estudo na área cosmética, pois possibilita avaliar
as características mecânicas de sistemas de emulsão (TAI et al., 2014; FOSSA SHIRATA;
MAIA CAMPOS, 2016).
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Deste modo, as características de rigidez (parâmetros: firmeza e consistência) e
adesividade (parâmetros: coesividade e índice de viscosidade) podem ser avaliadas e
correlacionadas às características avaliadas em análises sensoriais (LUKIC et al., 2012; TAI et
al., 2014).
Portanto, quando correlacionadas, estas técnicas fornecem informações mais precisas,
diminuindo a subjetividade que em alguns casos o uso apenas da avaliação das propriedades
sensoriais pode trazer, além da facilidade e rapidez em analisar as propriedades físicas das
formulações cosméticas durante o processo de desenvolvimento. O resultado é o
desenvolvimento de formulações com maior aceitação pelo público alvo em menor tempo e
custo do processo (FOSSA SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2016; CALIXTO; MAIA CAMPOS,
2017).
2.9

Avaliação da Eficácia Clínica de Formulações Cosméticas
Para garantir que as formulações cosméticas desenvolvidas sejam de fato eficazes e

cumpram com os objetivos propostos, a avaliação de eficácia clínica é etapa primordial no
P&D (pesquisa e desenvolvimento) de cosméticos.
Diferentes métodos não-invasivos para monitorar as funções da pele foram
introduzidos, oferecendo as vantagens da precisão e metodologia não-invasiva - assim, tratamse de técnicas seguras para a avaliação das propriedades da barreira da pele in vivo
(DARLENSKY et al., 2009).
O potencial de aplicação dessa tecnologia se tornou imenso, sendo possível abordar
aspectos como a análise e caracterização do estado funcional da superfície da pele, a
quantificação e caracterização de certas afecções cutâneas e análise dos efeitos terapêuticos ou
cosméticos (GONÇALVES; MAIA CAMPOS, 2009).
2.9.1 Conteúdo Aquoso do Estrato Córneo
Formado principalmente por corneócitos rodeados por um envelope lipídico insolúvel
muito organizado, além de moléculas de baixo peso molecular responsáveis por propriedades
de umidade (o fator hidratante), o estrato córneo (SC), a camada mais externa da pele, é
responsável tanto pela retenção de água como pela barreira de permeabilidade da pele (DE
FARIAS PIRES et al., 2016).
Nesta camada, a água interage com um fator de hidratação natural e queratina para dar
elasticidade para o estrato córneo (NAKAGAWA et al., 2010).
As propriedades elétricas da pele dependem do teor em água do estrato córneo na
epiderme. O princípio do método está baseado na diferença entre a constante dielétrica da água
e outras substâncias através da medição da capacitância do meio dielétrico. Qualquer mudança
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na constante dielétrica referente à variação na hidratação da superfície da pele conduz a um
cálculo de capacitância diferenciado pelo capacitor (CLARYS, et al., 2012).
O Corneometer® contém dois eletrodos com diferentes cargas elétricas que formam um
campo eletromagnético que determina a dieletricidade do estrato córneo. A profundidade da
medição é baixa (os primeiros 10-20 uM do estrato córneo), devido à construção da cabeça de
medição (CLARYS, et al., 2012; CONSTANTIN et al., 2014; KHAN et al., 2011).

Figura 4. Sonda para determinação da hidratação cutânea (Cornemometer®).

Fonte: https://kindofstephen.com/hi-stephen-ive-seen-those-handheld-skin/;https://www.couragekhazaka.
de/en/scientific-products/all-products/16-wissenschaftliche-produkte/alle-produkte/183-corneometer-e

O intervalo de variação dos valores do grau de hidratação da pele está entre 0-130
unidades arbitrárias (UA). Em condições laboratoriais normais (T = 20-22 ° C, umidade de 4060%), as variações dos valores do grau de hidratação da pele para a área central da frente do
antebraço são os seguintes: menos de 30 AU - muito seca, entre 30 e 45 AU - seca, 45 AU suficientemente hidratado (CLARYS, et al., 2010; CONSTANTIN et al., 2014).
As vantagens deste método são: o tempo de medição muito curto (um segundo), elevada
reprodutibilidade das medições e ausência de contato galvânico entre a área medida e o
aparelho de medição (os resultados obtidos não são influenciados por condutividade iónica ou
efeitos de polarização).
Além disso, os componentes eletrônicos modernos da sonda permitem a estabilidade da
temperatura e excluem a interferência da capacitância da base e as flutuações de fornecimento
de energia. (CLARYS, et al., 2010; CONSTANTIN et al., 2014).
Sendo assim, esta técnica tem grande valor na avaliação da eficácia clínica de
formulações cosméticas, uma vez que pode avaliar a hidratação do estrato córneo antes e após
a aplicação de tais formulações, tanto de forma imediata, quanto durante tratamento de longo
prazo (DELSIN, et al., 2015; FOSSA SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2017).
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2.9.2 Perda Transepidérmica de Água (TEWL)
TEWL é uma medida da densidade de fluxo de difusão da água condensada a partir das
camadas mais profundas altamente hidratadas da derme e epiderme para a superfície da pele e
é geralmente expressa em g/m2/h (KOTTNER et al., 2013). A base física para a medição da
perda de água transepidérmica (TEWL) é a lei de difusão descoberta por A. Fick em 1855
(GABARD; TREFFEL, 2017). Trata-se da equação matemática:
dm/dt = -D x A x dp/dx
Onde:
A = superfície (m2)
m = água transportada (g)
T = tempo (h)
D = constante de difusão (= 0,0877 g/m h mm Hg)
P = pressão de vapor da atmosfera (mm Hg)
x = distância da superfície da pele para ponto de medição

Valores de TEWL são afetados pelo estado e função do estrato córneo (SC). Há provas
convincentes hoje de que o TEWL aumentado está associado a uma disfunção da barreira, ao
passo que o TEWL normal ou diminuído é considerado como um indicador da barreira da pele
intacta ou recuperada (KOTTNER et al., 2013).
Um dos sistemas disponíveis comercialmente para medir os valores de TEWL é o
Tewameter® (Courage & Khazaka GmbH, Colónia, Alemanha). Este dispositivo utiliza um
método não invasivo que, através de um sistema de câmara aberta, mede taxa de evaporação
da água com base em princípios de difusão. O gradiente de densidade de vapor é medido
indiretamente através de dois pares de sensores (temperatura e umidade relativa) dentro de um
cilindro oco, e os dados resultantes são analisados por um microprocessador (GABARD;
TREFFEL, 2017).
Os valores das medições são dados em g/m2 h. A versão padrão do instrumento
apresenta os seguintes parâmetros experimentais: TEWL (0-90g / m2 h), umidade relativa (0100%) e temperatura (0-50°C) ao nível dos sensores. Uma das principais preocupações com o
sistema de câmara aberta é que eles necessitam de um ambiente especial em que a turbulência
do ar não interfira em suas medições (ELKEEB et al., 2010).
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Figura 5. Sonda para determinação de TEWL (Tewameter®).

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/1-Tewameter-and-the-probe_fig1_50281663/www.microcaya.
com/productos/analizadores-de-piel/para-investigacion/19-tewameter-tm-300

Há várias vantagens na utilização desta técnica: independência em relação à
subjetividade do investigador, resultados numéricos e dados nominais não ordenados, melhor
padronização dos experimentos, melhores possibilidades de comparações interlaboratoriais,
nenhuma exigência de pessoal altamente especializado, dentre outras (GABARD; TREFFEL,
2017).

2.9.3 Teor Lipídico da Pele
O conteúdo de sebo na pele desempenha funções como fotoproteção, ação
antimicrobiana, a entrega de antioxidantes solúveis em gordura para a superfície da pele e a
atividade pró e anti-inflamatória exercida por lipídios específicos para a homeostase. O sebo
excretado também mantém a umidade da superfície da pele por meio da formação de uma
película lipídica. (LEE et al., 2015).
Sebo humano consiste de uma mistura complexa de ácidos graxos, triglicerídeos,
ésteres de cera, esqualeno, e ésteres de colesterol. Os triglicerídeos e ácidos graxos representam
a maior fração de sebo (57%), enquanto que os ésteres de cera e esqualeno compõem 25% e
15%, respectivamente, e ésteres de colesterol representam os lipídeos restantes encontrados em
sebo humano (PEIRANO, 2012).
Um dispositivo amplamente usado para avaliação da quantidade de sebo na superfície
da pele é o Sebumeter® (Courage and Khazaka), que possui uma técnica de medição
fotométrica. Com este dispositivo, óleos sobre a superfície da pele são absorvidos sobre uma
película polimérica, tornando a película transparente. À medida que mais óleo é absorvido, o
filme se torna mais transparente e essa medição pode ser utilizada para determinar a oleosidade
da pele (CROWTHER, 2016).
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Assim, estas análises possibilitam a avaliação da eficácia clínica de cosméticos quanto
ao conteúdo lipídico da pele, detectando assim as alterações que possam ocorrer com o uso
deles.

Figura 6. Sonda para determinação do sebo cutâneo (Sebumeter®).

Fonte:http://careabout.eu/sensory-evaluation-sebum-and-ph-measurements/https://www.courage-khazaka.de
/en/16-wissenschaftliche-produkte/alle-produkte/151-sebumeter-e

2.9.4 Coloração da pele e eritema
Múltiplos fatores contribuintes afetam a cor da pele. Esses fatores são melanina,
hemoglobina, o nível de oxigenação do sangue e cromóforos. O eritema e a pigmentação da
melanina são duas das respostas mais importantes da exposição à Radiação ultravioleta (UV),
sendo que, dependendo do nível de exposição, podem ocorrer diversos níveis de danos à pele
(TREESIRICHOD et al., 2014; QIAN et al., 2015).
A quantificação da evolução da cor da pele parece ser complexa, uma vez que a
flutuação in vivo do eritema pode afetar os valores da melanina e vice-versa. Sabendo que a
melanina absorve a luz em uma grande variedade de comprimentos de onda (incluindo luz
verde, vermelha e próxima à infravermelha), a confusão sobre a discriminação entre melanina
e eritema (isto é, vermelhidão da hemoglobina) pode facilmente ocorrer por dispositivos
colorimétricos (BAQUIÉ; KASRAEE, 2017).
No sentido de resolver problemas relacionados com a quantificação da coloração,
diversos dispositivos foram desenvolvidos.
Um deles é o equipamento Colorimeter® CL 400 (Courage-Khazaka). O Colorimeter
se baseia no princípio da colorimetria da refletância tristimulus. Ele usa luz LED branca, que é
disposta circularmente na cabeça da sonda e espalhada em todas as direções. A superfície da
pele medida com esta sonda é de 8 mm de diâmetro. A luz refletida é expressa em valores de
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índice L * a * b * (representados como LAB1, LAB2 e LAB3, respectivamente) e de Ângulo
de tipologia individual (ITA) (MATIAS et al., 2015; WRIGHT et al., 2016).
Figura 7. Imagens ilustrativas do equipamento e princípio do método do equipamento Colorimeter ® CL 400.

Fonte:https://www.courage-khazaka.de/index.php/en/component/content/article/70-english/faq/faq-scientific/
63-mexameterskin-colorimeter-melanin-a-erythema-and-color-measurementprobe;
https://cosmeticsonline.com.br /produtos/arquivos/A41_manual_mpa5_port_colorimeter_18-03-09.pdf

2.9.5 Propriedades Mecânicas da Pele
A pele e tecido subcutâneo fornecem uma cobertura protetora do corpo, capaz de esticar
e contrair. Teoricamente, estes processos podem ocorrer em qualquer direção e são
mutuamente inclusivos. Na prática, a pele apresenta propriedades anisotrópicas e a sua
capacidade de esticar e contrair varia em diferentes direções (PAWLACZYK et al., 2013).
O processo de envelhecimento, intrínseco e/ou extrínseco altera tanto a estrutura quanto
as propriedades da pele, principalmente através de alterações das fibras colágenas e elásticas
na derme. Desta forma, a anisotropia aumenta com a idade (HARA et al., 2013).
A técnica mais comum de avaliação elasticidade da pele é o Cutometer® (CourageKhasaka, Alemanha), um instrumento não invasivo que descreve as propriedades mecânicas
da pele divide a extensão da pele em partes pré-condicionantes, viscoelásticas e viscoplásticas,
permitindo a descrição quantitativa das curvas de sucção da pele obtidas durante três ciclos
consecutivos de pressão baixa. A pressão negativa é criada no dispositivo e a pele é arrastada
para a abertura da sonda e após um tempo definido é novamente libertada. Dentro da sonda, a
profundidade de penetração é determinada por um sistema de medição óptico sem contato
(OHSHIMA et al., 2013).
Este sistema de medição óptico é constituído por uma fonte e um receptor de luz, bem
como dois prismas voltados um para o outro, que projetam a luz do transmissor para receptor.
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A intensidade da luz varia de acordo com a profundidade de penetração da pele. A resistência
da pele à pressão negativa (firmeza) e a sua capacidade para voltar a sua posição original
(elasticidade) são mostrados através de (profundidade de penetração em mm / hora) curvas em
tempo real, durante a medição (WOO et al., 2014).
Figura 8. Sonda para determinação das propriedades mecânicas da pele por sucção (Cutometer®).

Fonte: http://www.medicalexpo.com/pt/prod/courage-khazaka-electronic/product-118318-795668.html;

Este princípio de medição permite a obtenção de informações sobre as propriedades
elásticas e mecânicas da superfície da pele e permite quantificar objetivamente o
envelhecimento da pele (WOO et al., 2014). Os parâmetros avaliados são:
R0 = (Uf) Distensibilidade da pele.
R1 = (R) Deformação residual da pele.
R2 = (Ua/Uf) Elasticidade bruta da pele, incluindo deformação viscosa.
R3 = Última amplitude máxima.
R4 = Última amplitude mínima.
R5 = (Ur/Eu) Elasticidade líquida da pele, sem considerar a deformação viscosa.
R6 = (Uv/Eu) Viscoelasticidade da pele.
R7 = (Ur/Uf) Elasticidade biológica: habilidade da pele em retornar à sua posição
inicial, após uma deformação.
R8 = Área acima da curva, dada por UF e pelo tempo de sucção.
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Figura 9. Curva de deformação da pele obtida pelo esquipamento Cutometer SEM 575. Legenda: Ue: distensão
imediata, Uv: distensão retardada, Ua: retração total, Ur: retração imediata, Uf: distensão final, R: deformação
residual no fim do ciclo de medida.

2.9.6 Microrrelevo Cutâneo
A microestrutura da superfície da pele, determinada pela epiderme, se assemelha a um
padrão com uma estrutura tipo rede. Esta estrutura é composta de formas poligonais, na maioria
das vezes triângulos ou quadrilátero (ZOU et al., 2009).
As arestas das formas triangulares ou de quadriláteros define a localização de sulcos ou
micro linhas, e as superfícies curvas cercadas por sulcos definem os sulcos. Juntamente com a
idade progressiva e o efeito cumulativo de raios ultravioleta, a pele se torna áspera, com rugas
mais profundas e alterações na estrutura da superfície cutânea do tipo de rede fazem com que
esta mude ou desapareça (ZOU et al., 2009).
Desta forma, equipamentos que consigam avaliar o resultado de tratamentos
democosméticos na melhora do microrrelevo da pele têm grande importância em protocolos
de estudo de eficácia clínica, uma vez as alterações da superfície da pele estão atreladas a
fatores como a hidratação e também a alterações estruturais (DELSIN et al., 2015; FOSSA
SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2016).
Um destes equipamentos é o Visioscan VC98 (Courage-Khazaka, Köln, Alemanha),
que consiste em um chip b/w sensor especial de vídeo com uma resolução alta, uma objetiva e
uma fonte de luz UVA. O equipamento permite a avaliação quali e quantitativa da superfície
da pele nas condições fisiológicas, utilizando um processo de digitalização de imagem obtida
por um chip sensor de vídeo apresenta a imagem da pele em 256 níveis diferentes de cinza,
quantificando os pontos escuros, que correspondem à rugosidade e pontos claros
correspondentes aos platôs do microrelevo cutâneo (FERREIRA et al., 2010; KHAN et al.,
2011).
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Figura 10. Imagem do equipamento Visioscan® 98.

