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RESUMO

HÜBNER, A. A. Caracterização fitoquímica e eficácia fotoprotetora clínica de
formulações cosméticas contendo extrato do bagaço de uva Cabernet Sauvignon. 2017.
161f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2017.
Com o avanço no desenvolvimento industrial sustentável estão sendo exploradas novas aplicações
de uso dos subprodutos agroindustriais. O bagaço de uva obtido a partir da vinificação ou produção
de sucos mantém importantes quantidades de polifenóis em suas cascas, sementes e engaço após o
processamento, úteis para proteção da pele contra os raios ultravioleta. Neste contexto, o objetivo do
nosso estudo foi caracterizar quimicamente o extrato do bagaço de uva Cabernet Sauvignon e
avaliar a sua segurança e eficácia clínica em fotoprotetor tópico. Nesta dissertação, o extrato
hidroetanólico (70% v/v) do bagaço de uva total, incluindo cascas, sementes e engaços de Vitis
vinifera L., foi obtido por percolação seguido de liofilização. Os ensaios divididos em duas etapas: i)
In vitro: determinação dos fenólicos totais (FT) usando Folin-Ciocalteu e expresso em equivalentes
de ácido gálico (GAE); flavonoides por meio da reação com tricloreto de alumínio e expresso em
quercetina; atividade antioxidante do extrato e das formulações através da desativação de radicais
livres de DPPH● expressa em equivalentes de Trolox (TE); identificação dos principais compostos
fenólicos do extrato bruto por espectrometria de massa (HPLC/ESI-MS/MS); desenvolvimento de
nove formulações usando o delineamento experimental; medição dos valores de transmitância das
formulações referentes ao fator de proteção solar (FPS), fotoestabilidade e fator de proteção UVA
(FP-UVA) através do equipamento Labsphere UV-2000S® e ii) Em seres humanos, apenas duas
formulações foram avaliadas clinicamente, C sem extrato e com filtros UVA e UVB:
butilmetoxidibenzoilmetano, etil-hexilmetoxicinamato e etil-hexildimetil PABA (11,5% p/p) e D
com extrato (bagaço de uva 10% p/p) e filtros UV. Inicialmente, a segurança dermatológica,
irritabilidade e sensibilização; fototoxicidade e fotossensibilização foram avaliadas pelo Teste de
Contato Repetitivo em Humanos (HRIPT). Posteriormente, a eficácia fotoprotetora clínica foi
testada na pele de dez voluntários. O teor de FT encontrado no extrato de bagaço de uva foi de
141,11 ± 3,38 mg GAE.g-1 e de flavonoides 3,01 ± 0,14 mg QE.g-1. A eficácia antioxidante das
soluções metanólicas com extrato e fotoprotetor na concentração de 1 mg.mL-1 em peso seco em pH
5 e 7 foram aproximadamente: 707 μmol TE.g-1 e 520 μmol TE.g-1, respectivamente. Isto significa
uma queda em torno de 26,45% da capacidade antioxidante do extrato quando incorporado à
formulação. Foram identificadas por espectrometria de massa dezenove substâncias fenólicas, entre
elas dímeros e trímeros de procianidinas, di-hidroflavonol, flavonóis e antocianidinas. Os resultados
demonstraram efeito sinérgico entre os filtros UV e extrato vegetal no FPS e efeito antagônico com
a variação do tempo de irradiação sobre as respostas do FPS, atividade antioxidante, comprimento
de onda crítico, proteção UVA, proteção UVB e razão UVA/UVB. A melhor combinação
eficiência-resposta foi detectada na formulação D com um aumento do FPS in vitro em cerca de
210%. Os testes de segurança não induziram qualquer reação adversa. A eficácia fotoprotetora
clínica de D foi 21% (10,20 - 12,30) superior em relação à formulação C, demonstrando maior
eficiência na proteção UVA. Sendo assim, C e D foram consideradas seguras para uso tópico e D
estatisticamente superior tanto na proteção UVA quanto UVB comparado à amostra só associada de
filtros. Logo, o bagaço de uva é um promissor ingrediente sustentável multifuncional útil para o uso
em protetor solar.
Palavras-chave: Vitis vinifera L., FPS, Fator de proteção UVA, Teste de Contato Repetitivo
em Humanos, Fotoestabilidade.

ABSTRACT

HÜBNER, A. A. Phytochemical identification and clinical photoprotective efficacy of
cosmetic formulations containing Cabernet Sauvignon grape pomace extract. 2017. 161f.
Dissertation (Master of Science) - Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo,
São Paulo, 2017.
With the advance in sustainable industrial development, new applications of agro-industrial
by-products are being explored. Grape pomace obtained from winemaking or juice production
keeps important amounts of polyphenols in their skins, seeds and stalks after processing that
are useful for protection of skin against ultraviolet rays. In this context, the objective of our
study was to chemically characterize Cabernet Sauvignon pomace extract and to evaluate its
safety and clinical efficacy in topical photoprotector. The hydroethanolic extract (70% v/v) of
the Vitis vinifera L. whole grape pomace, including seeds, skins and stalks, was obtained by
percolation after lyophilization. The tests were divided into two stages: i) In vitro: total
phenols (TF) using Folin-Ciocalteu and expressed in Gallic Acid Equivalent (GAE);
flavonoids by reaction with aluminum trichloride and expressed as quercetin; antioxidant
activity of the extract and formulations by inhibition by DPPH● expressed as Trolox
equivalents (TE); identification of the main phenolic compounds of the crude extract by mass
spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS); development of nine formulations using experimental
design and evaluated the SPF, photostability and UVA protection factor (UVA-PF) through
the Labsphere UV-2000S® equipment; ii) In humans, only two formulations were clinically
evaluated, C without extract and with UVA and UVB filters: butilmetoxidibenzoilmetano,
etil-hexilmetoxicinamato and etil-hexildimetil PABA (11.5% w/w) and D with extract (10%
w/w grape pomace) and filters UV. Initially, the dermatological safety, irritability and
sensitization; phototoxicity and photosensitization were evaluated by the Human Repeat
Insult Patch Test (HRIPT). After, the clinical photoprotective efficacy was tested on the skin
of ten volunteers. The FT content found in the dried extract was 141.11 ± 3.38 mg GAE.g-1
and flavonoids 3.01 ± 0.14 mg QE.g-1. The antioxidant potential of the methanolic solutions
with extracts and photoprotectors at the concentration of 1 mg.ml-1 in dry weight and at pH 5
and 7 were around: 707 μmol TE.g-1 and 520 μmol TE.g-1, respectively. This means a drop of
about 26.45% of the antioxidant capacity of the extract when incorporated into the
formulation. Mass spectrometry identified nineteen phenolic substances, among them
procyanidins dimers and trimmers, di-hydroflavonol, flavonols and anthocyanin. The results
showed a synergistic effect between the UV filters and the herbal extract in the SPF and the
antagonistic effect with the variance of the irradiation time in the SPF responses, antioxidant
activity, critical wavelength, UVA protection, UVB protection and UVA/UVB ratio. The best
efficiency-response combination was detected in the D formulation with an in vitro SPF
increase of about 210%. Safety tests did not induce any adverse reaction. The clinical
efficiency of D photoprotection was 21% (10.20 - 12.30) higher than the C formulation,
demonstrating high efficiency in UVA protection. Thus, C and D were considered safe for
topical use and D statistically superior in both UVA and UVB protection to the only
combined sample of filters. Therefore, grape pomace is a promising multifunctional
sustainable ingredient qualified to be used in sunscreen industry.