Fonte: http://www.jinhongfan.com.cn/tuy.aspx?page=4&Cl_id=47

São avaliados os parâmetros relacionados à superfície da pele: rugosidade (Ser) - porção
de pontos escuros que representam a aspereza da pele; Sew - número e largura das rugas, sendo
que quanto maior número de rugas maior é este valor; Sesm se refere à forma e largura das
rugas, sendo que quanto maior o valor dessa variável melhor a textura e maciez da pele. Avaliase ainda o parâmetro Rt (rugosidade), relacionado à profundidade das rugas (PIÉRARD et al.,
2014).
Figura 11. Imagem digitalizada da pele obtida por uma câmera de vídeo - Visioscan® VC 98.

Fonte: Imagem obtida pelo equipamento do grupe de pesquisas neste projeto.
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Tabela 1. Principais parâmetros topográficos da superfície cutânea, obtidos através do método SELS (LÉVÊQUE,
2000).

2.9.7 Sistema digital de imagens fotográficas para a avaliação da pele facial
A absorção de luz pela pele comumente transforma a luz em outras formas de energia.
Dispersão incluindo a reflexão, refração redirecionamento de difração de alguns segmentos dos
comprimentos de onda de luz incidente. Em contextos clínicos e experimentais, um processo
controlado para gravação de imagens ópticas é obrigatória para fins comparativos. A
iluminação uniforme através do visível e/ou espectros de luz ultravioleta (UV) é de grande
importância, embora não seja habitualmente alcançado em sua totalidade (PIÉRARD et al.,
2012).
Neste contexto, o equipamento Visioface Quick® (C + K eletronic) possui
procedimento de imagens trabalhando sob comprimentos de onda de luz visível, chamados
visualização cor-aumentada (CEV). Contém cabine de luz com 200 díodos LED brancos
iluminando uniformemente a área exposta da pele. A câmera (Canon Powershot A 640) tem
resolução de 10,2 megapixels. Tanto a iluminação e a câmera CEV são controladas por
computador. O software filtra adequadamente comprimentos de onda de luz específicos,
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incluindo a tonalidade ciano, a fim para fornecer uma gravação de vídeo de alta resolução,
aumentando o contraste de cor devido à melanina (HERMANNS-LÊ et al., 2013; MARTINI
et al., 2017).
As imagens apresentam os parâmetros de interesse: manchas da pele, poros, rugas e
desigualdades. Além disso, imagens “tipo UV” são geradas mediante uma fórmula especial
(HERMANNS-LÊ et al., 2013).
Figura 12. Sistema digital de imagens fotográficas para a avaliação da pele facial e imagem real e de luz de LED
obtida com o equipamento (VisioFaceQuick®).

Fonte: https://cosmeticsonline.com.br/produtos/arquivos/A25_manual_visioface_baixa.pdf; www.
courage-khazaka.de/en/scientific-products/all-products/imaging/16-wissenschaftliche-produkte/alleprodukte/108-visioface-rd-e

2.9.8 Ultrassom de 20MHZ
A ultrassonografia de alta frequência 20 MHz é um método diagnóstico não invasivo
com diversas aplicações no campo da medicina interna e, recentemente, dermatologia clínica,
dermatocitologia. Além disso, o uso do ultrassom de alta frequência na avaliação dos efeitos
regenerativos de várias terapias antienvelhecimento é de grande interesse e importância para a
avaliação de eficácia clínica dessas terapias (CRISAN et al., 2012).
O dispositivo consiste de um transdutor, um sistema de elaboração, e um sistema de
armazenamento de dados. A onda ultrassônica é parcialmente refletida na fronteira entre
estruturas adjacentes e gera ecos de diferentes amplitudes. A intensidade dos ecos refletidos é
avaliada por um microprocessador e visualizada como uma imagem bidimensional (BAGATIN
et al., 2013).
A escala de cores do eco é: branco-amarelo-vermelho-verde-azul-preto. Em uma
imagem cutânea normal, a ecogenicidade epidérmica aparece como uma banda branca, a derme
é expressa como uma composição de duas cores: amarelo e / ou vermelho, e a camada
subcutânea aparece verde ou preto (CRISAN et al., 2012). Normalmente, a velocidade de
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ultrassom na pele humana é reduzida quando o teor de água do tecido é maior, e quando é
aumentada a concentração de colágeno é mais elevada (JASAITIENE et al., 2011).
Figura 13. Equipamento Dermascan C®, (Cortex, Hadsund, Dinamarca) e imagens obtidas pelo equipamento.

Fonte: https://images.app.goo.gl/62NZYooGvTFurpfe8

As imagens ultrassonográficas são guardadas e processadas com software de análise de
imagem específico (Dermavision, Cortex Technology), que tem uma certa propriedade: as
amplitudes dos ecos dos pixels são dadas como um valor em uma escala numérica que varia de
0 a 255. Nesta escala, a área de pixel de baixa ecogenicidade corresponde ao intervalo de 0-30,
a área de pixels de média ecogenicidade corresponde a 50-150, e os pixels de alta ecogenicidade
no intervalo de 200-255 (CRISAN et al., 2012).
Para análises da espessura da derme, é selecionada a região entre a parte inferior da
epiderme e a interface da derme com a hipoderme. A distância média entre estas duas linhas
representa a espessura da derme (CAETANO et al., 2016).
2.9.9 Microscopia Confocal de Reflectância à Laser (MCR)
Para a melhor compreensão da estrutura e alterações que envolvem a pele é necessário
avaliar suas microestruturas. Além disso, diversos estudos mostram a importância de se avaliar
a pele como um todo, tanto para detecção de problemas relacionados com sua estrutura e
morfologia, quanto no acompanhamento da evolução das respostas que a pele pode dar frente
a tratamentos dermatológicos e dermocosméticos (KAWASAKI et al., 2015).
Nesse sentido, um dos equipamentos que tem se destacado nos últimos anos na
avaliação das características estruturais e morfológicas da pele é sem dúvida o Microscópio
Confocal de Reflectância à Laser (MCR) (MERCÚRIO; MAIA CAMPOS, 2016).
Trata-se de um equipamento com técnica não invasiva, quase histológica e altamente
eficaz que pode ser usada para estudar as mudanças nas estruturas internas da pele. No MCR,
um laser de diodo de 830 nm é irradiado através da superfície da pele e a luz refletida de volta
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a partir da pele interna permite a visualização de uma visão transversal horizontal da pele em
uma profundidade específica em tempo real. Componentes altamente refletivos da pele,
incluindo melanina, colágeno e queratina, parecem brilhantes (brancos) nas imagens MCR
(NAKAJIMA et al., 2012).
Os contornos das células epidérmicas, a forma da derme papilar e as características dos
vasos sanguíneos papilares são claramente visíveis pela MCR. O tamanho e a densidade das
células epidérmicas, a altura e largura das papilas dérmicas e a espessura da derme podem ser
quantitativamente medidas repetidamente, sem qualquer forma de processamento, como
incisão da pele, fixação do tecido ou coloração (KUTLU HAYTOGLU et al., 2014).
Nos últimos anos, mudanças relacionadas à idade na arquitetura de tecidos e a
morfologia celular da pele foram descritas a partir de imagens da MCR. Tais imagens
revelaram que a pele envelhecida é caracterizada pelo espessamento do estrato córneo, a perda
de pequenos sulcos, pigmentações mosqueadas, contorno irregular das papilas dérmicas, perda
das papílas dérmicas e espessamento e aglomerados de fibras de colágeno (KAWASAKI et al.,
2015).
Figura 14. Equipamento Vivascope® 1500; Lucid e imagem do estrato córneo da pele obtida pelo equipamento.

Fonte: http://www.truesystem.co.kr/product/pdf/Vivascope1500%20Multilaser.pdf/ http://www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-05962009000600009
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3. OBJETIVO
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e avaliar a eficácia clínica de formulações
dermocosméticas contendo tetraisopalmitato de ascorbila, peptídeos de arroz e filtros solares
para a pele fotoenvelhecida.
3.1

Objetivos Secundários
1- Avaliação da morfologia e estrutura da pele fotoenvelhecida através de métodos de
biofísica e análise de imagem.
2- Desenvolvimento e avaliação das propriedades físico-mecânicas e sensoriais de
formulações fotoportetoras e hidratantes de uso noturno, contendo ou não
tetraisopalmitato de ascorbila e peptídeos de arroz com base nas alterações relacionadas
ao fotoenvelhecimento.
3- Avaliação da eficácia clínica de formulações fotoportetoras e hidratantes de uso
noturno, contendo ou não tetraisopalmitato de ascorbila e peptídeos de arroz
separadamente ou em combinação para a pele fotoenvelhecida.
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4.

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

Matérias primas e solventes
As matérias primas descritas estão de acordo com o INCI (International Nomemclature
of Cosmetic Ingredient) e quando necessário também está descrito o nome comercial e o
fornecedor/ fabricante.
- Aqua, Água destilada e deionizada;
-Aminomethyl Propanol, AMP 95- Mapric;
- Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Aristoflex AVC® – Pharmaspecial;
- Argania Spinosa- Kernel Oil- Vantage;
- Ascorbyl Tetraisopalmitate, VC-IP® - Nikkol;
-BHT – Mapric;
- Bis-ethylhexyloxyphenolmethoxyphenyltriazine, Tinosorb® S - Basf;
- Butylene Glycol- Mapric;
- Ciclometicone- DC 245® - Dow Corning;
- Carrageenan, Carragenina – CPKelco;
- Citric Acid, Ácido cítrico – Mapric;
- Cyclopentasiloxane (and) DimethiconeCrosspolymer, DC 9040® - Dow Corning;
- Disodium EDTA - Mapric;
- Ethylhexyl Palmitate. Crodamol OP® - Croda;
- Glycerin, Glicerina -Mapric;
- Hydrolyzed Rice Protein, Nutripeptídeos® - Silab
- Methyldibromo Glutaronitrile (and) Phenoxyethanol – Chemyunion;
- Methylene Bis-BenzotriazolylTetramethylbutylphenol (MBBT), Tinosorb® M –
Basf;
- Mineral Oil; Isopropyl Palmitate; Trilaureth-4 Phosphate; Rapeseed Oil Sorbitol esters;
Ammonium Acryloyldimethyltaurate; VP Copolymer, Hostacerin Saf® - Pharmaspecial;
- Moringa Oleifera Seed Oil, óleo de Moringa - Mapric
- Octocrylene, Neo Heliopan 303® - Symrise;
- PropyleneGlycol, Propilenoglicol - Mapric;
- Sclerodium gum, Amigel® – Pharmaspecial;
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- Silica, Silica MSS 500/ 3H – Cosmotec
- Styrene/Acrylates Copolymer, Daitosol Plus®- Kobo Products, Inc;
- Trilaureth-4 Phosphate, Hostaphat® kl 340 – Clariant;
- Xantana gum, Goma Xantana - CPKelco.

4.2

Equipamentos e Acessórios

- Agitador mecânico, Heidolph®, RZR 2021;
- Balança analítica Ohaus, modelo AS 200;
- Balança eletrônica Marte, modelo AS 2000;
- Centrífuga - Excelsa Baby II, modelo 206-R;
- Chapa de aquecimento;
- Corneometer® CM 825 (Courage-Khazaka, Alemanha);
- Cutometer® SEM 57 (Courage&Kazaka, Alemanha).
- DermaScan® C (Cortex Technology, Dinamarca);
- Embalagens plásticas de PVC opacas, com capacidade para 20 e 30 gramas;
- Estufas termostatizadas com controle de umidade e fotoperíodo Eletrolab, modelo
111FC de 37ºC e 45ºC;
- Reômetro modelo DV-III (tipo Cone &Placa), marca Brookfield, acoplado ao
Software Rheocalc versão V1.01, Brookfield e um spindle CP 52;
- Peagâmetro, Digimed®, modelo DM 20;
- Sebumeter® SM 815 (Courage-Khasaka, Alemanha);
- Termômetro;
- Tewameter® TM 210 (Courage-Khasaka, Alemanha);
- Texturômetro TA.XT plus (Stable Micro Systens, Inglaterra);
- Vidrarias em geral;
-Visioscan® VC 98 (Courage-Khasaka, Alemanha);
- Visioface® (CourageKhazaka, Alemanha);
- Vivascope® 1500 (Lucid, Estados Unidos).
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4.3

Formulações desenvolvidas
O desenvolvimento das formulações se baseou na prévia avaliação das características

da pele jovem com fotoenvelhecimento, no questionário aplicado para conhecimento dos
hábitos de exposição solar e fotoproteção, bem como as características sensoriais que o público
alvo busca ao comprar formulações cosméticas.
A partir dessas informações a busca e seleção das matérias primas foram feitas com
base em artigos científicos e informes técnicos a fim de definir formulações que atendessem a
tais características além de possuírem propriedades sensoriais mais adequadas à faixa etária e
as finalidades propostas.
Sendo assim, por meio de diferentes combinações de polímeros, agentes de consistência
e emolientes, foram desenvolvidas as formulações iniciais (Tabela 2).
As formulações fotoprotetoras foram elaboradas por meio de processo a frio, exceto a
hidratação da Carragenina (fase aquosa) e dispersão dos filtros UV e antioxidantes (fase oleosa)
que necessitaram de aquecimento, os quais foram adicionados na formulação após o
resfriamento. Além disso, foi elaborada uma formulação sem filtros solares, acrescida ou não
de peptídeos de arroz e tetraisopalmitato de ascorbila, os quais foram adicionados na etapa final
de preparo e na fase oleosa após a sua redução da temperatura, respectivamente (Tabela 3).
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Tabela 2. Componentes (INCI) das formulações veículo desenvolvidas e suas respectivas concentrações (% p/p).
Componentes (INCI)
Aqua
Mineral Oil; Isopropyl
Palmitate; Trilaureth-4
Phosphate; Rapeseed Oil
Sorbitol esters; Ammonium
Acryloyldimethyltaurate; VP
Copolymer
Ammonium
Acryloyldimethyltaurate/VP
Copolymer
Sclerodium gum
Carrageenan
Styrene/Acrylates
Copolymer
Xantana gum
Trilaureth-4 Phosphate
Glycerin
Cyclopentasiloxane (and)
Dimethicone Crosspolymer
BHT
Disodium EDTA
Moringa Oleifera Seed Oil
Propylene Glycol
Methyldibromo
Glutaronitrile (and)
Phenoxyethanol
Ethylhexyl Palmitate

H1
qsp

H2
qsp

H3
qsp

H4
qsp

H5
qsp

H6
qsp

H6b
H6b2
Qsp

H7
qsp

H8
qsp

A1
qsp

A2
qsp

A3
A4
A5
A6
A6b
qsp
qsp
qsp
qsp
qsp
qsp

A7
qsp

A8
qsp

A9
qsp

4,0

4,0

7,0

7,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2,0

2,0

4,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
N

N
N

1,0
N

N
N

0,25
N

0,25
0,25

0,25
0,50

0,25
0,50

0,25
N

0,25
N

1,0
N

N
N

1,0
N

N
N

0,25
N

0,25
0,25

0,25
0,50

0,25
N

0,25
N

0,25
N

N

2,0

N

2,0

N

N

N

N

N

N

N

2,0

N

2,0

N

N

N

N

N

N

N
N
3,0

N
N
3,0

N
N
3,0

N
N
3,0

N
N
3,0

N
N
3,0

N
N
3,0

N
N
3,0

0,50
N
3,0

0,50
N
3,0

N
1,0
3,0

N
1,0
3,0

N
1,0
3,0

N
1,0
3,0

N
1,0
3,0

N
1,0
3,0

N
1,0
3,0

0,50
1,0
3,0

0,50
1,0
3,0

0,50
1,0
3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
1,0
2,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,05
0,2
5,0
3,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

N

N

N

N

N

N

N

3,0

N

3,0

N

N

N

N

N

N

N

3,0

N

3,0
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Tabela 3. Componentes das formulações finais do estudo, e suas respectivas porcentagens de uso.