Keywords: Vitis vinifera L., SPF, UVA protection factor, Human Repeat Insult Patch Test,
Photostability.
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1

INTRODUÇÃO
A vinificação no Brasil foi introduzida no século 19 com a chegada de imigrantes

italianos na Serra Gaúcha, sul do país, que tinham o hábito de cultivar uvas e produzir vinho
para consumo próprio em sua terra natal. Esses costumes acabaram influenciando a cultura e o
paladar dos brasileiros (CAVALCANTE, 2016). Vitis vinifera L. é uma das espécies mais
cultivadas e agroeconomicamente interessantes para a produção de alimentos, produtos de
beleza, vinificação e outras bebidas, devido as suas características químicas e de
adaptabilidade (CAMARGO, 2010; GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 2014). Esta fruta
milenar é rica em compostos fenólicos como ácidos fenólicos, flavonoides e estilbenos que
desempenham diversos efeitos biológicos tais como: anti-inflamatório, antioxidante,
antimicrobiano, antimutagênico, antialergênico, anticarcinogênico, cardioprotetor, estimulante
do crescimento do cabelo, antitrombótico, cicatrizante de feridas, fotoprotetor e
antienvelhecimento com a estabilização da elastina e do colágeno (ATAK; ALTINDISLI;
GOKSEL, 2011; BAXTER, 2008; DRAELOS, 2009; TEDESCHI et al., 2013; TEXEIRA et
al., 2014). A atividade antioxidante dos extratos de uva é atribuída aos polifenóis (RENAUD;
LORGERIL, 1992).
Geralmente, os polifenóis se apresentam na natureza como pigmentos coloridos em
flores, vegetais e frutas, protegendo-as contra os efeitos deletérios do sol, mas quando
incorporados a uma formulação tópica, como composto bioativo funcional, podem
desempenhar vários papéis, entre eles, de filtros naturais de um amplo espectro de ondas
ultravioleta (UVA, UVB e UVC) e/ou antioxidantes, capazes de sequestrar radicais livres
fotoinduzidos (BABY et al., 2008; STEVANATO; BERTELLE; FABRIS, 2014). Além disso,
é comprovado que o uso de proantocianidinas, resveratrol e silimarina reduz os efeitos
induzidos pela radiação UV, melhorando as respostas inflamatórias, oxidativas e gênicas
(NICHOLS; KATIYAR, 2010).
A melhor forma de prevenir o foto-envelhecimento, eritema, queimaduras e câncer de
pele é usar regularmente e adequadamente protetores solares, mas só isso não é suficiente,
pois interações fotoquímicas da radiação UV com filtros solares e moléculas fotossensíveis na
pele podem gerar novos produtos reativos. Então, uma estratégia usada pelas indústrias
cosméticas é acrescentar aos fotoprotetores antioxidantes naturais (DEUSCHLE et al., 2015),
a fim de melhorar a eficácia fotoprotetora e/ou a estabilização de compostos fotoinstáveis.
Evidências científicas mostram benefícios da aplicação tópica e o uso oral de certos polifenóis
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contra a radiação UV (RADICE et al., 2016), como os presentes em Theobroma cacao L.
(WILLIAMS; TAMBURIC; LALLY, 2009), Vitis vinifera L. (FIUME et al., 2014), Camellia
sinensis L. (KOMES et al., 2010), Silybum marianum (SAEWAN; JIMTAISONG, 2013),
Bauhinia microstachya var. Massambabensis Vaz (MANSUR et al., 2016).
Os incentivos mundiais ao desenvolvimento industrial sustentável proporcionam
oportunidade a um novo nicho de mercado na área de cosmetologia que é a reutilização de
subprodutos agrícolas. Como o bagaço de uva preserva quantidades importantes de flavan-3ol, antocianina (KY; TEISSEDRE, 2015) e resveratrol (BAXTER, 2008), torna-se uma fonte
de antioxidante natural de custo relativamente baixo e de grande disponibilidade, podendo ser
empregado como ingrediente multifuncional (TEXEIRA et al., 2014). Além de agregar valor
aos resíduos vinícolas, reduz o impacto ambiental e colabora com a cadeia produtiva de
insumos farmacêuticos renováveis de menor potencial alergênico e irritativo à pele de seres
humanos. De acordo com a literatura, a variedade tinta Cabernet Sauvignon é uma das mais
comuns à produção de vinhos finos (FAO, 2009) e com elevado teor de fenóis, comparado às
castas branca e rosa, sendo esse o motivo da sua escolha para a presente pesquisa.
Neste trabalho, o grupo de pesquisa buscou investigar a segurança e a eficácia
fotoprotetora clínica de protetor solar contendo extrato de bagaço de uva e uma mistura de
três

filtros

orgânicos:

etil-hexildimetil

PABA,

etil-hexilmetoxicinamato

e

butilmetoxidibenzoilmetano. A metodologia de superfície de resposta foi aplicada para o
desenvolvimento das preparações cosméticas e otimização das variáveis. O fator de proteção
solar in vitro (FPS), o fator de proteção UVA (FP-UVA) e a fotoestabilidade foram medidos
por espectrofotômetro de refletância difusa com esfera de integração.