Componentes (INCI)

H9 (% )

HA1 (% ) HF (% )

HFA (% )

a qua

qs p

qs p

qs p

M ine ra l Oil; Is o pro pyl P a lm ita te ;
Trila ure th-4 P ho s pha te ; R a pe s e e d Oil
S o rbito l e s te rs ; Am m o nium
Ac rylo yldim e thylta ura te ; VP
C o po lym e r
Am m o nium
Ac rylo yldim e thylta ura te /VP C o po lym e r

4%

4%

4%

4%

-

-

-

-

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

1%

1%

1%

1%

-

-

-

-

Glyc e rin

5%

5%

5%

5%

C yc lo pe nta s ilo xa ne (a nd) Dim e thic o ne
C ro s s po lym e r

2%

2%

2%

2%

C yc lo pe nta s ilo xa ne

2%

2%

2%

2%

B HT

0%

0%

0%

0%

Dis o dium EDTA

0%

0%

0%

0%

M o ringa Ole ife ra S e e d Oil

1%

1%

1%

1%

Arga nia S pino s a Ke rne l Oil

1%

1%

1%

1%

B utyle ne Glyc o l

2%

2%

-

-

-

-

2%

2%

2%

2%

2%

2%

-

-

7%

7%

Oc to c rile ne
M e thyle ne B is -B e nzo tria zo lyl
Te tra m e thylbutylphe no l (a nd) Aqua
(a nd) De c yl Gluc o s ide (a nd) P ro pyle ne
Glyc o l (a nd) Xa ntha n Gum

-

-

5%

5%

-

-

5%

5%

Hydro lyze d R ic e P ro te in

-

4%

-

4%

As c o rbyl Te tra is o pa lm ita te
M e thyldibro m o Gluta ro nitrile (a nd)
P he no xye tha no l

-

2%

-

2%

1%

1%

1%

1%

S ilic a
S c le ro dium gum
C a rra ge e na n
Trila ure th-4 P ho s pha te

P ro pyle ne Glyc o l
Ethylhe xyl P a lm ita te
B is -Ethylhe xylo xyphe no l
M e tho xyphe nyl Tria zine

4.4

qs p

Testes preliminares de estabilidade
Foram realizados estudos de estabilidade com as formulações H9 (veículo), HA1

(veículo acrescido das substâncias ativas objetos de estudo), HF (veículo acrescido dos filtros
UV) e HFA (veículo acrescido de filtros UV e das substâncias ativas objetos de estudo), sendo
que cada delas foi subdividida em 4 alíquotas de aproximadamente 50 gramas e acondicionadas
em embalagens de vidro, sendo uma armazenada em temperatura ambiente (25±1°C), e as
demais submetidas a estresse térmico nas temperaturas de 4(±1) °C (Geladeira Eletrolux),
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37(±1)°C e 45(±1)°C (estufas Eletrolab, modelo III FC com controle de umidade (70%) e
temperatura).
Foram analisados aspectos macroscópicos (avaliação visual da homogeneidade),
características organolépticas, valores de pH e separação de fases da formulação por meio de
teste de centrifugação. As características organolépticas foram analisadas 24 horas após a
manipulação das formulações e após 90 dias, com avaliações de 7 em 7 dias até completar 28
dias e mensalmente até decorridos 90 dias de análise (ANVISA, 2004).
4.4.1 Centrifugação
O teste de centrifugação foi realizado com 3 g de cada formulação desenvolvida e foram
submetidos a 3000 rpm por 30 minutos em 3 ciclos. Foi usada centrífuga Excelsa Baby II,
modelo 206-R, potência 0,0440, Fanem (MAIA CAMPOS;BADRA, 1992).

4.4.2 Determinação do pH
A medida de pH foi realizada com peagômetro Digimed DM20.
4.4.3 Avaliação visual
As amostras foram observadas visualmente quanto às seguintes alterações: cor,
separação de fases e homogeneidade (ANVISA, 2004).

4.4.4 Estudo de estabilidade física por determinação reológica
O estudo do comportamento reológico foi realizado em reômetro DV-III digital, tipo
Cone e Placa, marca Brookfield, utilizando spindle CP52 por meio de avaliação dos seguintes
parâmetros reológicos: viscosidade, índice de fluxo e tixotropia. As amostras foram mantidas
no ambiente e submetidas a estresse térmico, nas temperaturas de 37°C e 45°C, em estufas
termostatizadas com controle de umidade e fotoperíodo, modelo 111FC (marca Eletrolab).
Foram coletadas para o estudo reológico, alíquotas de 0,5g das amostras das formulações em
intervalos de tempo de 7 em 7 dias em triplicata, durante 28 dias (CALIXTO; INFANTE;
MAIA CAMPOS, 2018).
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4.5

Análises de Texura e espalhabilidade
O estudo de espalhabilidade foi realizado para a comparação das formulações veículo

H5, H6, H6b, H6b2, H7, H8, A5, A6, A6b, A7, A8, A9 (Tabela 1), no intuito de escolher a
melhor para dar prosseguimento ao desenvolvimento.
Foram também analisadas as características físicas das formulações H9, HA1, HF e
HFA por meio dos testes de Textura e espalhabilidade.
Nessas análises foi utilizado o equipamento TA.XT plus Texture Analyzer (Stable
Microsystems, United Kingdom), o qual possui diversas sondas para aplicação na análises de
parâmetros físicos, sendo as sondas utilizadas no referido estudo foram “TCC Spreadability
Rig” e “Back Extrusion Rig”, que permite realizar ensaios para avaliação da espalhabilidade de
formulações. Os parâmetros utilizados para os ensaios foram fornecidos pelo software do
aparelho (FOSSA SHIRATA, 2017; CALIXTO; INFANTE; MAIA CAMPOS, 2018).
Foram avaliados os seguintes parâmetros: consistência (força necessária para atingir
uma determinada deformação), firmeza, coesividade (razão da área sobre o tempo de força em
curva produzida por uma segunda compressão) e índice de viscosidade na análise de textura.
Nas análises de esplhabilidade foram avaliados firmeza e “Work of Shear” ou trabalho de
cisalhamento (Área F-T 1:2). Todas as análises foram feitas por compressão em ciclo triplo
(SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2016; CALIXTO; INFANTE; MAIA CAMPOS, 2018).
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5.

CASUÍSTICA E MÉTODOS
Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, CAAE: 63863517.0.0000.5403
(Anexo 1), foram recrutadas 125 participantes para avaliação da pele e estudo de eficácia
clínica, restando ao final dos estudos o total de 112 participantes.
As participantes do estudo foram esclarecidas e orientadas sobre os objetivos e métodos
da pesquisa e, concordando em participar da pesquisa, assinaram o Termo de consentimento
livre e esclarecido - TCLE, devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(Resolução 466 de 12/12/2012 do Conselho Nacional de Saúde).
Critérios de inclusão: Ser do sexo feminino, ter idade de 18 a 60 anos, Fototipos
Fitzpatrick II e III (PATHAK, et al., 1993), que apresentavam hábitos de exposição solar
diariamente e que possuíssem alguns dos sinais de fotoenvelhecimento, tais como manchas no
rosto, alterações no microrrelevo, queratinização excessiva ou poros largos.
Critérios de não inclusão: Gravidez ou amamentação; sinais de uma doença de pele ou
doenças sistêmicas com efeitos comprovados para a pele; participantes em tratamento com os
seguintes medicamentos: corticóide, anti histamínico, tratamento de hiper ou hipotireoidismo,
diurético, antibiótico, analgésico, β-bloqueadores, anticoagulante e terapia imunossupressora;
participantes que realizaram cirurgia cosmética, peeling, dermoabrasão eletrocoagulação laser,
cirurgia ou escleroterapia nos últimos 6 meses, nas regiões de estudo; participantes com lesões,
feridas, cicatrizes, tatuagens ou piercings na região do estudo; participantes declarantes
fumantes; participantes com dor de cabeça ou febre durante a visita.
Critérios de exclusão: descontinuidade do uso do produto, ausência na data da avaliação,
o não uso ou uso incorreto do produto e demais intercorrências.
5.1

Avaliação das características da pele fotoenvelhecida
Quarenta e quatro participantes do sexo feminino saudáveis, Fototipos Fitzpatrick II e

III apresentando rugas finas e / ou hiperpigmentação relacionadas à exposição solar na região
malar da face, foram incluídas neste estudo após o consentimento informado por escrito. A
seleção dos fototipos II e III foi baseada no menor teor de melanina. A produção de melanina
protege a pele contra os danos induzidos pelos raios UV, o que poderia interferir na avaliação
dos sinais do fotoenvelhecimento (BRENNER; HEARING, 2008). Além disso, as participantes
do estudo responderam questionário de avaliação do nível de exposição solar e hábitos de
utilização de cosméticos. As questões foram relacionadas aos hábitos de proteção solar desde a
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infância até o momento do estudo, hábitos de utilização de fotoprotetores durante o mesmo
período e também assinalaram opções de características desejáveis em formulações cosméticas
(Apêndices A e B).
As participantes foram divididas em 2 grupos de acordo com a idade. Grupo 1 (G1): 23
participantes com idade entre 18 e 35 anos, e Grupo 2 (G2): 21 participantes com idade entre
40 e 60 anos. Foram selecionadas seis participantes de cada grupo para as análises da MCR. As
análises foram realizadas na região malar da face.
As participantes foram instruídas a não aplicar nenhum tipo de produto cosmético no
rosto no mínimo 2 horas antes do início das medições.
Todos os experimentos foram conduzidos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil (21 ° 100 S, 47 ° 480 W) durante o período
de janeiro a março de 2017 e 2018 em sala com temperatura de 21 -22° C e 45% -55% de
umidade relativa. As participantes foram aclimatadas na sala por pelo menos 20 minutos antes
das medições.

5.2

Avaliação do Fator de Proteção Solar- FPS in vivo das formulações de estudo
A análise FPS in vivo dos filtros solares foi realizada por Allergisa (Campinas, SP,

Brasil), de acordo com a diretriz ISO 24444: 2010 (ISO 24444, 2010). Dez participantes
saudáveis com fototipos de pele II a III (escala de Fitzpatrick) entre 18 e 40 anos foram
selecionados para o estudo.
As amostras e a formulação controle, com valor de FPS variando de 14,2 a 19,0, de acordo
com a diretriz ISO 24444: 2010, foram aplicadas na região dorsal dos participantes (região
dorsal infra-escapular) na concentração de 2,0 mg / cm2 cada. Após 15 a 30 minutos, as áreas
foram irradiadas usando um simulador ultravioleta solar Multiport 601 (Solar Light Company
Filadélfia, EUA). A formação de eritema foi avaliada após 16 a 24 horas após a irradiação. O
valor do FPS foi analisado como a energia UV necessária para produzir uma dose mínima de
eritrócito (MED) na pele protegida, de acordo com a Equação 3. A média e o desvio padrão do
FPS final das amostras e do controle foram calculados usando o teste t de Student com intervalo
de confiança de 95% (SOUZA; MAIA CAMPOS, 2017).
Eq. 3
𝑆𝑃𝐹 =

𝑀𝐸𝐷𝑝 (𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)
𝑀𝐸𝐷𝑢 (𝑝𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)
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Tabela 4. Limites de %RCEE definidos pelo ISO 24444 Sun Protection Test Methods – in-vivo Determination of
Sun Protection Factor (SPF).
Faixa de comprimento de onda (nm)

Limites de %RCEE (%)
Inferior

<290

5.3

Superior
<0,1

290-300

1,0

8,0

290-310

49,0

65,0

290-320

85,0

90,0

290-330

91,5

95,5

290-340

94,0

97,0

290-400

99,9

100,0

Análise das propriedades sensoriais
Foram analisadas as propriedades sensoriais das formulações H9 (veículo), HA1

(veículo acrescido das substâncias ativas objetos de estudo), HF (veículo acrescido dos filtros
UV) e HFA (veículo acrescido de filtros UV e das substâncias ativas objetos de estudo) em 4
regiões no antebraço de 20 participantes de estudo (Apêndice C).
Antes de iniciar o estudo, as participantes foram orientadas a espalhar a formulação
realizando 10 movimentos circulares no sentido horário. O questionário utilizado foi o “checkall-that-apply” (CATA) com questões voltadas às características sensoriais, apresentado no
Apêndice X (PARENTE et al., 2011).
As formulações foram avaliadas quanto as seguintes características: Oleosa/gordurosa;
pegajosa, suave, fácil de espalhar, facilmente absorvida; e após 5 minutos de aplicação foram
avaliadas: resíduo oleoso, pele macia, pele hidratada, resíduo esbranquiçado e intenção de
compra (SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2016).
5.4

Avaliação da eficácia clínica em longo prazo
Para esse estudo, foram selecionadas 80 participantes de estudo, restando ao final do

estudo 68 participantes, na faixa etária de 18 a 30 anos. Elas foram divididas em 4 grupos, os
quais utilizaram a formulação fotoprotetora sem ativos e que era comum a todos os grupos, e a
formulação noturna hidratante, sem filtros solares, contendo ou não, separadamente ou em
combinação as substâncias ativas de estudo.
Dessa forma os grupos ficaram divididos : G1- Formulação fotoprotetora de uso diurno
( HF-Veículo + filtros UV) e formulação de uso noturno (H9- formulação veículo); G2Formulação fotoprotetora de uso diurno ( HF-Veículo + filtros UV) e formulação de uso
noturno (HA1- formulação veículo acrescida das substâncias ativas); G3- Formulação
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fotoprotetora de uso diurno ( HF-Veículo + filtros UV) e formulação de uso noturno (HA3formulação veículo acrescida de peptídeos de arroz); G4- Formulação fotoprotetora de uso
diurno ( HF-Veículo + filtros UV) e formulação de uso noturno (HA2- formulação veículo
acrescida de tetraisopalmitato de ascorbila).
O estudo clínico foi controlado, duplo cego e randomizado. Anteriormente a estes
processos, foi feita etapa de normalização dos grupos. Desta forma foram selecionados os
equipamentos com maior variação interindividual

– Corneometer®, Sebumeter®,

Tewameter®, Colorimeter® e Visioface® (quantificação de poros largos). Tais análises foram
realizadas quinze dias antes do início do estudo clínico.
Após as análises, foi feita a normalização de grupos de forma que a média das medidas
de cada grupo não tivesse diferença estatisticamente significativa em relação aos demais grupos
em todos os equipamentos.
As participantes foram orientadas a utilizar as formulações de uso diurno e noturno uma
vez ao dia, durante 90 dias. Foram avaliados os parâmetros como conteúdo aquoso do estrato
córneo, a perda transepidérmica de água e o microrelevo cutâneo, propriedades mecânicas da pele
(visco-elasticidade), análise de manchas visíveis e as visíveis apenas por luz UV, determinação da
coloração da pele, conteúdo de sebo superficial, ecogeneicidade e espessura da derme, além das
características morfológicas da pele.
Foram realizadas medidas basais, 45 e 90 dias após a utilização das formulações e a região
de análise foi a região malar da face.
Todos os experimentos foram conduzidos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Brasil (21 ° 100 S, 47 ° 480 W) em sala com
temperatura de 21 -22°C e 45% -55% de umidade relativa, no período de Setembro a Dezembro
de 2018. As participantes foram aclimatadas na sala por pelo menos 20 minutos antes das
medições.
Ao final do estudo foi aplicado questionário de percepção de eficácia, onde as participantes
responderam questões relacionadas com as propriedades sensoriais dos produtos, além da
percepção de mudanças relacionadas à pele após 90 dias de tratamento. O referido questionário
está apresentado no (Apêndice D).
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5.5

Técnicas de Biofísica e análise de imagem da pele

5.5.1 Determinação do conteúdo aquoso do estrato córneo
O conteúdo aquoso do estrato córneo foi determinado pelo equipamento Corneometer®
CM 825 (Courage-Khazaka, Cologne, Alemanha) acoplado a um software, que mede o nível
de hidratação do estrato córneo.
O princípio do método está baseado na diferença entre a constante dielétrica da água e
outras substâncias através da medição da capacitância do meio dielétrico. Qualquer mudança
na constante dielétrica referente à variação na hidratação da superfície da pele conduz a um
cálculo de capacitância diferenciado pelo capacitor (CLARYS, et al., 2012; CONSTANTIN et
al., 2014).
Foram realizadas 5 medidas na região malar das participantes. Os resultados são dados
em unidades arbitrárias (UA) pelo próprio equipamento em função do conteúdo aquoso do
estrato córneo.
5.5.2 Determinação da perda transepidérmica de água (TEWL)
Para este estudo foi utilizado o equipamento Tewameter® TM 210 (Courage-Khazaka,
Cologne, Alemanha), um sistema de cilindro aberto que mede taxa de evaporação da água com
base em princípios de difusão descrito por Adolf Fick em 1885. O gradiente de densidade de
vapor é medido indiretamente através de dois pares de sensores (temperatura e umidade
relativa) dentro de um cilindro oco, e os dados resultantes são analisados por um
microprocessador (ELKEEB et al., 2010).
A sonda permaneceu por 2 minutos sobre a região malar da pele, e a média de 3 medidas
foi empregada nos cálculos posteriores (FOSSA SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2017).
5.5.3 Determinação do conteúdo de sebo
O conteúdo de sebo foi avaliado na testa das participantes utilizando o equipamento
Sebumeter® SM810 (Courage-Khazaka, Cologne, Alemanha). Este possui uma técnica de
medição fotométrica. Com este dispositivo, óleos sobre a superfície da pele são absorvidos
sobre uma película polimérica, tornando a película transparente. À medida que mais óleo é
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absorvido, o filme se torna mais transparente e essa medição pode ser utilizada para determinar
a oleosidade da pele (CROWTHER, 2016).
Para tal, uma fita especial opaca de 64mm2 foi pressionada sobre a pele por 30s com
uma ligeira pressão para recolher o sebo (CHENG et al., 2009). Foram realizadas 3 medidas na
região malar das participantes.
5.5.4 Determinação das propriedades viscoelásticas da pele
Para a avaliação das propriedades viscoelásticas da pele foi utilizado o aparelho
Cutometer® SEM 575 (Courage-Khazaka, Cologne, Alemanha), equipado com uma sonda que
possui um orifício com diâmetro, que mede a deformação da pele em resposta à sucção, ou seja,
a pressão negativa que é criada pelo dispositivo de leitura provoca sensível penetração da pele
no orifício e o nível de penetração obtido é determinado por um sistema de leitura ótica, no qual
a intensidade da luminosidade captada é proporcional à penetração da pele no dispositivo
(WOO et al., 2014).
Esse equipamento é acoplado a um software, com 4 módulos de leitura, que contém
fórmulas para calcular as variáveis que podem ser estudadas e são apresentadas na tela do
computador e gravados juntamente com o gráfico obtido. Cada leitura foi realizada utilizando
3 ciclos de sucção na região malar a ser estudada (MERCÚRIO et al., 2016).
5.5.5 Determinação da coloração da pele
A determinação da cor da pele foi realizada pelo equipamento Skin-Colorimeter® CL
400 (Courage-Khazaka, Cologne, Alemanha). Esse equipamento utiliza o princípio de reflexão
sendo composto por oito luzes de LED brancas disposta circularmente para iluminar
uniformemente a pele, os comprimentos de onda são emitidos na faixa de 440-670 nm. A
determinação da cor da pele foi obtida através do cálculo automático do Ângulo de Tipologia
Individual que descreve os diferentes fototipos de pele segundo a escala de Fitzpatrick. As
medidas foram feitas em triplicata na região malar das participantes (MATIAS et al., 2015;
MERCÚRIO et al., 2016).
5.5.6 Determinação do microrrelevo cutâneo
Para a determinação do micro-relevo cutâneo foi utilizado o equipamento Visioscan®
VC 98, que fornece informações quali e quantitativa da superfície da pele nas condições
fisiológicas, através de técnicas de profilometria óptica, as quais utilizam um processo de
digitalização de imagem obtida por uma câmera de vídeo (FERREIRA et al., 2010).
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Com este método foram avaliados os seguintes parâmetros relacionados à superfície da
pele (SELS - Surface Evaluationof Living Skin): rugosidade (Ser) - porção de pontos escuros
que representa a rugosidade; Sew - número e largura das rugas, sendo que quanto maior número
de rugas maior é este valor; Sesm se refere à forma e largura das rugas, sendo que quanto maior
o valor dessa variável melhor a textura e maciez da pele. Será avaliado ainda o parâmetro CR1largura e profundidade da rugosidade (LEVY et al., 2004).
5.5.7 Detecção de manchas cutâneas, cálculo de porcentagem de poros, linhas e rugas,
homogeneidade na textura da pele
Para a detecção das manchas visíveis e as visíveis apenas com a luz UV foi utilizado o
equipamento Visioface® 1000 D (Courage-Khazaka, Cologne, Alemanha). Este equipamento
fornece imagem da pele iluminada por diodos emissores de luz branca (white LED) e por diodos
emissores de luz semelhante ao UV (UV-like LED), respectivamente. Sobre as imagens obtidas,
o software calculou a porcentagem de poros, linhas e rugas, e a homogeneidade na textura da
pele (HERMANNS-LÊ et al., 2013; MELO; MAIA CAMPOS, 2018).
Foram analisados os parâmetros: quantidade de poros finos e largos (Count fine e Count
large) da região malar, análise da coloração das manchas.
5.5.8 Avaliação da espessura e ecogenicidade da derme
A avaliação da espessura da derme foi realizada pelo ultrassom de 20MHz Dermascan®
C (Cortex, Hadsund, Dinamarca). A espessura da derme foi determinada por um analisador de
imagem. Foi ainda determinada a ecogenicidade, por unidade de área, determinada em pixels,
com o auxílio de um software, que está relacionada com retenção de água entre as fibras de
colágeno e com o envelhecimento e fotoenvelhecimento (KIM et al., 2011). Foram feitas 3
imagens nas regiões malar e as análises foram as de espessura da derme total, ecogenicidade da
derme total e ecogenicidade da derme superior.
5.5.9 Avaliação das características morfológicas e estruturais da pele por Microscopia
Confocal de Reflectância - MCR
As características estruturais e morfológicas da epiderme e da produndidade das papilas
da derme foram analisadas usando um MCR (Vivascope® 1500; Lucid, New York, E.U.A.).
As imagens microscópicas foram obtidas usando o sistema VivaStack que fornece imagens
confocais múltiplas em profundidades sucessivas de um local específico do tecido (3 µm por 3
µm até uma profundidade de 150 µm). As imagens macroscópicas foram obtidas por meio de
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uma câmera digital de qualidade dermatoscópica macroscópica (VivaCam; Lucid)
(MERCÚRIO et al., 2016; KUTLU HAYTOGLU, 2014).
Para essas análises, 6 participantes de cada grupo foram selecionadas aleatoriamente e
a região de avaliação foi a região malar da face.
Espessura do estrato córneo, espessura média, mínima e máxima da epiderme viável;
largura e profundidade dos sulcos e profundidade das papilas dérmicas foram calculados em
triplicata (MERCÚRIO et al., 2016). Essas análises foram realizadas nas avaliações de pele e
também na avaliação de eficácia clínica.
A presença dos seguintes descritores foi avaliada na etapa de avaliação da pele: padrão
favo de mel irregular, “irregular honeycomb pattern”, pigmentação mosqueada “Motled
pigmentation”, papilas policíclicas, papilas regulares e irregulares, ausência de papilas,
colágeno reticulado fino “ Thin reticulated collagen”, estruturas colágenas grosseiras “coarse
collagen structures”, colágeno amontoado “huddled collagen” e estruturas brilhantes enroladas
“curled bright structures” (WURM et al., 2012).
Para avaliar o tamanho dos queratinícitos na camada granulosa, foram feitas medidas
de diâmetro de 10 queratinócitos nessa camada e feita média dos valores (KAWASAKI et al.,
2015). Além disso, foi medida a área de 10 queratinócitos próximos em 3 pontos diferentes de
cada imagem para calcular a área e assim, converter essas medidas para obter um valor de
queratinócitos por mm2 (HUZAIRA et al.,2001). Tais análises foram realizadas na etapa de
eficácia clínica.
As hiperpigmentações da camada basal da epiderme foram quantificadas através de
score de “Mottled pigmentation” com imagens padronizadas por nosso grupo de pesquisa. O
score varia na escala de 1 a 4, sendo que a escala 1 é referente a menor quantidade de
hipertpigmentações na camada e a escala 4 é referente a maior quantidade de hiperpigmentações
na camada.
A melanina é a principal fonte de pigmentação da pele e a principal fonte endógena de
reﬂectância, porque reflete a luz incidente mais intensa à medida que estruturas brilhantes
aparecem nas imagens (LAGUARRIGUE et al., 2012). As análises foram realizadas na etapa
de eficácia clínica e feitas em triplicata.
Também na etapa de eficácia clínica, foi realizada a contagem total de papilas na junção
dermoepidérmica. A contagem foi feita em triplicata.
Por fim, na etapa de eficácia clínica, foi feita avaliação qualitativa do colágeno através
de score em que a cada 25% da imagem com um tipo de colágeno, era atribuído 1 ponto,
totalizando 4 pontos. Foram avaliados tipos de colágeno: colágeno reticulado fino “ Thin
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reticulated collagen”, estruturas colágenas grosseiras “coarse collagen structures”, colágeno
amontoado “huddled collagen” e estruturas brilhantes enroladas “curled bright structures”
(LONGO et al., 2012).

5.6

Análise estatística
Para todas as avaliações foram feitos testes de normalidade através do teste Shapiro-

Wilk, utilizando o programa estatístico Origin 8.
Para os dados em que foram comparados mais de 2 grupos em que a distribuição tenha
sido normal, foi realizada a análise estatística Análise de Variância com Delineamento
Inteiramente Casualizado e teste de Tukey para comparação de médias (p<0,05). Para
comparação de 2 grupos em que foi verificada a distribuição normal, foi aplicado teste t de
Student (p<0,05).
Para as análises com mais de 2 grupos em que foi verificada distribuição não normal,
foi utilizado teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e para comparação de dois grupos, foi
realizado teste t de Student, utilizando teste Mann Whitney (p<0,05).
Para análises de resultados de cada grupo em diferentes tempos (0, 45 e 90 dias), foi
utilizado teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e o teste Dunns para comparação de todas as
colunas.
6.

RESULTADOS

6.1

Desenvolvimento das formulações
Foram inicialmente desenvolvidas 8 (H1, H2, H3 e H4 e A1, A2, A3 e A4) formulações

variando os tipos e combinações de polímeros e agentes de consistência. Como é possível notar
na tabela 1, foi utilizado um polímero formador de gel creme contendo a combinação de
polímeros, tensoativos e emolientes (Mineral Oil; Isopropyl Palmitate; Trilaureth-4 Phosphate;
Rapeseed Oil Sorbitol esters; Ammonium Acryloyldimethyltaurate; VP Copolymer) nas
formulações com a letra H.
Nas formulações com inicial A foi utilizado o mesmo polímero e tensoativo
separadamente, em concentações diferentes (Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP
Copolymer e Trilaureth-4 Phosphate). Isto foi feito para que se qual tipo de combinação seria
melhor em relação à estabilidade e espalhabilidade. Nesta etapa foram utilizados também 2
tipos de polímeros de consistência (Sclerodium gum e Styrene/Acrylates Copolymer), variando
a presença deles entre as formulações.
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Assim, o que se observou após o desenvolvimento de tais formulações foi que elas
permaneceram estáveis frente ao teste de centrifugação e tiveram valores de pH adequados,
porém notou-se a alta consistência das formulações H3, H4, A1, A2, A3 e A4. Além disso,
todas as formulações apresentaram alto teor de resíduo aquoso na pele, sendo necessárias
alterações. Outra característica observada foi que as formulações contendo Sclerodium gum
(H1 e A1) tiveram melhor aspecto que as que continham Styrene/Acrylates Copolymer (H2 e
A2).
Na

etapa

seguinte

foram

diminuídas

as

concentrações

dos

polímeros

Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer e Sclerodium gum, além do acréscimo de outro agente
de consistência (Carrageenan) para conferir a formulação toque seco e consistência. Ainda,
aumentou-se a concentração do óleo de moringa para aumento da emoliência e diminuição da
propriedade sensorial aquosa, dando assim origem as formulações H5, H6, A5 e A6.
Após o desenvolvimento foi constatado que as formulações foram estáveis no teste de
centrifugação e tiveram valores de pH dentro do esperado. As formulações que continham
Carrageenan (H6 e A6) tiveram a viscosidade diminuída, porém ela melhorou a espalhabidade
e o aspecto visual das formulações. O sensorial aquoso foi amenizado, mas ainda houve a
necessidade de outro emoliente auxiliar.
Na terceira etapa houve o aumento da concentração de Carrageenan nas formulações
H6b, H6b2, A6b e A7), substituição dessa por Xantana gum nas formulações H7, H8, A8 e A9
e acréscimo de emoliente Ethylhexyl Palmitate nas formulações (H8, H6b2, A7 e A9) para
avaliar se haveria diminuição do resíduo aquoso observado na etapa anterior. As formulações
desenvolvidas permaneceram estáveis frente ao teste de centrifugação e tiveram valores de pH
dentro do desejado (pH 5,50-7,0).
Uma vez que as formulações H5, H6, H6b, H6b2, H7, H8 e as formulações A5, A6,
A6b, A7, A8 e A9 tiveram aspecto desejável para formulações cosméticas destinadas para o
rosto, foram feitos testes de espalhabilidade com essas formulações para analisar os valores de
“work of shear” delas.
Como mostrado na Figura 22, as formulações que apresentaram melhores valores de
espalhabilidade (menores valores do parâmetro avaliado) foram as formulações A6b e A7,
indicando que a combinação de agentes de consistência e polímeros, além dos ajustes feitos
durante as etapas proporcionaram melhores valores de espalhabilidade, entretanto H6b2 foi
selecionada juntamente com A6b, para comparação entre agentes de consistência utilizados.
A estas formulações veículo foram acrescentados filtros UV para avaliação da estabilidade
escolha de uma delas para prosseguimento no desenvolvimento. A formulação escolhida foi o
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H6b2 uma vez que a formulação A6b apresentou sinais de instabilidade e opacidade, atribuídos
a incorporação de filtros UV.
A seguir, a formulação H6b2 (veículo) passou por alterações para maior estabilidade na
incorporação de filtros solares: retirada do agente de consistência Sclerodium gum, acréscimos
de componentes como adição do silicone ciclopentasiloxane, substituição do emoliente
propileno glicol por butilenoglicol e emoliente Palmitato de etilexila no intuito de melhorar as
propriedades sensoriais e estabilidade. Além disso, foram feitas alterações como a adição do
óleo de argan como emoliente e a diminuição da concentração de óleo de moringa. Depois
dessas alterações de componentes e também de suas concentrações, a formulação veículo final
foi a formulação H9.
Foram acrescidos assim os filtros UV e substâncias ativas objeto de estudo, HA1
(veículo e substâncias ativas), HF (veículo e filtros UV) e HFA (veículo, filtros UV e
substâncias ativas) (Tabela 3). Todo o processo de desenvolvimento está mais bem
exemplificado em formato de fluxograma na Figura 15.
Figura 15. Fluxograma representativo das etapas pertinentes ao desenvolvimento das formulações de estudo, bem
como as alterações realizadas em cada etapa até a obtenção das formulações finais.
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6.2

Testes preliminares de estabilidade
Em relação às análises de estabilidade das formulações H9 (veículo), HA1 (veículo

acrescido das substâncias ativas objetos de estudo), HF (veículo acrescido dos filtros UV) e
HFA (veículo acrescido de filtros UV e das substâncias ativas objeto de estudo), foi possível
observar que todas foram estáveis durante os 90 dias de estabilidade.
Aspectos visuais não se modificaram durante o período e não houve separação de fases
no teste de centrifugação. Com relação às análises de pH, houveram pequenas oscilações dos
valores ao longo do tempo, entretanto permaneceram dentro da faixa de pH de formulações
para uso na face (Figura 16).
Figura 16. Valores de pH durante a estabilidade preliminar das formulações desenvolvidas H9 (veículo), HA1
(veículo acrescido das substâncias ativas objetos de estudo), HF (veículo acrescido dos filtros UV) e HFA
(veículo acrescido de filtros UV e das substâncias ativas objetos de estudo), nas temperaturas de 25° C (A),
4°C (B), 37°C (C) e 45°C (D).
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6.2.1 Análise de estabilidade física
A partir dos dados obtidos na análise reológica das formulações, observou-se que
todas as formulações se mantiveram estáveis durante o período de análise (Figuras 17 a
20).
Com relação às diferenças físicas entre as formulações, foi possível observar que as
formulações tiveram comportamento pseudoplástico não tixotrópico através da análise do
índice de fluxo das formulações (Figura 18) e a ausência área de histerese (Figura 17).