REVISÃO DE LITERATURA
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2

2.1

REVISÃO DE LITERATURA

Aspectos botânicos

Vitis vinifera L. é a espécie de uva conhecida cientificamente como videira, parreira ou
vinha, com sinonímia Vitis sativa L., pertence à ordem Vitales, família Vitaceae e gênero
Vitis. O gênero Vitis abrange mais de 60 espécies de uvas, entre silvestres e viníferas
(TERRAL et al., 2010; TROPICOS, 2016). Originária da Ásia menor, mas acabou se
distribuindo pela América do Norte, Europa, Mediterrâneo e outras regiões (SEGURA;
MARÍN; DELGADO, 2003). No Brasil, existem cerca de 70 variedades de uvas viníferas
para processamento (CAMARGO, 2010).
Trepadeira com gavinhas, tronco lenhoso contorcido chamado de cepa, que se divide em
ramos, podendo chegar até 30m de comprimento (PEREIRA; FERRO, 2008; SEGURA;
MARÍN; DELGADO, 2003; TERRA; PIRES; NOGUEIRA,1998). “As folhas são alternas
pecioladas, cordiformes, com cinco lóbulos sinuados dentados, glabras na parte superior e
tomentosas na parte inferior; as flores são pequenas e de cor branco esverdeada, dispostas em
racimos. Os frutos são bagas reunidas em cachos, contendo cada uma 0-3 sementes, variando
de cor de acordo com o tipo de uva” (SILVA, 2010).
Mitic et al. (2012), avaliando quatro variedades de uvas de mesa e três uvas para vinho,
verificaram uma superioridade no teor de fenólicos totais, flavonoides e antocianinas na uva
Cabernet Sauvignon (V. vinifera L.), bem como a capacidade antioxidante foi
significativamente maior. Iacopini et al. (2008), estudando 10 clones de uvas de vinificação
constaram alto teor de resveratrol e fenólicos do extrato da C. Sauvignon comparado às
demais uvas.
Cabernet Sauvignon (Figura 1) é a variedade de uva mais importante para produção de
vinhos tintos, sendo seu principal componente o resveratrol, antioxidante natural encontrado
em elevada concentração, e responsável por inúmeros benefícios à saúde, inclusive na
prevenção do fotoenvelhecimento (BAVARESCO et al., 2007; BAXTER, 2008).
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Figura 1 -

A. Bago ou fruto com semente; B. Cacho com bagos; C. Engaço da variedade
de uva; C. Sauvignon Vitis vinifera L.

A

B

C

A

A

Fonte: Hübner, 2014.

2.2

Compostos fenólicos

Os compostos fenólicos podem apresentar um ou mais grupos hidroxílicos e anel
aromático, estar na forma livre ou glicosilada. Estão relacionados com a propriedade
antioxidante de uma ampla variedade de plantas. O efeito de ressonância dos elétrons, como
ilustra a Figura 2 mostra como as duplas ligações conjugadas conferem aos substituintes da
molécula de fenol maior capacidade em estabilizar os radicais livres e reforçar na absorção da
radiação UVA (HAJJ et al., 2012; STEVANATO; BERTELLE; FABRIS, 2014).

Figura 2 -

Efeito de ressonância da molécula de fenol

Fonte: Hajj et al., 2012.
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Nas Tabelas 1 e 2 estão demonstradas uma variedade de compostos fenólicos na uva V.
vinifera L. Conforme a parte da uva, estes podem ser classificados em duas classes:
flavonoídicos: taninos condensados e flavonoides (antocianinas, flavonóis e flavanóis) e nãoflavonoídicos: ácidos fenólicos e estilbenos.

Tabela 1 -

Distribuição dos compostos fenólicos da uva Vitis vinifera L.

Fonte

Polifenóis

Polpa

≤10% de fenólicos totais e 78% do peso da uva. Ácidos fenólicos (ácidos
hidroxibenzóicos e hidroxicinâmicos).

Semente

60-70% de fenólicos totais e 4% do peso da uva. Alta concentração de Taninos
condensados (procianidinas e proantocianidinas); Ácidos fenólicos (ácido
gálico, ácido p-cumárico); Flavonoides: flavonas (canferol-3-O-glicosídeo;
quercetina-3-O-glicosídeo; quercetina, miricetina) e catequinas (catequina,
epicatequina; epicatequina-3-O-galato).

Casca

28-35% de fenólicos totais e 15% do peso da uva. Taninos condensados:
(procianidinas); Ácidos fenólicos (ácido elágico, ácido p-cumárico, ácido
gálico, ácido cafeico, ácido clorogênico, ácido ferúlico, ácido siríngico);
Flavonoides:

flavonas

(quercetina,

quercitrina,

canferol,

miricetina-3-

monoglicosídeo, quercetina-glicuronosídeo, astilbina, engeletina e mircetina);
catequinas (catequina; epicatequina, galocatequina e epicatequina-galato);
antocianinas (glicosídeos de delfinidina, petunidina, malvidina, cianidina,
peonidina-3-monoglicosídeo;

3-acetilglicosídeo;

3-cumarilglicosídeo;

3,5-

diglicosídeo; 3-acetil-5-diglicosídeo; 3-cumaroil-5-diglicosídeo; e 3-cafeoil-5diglicosídeo de cianidina, delfinidina, peonidina, petunidina e malvidina) e
Estilbenos (trans-resveratrol). Tecido vegetal onde se encontra maior
quantidade de agentes antimutagênicos.
Fonte: adaptado de Draelos, 2009; Dwyer; Hosseinian; Rod, 2014; Fiume et al., 2012; Godevac et al.,
2010; Hajj et al., 2012; Hornsey, 2007; Monrad et al., 2010.
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Tabela 2 Classe

Estruturas químicas das principais moléculas fenólicas encontradas na V. vinifera L.
Estrutura química

Subclasse
Ácidos
hidroxibenzóicos

R1

R1
Ácido p-hidroxibenzóico
Ácido protocatecuíco
Ácido vanílico
Ácido siríngico

HO

Ácidos fenólicos

R2

O
OH
R2

H
H
OH
H
OCH3
H
OCH3 OCH3

O
Ácidos
hidroxicinâmicos

R1

OH

HO
R2

R2

H
OH
OCH3

H
H
H

R1

R2

R3

OH
H

H
OH

H
H

OH
H

H
OH

OH
OH

R1

R2

H
OH
OH

H
H
OH

R1

R2

Ácido p-cumárico
Ácido cafeico
Ácido ferúlico

R3

Flavanóis

R1

OH
(Flavan-3-ols)

Procianidinas

HO

O

OH
R2
R1

OH

(+) - Catequina
(-) - Epicatequina
Prodelfinidinas
(+) - Galocatequina
(-) - Epigalocatequina

Flavonóis

R1

Flavonoides

OH
HO

O

R2
OH

Canferol
Quercetina
Miricetina

OH O

R1

Antocianinas

OH
HO

O
R2
O
HO

O

OH

Cianidina-3-glicosídeo
Delfinidina-3-glicosídeo
Peonidina-3-glicosídeo
Petunidina-3-glicosídeo
Malvidina-3-glicosídeo

OH
H
OH
OH
OCH3
H
OH OCH3
OCH3 OCH3

OH
HO

HO

Continua
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Estilbenos

Conclusão
Trans-resveratrol

HO
OH

HO

HO

Condensados

R1

OH

(proantocianidinas)

Taninos

HO

Procianidina
Prodelfinidina

R1

O

H
OH

OH

OH

OH

HO
HO

O
R1
OH
OH

Fonte: adaptado de Angelo; Jorge, 2007; Costa et al., 2008; Fiume et al., 2012; Rim, 2013.