49

Com os resultados da viscosidade aparente mínima e consistência das formulações
foi possível visualizar (Figuras 19 e 20) um aumento significativo da viscosidade das
formulações acrescidas de filtros UV.

Figura 17. Reogramas das formulações finais desenvolvidas H9 (veículo), HA1 (veículo + das substâncias ativas
de estudo), HF (veículo + filtros UV) e HFA (veículo + filtros + das substâncias ativas de estudo).
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Figura 18. Índice de fluxo das formulações H9, HA1, HF e HFA 24 horas após o desenvolvimento (T0) e após
28 dias após serem submetidas ao acondicionamento nas seguintes temperaturas: 25ºC (A), 4°C (B), 37°C (C) e
45°C (D).
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Figura 19. Viscosidade aparente mínima das formulações H9, HA1, HF e HFA 24 horas após o desenvolvimento
(T0) e após 28 dias após serem submetidas ao acondicionamento nas seguintes temperaturas: 25ºC (A), 4°C (B),
37°C (C) e 45°C (D).
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Figura 20. Índice de consistência das formulações H9, HA1, HF e HFA 24 horas após o desenvolvimento (T0) e
após 28 dias após serem submetidas ao acondicionamento nas seguintes temperaturas: 25ºC (A), 4°C (B), 37°C
(C) e 45°C (D).
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Análise de Textura e espalhabilidade
Com a análise da espalhabilidade foi possível observar que as formulações com maior

valor de work of shear foram as formulações H5, H6 e H7, sendo que as formulações com
menores valores foram A6b e A7 e H6b2 (Figura 21).
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Figura 21. Gráfico dos valores de “work of shear” (trabalho de cisalhamento) das formulações veículo

400
300
200
100
0
H

5
H
6
H
6b
H
6b
2
H
7
H
8
A
5
A
6
A
6b
A
7
A
8
A
9

work of shear (Área F-T 1:2)

desenvolvidas.

Em relação às análises de textura e espalhabilidade das formulações H9, HA1, HF2
e HFA1, foi possível constatar que a formulação veículo quando acrescida das substâncias
ativas objeto de estudo teve aumento significativo em todos os parâmetros avaliados e com
a adição dos filtros UV houve um aumento ainda maior, indicando que eles promoveram o
aumento da consistência das formulações, além de terem aumentado os valores de work of
shear, sugerindo maior dificuldade de espalhar as formulações acrescidas desses
componentes (Tabela 5).
Tabela 5. Parâmetros relacionados a textura e epalhabilidade das formulações H9 (veículo), HA1 (veículo
acrescido das substâncias ativas objetos de estudo), HF (veículo acrescido dos filtros UV) e HFA (veículo
acrescido de filtros UV e das substâncias ativas objetos de estudo). *Letras diferentes correspondem a médias
significativamente diferentes.
Colunas1Work of shear (g.sec)
H9

292,56 ± 4,15d

HA1
HF
HFA

6.4

Firmeza (mJ)

Consistência (g.sec) Coesividade (mJ) Indice de viscosidade (g.sec)

75,21± 0,96d

814,96 ± 1,17d

49,7 ± 0,69d

519,43 ± 6,17d

294,27 ± 2,84c

85,15 ± 3,02c

930,39 ± 10,82c

56,64 ± 2,01c

580,68 ± 4,82c

388,26 ± 2,84b

123,51 ± 0,27b

1279,32 ± 14,8b

90,19 ± 0,29b

846,71 ± 4,40b

410,86 ± 9,91a

128,75 ± 0,92a

1342,69 ± 6,41a

93,89 ± 0,97a

874,25 ± 5,66a

Análise das propriedades sensoriais
A partir dos resultados obtidos (Figura 22), foi possível observar que em relação às

características sensoriais logo após a aplicação da formulação, as formulações H9 (veículo) e
HA1 (veículo + substâncias ativas de estudo) foram as mais classificadas com características
como “Suave”, “fácil de espalhar” e “facilmente absorvida”, parâmetros esses desejáveis para
formulações cosméticas.
Em relação às características sensoriais da pele após 5 minutos da aplicação das
formulações foi possível notar que a formulação H9, seguida da formulação HA1 foram mais
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classificadas com características sensoriais desejáveis como “pele macia”, “pele hidratada”. No
tocante a intenção de compra, as formulações mais votadas também foras a H9 e HA1.
Foi possível notar também, que em características como “pegajosa” e “resíduo
esbranquiçado”, as formulações que mais receberam atribuições a essas características foram
as formulações contendo filtros UV HF (veículo +filtros UV) e HFA (veículo +filtros UV +
substâncias ativas de estudo).
Figura 22. Características sensoriais atribuídas às formulações desenvolvidas H9, HA1, HF e HFA
demonstradas em porcentagem (%).

6.5

Avaliação do Fator de Proteção Solar- FPS in vivo das formulações de estudo
A partir dos resultados da avaliação do fator de proteção solar foi possível observar que

todas as formulações fotoprotetoras tiveram FPS maior que o controle (padrão COLIPA). Na
comparação entre as formulações fotoprotetoras a formulação HFA contendo as duas
substâncias ativas de estudo apresentou FPS superior a HFA1 contendo apenas o
Tetraisopalmitato de Ascorbila (Figura 23).
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Figura 23. FPS in vivo (Padrão Colipa) das formulações fotoprotetoras HF – formulação fotoprotetora sem
substâncias ativas; HFA1- formulação fotoprotetora contendo tetraisopalmitato de ascorbila; HFA- formulação
fotoprotetora contendo tetraisopalmitato de ascorbila e peptídeos de arroz. * Significante em relação ao controle.
** FPS de HFA significante diferente em relação à HFA1 (p<0,05).

6.6

Avaliação das características do fotoenvelhecimento em pele jovem

6.6.1 Questionário de avaliação do nível de exposição solar e hábitos de utilização de
cosméticos
Em relação à infância, a maioria das participantes respondeu que tinha
aproximadamente 1 a 2 horas de exposição solar por dia na infância. Em relação às
participantes mais jovens (18 a 35 anos), a aplicação de protetores solares era realizada
apenas em viagens e atividades aquáticas, enquanto no caso das participantes de maior
faixa etária (40 a 60 anos) não havia uso de filtros solares na infância.
Na adolescência, todas as participantes tiveram diminuição da exposição ao sol (±
1 hora por dia), porém, as participantes do grupo de menor faixa etária usaram protetores
solares apenas em viagens e atividades aquáticas, enquanto poucas participantes de maior
faixa etária usaram protetores solares nessas ocasiões, assim a maioria delas não usava
protetores solares neste período da vida.
O uso mais frequente (mas não correto) de protetores solares das participantes mais
jovens teve início a partir de 18 anos, enquanto as participantes de maior faixa etária
iniciaram o uso mais frequente de protetores solares com aproximadamente 30 anos de
idade.
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No item "frequência atual de uso de formulações cosméticas fotoprotetoras" a maior
porcentagem de participantes de pele jovem respondeu que utilizam formulações
fotoprotetoras em frequência moderada (45%) e as participantes de pele madura
responderam que utilizavam formulações fotoprotetoras frequentemente (50%).
No item "formulações cosméticas mais utilizadas contendo filtros UV", as
formulações cosméticas mais utilizadas pela pele jovem (G1) foram creme BB,
fotoprotetores UV e maquiagem, respectivamente. No entanto, as formulações cosméticas
mais utilizadas pelo grupo de pele madura (G2) foram hidratantes antienvelhecimento e
creme BB, respectivamente.
Por fim, foi perguntado as participantes de pele jovem sobre o quais característi cas
procuravam na compra de formulações cosméticas e as características mais mencionadas
foram toque seco, boa espalhabilidade na pele e mais de uma função em um só produto.
6.6.2 Determinação do conteúdo aquoso do estrato córneo
Os resultados obtidos na avaliação do conteúdo aquoso do estrato córneo mostraram que
as participantes do grupo jovem - G1 apresentaram maiores valores de hidratação quando
comparadas as participantes de pele madura - G2 (Figura 24).
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Figura 24. Conteúdo aquoso do estrato córneo nos grupos das participantes de menor faixa etária (G1) e maior
faixa etária (G2). * Diferença estatisticamente significativa entre G1 e G2 (p< 0,05).

6.6.3 Determinação da perda transepidérmica de água (TEWL)
Com relação à perda transepidérmica de água, não houve diferenças significativas (p <
0,05) entre os grupos 1 e grupo 2 (Figura 25).

57

Figura 25. Perda Transepidérmica de água - grupo de participantes de menor faixa etária (G1) e maior faixa
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6.6.4 Determinação do conteúdo de sebo
De acordo com os resultados obtidos (Figura 26), houve diferença significativa entre os
grupos, ou seja, o grupo G1 (pele jovem) teve maiores valores de conteúdo de sebo em relação
ao grupo G2 (pele madura).
Figura 26. Conteúdo de sebo na pele, comparação do grupo de participantes de menor faixa etária (G1) e maior
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faixa etária (G2). * Diferença estatisticamente significativa entre G1 e G2 (p< 0,05).

6.6.5 Determinação das propriedades viscoelásticas da pele
O grupo jovem apresentou maiores valores nos parâmetros R5 (Ur/Ue – retração
imediata/distenção imediata) e R7 (Ur/Uf– retraçao imediata/ distenção final), relacionados à
elasticidade e viscoelasticidade da pele em comparação ao grupo de maior faixa etária (Figura
27).
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Figura 27. Elasticidade líquida da pele- R5 (a) e a elasticidade biológica da pele- R7 (b) comparando os grupos
de participantes de menor faixa etária (G1) e maior faixa etária (G2). * Diferença estatisticamente significativa
entre G1 e G2 (p< 0,05).
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6.6.6 Determinação da coloração da pele
De acordo com os resultados foi possível observar que no parâmetro de avaliação da
homogeneidade da pele (Figura 28) G1 teve valores maiores que G2, mostrando que a pele
jovem tem menos manchas que a pele envelhecida, sendo assim mais homogênea.
Figura 28. Avaliação da homogeneidade da pele (parâmetro L*) comparando os grupos de participantes de menor
faixa etária (G1) e maior faixa etária (G2). * Diferença estatisticamente significativa entre G1 e G2 (p< 0,05).
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6.6.7 Detecção de manchas cutâneas e cálculo de quantidade de poros
De acordo com os resultados apresentados na Figura 29, foi possível observar que o
Grupo 2 possui maior quantidade de número de poros finos e largos comparado ao Grupo 1.
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Figura 29. Quantificação de poros finos e largos na pele comparando os grupos de participantes de menor faixa
etária (G1) e maior faixa etária (G2). * Diferença estatisticamente significativa na quantidade de poros largos
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entre G1 e G2 (p< 0,05).

Com relação às manchas cutâneas (Figuras 30 e 31) não foi observada diferença
estatística entre os grupos.
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Figura 30. Valor de Delta L (diferença entre o mais claro e mais escuro) (A) e valor de delta E (diferença total de
cor), comparando o grupo 1 (pele jovem) e o grupo 2 (pele madura).
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Figura 31. Fotografias de alta resolução obtidas do Visioface® da região malar do grupo de pele jovem (A) e
grupo de pele madura (C).
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6.6.8 Avaliação da espessura e ecogenicidade da derme
Como pode ser observado nas figuras 32 e 33, tanto a espessura quanto a ecogenicidade
da derme não tiveram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de menor faixa
etária (G1) e de maior faixa etária (G2). Entretanto, quando analisada a derme superior, podese observar um aumento da relação de ecogenicidade em G2.
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Figura 32. Razão de ecogeneicidade da derme total e papilar de G1 e G2 na região malar. *Valores
estatisticamente significativos na comparação dos grupos G1 e G2 (p<0,05).

Figura 33. Imagens das camadas da pele obtidas pelo ultra-som Dermascan da região malar dos grupos G1 (A) e
G2 (B), sendo possível observar uma menor quantidade de fibras de colágeno na derme superior de G2.
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6.6.9 Avaliação das características morfológicas e estruturais da pele por Microscopia
Confocal de Reflectância - MCR
O G1 apresentou maiores valores da espessura máxima da epiderme e profundidade das
papilas dérmicas na região malar em relação a G2 (Tabela 6). Os outros parâmetros avaliados
não diferiram significativamente entre os grupos.
Quanto aos descritores do Confocal (Tabela 6) para a epiderme e derme, as principais
alterações do G1 na epiderme foram a presença de pigmentação mosqueada “Motled
pigmentation” (presença de queratinócitos brilhantes agrupados dentro de um padrão “ Favo de
de mel” na camada espinhosa), de papilas policíclicas e anéis irregulares na DEJ (Figura 35).
Na derme (Figura 34), algumas participantes mostraram alterações na estrutura do
colágeno, com a presença de estruturas de “Coarsed collagen structures” (estruturas grossas de
filamentos espessos, formando um padrão semelhante a uma teia grosseira com malhas maiores
e espaçadas irregularmente) e “Huddled collagen” (grandes manchas hiporrefrativas de
material amorfo).
As principais alterações observadas no G2 foram também “Motled pigmentation”,
formato das papilas e alterações na estrutura do colágeno (Figura 35). No entanto, é importante
ressaltar que as alterações observadas nesse grupo foram mais prevalentes e severas em relação
ao G1, com maiores percentuais e números de alterações (Tabela 6).
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Tabela 6. Média da espessura da camada epidérmica malar e profunidade das papilas dérmicas dos grupos de
menor faixa etária (G1) e maior faixa etária (G2) e descritores de MCR da epiderme, junção dermoepidérmica e
derme de ambos os grupos. Termos descritores foram referentes à colágeno reticulado fino “ Thin reticulated
collagen”, estruturas colágenas grosseiras “coarse collagen structures”, colágeno amontoado “huddled collagen”
e estruturas brilhantes enroladas “curled bright structures”

G1

G2

Valor de P

Espessura do estrato córrneo (µm)

7,167 ± 0,741

6,833 ± 0,683

NS

Espessura da camada granulosa
(µm)
A
Espessura mínima da epiderme
viável (µm)
B
Espessura máxima da epiderme
viável(µm)
C
Média da espessura da epiderme
viável (µm)
Dermal papillae deeph (µm)