Em 1992, Renaud e Lorgeril correlacionaram a redução de doenças cardiovasculares e
circulatórias ao consumo diário e sistemático de vinho tinto dos franceses, fenômeno conceituado
como “Paradoxo Francês”. Mais tarde, foi verificado que além do álcool contido no vinho, o
resveratrol, presente em uvas e vinhos tintos, seria o responsável pela ação cardioprotetora, devido
às suas atividades antioxidante e anticoagulante (BONTEMPO, 2012; JEANDET et al., 1995).
Estudos in vitro e in vivo evidenciaram diminuição de patologias cardiovasculares em grupos
onde é elevada a ingestão de fenólicos (TEXEIRA et al., 2014).
O resveratrol é um antioxidante natural encontrado em elevada concentração em derivados
deste fruto, atuando no sistema cardiovascular, na redução das lipoproteínas de baixa densidade
(LDL), na inibição da ciclooxigenase (COX), como anticancerígeno, antimicrobiano, na ativação
da sirtuína, substância provavelmente envolvida na restrição calórica da longevidade e na
prevenção do fotoenvelhecimento (BAXTER, 2008). O uso tópico de resveratrol em ratos sem
pêlos, antes da exposição à radiação UVB, resultou em inibição significativa dos efeitos
inflamatórios (NICHOLS; KATIYAR, 2010).
Teixeira et al., (2014), atribuíram atividades biológicas encontradas em uvas e bagaços aos
taninos e flavonoides. A atividade antioxidante na casca do fruto se deve em 90% às antocianinas
e proantocianidinas e 10% aos flavonóis, flavan-3-ois e ácidos fenólicos. Já estudos in vivo e in
vitro com sementes de uva atribuem a ação antioxidante aos flavonoides (YILMAZ; TOLEDO,
2004). A Tabela 3 apresenta alguns estudos in vitro, ex vivo e in vivo relatados pela espécie de
uva vinífera.
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Tabela 3 Ensaio

Algumas atividades biológicas investigadas na espécie Vitis vinifera L.
Material
vegetal

Atividades biológicas

Broto

Atividade antioxidante mais significativo do que as vitaminas C e E.

Bagaço

Teste de irritação dérmica em epiderme humana artificial (Episkin) não causou irritação.

Bagaço

Atividade antioxidante e pró-oxidante sobre crescimento micelial do fungo Botrytis cinerea.

CRONIN; DRAELOS,
2010; KATIYAR, 2008
SOTO; FALQUÉ;
DOMÍNGUEZ, 2015
COTORAS et al., 2014

Atividade antioxidante dependente da linhagem celular muscular (C2C12) e endotelial
(EA.hy926).
Atividade antioxidante das sementes de Carignan e Syrah foi superior as cascas de Carignan e
Alicante.

GOUTZOURELAS et al.,
2014
KY; TEISSEDRE, 2015

Fotomutagenicidade, teste de Ames, não houve significativo aumento de mutações após 30
minutos de irradiação com 1,25 J/cm2 UVA (280-320nm).

UNITED STATES, 2012

Casca
Fruto

Teste de irritação dérmica com extrato aquoso (3% e 10%), não constatou reação irritante em
pele humana.

UNITED STATES, 2012

Semente

Prevenção da imunossupressão fotoinduzida pela radiação UVB.

Casca

Atividade antioxidante contra o estresse oxidativo induzido por peróxido de hidrogênio em
tecido hepático de cabra.

Bagaço

Atividade antioxidante da suplementação com bagaço foi igualmente eficaz à da vitamina E.

Bagaço
In vitro
Bagaço

Ex vivo

Referência

Atividade fotoprotetora tópica de grupos pré-tratados com extrato tiveram significativa proteção
celular contra apoptose após exposição UVB.

In vivo
Semente

Atividade fotoprotetora tópica reduziu efeitos da queimadura sobre a pele após radiação UVB.
Teste de toxicidade cutânea aguda do extrato não causou morte, mas foi observada ligeira
descamação nos animais.

KATIYAR, 2015; MUDIT
et al., 2013
SINGHA; DAS, 2015
BRENES et al., 2008
FILIP et al., 2011
MUDIT et al., 2013
FIUME et al. , 2014
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2.3

Vinificação

No Brasil, a safra de uva de 2015 atingiu 1.499.353 toneladas de uvas, dessas, 781.412
toneladas destinadas à elaboração de vinhos, sucos e derivados, conforme dados da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2014). Apesar do crescente consumo de
vinho pelos brasileiros, o volume anual é muito baixo, 2,2 litros por pessoa por ano
comparado com a França que é de 45,7 litros por pessoa por ano (SEBRAE, 2014).
Após a fermentação, cada 1 kg de uva processada gera cerca de 700 mL de vinho (FAO,
2009) e cerca de 20% de resíduos orgânicos. Estima-se que o principal subproduto do
processamento da fruta, o bagaço de uva, corresponda a 16% (EMBRAPA, 2014); sendo
constituído em média por 58% de cascas, 20% de engaços, 22% de sementes e 55 a 72% de
água em base úmida (DWYER; HOSSEINIAN; ROD, 2014).
A incompleta extração de compostos bioativos durante a vinificação retém no bagaço de
uva aproximadamente, 70% dos polifenóis iniciais como flavan-3-ol, antocianina (KY;
TEISSEDRE, 2015) e resveratrol (BAXTER, 2008); destes, 20-30% nas cascas e 60-70% nas
sementes (MONRAD et al., 2010; DWYER; HOSSEINIAN; ROD, 2014).
O processamento do vinho tinto é subdividido em nove etapas, como ilustra
simplificadamente a Figura 3.