10,33 ± 0,875

9,722 ± 3,57

NS

21,389 ± 2,709

24,5 ± 3,619

NS

65,889 ± 13,480

43,056 ± 6, 694

< 0,05

43,639 ± 6,395

33,778 ± 4,369

NS

44,500 ± 14,656

18,556 ± 6,281

< 0,05

21,69± 7,12

20,80±2,40

NS

91,421 ± 10,888

94,661 ± 7,027

NS

“Honey comb pattern”

(0) 0%

(2) 33%

“Motled pigmentation”

(3) 50%

(5) 83%

“Policyclic papillae”

(5) 83%

(4) 67%

Espessura da epiderme

Profundidade dos sulcos (µm)
Brilho dos queratinócitos na
camada espinhosa
Descritores de MCR

“Regular rings”

(0) 0%

(0) 0%

“Irregular rings”

(5) 83%

(3) 50%

“Absence of rings”

(0) 0%

(2) 33%

“Thin reticulated collagen”

(5) 83%

(0) 0%

“Coarse collagen structures”

(2) 33%

(6) 100%

“Huddled Collagen”

(1) 17%

(6) 100%

“Curled bright structures”

(0) 0%

(4) 67%

Os dados foram calculados usando imagens do Vivastack® (Lucid, Nova York, NY, EUA) de acordo com
o perfil morfológico de cada camada. A Medida do começo da camada granulosa até o fim da camada basal.
B
Medida do início da camada granulosa até o fim da profundidade das papilas. C Média da espessura máxima
e mínima da epiderme viável. Os descritores estão apresentados em porcentagem. Os dados foram
analisados usando imagens do Vivastack® (Lucid, Nova York, NY, EUA) de acordo com o perfil
morfológico de cada camada.
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Figura 34. Arquitetura da epiderme e derme determinada por microscopia confocal de reflectância (MCR) na
região malar do G1. (A) camada espinhosa da epiderme normal, sem “Motled pigmentation”.(B) representa
“Motled pigmentation” na camada espinhosa, que é caracterizada por queratinócitos brilhantes agrupados.
(C) representa contornos papilares policíclicos na Junção dermoepidérmica. (D) contornos irregulares da
papila. (E) representa “Thin reticulated collagen”. (F) representa “Coarsed collagen structures”.
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Figura 35. Arquitetura da epiderme e derme determinadas por microscopia confocal de reflectância (MCR) na
região malar do G2. (A) camada espinhosa normal da epiderme sem pigmentação mosqueada. (B) representa
“Motled pigmentation” na camada espinhosa, que é caracterizada por queratinócitos brilhantes agrupados. (C)
representa contornos papilares policíclicos e irregulares na junção dermoepidérmica. (D) representa a ausência de
papilas na junção dermoepidérmica. (E) representa as fibras “Coarsed collagen structures” e o colágeno
amontoado. (D) representa “Curled bright structures”.
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6.7

Eficácia clínica em longo prazo

6.7.1 Determinação do conteúdo aquoso do estrato córneo
Com os resultados obtidos (Figura 36), foi possível observar que em todos os grupos
houve aumento da hidratação do estrato córneo a partir de 45 dias de utilização das
formulações.
Figura 36. Conteúdo aquoso do estrato córneo antes (T0), após 45 (T45) e 90 (T90) dias de aplicação das
formulações cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3
(Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila). * Significante em relação ao T0 - Valores basais
(p<0,05).
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6.7.2 Determinação da perda transepidérmica de água
Após análise dos resultados obtidos, verificou-se que não houve diferenças
significativas em relação à perda transepidérmica de água após 90 dias de utilização das
formulações (Figura 37).
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Figura 37. Perda transepidermica de água antes (T0), após 45 (T45) e 90 (T90) dias de aplicação das formulações
cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de
arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila).
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6.7.3 Determinação do conteúdo de sebo na superfície da pele
Após 90 dias de utilização das formulações, não foram observadas diferenças
estatisticamente significativas (Figura 38) na oleosidade da pele em nenhum dos grupos de
estudo.
Figura 38. Conteúdo de sebo na pele antes (T0), após 45 (T45) e 90 (T90) dias de aplicação das formulações
cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos
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de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila).
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6.7.4 Determinação da coloração da pele
Em relação à determinação da coloração pele feita pelos equipamentos Colorimeter® e
Mexameter®, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos
grupos de estudo (Figura 39)
Figura 39. Coloração da pele avaliada pelo parâmetro L (cor preta <cor branca), antes (T0), após 45 (T45) e 90
(T90) dias de aplicação das formulações cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e
Tetraisopalmitato d de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila).
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6.7.5 Determinação das propriedades viscoelásticas da pele
A partir dos resultados de viscoelasticidade da pele (Figura 40), foi observado que não
houveram diferenças estatisticamente significativas após 90 dias de estudo em todos os
grupos avaliados.

69

Figura 40. Viscoelasticidade da pele avaliada através dos parâmetros R1- deformação residual da pele (A), R2Elasticidade bruta da pele (B), R5- Elasticidade líquida da pele (C), R6- Viscoelasticidade da pele (D) e R7Elasticidade biológica da pele (E) antes (T0), após 45 (T45) e 90 (T90) dias de aplicação das formulações
cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3
(Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila).
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6.7.6 Determinação do microrelevo da pele
Com os resultados obtidos, foi possível observar que houve redução no número e largura
das rugosidades da pele (Figura 41) nos grupos G1, G2 e G4 a partir de 45 dias de utilização
das fomulações. Com relação aos demais parâmetros, não houveram diferenças estatisticamente
significativas após 90 dias.
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Figura 41. Microrelevo da pele avaliado através dos parâmetros Ser- aspereza (A), Sew- Rugosidade (B), SesmSuavidade (C), Sesc- Descamação (D) e CR1- Profundidade máxima da rugosidade (E), antes (T0), após 45
(T45) e 90 (T90) dias de aplicação das formulações cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de
arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmi tato de ascorbila).*
Significante em relação ao T0 - Valores basais (p<0,05).
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6.7.7 Determinação da coloração da pele e poros largos e finos
Em relação a coloração das manchas, analisadas através do equipamento Visioface
Quick® (Figura 42 e 43), foi possível observar resultados estatisticamente significativos no
grupo G2, G3 e G4 após 90 dias de uso das formulações, uma vez que houve aumento da escala
de preto para branco (gráfico em módulo) e redução da diferença total de cor observada a partir
do parâmetro delta E em todos os grupos. Em relação aos poros largos e finos não houve
diferença estatística significativa.
Figura 42. Coloração da pele avaliada pelo equipamento Visioface à partir dos parâmetros ΔL (em módulo)- Cor
preta <cor branca (A) e ΔE (diferença total de cor) (B), antes (T0) após e 90 (T90) dias de aplicação das
formulações cosméticas pelos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de
ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila). * Significante em relação ao T0
- Valores basais (p<0,05).

A)

B)
8

5

Delta E

3
2

*

*

*

*

4
2

1

T9
0
4

T9
0
G

3

T9
0
G

2

T9
0
G

4

1

T0
G

T0
G

3

2

T0
G

G

1

0

0
G

4

T9

0

T9

G

3

T9

0
G

2

T9

T0

1

4
G

G

T0

T0
2

3
G

T0
G

1

T0

0

0

G

6

*

*

*

G

Delta L

4

Figura 43. Imagens obtidas através do equipamento Visioface Quick® de participantes do Grupo 1 (A), Grupo 2
(B), Grupo 3 (C) e Grupo 4 (D), antes do início da aplicação das formulações (imagens à esquerda) e após 90 dias
da aplicação das formulações (imagens à direita).
A)
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B)

C)

D)

6.7.8 Determinação da ecogeneicidade e espessura da derme
A partir das análises dos resultados (Figuras 44 a 46), foi possível observar que
houve redução estatisticamente significativa na relação de ecogeneicidade na derme total
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de todos os grupos de estudo após 90 dias de uso das formulações, entretanto, não houve
diferença significativa na espessura da derme após o mesmo período.
Figura 44. Relação de ecogeneicidade (LEP/TEP) da derme total (A), da derme superior (B) e espessura da derme
total (C), antes (T0) e após 45 (T45) e 90 (T90) dias de aplicação das formulações cosméticas pelos grupos G1
(Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4
(Tetraisopalmitato de ascorbila). * Significante em relação ao T0 - Valores basais (p<0,05).
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Figura 45. Imagens ultrassonográficas da camada da derme de uma participante de estudo de cada grupo, obtidas
pelo equipamento Dermascan C® de participantes do estudo antes (Grupo 1- A, Grupo 2- C) e após 90 dias da
aplicação diária (Grupo 1- B, Grupo 2 – D) das formulações de estudo.
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Figura 46. Imagens ultrassonográficas da camada da derme de uma participante de estudo de cada grupo, obtidas
pelo equipamento Dermascan C® de participantes do estudo antes (Grupo 3- A, Grupo 4- C) e após 90 dias da
aplicação diária (Grupo 3- B, Grupo 4 – D) das formulações de estudo.

6.7.9 Avaliação das características morfológicas e estruturais da pele por Microscopia
Confocal de Reflectância - MCR
De acordo com as análises das imagens obtidas do MCR (Tabelas 7 a 9 Figuras 47 a
52), houve aumento significativo da espessura da camada granulosa da epiderme dos grupos
G3 e G4 e uma tendência desse aumento também foi observada em G1 e G2. Foi observado
aumento significativo da espessura da epiderme mínima, máxima e média em G3 e G4 em
virtude do aumento da espessura da camada granulosa.
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Em relação a profundidade das papilas, foi observado aumento sgignificativo da
profundidade nos grupos G1 e G4 e observada uma tendência do aumento também em G2 e
G3.
Com as análises do diâmetro dos queratinócitos da camada granuloda, além da
quantidade de queratinócitos por área também na camada granulosa, foi possível observar
redução dos queratinócitos nos grupos 2 e 4 e tendência de redução no grupo 3.
Em relação ao score relacionado as hiperpigmentações cutâneas “Motled pigmetation”,
houve redução da média do score apenas em G2, grupo que utilizou a formulação contendo a
combinação das substâncias ativas de estudo.
Os resultados do score qualitativo das fibras de colágeno e elastina na derme mostraram
que não houve alteração nos valores de score, uma vez que a grande maioria das participantes
de estudo apresentaram colágeno fino reticulado “thin reticulated collagen” antes da aplicação
das formulações de estudo.
Além disso, com contagem total das papilas na junção dermoepidérmica, podemos
observar aumento da porcentagem do número de papilas em todos os grupos de estudo.
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Figura 47. Largura dos sulcos do estrato córneo dos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e
Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila) analisados através
das imagens de MCR tempos basal e após 90 dias da aplicação diária das formulações. * Significante em relação
ao T0 - Valores basais (p<0,05).
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Figura 48. Diâmetro dos queratinócitos da camada granulosa dos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e
Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila) analisados através
das imagens de MCR nos tempos basal e após 90 dias da aplicação diária das formulações. * Significante em
relação ao T0 - Valores basais (p<0,05).

Figura 49. Contagem de queratinócitos por área da camada granulosa dos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de
arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila)
analisados através das imagens de MCR nos tempos basal e após 90 dias da aplicação diária das formulações. *
Significante em relação ao T0 - Valores basais (p<0,05).
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Figura 50. Score qualitativo das fibras de colágeno fino e reticulado “Thin reticulated collagen” dos grupos G1
(Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4
(Tetraisopalmitato de ascorbila) analisados através das imagens de MCR.
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Tabela 7. Média da espessura da camada epidérmica malar e profundidade das papilas dérmicas dos grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de
ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de ascorbila) analisados através das imagens de MCR nos tempos basal e após 90 dias da aplicação diária das
formulações de estudo.
G1
Espessura da epiderme

T0

G2
T90

Valor de P

T0

G3
T90

Valor de P

T0

G4
T90

Valor de P

T0

T90

Valor de P

Espessura do estrato córrneo (µm)

9,60 ± 3,21 10,02 ± 1,87 NS

10,81 ± 2,08 11,69 ± 2,80 NS

10,27 ± 3,33 10,32 ± 2,39 NS

8,91 ± 2,85

Espessura da camada granulosa (µm)

11,79 ± 4,02 13,44 ± 4,59 NS

12,36 ± 2,16 13,28 ± 3,39 NS

13,27 ± 3,57 18,64 ± 5,34 < 0,05

13,79 ± 4,52 18,62 ± 5,56 < 0,05

Espessura mínima da epiderme viável (µm)

25,18 ± 6,71 26,07 ± 6,45 NS

22,38 ± 4,06 25,48 ± 5,35 NS

25,15 ± 7,97 29,95 ± 10,52 < 0,05

24,94 ± 6,40 30,25 ± 6,02 < 0,05

Espessura máxima da epiderme viável(µm)

52,83 ± 9,70 57,02 ± 10,51 NS

47,83 ± 9,84 55,90 ± 12,07 NS

62,25 ± 15,88 69,00 ± 17,79 < 0,05

57,64 ± 8,89 67,00 ± 15,27 < 0,05

35,10 ± 6,35 41,8 ± 10,06 NS

43,42 ± 11,37 50,00 ± 14,97 < 0,05

41,29 ± 7,10 48,62 ± 10,18 < 0,05

25,51 ± 4,89 33,81 ± 8,36 NS

38,03 ± 13,19 41,07 ± 15,07 NS

30,83 ± 8,76 36,75 ± 11,16 < 0,05

Média da espessura da epiderme viável (µm) 39,00 ± 6,88 41,27 ± 7,46 NS
Profundidade das papilas dérmicas (µm)
24,21 ± 5,68 31,03 ± 7,8 < 0,05

7,75 ± 1,59 NS

Os dados foram calculados usando imagens do Vivastack® (Lucid, Nova York, NY, EUA) de acordo com o perfil morfológico de cada camada. A espessura epidérmica média foi
calculada com base na média da espessura epidérmica máxima e mínima. Os descritores estão apresentados em porcentagem. Os dados foram analisados usando imagens do
Vivastack® (Lucid, Nova York, NY, EUA) de acordo com o perfil morfológico de cada camada
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Tabela 8. Score quantitativo (níveis 1, 2, 3 e 4) de hiperpigmentação na camada espinhosa da epiderme com a
avaliação do parâmetro “Motled pigmentation”, analisado através das imagens de MCR dos grupos G1 (Veículo),
G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4 (Tetraisopalmitato de
ascorbila), nos tempos basal e após 90 dias da aplicação diária das formulações de estudo.

Grupo1
T0
2,44

Valor de P
T90
2,05

NS

Grupo 2
T0

T90

2,55
Grupo 3
T0
2,05

1,94

<0,05

T90
1,83

NS

T90
1,94

NS

Grupo 4
T0
1,77

Tabela 9. Quantidade total de papilas na Junção dermoepidérmica, analisadas através das imagens de MCR, dos
grupos G1 (Veículo), G2 (Peptídeos de arroz e Tetraisopalmitato de ascorbila), G3 (Peptídeos de arroz) e G4
(Tetraisopalmitato de ascorbila), nos tempos basal e após 90 dias da aplicação diária das formulações de estudo.