1. Colheita das uvas;
2. Recepção e Classificação, seleção das uvas quanto à variedade, integridade, grau de
maturação e teor de açúcar;
3. Desengace, remoção da ráquis e o Esmagamento da uva, formação do mosto;
4. Chaptalização, correção do açúcar no mosto;
5. Maceração e Fermentação alcoólica do mosto, transformação de açúcares fermentescíveis
em álcool sob a ação de leveduras selecionadas secas e ativas e a extração alcoólica dos
pigmentos escuros das cascas; Remontagem, transferência do líquido da parte inferior para a
superior do tonel. Essa etapa tem duração de 2 a 5 dias;
6. Descuba, separação do mosto (parte líquida) da fermentação do bagaço (resíduo sólido);
Prensagem e Trasfega 1, separação do vinho de seus sedimentos, movendo-o de um recipiente
para outro;
7. Fermentação malolática, transformação do ácido málico (mais tânico, adstringente) em
ácido lático (menos intenso, agradável), os ácidos no vinho são importantes para a
conservação do produto, o processo tem duração de 20 a 40 dias e trasfega 2;
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8. Clarificação e Filtração: precipitação e remoção de compostos instáveis em suspensão,
conferindo limpidez ao vinho e Estabilização da cor e aroma com anidrido sulfuroso;
9. Envelhecimento, o vinho permanece em repouso por um período de 6 meses a 5 anos,
preferencialmente em barris de carvalho;
10. Envase e Rotulagem que deve atender os requisitos de identidade e qualidade de padrões
oficiais, e estar em conformidade com a legislação nacional.

Figura 3 1
2

Processo de vinificação em tinto

•Colheita
•Recepção e Classificação

3

•Desengace e Esmagamento

4

•Maceração, Fermentação alcoólica e Remontagem

5

•Chaptalização

6

•Descuba, BAGAÇO e Trasfega 1

7

•Fermentação malolática e Trasfega 2

8

•Clarificação, Filtração e Correção da cor e aroma

9

•Envelhecimento

10

•Envase e Rotulagem

Fonte: adaptado de Academia do Vinho, 2010; Lazarini; Falcão, 1999; Rizzon; Dall’Agnol, 2007.

Apesar da conscientização global dos três Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar
e Reciclar), apenas uma pequena parte do bagaço de uva é aproveitado em alimentação
animal, fertilizantes e produção de biomassa, normalmente sem nenhuma gestão prévia dos
subprodutos, sendo assim, um desafio, o desenvolvimento de novas estratégias de valorização
desse recurso natural abundante em compostos antioxidantes úteis à área da saúde como
farmacologia e cosmetologia (FALGUERA; IBARZ, 2014; FERREIRA et al., 2012;
TEXEIRA et al., 2014).
O bagaço de V. vinifera L. possui quantidades significativas de flavonoides (flavanóis,
flavonóis e antocianinas), ácidos fenólicos (derivados dos ácidos cinâmicos e benzóicos) e
estilbenos (resveratrol) (KAMMERER et al., 2004; 2005). O bagaço e as sementes de uva
apresentaram atividade antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
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Bacillus coagulans, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Botrytis cinerea (TEXEIRA
et al., 2014).

2.4

Radiação solar

A exposição moderada da pele à luz solar proporciona benefícios físicos, favorecendo a
síntese de vitamina D3 e melanina, porém, o excesso pode causar alterações na pele como
redução na espessura e elasticidade, desidratação, ressecamento, rugas e alterações vasculares
(FLOR; DAVOLOS; CORRÊA, 2007; VELASCO et al., 2008).
Na pele, a radiação UVA (320-400nm; UVA II: 320-340nm UVA I: 340-400nm) causa
degradação da matriz extracelular das fibras de colágeno e elastina na derme, favorecendo o
aparecimento de linhas de expressão finas e rugas profundas e imunossupressão sistêmica. A
radiação UVB (290-320nm) está envolvida em efeitos diretos do DNA e indução da expressão
da metaloproteinase da matriz, causando eritema na pele exposta e alterações carcinogênicas
(COSMETICS EUROPE, 2006; LUCAS et al., 2015; VELASCO et al., 2008).
A exposição excessiva e cumulativa à radiação UV acelera em aproximadamente 90%
os efeitos do fotoenvelhecimento, inibindo a síntese e induzindo a fotodegradação do
colágeno e a fotocarcinogênese (CHOUDHARY et al., 2010).

2.5

Atividade antioxidante no equilíbrio do estresse oxidativo

Ao longo do tempo, mudanças funcionais e morfológicas na pele são inevitáveis, como
aumento na susceptibilidade de infecções virais, processos cancerígenos (BRENNER;
HEARING, 2008) e a hiperpigmentação (ZHOU; FENGB; RUAN, 2017). A eficiência dos
antioxidantes endógenos diminui e as espécies reativas induzem danos em todo o corpo
(GRAGNANI et al., 2014).
A pele está constantemente exposta a inúmeros agentes exógenos: químicos, físicos
(Radiação UV) e biológicos e a agentes endógenos: enzimáticos e fisiológicos, que induzem à
formação de espécies reativas ou pró-oxidantes como: “radicais hidroxila (HO•) e superóxido
(O2•), radicais peroxil e alcoxil (RO2• e RO•), oxigênio singleto (1O2), peróxido de hidrogênio
(H2O2), peróxidos orgânicos (ROOH) e radical de óxido nítrico (•NO)” (GUARATINI;
MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007; SCOTTI et al., 2007). Quando a proporção de pró-
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oxidantes for superior à capacidade antioxidante de remoção ou reparação, ocorre um
desequilíbrio redox e a ativação do Estresse oxidativo, levando a alterações na estrutura
das proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, e a processos patológicos, tais como: doenças
inflamatórias,

neurodegenerativas,

cardiovasculares,

neoplasias

e

envelhecimento

(BESSADA, 2015).
Fatores ambientais podem acelerar o envelhecimento natural da pele e a proliferação
celular, como é o caso da exposição crônica à radiação UV. A radiação UVA torna os
fibroblastos menos ativos, favorecendo o aparecimento de linhas finas e rugas profundas. A
radiação UVB está envolvida nos efeitos diretos de DNA e indução de expressão de
metaloproteinase de matriz, causando eritema na pele exposta. (LUCAS et al., 2015).
Cromóforos localizados na pele, como melanina, DNA, RNA, proteínas, aminoácidos
aromáticos, como a tirosina e o triptofano e outros, absorvem o feixe UVA, tornam-se
moléculas reativas (instáveis) que ao retornarem ao estado fundamental, liberam energia em
forma de elétron para a molécula de O2, dando início à cascata oxidativa (LIN et al., 2005;
BALOGH et al., 2011). Radicais livres fotoinduzidos pela radiação UVB podem causar efeito
direto na molécula de DNA e a radiação UVA efeitos indiretos com desencadeamento de
mutações e câncer (GUARATINI; MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007; CHEN; LIU; FAHR,
2010).
A fim de retardar os danos cumulativos da radiação UV, o organismo humano apresenta
defesas biológicas de proteção, antioxidantes enzimáticos (glutationa peroxidase; catalase,
metionina-redutase e superóxido-dismutase) e não enzimáticos (vitaminas, minerais, cofator e
polifenóis) (FRANÇA et al., 2013).
Atualmente, existe interesse em investigar compostos bioativos, especialmente com
atividade antioxidante, pelo fato de serem capazes de interagir com radicais livres e impedir
uma cascata de efeitos biológicos em proteínas, lipídios, DNA e RNA, incluindo:
“modificações oxidativas de aminoácidos; clivagem peptídica; peroxidação lipídica e ligações
cruzadas com outras macromoléculas; mutações; quebra de cadeias e rearranjos
cromossômicos”. Os flavonoides e as vitaminas C e E agem desativando espécies reativas,
principalmente de oxigênio (MELO et al., 2011; BESSADA, 2015).
Stevanato, Bertelle e Fabris, em 2014, estudando a atividade antioxidante de classes
fenólicas, verificaram atividade antioxidante em ácidos fenólicos > estilbenos > flavonoides. No
entanto, Cotoras et al. (2014) verificaram, in vitro e in vivo,tanto capacidade antioxidante como
pró-oxidante nos bagaços de uva C. Sauvignon, Carménère e Syrah. O efeito anti-radicalar dos
flavonoides depende dos sítios ativos de ligação e de seus substituintes (Figura 4).
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Figura 4 -

Sítios de ligação e substituintes de maior (em vermelho) e menor (em azul)
potencial antioxidante na quercetina

Fonte: adaptado de Scotti et al, 2007; Minatel et al., 2017.

2.6

Fotoproteção

A prevenção e/ou minimização de fotodanos na pele humana requer prática regular de
cuidados físicos e cosméticos concomitantemente. As medidas mais recomendadas pelos
especialistas como forma de se proteger dos raios UV são: restringir a luz solar (tempo, horário de
exposição), usar roupas, acessórios e protetores solares (BARON; KIRKLAND; DOMINGO, 2008;
GONZÁLEZ;

IORENTE;

CALZADA,

2008;

KRUTMANN

et

al.,

2017;

PALM;

O’DONOGHUE, 2007). Análises microtopográficas da pele de voluntários na Austrália mostraram
retardo de 24% no envelhecimento cutâneo no grupo que tinha uma rotina diária do uso de protetor
solar de amplo espectro comparado aos usuários facultativos (HUGHES et al., 2013).
Segundo Flor, Davolos e Corrêa (2007) o fotoprotetor tópico é uma associação de filtros
solares em um veículo (loções hidroalcoólicas ou emulsionadas, cremes e géis), podendo ter em sua
composição substâncias naturais e sintéticas combinadas com habilidade de filtrar a radiação UV
(BALOGH et al., 2011; AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA),
2012) e retardar danos cutâneos do fotoenvelhecimento e da fotocarcinogênese, causados pela
exposição solar crônica (BALOGH et al., 2011; JAIN; JAIN, 2010). É considerado um bom agente
de proteção solar o produto que consegue absorver um amplo espectro de ondas UVA e UVB, de
maneira eficiente e segura, a fim de proteger, prevenir e reparar possíveis danos celulares e
genéticos (REYES e VITALE, 2013). Os flavonoides e os ácidos hidroxicinâmicos encontram-se na
linha de frente dos antioxidantes naturais, capazes de absorver a radiação UV (KOLB et al., 2003).
Sendo assim, compostos fenólicos extraídos da V. vinifera L. podem ser uma estratégia interessante
na otimização do fator de proteção solar (JAIN; JAIN, 2010).
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2.6.1 Filtros solares

Os filtros solares ou filtros UV são substâncias capazes de proteger a pele da radiação UV
(ANVISA, 2006; BALOGH et al., 2011). Os filtros inorgânicos são capazes de refletir ou
dispersar as radiações (UVA e UVB): Dióxido de titânio e Óxido de zinco são os filtros físicos
mais usados em protetores solares. São mais seguros, estáveis, porém, podem formar película
esbranquiçada sobre a pele e favorecem o desenvolvimento de comedões. Os óxidos ficam em
suspensão na formulação, por isso, o tamanho das partículas influencia na atividade fotoprotetora
e no aspecto do produto. Inovações tecnológicas nesta área criaram formas micronizadas destes,
melhorando sua transparência, diminuindo potencial irritativo e sensibilizante, fotodegradações e
aumentando a proteção UVA (BARON; KIRKLAND; DOMINGO, 2008; FLOR; DAVOLOS;
CORRÊA, 2007; GONZÁLEZ; IORENTE; CALZADA, 2008; PALM; O’DONOGHUE, 2007).
Os filtros orgânicos interceptam a radiação UV, transformando-a em fótons de calor.
Podem ser subdivididos em filtros UVA, UVB e amplo espectro (UVA e UVB) (BALOGH et al.,
2008; FLOR; DAVOLOS; CORRÊA, 2007; GONZÁLEZ; IORENTE; CALZADA, 2008): octil
dimetil

PABA

(etil-hexildimetil

PABA

-

UVA);

metoxicinamato

de

octila

(etil-

hexilmetoxicinamato - UVB); avobenzona (butilmetoxidibenzoilmetano - UVA) e outros.
Normalmente, fotoprotetores apresentam combinados de dois ou mais filtros UV e um ou
mais fotoestabilizadores, para tornar as formulações mais efetivas contra as radiações UVA e
UVB por maior tempo (CRAIG, 2008). O uso de fotoestabilizadores tem por finalidade reduzir a
fotoinstabilidade dos filtros solares e, assim, aumentar a segurança e eficácia dos protetores
solares (BENEVENUTO et al., 2010). Alternativa também interessante é a associação de
polifenóis, que conseguem absorver a radição UV e atuar como filtros contra os raios UVB e
parte do espectro UVC e UVA, quando aplicados topicamente, elevando o potencial do protetor
solar (NICHOLS; KATIYAR, 2010).
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2016) os filtros solares
precisam ser usados corretamente e restritos a lista de 39 filtros UV. Nos Estados Unidos, a Food
and Drug Administration (FDA) tem aprovados somente 17 filtros UV. (BALOGH et al., 2011).
A Tabela 4 descreve algumas características dos filtros solares incorporados nas formulações
deste trabalho.
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Tabela 4 -

Filtros solares utilizados nas formulações e algumas de suas propriedades

Filtro Solar

Nome INCI*

Avobenzona

Butilmetoxidibenzoilmetano
(BMDM)

Octildimetil
PABA

Metoxicinamato
de octila

Estrutura química

Etil-hexildimetil PABA
(EHDP)

Etil-hexilmetoxicinamato
(EHMC)

* International Nomenclature of Cosmetic Ingredients; ** Comprimento de onda crítico (nm)

Absorção UV

λ crítico**

Referência

400 – 320

SHAATH, 2010;
SILVA et al.,
2015

315 – 290

BROOKE;
BURNS;
CROOKES, 2008;
SILVA et al.,
2015.