G1
T0
T90
12,6 ±6,2 16,53±6,2
G2
T0
T90
18,5±4,9 20,7±7,3
G3
T0
T90
14,2±6,2 17,7±6,7
G4
T0
T90
13,5±3,7 20,7±10,2

% aumento
31,09%

11,09%

24,31%

52%
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Figura 51. Imagens obtidas por MCR das papilas na junção dermoepidermica das participantes de estudo, antes
(G1-A; G2- C; G3- E; G4- G) e após 90 dias do início da aplicação diária das formulações de estudo (G1-B; G2D; G3-F; G4-H).
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Figura 52. Imagens obtidas por MCR das hiperpigmentações na junção dermoepidérmica das participantes de
estudo, antes (G1-A; G2- C; G3- E; G4- G) e após 90 dias do início da aplicação diária das formulações de estudo
(G1-B; G2-D; G3-F; G4-H).
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6.8

Percepção de eficácia Clínica
Em relação a percepção de eficácia das participantes do estudo, pudemos observar que,

houveram percepções de eficácia diferentes em cada grupo. Para G1, a eficácia após a utilização
das formulações ocorreu predominantemente na melhora da firmeza da pele (62%), melhora da
hidratação (93,75%), aumento da maciez da pele (75%) e aumento da uniformidade da pele
(43%).
No G2, a predominância de percepção de eficácia foi na melhora da hidratação
(83,33%), redução da oleosidade (41%), aumento da uniformidade do tom da pele (58,33%) e
redução da largura dos poros (41%).
Na percepção de eficácia do G3 as principais características foram melhora da firmeza
da pele (75%), redução de manchas (50%), melhora da hidratação (93,75%), aumento da maciez
da pele (81,25%) e aumento da uniformidade do tom da pele (62,5%).
No G4, as principais percepções de eficácia foram na melhora da firmeza da pele (50%),
melhora da hidratação (88,88%) e aumento da uniformidade do tom de pele (88,88%).
No quesito intenção de compra da formulação fotoprotetora noturna (Figuras 53 e 54),
entre todas as participantes do estudo, a grande maioria respondeu que compraria essas
formulações.
Figura 53.Porcentagens da intenção de compra da formulação fotoprotetora pelas participantes do estudo de
eficácia clínica.
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Figura 54. Porcentagens da intenção de compra das formulações de uso noturno pelas participantes do estudo de
eficácia clínica.
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7.

DISCUSSÃO
Uma vez que o Brasil é um país de clima tropical e alta incidência solar, o acúmulo de

danos causados pela radiação solar pode levar a população ainda jovem a apresentar alterações
relacionadas ao fotoenvelhecimento. Dessa forma, alterações cutâneas podem surgir e,
consequentemente problemas de autoestima podem atingir esse público (BAUMANN et al.,
2008; MUISE; DESMARAIS, 2010).
Estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa já mostraram a importância dos hábitos
de proteção solar comparando os mesmos grupos de idade com e sem esses hábitos. Martini e
colaboradores (2017) mostraram que mulheres jovens brasileiras, que apresentavam alta
exposição solar e não tinham hábitos diários de uso de filtro solar, apresentavam manchas
hiperpigmentadas cada vez maiores em comparação aos participantes que apresentaram menor
frequência de exposição ao sol e hábitos diários de uso de filtro solar.
Além disso, Infante e Maia Campos (2018) mostraram que homens jovens que não
possuíam hábitos de proteção solar apresentavam manchas de pele, menor ecogenicidade da
derme, presença de papilas policíclicas e menor qualidade de fibras colágenas em comparação
aos homens que tinham hábitos de uso diário de protetores solares.
Assim, levando em conta que ainda existem poucas informações na literatura mostrando
as principais alterações oriundas do fotoenvelhecimento na pele de mulheres jovens no Brasil,
além da importância do desenvolvimento de formulações cosméticas com maior embasamento
nas características da pele, objetivo do presente trabalho visou o desenvolvimento de
formulações cosméticas destinadas à prevenção e atenuação do fotoenvelhecimento na pele
jovem brasileira a partir da avaliação prévia da pele.
Em relação a avaliação das alterações cutâneas, as participantes foram divididas em dois
grupos. O grupo G1 (18 a 35 anos) ainda não havia sido influenciado de forma relevante por
alterações hormonais e outras alterações que causam o envelhecimento intrínseco, enquanto o
G2 (40 a 60 anos) apresentava alterações cutâneas relacionadas ao envelhecimento intrínseco e
ao dano acumulado da exposição à radiação UV (MERCÚRIO et al., 2016; POLEFKA et al.,
2012).
Assim, foi possível comparar as alterações na pele das participantes e avaliar a extensão
dos danos relacionados fotoenvelhecimento no grupo jovem.
É conhecido na literatura que o envelhecimento extrínseco não pode ser completamente
separado de como a pele responde ao envelhecimento cronológico e que o envelhecimento
extrínseco é composto por uma série de fatores externos além da radiação solar (TOBIN, 2017).
Portanto, é importante ressaltar que as participantes de ambas as faixas etárias tinham
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alimentação adequada, dormiam de 6 a 8 horas diárias, não eram fumantes e não tomavam
medicamentos para controle de estresse.
Tais critérios foram adotados uma vez que o envelhecimento extrínseco pode também
ser causado por outros fatores. Assim, a adoção deles garantiu uma melhor correlação entre as
alterações cutâneas observadas com o dano induzido pela radiação solar.
Para garantir que as alterações cutâneas fossem oriundas da fotoexposição, foram feitas
perguntas a elas com relação tempo médio de fotoexposição diária na infância, adolescência e
idade adulta, além dos hábitos de fotoproteção.
Como observado anteriormente, as participantes tiveram exposição solar maior na
infância e com menor fotoproteção e, com o passar dos anos, foi diminuindo o tempo de
exposição solar ao passo que os hábitos de fotoproteção começaram a ser um pouco mais
frequentes, porém fora do ideal de utilização diária de fotoprotetores.
Dessa forma, tais questões foram essenciais para que fosse possível afirmar que as
participantes desde a infância não tinham cuidados devidos com a pele em relação a exposição
solar.
A partir dos resultados da avaliação de pele foi possível observar que as participantes
de menor faixa etária (G1) tiveram maiores valores de hidratação e conteúdo de sebo da pele
comparativamente as participantes de maior faixa etária (G2), entretanto em relação à perda
transepidérmica de água não foram observadas diferenças significativas (p < 0,05).
Tais resultados corroboram com dados da literatura que mostram que a hidratação e
conteúdo de sebo da pele são alterados principalmente pela influência do envelhecimento
intrínseco na diminuição da produção hormonal, ocasionando a diminuição no número de vasos
sanguíneos na pele e diminuição da atividade das glândulas sebáceas (KHAVKIN; ELLIS,
2011; TOBIN, 2017).
Em relação aos resultados da perda transepidérmica de água, outros estudos também
mostraram que esse parâmetro não é afetado pelo envelhecimento intrínseco ou extrínseco, e
sim a diferenças relacionadas aos tipos diferentes tipos de pele (FARAGE et al., 2013; MELO;
MAIA CAMPOS, 2018).
Com a análise do perfil hidro/lipídico das participantes de menor faixa etária foi possível
observar que as participantes em geral apresentaram pele hidratada (média de 66,40 UA), perda
transepidérmica de água dentro de valores normais (média 14,42 g/m².h), bem como conteúdo
de sebo dentro de valores considerados normais (média de 60,04 µg/cm2) (MELO; MAIA
CAMPOS, 2018).
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Tais resultados podem ser relacionados aos hábitos de uso de formulações cosméticas
das participantes, uma vez que responderam no questionário de “exposição solar e hábitos de
utilização de cosméticos”, que utilizam formulações cosméticas em frequência moderada (3
vezes por semana em média).
A análise de parâmetros relacionados à estrutura da pele tem grande importância na
avaliação das alterações decorrentes do fotoenvelhecimento na pele, uma vez que a radiação
solar pode afetar estruturalmente a epiderme e derme, levando a perda da elasticidade da pele e
consequentemente dando origem a rugas e linhas de expressão precocemente na pele (WURM
et al., 2012; FARAGE et al., 2013).
Com base nos resultados apresentados, G1 apresentou melhores propriedades
mecânicas da pele que G2. Este resultado está de acordo com estudos prévios que mostram que
R5 (elasticidade líquida) e R7 (razão entre a recuperação elástica e a deformação total) estão
mais relacionados ao envelhecimento intrínseco, refletindo as diferenças estruturais que
ocorrem na epiderme, uma vez que o probe utilizado nas medidas tinha diâmetro de 2mm,
(MERCÚRIO et al., 2016; KIM et al., 2012) e sugerindo que na pele jovem a exposição aos
raios UV não induz mudanças significativas nas propriedades mecânicas.
Com relação às análises estruturais da pele feitas através da MCR, assim como em
estudos de Kutlu Haytoglu e colaboradores (2014), que observaram que a espessura de
epiderme era maior nos grupos com maior faixa etária, a espessura máxima da epiderme viável
do grupo de pele jovem foi maior do que o grupo com maior faixa etária. Além disso, observouse menor profundidade das papilas dérmicas também no grupo de maior faixa etária.
As diferenças apresentadas estão também relacionadas ao achatamento da junção
dermo epidérmica uma vez que, a medida da espessura máxima da epiderme viável leva em
conta a profundidade das papilas dérmicas, ou seja, no grupo de maior faixa etária ocorre uma
diminuição da espessura máxima da epiderme em função do achatamento das papilas dérmica,
característica marcante no envelhecimento cutâneo.
A partir das análises de conteúdo de poros, foi possível observar que o grupo de menor
faixa etária apresentou menor número de poros finos e largos que o grupo de pele do grupo de
maior faixa etária.
Estudos prévios mostraram resultados semelhantes relacionados ao envelhecimento e
fotoenvelhecimento, uma vez que a redução da elasticidade ao redor dos poros provoca um
aumento na quantidade e no tamanho dos folículos pilocebaceos (KHAVKIN; ELLIS, 2011;
MELLO; MAIA CAMPOS 2018; COLOMB et al., 2018).
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Em relação à espessura e ecogeneicidade da derme, de acordo com as imagens
ultrassonográficas de alta frequência obtidas com Dermascan®, foi observada baixa
ecogenicidade na derme total em G1 e G2, enquanto não houve diferença na espessura da derme
em nenhum dos grupos.
No entanto, foi possível observar na derme superior (derme papilar) que o G2 apresentou
menor ecogenicidade que o G1. Isso pode ser explicado pelo fato do grupo com faixa etária
maior estar exposto a mais tempo à radiação UV do que G1, devido à idade das participantes,
o que impacta diretamente na extensão do dano na derme papilar, uma vez que o UV atua na
depleção de fibras de colágeno e elastina nessa camada (KIM et al., 2012; BATTIE et al., 2014).
Além disso, a expressão gênica e protéica do procolágeno são substancialmente
reduzidas no primeiro um terço da derme devido ao envelhecimento intrínseco, contribuindo
ainda mais para a diminuição da ecogeneicidade da derme superior no G2 (FISHER et al.,
2002).
Tais resultados são coerentes com os resultados da MCR, uma vez que também aponta
a redução da densidade dérmica a partir do primeiro 1/3 da derme observada através da
diminuição da profundidade das papilas dérmicas.
Em um estudo anterior, Mercúrio e colaboradores (2016) mostraram que a pele
brasileira apresentava uma banda hipoecogênica mais pronunciada na derme superior do que a
pele francesa na mesma faixa etária, sugerindo que a degradação do colágeno se deve
principalmente à maior incidência solar no Brasil em comparação com a França. Esses dados
reforçam que o nível de exposição à radiação UV pode impactar mais a razão de ecogenicidade
na derme superior.
Em relação aos efeitos agudos da radiação UV sobre a pele humana, os quais têm sido
bem caracterizados na literatura, ocorre uma alteração induzível na pigmentação constitutiva
da pele, levando aos distúrbios de pigmentação causados pela radiação ultravioleta
(ICHIHASHI; ANDO, 2014).
Em relação às hiperpigmentações cutâneas, nossos resultados mostraram que os grupos
apresentaram padrões de pigmentação semelhantes. No entanto, houve menor uniformidade na
pele e maior porcentagem de pigmentação mosqueada “Mottled pigmentation” no G2 do que
em G1.
Um estudo anterior de Kutlu Haytoglu e colaboradores (2014) mostrou que “Mottled
pigmentation” foi observada na região malar de todas as faixas etárias, com um aumento dessa
porcentagem em regiões fotoexpostas do corpo, demonstrando que esse parâmetro está
fortemente relacionado ao fotoenvelhecimento.