320 – 290

HERZOG;
GIESINGER;
SCHNYDER,
2013; BALOGH
et al., 2011

OBJETIVOS
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3

3.1

OBJETIVOS

Objetivo geral

Pretende-se no presente projeto desenvolver formulações fotoprotetoras contendo
compostos ativos do bagaço de uva Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.) e avaliar
clinicamente a segurança e eficácia fotoprotetora.

3.2

Objetivos específicos



Preparar o extrato seco do bagaço de uva (Vitis vinifera L.);



Quantificar os fenólicos totais e flavonoides no extrato;



Caracterizar o extrato bruto por HPLC-ESI-MS/MS;



Avaliar microbiologicamente as formulações fotoprotetoras testadas clinicamente;



Desenvolver formulações dermocosméticas por meio de Delineamento Experimental (DoE);



Avaliar as características organolépticas, físicas e físico-químicas das preparações;



Determinar o fator de proteção solar in vitro, fotoestabilidade e fator de proteção UVA
das formulações por espectrofotometria de refletância difusa com esfera de integração;



Testar a segurança e eficácia fotoprotetora clínica de protetores solares contendo extrato
do bagaço de uva.

MATERIAL E MÉTODOS
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4

4.1

MATERIAL E MÉTODOS

Material vegetal

O material vegetal foi constituído de bagaços de uva Cabernet Sauvignon (V. vinifera
L.) formado de cascas, sementes e engaços (hastes laterais e pedicelos). Os frutos da safra
de março de 2014, coletados por um viticultor da serra gaúcha, especificamente do interior da
cidade de Caxias do Sul, RS e transportados apropriadamente até a vinícola Beraldo Di Cale,
localizada no município de Jundiaí, SP, fornecedora do bagaço de uva para a pesquisa. O
coproduto foi recebido úmido e acondicionado em embalagem térmica e posteriormente
levado para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, São Paulo, onde foi seco em
estufa com circulação de ar (Fabbe®) a 40 °C durante cinco dias.
As exsicatas da planta nas fases de inflorescência e início da frutificação (fase
chumbinho) foram depositadas no Herbário do Instituto de Biociências da USP/SP, com o
número de identificação Hübner, A.1.

4.1.1 Preparo do extrato seco do bagaço de uva

Uma amostra de 3,2 kg do bagaço seco composta de 56,24% de cascas, 41,57% de
sementes e 2,19% de engaços (hastes laterais e pedicelos), determinados experimentalmente
por meio da amostragem de 150 g de droga (FARMACOPEIA, 2010) foi pulverizada em
moinho de facas e martelos (Thomas®), passando por poros na peneira de 1 mm (85,50%) e o
restante (14,50 %) com tamanho superior a 1 mm em moinho de bolas. Com a droga
pulverizada foi elaborado o extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL), de acordo com o
método A da Farmacopeia Brasileira (1959). O pó permaneceu em contato com a solução
EHEL 70% v/v pelo processo de maceração durante 18 horas e posteriormente, realizada a
percolação. O percolado foi concentrado à pressão reduzida em evaporador de película
ascendente (desenvolvimento acadêmico), depois homogeneizado e a solução aquosa
remanescente liofilizada (liofilizador modelo Liotop® K202). O extrato seco do bagaço de
uva foi usado para o desenvolvimento das formulações cosméticas e para os ensaios in
vitro e em seres humanos (Figura 5).
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Figura 5 -

Droga vegetal (A) usada para o preparo do extrato seco total do bagaço de uva
Cabernet Sauvignon (B)

Fonte: Hübner, 2014.

4.1.2 Análise fitoquímica

A triagem fitoquímica preliminar qualitativa, visa a identificar a presença de grupos de
princípios ativos naturais relevantes na droga vegetal pulverizada do bagaço de uva total
(Tabela 5).

Tabela 5 -

Triagem fitoquímica para cada grupo de metabólito secundário

Metabólito
secundário

Reação química

Referência

Alcaloides

Bertrand, Bouchardat, Dragendorff e Mayer

SIMÕES et al., 2010

Antraquinonas

Borntraeger com hidróxido de sódio

COSTA, 2001

Cumarinas

Solução alcalina

SIMÕES et al., 2010

Flavonoides

Cloreto de alumínio, Cianidina (Shinoda) e
hidróxido de sódio.

COSTA, 2001

Saponinas

Teste de espuma
Cloreto férrico, Acetato de chumbo, Acetato de

Taninos

cobre, alcaloides, proteína (gelatina), cloreto
férrico

COSTA, 2001
COSTA, 2001;
SIMÕES et al., 2010
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4.1.3 Determinação dos fenólicos totais

O teor de compostos fenólicos do extrato seco do bagaço de uva foi determinado
empregando o reagente Folin-Ciocalteau, uma mistura dos ácidos fosfomolíbdico e
fosfotúngstico e o ácido gálico como composto fenólico padrão. Na Figura 6, o ácido gálico
em meio alcalino sofre desprotonação, formando ânions fenolatos que reagem com
molibdênio presente no reativo de Folin em sua forma oxidada formando um complexo de
coloração amarela, mas quando reduzido por fenólicos, forma complexos azuis de
molibdênio-tungstênio (OLIVEIRA et al., 2009).
Figura 6 -

Reação de complexação do ácido gálico com o molibdênio presente no
reagente Folin-Ciocalteau

Fonte: Oliveira et al., 2009.