89

Deste modo, cumpre destacar a importância dos hábitos de fotoproteção desde os
primeiros anos de vida, uma vez que a média de início de uso mais frequente (mas não diário e
correto) de fotoprotetores pelas participantes jovens foi de 18 anos e como apresentado, elas já
apresentam alterações relacionadas ao fotoenvelhecimento.
Além avaliação da pele, foi aplicado questionário avaliando quais as características que
as participantes jovens levam em conta na escolha de formulações cosméticas, fornecendo
dados complementares a avaliação de pele para embasar a escolha das matérias primas das
formulações a serem desenvolvidas.
Os resultados obtidos mostraram que as mulheres jovens têm maior interesse por
formulações que tenham toque seco, boa espalhabilidade na pele e produtos com mais de uma
função em um só produto.
Posteriormente, com base nessas informações, foram selecionadas substâncias ativas e
demais componentes das formulações que foram testadas tanto em relação a suas propriedades
físico-mecânicas, quanto à eficácia clínica.
Foi assim estabelecido que as formulações fossem do tipo gel creme, uma vez que tem
menor carga oleosa. Foram também selecionados silicones e agentes de consistência que
proporcionassem melhor espalhabilidade da formulação na pele.
Para que as formulações tivessem a característica de toque seco, foram selecionados
sílica e óleo de moringa, uma vez que a sílica proporciona toque seco à formulação e o óleo de
moringa por ser um emoliente com toque menos oleoso.
Além disso, posteriormente foi incorporado ao veículo o óleo de argan, por ser rico em
ácidos graxos como linoleico e oleico, que juntamente com óleo de moringa, que é rico em
ácido graxo oleico, auxiliam na manutenção e integridade da pele (CHARROUF;
GUILLAUME, 2008; RADISH et al., 2008; KIM et al., 2010).
Foram variadas as concentrações dos agentes de consistência e emolientes no sentido de
escolher formulações veículo com menor valor do parâmetro de espalhabilidade no
equipamento texturômetro.
Posteriormente, foram escolhidos 2 veículos (H6b2 e A6b) para incorporação dos filtros
e escolha de qual deles ficasse estável na presença de filtros solares, além de melhor aspecto
visual e as propriedades sensoriais. Por motivo de separação de fases do veículo A6b, foi
escolhido o H6b2 para o prosseguimento no desenvolvimento.
A escolha dos filtros solares foi baseada tanto no FPS desejado (FPS 30), quanto em
componentes que contribuíssem para as características sensoriais das formulações.
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Com relação às substâncias ativas, a escolha foi baseada nas alterações no padrão de
pigmentação da pele e diminuição da ecogenicidade da derme, uma vez que foram apontadas
como as principais alterações relacionadas ao fotoenvelhecimento na pele jovem.
Assim, os peptídeos de arroz foram selecionados, pois estimulam a produção de
colágeno na pele, além de efeitos antioxidantes (HATANAKA et al., 2015). Foi também
selecionado o tetraisopalmitato de ascorbila (vitamina C lipossolúvel) por suas propriedades no
aumento da produção de colágeno, ação antioxidante e despigmentante, contribuindo para a
redução da hiperpigmentação avaliada (CAPITANI, et al., 2012).
Por necessidade de ajustes em concentrações, visando a melhoria das propriedades
sensoriais da formulação, foi desenvolvido o veículo H9 e uma vez que deveriam ser
desenvolvidas formulações para uso diurno e noturno, foram desenvolvidas as formulações
HA1 (formulação de uso noturno contendo as substâncias ativas objeto de estudo), HF
(formulação de uso diurno com filtros solares, mas sem substâncias ativas para a finalidade de
comparação das características fisico-mecânicas) e HFA (formulação de uso diurno contendo
filtros UV e substâncias ativas).
Tais formulações se mostraram estáveis frente aos testes de estabilidade acelerada
realizados.
Para a obtenção de formulações com características sensoriais ideais para os objetivos
propostos, a avaliação das propriedades físico-mecânicas e das características sensoriais das
formulações tem fundamental importância, uma vez que tais características podem impactar na
facilidade do uso contínuo e, consequentemente, na eficácia clínica (SHIRATA; MAIA
CAMPOS, 2016).
Nas avaliações físico-mecânicas utilizando os equipamentos texturômetro e reômetro,
foi observado que os filtros solares adicionados à formulação veículo aumentaram a
consistência e viscosidade das formulações. Esses resultados se devem ao fato de que, quando
adicionados à formulação, os filtros UV aumentaram a consistência da formulação, uma vez
que a carga oleosa da formulação também foi aumentada (SAMBANDAN; RATNER, 2011).
Tais resultados diferem dos observados por nosso grupo de pesquisas utilizando os
mesmos filtros UV e em proporções iguais, entretanto outro estudo também do nosso grupo de
pesquisas mostrou resultados semelhantes aos deste estudo, em que os filtros solares
promoveram aumento da consistência das formulações cosméticas (CALIXTO; CAMPOS,
2017; FOSSA SHIRATA; MAIA CAMPOS, 2017).
Desta forma, os presentes resultados sugerem que a influência dos filtros solares nas
propriedades físico-mecânicas das formulações é dependente do tipo de formulação base a que
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são incorporados e como eles interagem com seus componentes. Sendo assim, esses resultados
reafirmam a importância da prévia avaliação das propriedades físico-mecânicas de formulações
contendo filtros UV, uma vez que podem impactar diretamente nas propriedades sensoriais da
formulação desenvolvida.
Esses resultados foram coerentes com as análises de propriedades sensoriais, onde se
observou que os filtros solares promoveram aumento das nas características sensoriais
indesejáveis das formulações, uma vez que as formulações que não continham filtros tiveram
melhores características sensoriais, quando comparadas com as formulações acrescidas deles.
Entretanto, é importante salientar que as formulações acrescidas de filtros solares
também tiveram características desejáveis apontadas na análise das propriedades sensoriais,
além de terem sido bem aceitas na percepção de eficácia do estudo de eficácia clínica.
Ainda em relação às análises das propriedades sensoriais, foi constatado que o veículo
desenvolvido apresentou características sensoriais adequadas, vindo de encontro às
características sensoriais que as mulheres dessa faixa etária (18-35 anos) responderam procurar
em formulações cosméticas, dados esses que foram obtidos através de questionário aplicado
para as participantes na etapa de avaliação das características do fotoenvelhecimento (Apêndice
B).
Foi também possível constatar que as substâncias ativas do estudo não interferiram nas
características avaliadas, contudo, no item “intenção de compra”, uma porcentagem maior das
participantes compraria a formulação acrescida das substâncias ativas, lembrando que elas não
tinham conhecimento da composição de cada formulação avaliada.
Tais resultados mostram a importância da seleção das matérias primas baseada nos prérequisitos de compra de formulações, bem como as análises de suas propriedades físicomecânicas, para o desenvolvimento de formulações bem aceitas pelo público alvo, que
consequentemente leva ao uso contínuo.
Levando em conta que a estimativa de FPS pela base de dados Sunscreen Simulator não
leva em conta os demais componentes da formulação fotoprotetora e que eles podem impactar
diretamente no FPS real da formulação (SOUZA; MAIA CAMPOS, 2017), foi feita a avaliação
de FPS in vivo de tais formulações, além de avaliar se as formulações acrescidas das substâncias
ativas em combinação ou separadamente poderiam impactar no FPS.
Com esses resultados foi possível observar todas as formulações estudadas tiveram FPS
superior a 30 e que a formulação HFA que continha as duas substâncias ativas de estudo teve
FPS significativamente superior a formulação HFA1 (formulação fotoprotetora contendo
Tetraisopalmitado de ascorbila).
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Tal diferença não foi observada quando HFA foi comparada a HF possivelmente por
causa do desvio padrão de HF ser um pouco maior. Ainda assim foi possível observar um
aumento também em relação a HF.
Nesse contexto, os resultados da avaliação do FPS sugerem que os peptídeos de arroz
atuaram de forma sinérgica na formulação fotoprotetora, aumentando seu FPS. Considerando
que, de acordo com HATANAKA et al. (2015), os peptídeos de arroz apresentam potencial
antioxidante, a associação desses com Tetraisopalmitato de ascorbila, que possui atividade
antioxidante, os peptídeos de arroz atuaram de forma sinérgica, reduzindo a formação de EROs
na pele e aumentando significativamente o FPS da formulação fotoprotetora desenvolvida
(MORABITO et. al., 2011).
Além disso, estudos anteriores mostram que a vitamina C e outras substâncias ativas
também tem ação anti-inflamatória, contribuindo ainda mais para a melhora redução dos danos
causados pela radiação solar (HASSAN et al., 2013).
Essa justificativa pode ser reforçada também pelas análises de eficácia clínica, onde foi
contatado que as substâncias ativas contribuíram para melhora das hiperpigmentações cutâneas.
Estudo anterior de nosso grupo de pesquisas foram coerentes com os resultados
apresentados. O estudo atribuiu a melhora das hiperpigmentações cutâneas às substâncias ativas
antioxidantes (dentre elas a vitamina C), trazendo a hipótese da atuação das mesmas na redução
de EROs, principalmente causadas pela ação no UVA na pele (GIANETI; MAIA CAMPOS,
2014).
Para a comprovação de que as formulações desenvolvidas podem de fato promover os
benefícios propostos, é de suma importância que a avaliação de eficácia clínica seja realizada
como etapa final no desenvolvimento. Dessa forma, equipamentos de biofísica e análise de
imagem foram selecionados nesse estudo para que com a análise de parâmetros
complementares, fosse possível observar quais efeitos o uso diário das formulações
proporcionaria para a pele das participantes (MAIA CAMPOS et al., 2012).
A justificativa para que as substâncias ativas não fossem incorporadas aos filtros se deve
ao fato de que não foram realizados testes que avaliassem a segurança para a exposição solar
da pele com a combinação dessas substâncias ativas e filtros solares, sendo essas substâncias
incorporadas apenas nas formulações para uso noturno.
Além disso, como forma de ter melhor padronização dos hábitos de utilização de
cosméticos das participantes durante o período de estudo, concluímos que seria importante
incluir uma formulação para uso noturno e que essa contivesse as substâncias ativas
selecionadas para esse estudo, garantindo assim que as participantes teriam a pele protegida e
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hidratada ao longo de todo o dia e evitando que elas utilizassem produtos hidratantes comerciais
durante o período de 90 dias de estudo.
A partir dos resultados apresentados, foi possível observar aumento da hidratação da
pele de todas as participantes do estudo a partir de 45 dias da utilização das formulações.
Complementarmente foi possível observar redução rugosidade do microrrelevo pelo
equipamento Visioscan®, além da redução da largura dos sulcos do estrato córneo observada
através das análises de MCR.
Estes resultados podem ser explicados pelo intumescimento das células do estrato
córneo, trazendo a diminuição dos sulcos no microrrelevo (SHIRATA; MAIA CAMPOS,
2016).
Assim, com esses resultados foi possível observar que houve hidratação em longo prazo
na pele, ou seja, mesmo que a formulação não estivesse na pele, houve a manutenção do
aumento, contribuindo para melhora da integridade e saúde da pele (KOTNER et al., 2013).
Ainda, o aumento da hidratação da pele também foi apontado pelas participantes do
estudo no questionário de percepção de eficácia que, em todos os grupos, notaram a pele mais
hidratada e macia.
O fato de que em todos os tratamentos foi observada melhora da hidratação se deve a
combinação dos componentes da formulação veículo que continha umectantes, que ativam
canais de aquaporinas, aumentando a hidratação da pele (KING et al., 2004), além de
emolientes vegetais (óleo de argan e moringa) e a carragenina que promovem efeito filmógeno,
protegendo a barreira da pele (NOLAN; MARMUR, 2012; PRAJAPATI et al., 2014).
Os resultados da oleosidade da pele e também os de perda transepidérmica de água,
mesmo que não tenham se alterado, foram considerados satisfatórios uma vez que as médias
dos valores basais desses dois parâmetros em todos os grupos são consideradas normais pela
literatura (MELO; MAIA CAMPOS, 2018; CZAIKA et al., 2012).
Dessa forma, foi constatado com esses resultados que as formulações não aumentaram
a oleosidade da pele mesmo com uso de formulações fotoprotetoras, que em muitos casos
podem aumentar a oleosidade da pele devido à carga oleosa que elas podem ter (BERI et al.,
2013).
Em relação aos parâmetros de elasticidade da pele também não foram observadas
diferenças significativas em relação às medidas iniciais. Como observado também na etapa de
avaliação da pele, as mulheres com faixa etária de 18 a 35 anos não apresentaram alterações
oriundas do fotoenvelhecimento em relação à elasticidade da pele. Dessa forma, as propriedades
viscoelasticas da pele se mantiveram normais após a utilização das formulações.

94

Cumpre salientar que o diâmetro do orifício do probe do Cutometer usado era de 2 mm.
Alguns estudos demonstram que com esse diâmetro a influência da derme não consegue ser
avaliada apropriadamente, sendo esses parâmetros mais influenciados pela estrutura da
epiderme (RYU et al., 2008; MERCÚRIO et al., 2016).
Assim, para avaliar a influência da viscoelasticidade da pele como um todo seria
necessária a utilização de um probe com diâmetro de 4 e 6mm (RYU et al., 2016), o qual não
tínhamos no laboratório até a finalização deste estudo.
Em relação ao padrão de pigmentação da pele, a partir do parâmetro ΔL do equipamento
Visioface Quick®, foi possível observar o clareamento das hiperpigmentações na região malar
do rosto das participantes dos grupos 2, 3 e 4 que utilizavam as formulações contendo as
substâncias ativas de estudo em combinação e separadamente. Em relação ao parâmetro ΔE,
que está relacionado a redução da escala de uma combinação geral de cores, foi possível notar
redução da escala em todos os grupos estudados.
Além disso, houve redução significativa do score do parâmetro “Mottled pigmentation”
analisado através das imagens de MCR no mesmo grupo, mostrando uma redução significativa
das hiperpigmentações no grupo de participantes que utilizavam as formulações contendo as
duas substâncias ativas de estudo.
Taís resultados podem ser explicados devido a ação das substâncias ativas selecionadas
que possuem ação antioxidante e despigmentante, como já descrito anteriormente (CAPITANI,
et al., 2012; HATANAKA et al., 2015).
O fato de que houve redução do parâmetro ΔE também na formulação que não continha
as substâncias ativas se deve ao fato de que a pele das participantes ficou mais protegida da
radiação solar com o uso diário de fotoprotetores, havendo assim menor estímulo para produção
desordenada de melanina na região das hiperpigmentações (FOURTANIER, et al., 2008;
WANG et al., 2010).
A maior homogeneidade da pele e redução de manchas também foram observadas pelas
participantes de todos os grupos no questionário de percepção de eficácia, evidenciando ainda
mais os resultados obtidos.
No tocante a ecogenicidade e espessura da derme, foi possível observar aumento da
quantidade de fibras de colágeno e elastina na derme em todos os grupos avaliados.
Além disso, a partir das análises de MCR foi possível observar aumento da quantidade
de papilas na junção dermoepidérmica após 90 dias em todos os grupos, entretanto o aumento
na profundidade das papilas foi significativo em G1 e G4, no grupo 2 e 3 foi possível observar
uma tendência desse aumento.
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Esses resultados podem ser atribuídos ao fato de que, com a pele mais protegida da
radiação solar, além de mais hidratada tem um aumento da produção de fibras de colágeno e
elastina (WANG et al., 2010).
Ainda, estudos anteriores demonstram que a radiação UV é capaz de reduzir o estímulo
à produção das fibras de colágeno na derme. Dessa forma, com diminuição da depleção das
fibras pelas metaloproteinases, além da normalização do estímulo de sua produção, foi possível
observar o aumento de fibras na derme (ANTONIOU et al., 2010).
Tais resultados também evidenciam que, apesar das substâncias ativas selecionadas para
o estudo atuarem na inibição das metaloproteinases e aumento da síntese de colágeno e elastina
na pele (CAPITANI, et al., 2012; HATANAKA et al., 2015), a redução do estimulo ao
fotodano a partir do uso diário de formulações fotoprotetoras, bem como o aumento da
hidratação também com uso diário de formulações cosméticas para uso diurno e noturno foram
mais importantes na melhora desses parâmetros em mulheres de 18 a 30 anos, uma vez que não
foram observadas diferenças significativas entre o grupo que utilizou formulações sem
substâncias ativas e os demais grupos.
As respostas do questionário de percepção da eficácia evidenciam ainda mais esses
resultados, uma vez que nos grupos G1, G3 e G4 e uma porcentagem menor em G2, afirmaram
que perceberam o aumento da firmeza da pele.
Ademais, com as análises de MCR é possível identificar que nos grupos que utilizaram
as substâncias ativas ou em combinação houve aumento da renovação celular, uma vez que o
aumento da espessura da camada granulosa da epiderme foi seguido da diminuição do tamanho
dos queratinócitos.
Tais resultados se devem a ação antioxidante das substâncias ativas, os quais reduzem
as agressões provocadas pela radiação solar, melhorando a funcionalidade da pele, além do
aporte nutricional.
Estudos anteriores já relataram que a vitamina C pode aumentar a renovação celular
através de aumento do aporte nutricional e da vascularização da pele (SAUERMANN et
al.,2004; ZUSSMAN, et al., 2010). Em um estudo de Sauermann e colaboradores (2004), a
redução do tamanho dos queratinócitos da camada granulosa foi atribuída a uma maior
proliferação de células na epiderme ocasionada pelo aumento do aporte nutricional.
Além disso, estudos anteriores demonstraram que o fotoenvelhecimento pode reduzir as
concentrações de vitamina C na pele (PULLAR et al., 2017). Assim, o aumento da concentração
desse ativo na pele pode auxiliar na redução de espécies reativas de oxigênio (ROS),
melhorando a funcionalidade da pele (PULLAR et al., 2017). Sendo assim, uma vez que o
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Tetraisopalmitato de ascorbila é um derivado da vitamina C foi possível correlacionar os
resultados desse estudo aos encontrados na literatura.
Com relação aos peptídeos de arroz, estudos anteriores também demonstraram que além
de ação antioxidante, esses também promovem a renovação celular através de alguns tipos de
tripeptídeos e também pelo aumento das funções metabólicas da pele (SIEMENSMA et al.,
2008; GOROUHI; MAIBACH, 2009; HATANAKA et al., 2015). Sendo assim, os resultados
apresentados nesse estudo são coerentes com os dados da literatura.
Por fim, a avaliação da pele foi fundamental para elucidar as principais alterações
encontradas na pele jovem fotoenvelhecida, mostrando a necessidade dos hábitos de
fotoproteção desde os primeiros anos de vida para a prevenção do aparecimento de tais
alterações nessa faixa etária.
Além disso, os resultados da avaliação de pele, comportamento de consumo e avaliação
das propriedades físico-mecânicas das formulações forneceram informações fundamentais,
direcionando o desenvolvimento de formulações cosméticas com propriedades sensoriais
compatíveis e bem aceitas pelo público alvo, além de eficazes no aumento da hidratação,
redução das hiperpigmentações cutâneas decorrentes do fotoenvelhecimento, aumento da
renovação celular e da densidade dérmica.
8.

CONCLUSÃO
Nas condições experimentais desse estudo, foi possível concluir que as principais

alterações decorrentes do fotoenvelhecimento em mulheres brasileiras de 18 a 35 anos foram
hiperpigmentações cutâneas, alterações estruturais na junção dermoepidermica e diminuição da
densidade dérmica, demonstrando assim a importância do uso correto de formulações
fotoprotetoras desde os primeiros anos de vida, para a prevenção tais alterações.
Além disso, as formulações desenvolvidas a partir dos resultados da avaliação da pele e
também das preferências de propriedades sensoriais das participantes do estudo atenderam aos
objetivos propostos relacionados à estabilidade, propriedades físico-mecânicas e sensoriais.
Por fim, as formulações desenvolvidas tiveram eficácia clínica comprovada no aumento
da hidratação e ecogeneicidade da derme, além das substâncias ativas terem auxiliado na
redução das hiperpigmentações cutâneas.
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APÊNDICE A
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