As amostras e as soluções padrão foram preparadas em 10% de etanol, concentração de
400 μg.mL-1 para extrato bruto e 100 μg.mL-1 para ácido gálico. Em placas de 96 poços foi
adicionada uma alíquota de 20 μL de amostra ou padrão em cada poço, depois 30 μL de água
destilada, 100 μL de carbonato de sódio 700 mM e 50 mL de Folin-Ciocalteu. Após duas
horas protegida da luz, foi realizada a determinação da absorbância de cada amostra em
triplicata, em espectrofotômetro Synergy HT Multi-Módulo Leitor de Microplacas Biotek®,
usando um comprimento de onda de 765 nm (AINSWORTH; GILLESPIE, 2007).
Cada valor foi comparado à equação de regressão linear da curva de calibração da
solução padrão de ácido gálico (85 a 25 mg.mL-1) e expressa em equivalentes de ácido gálico
(mg GAE.g-1 extrato). O resultado foi expresso como média ± desvio padrão (n = 3).
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4.1.4 Determinação de flavonoides

O teor total de flavonoides no extrato seco de bagaço de uva foi determinado utilizando
metodologia adaptada ao ensaio colorimétrico de Pozzi (2007) com tricloreto de alumínio
(AlCl3) e o padrão analítico quercetina (QE). A Figura 7 mostra a complexação do íon
alumínio (Al3+) com os oxigênios vicinais da molécula de QE, formando um complexo
estável de coloração amarela, causado por um deslocamento batocrômico das bandas de
absorção do flavonoide (MARCUCCI; WOISKY; SALATINO, 1998;

PEIXOTO

SOBRINHO et al., 2012).

Figura 7 -

Reação de complexação do íon alumínio (Al3+) com os oxigênios vicinais da
molécula de quercetina

Fonte: Peixoto Sobrinho et al., 2012.

As soluções foram preparadas em etanol (60% v/v), concentração de 17,5 mg.mL-1 para
extrato de bagaço e diluições de quercetina padrão (50 a 200 μg.mL-1). Em placa de 96 poços
foi adicionado em cada poço 20 μL de amostra ou padrão, 20 μL de solução etanólica de
tricloreto de alumínio (2%) e 210 μL de solução etanólica. Após 30 minutos protegida da luz,
foi realizada a determinação da absorbância de cada amostra em triplicata, em
espectrofotômetro Synergy HT Multi-Módulo Leitor de Microplacas Biotek®, usando um
comprimento de onda de 427 nm.
O teor de flavonoides do extrato foi avaliado utilizando a equação de regressão linear da
curva de calibração da quercetina (equivalente de mg QE.g-1 de extrato seco). O resultado foi
expresso como média ± desvio padrão (n = 3).
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4.1.5 Avaliação microbiológica

A qualidade microbiológica das amostras de extrato seco do bagaço de uva usadas nos
ensaios em seres humanos foi verificada através da contagem total de bactérias aeróbias (ou
viáveis) e fungos/leveduras, utilizando a técnica de semeadura em profundidade, conforme
descrito na Farmacopeia Brasileira (2010). Utilizaram-se os meios de cultura ágar Caseína de
Soja e ágar Sabouraud-dextrose. As amostras foram mantidas a 32,5 ± 2,5 °C durante 48
horas para bactérias e 22,5 ± 2,5 °C por sete dias para fungos e leveduras. Uma alíquota de 1g
de extrato seco foi solubilizada em 9 mL de solução fisiológica estéril. A partir desta diluição
inicial (10-1) foram feitas diluições decimais seriadas com o mesmo solvente (10-2 e 10-3). Em
seguida, 1 mL de cada diluição foi colocado em placa petri e, posteriormente, acrescentados
10 mL de meio de cultura e a mistura homogeneizada. O número de Unidades Formadoras de
Colônia (UFC/g) foi calculado pela média aritmética das placas de cada amostra (n = 3).

4.1.6 Atividade antioxidante do extrato seco

O potencial antioxidante do extrato foi determinado utilizando 2,2-difenil-1-picrilhidrazila (DPPH●) em metanol (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995), tendo
como padrão Trolox®. A solução metanólica com radical livre apresenta coloração violácea e
absorbância máxima de 517 nm, mas quando é reduzida por agentes antioxidantes, muda a cor
para amarelo e o valor da absorbância sofre uma queda como pode ser observado na Figura 8
(OLIVEIRA, 2010).
Figura 8 -

Reação de redução do radical DPPH● por uma molécula antioxidante DPPH-H
e a consequente diminuição nos valores de absorbância

Continua...
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Conclusão

Fonte: adaptado de Oliveira, 2010.

O extrato seco foi solubilizado em metanol na concentração de 1 mg.mL-1 e submetido ao
ultrassom durante 20 minutos, depois a solução foi ajustada em dois valores de pH (5 e 7).
Alíquotas de 0,1 mL de cada amostra foram transferidas em 3,9 mL de solução metanólica de
DPPH 70 μM, homogeneizadas e mantidas em repouso à temperatura ambiente (22,0 ± 2,0 ºC)
e protegidas da luz por 30 minutos. Após este período, as amostras foram avaliadas por
espectrofotômetro UV-Visível (Thermo Evolution Scientifica® 600), comprimento de onda de
517 nm, em cubetas de quartzo com 1,0 cm de comprimento de percurso óptico.
Atividade antioxidante (AAO) foi expressa por meio da porcentagem de inibição do
DPPH● pelas amostras, de acordo com a Equação 1 (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER;
BERSET, 1995) e em equivalentes de Trolox (μmol TE.g-1), média ± desvio padrão (n = 3). A
análise de regressão linear (R2 = 0,9941) foi no intervalo de confiança de 95% (p < 0,05) obtido
pelo programa estatístico GraphPad Prism 6.0.

% 𝐀𝐀𝐎 =

Abs controle − Abs amostra
Abs controle

X 100

(1)
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Onde: Abs controle é a absorbância da solução DPPH● preparada com o controle
negativo (metanol); Abs amostra é a absorbância da solução de DPPH● preparada com a
amostra em teste.

4.1.7 HPLC e ESI-MS/MS

A análise do conteúdo fenólico no bagaço de uva total (cascas, sementes e engaços)
seguiu a metodologia de Rubilar et al. (2007). O extrato seco foi solubilizado em metanol
P.A. Synth® na concentração de 10 mg.mL-1 em ultrassom, filtrado através de um filtro de
nylon de 0,45 µm, e injetado no HPLC (5 μL) em um fluxo de 0,7 mL.min-1 à temperatura
ambiente.
Os polifenóis foram separados em HPLC com coluna de fase reversa C18 Shim-pack
VP-ODS (250×4,6 mm, tamanho de partícula de 5 μm), com controladora de sistema CBM20A (Shimadzu®) conectado às bombas binárias LC-20AD (Shimadzu®), detector UV/VIS
SPD-20A (Shimadzu®), forno CTO-20A (Shimadzu®) e auto-injetor SIL 20AC (Shimadzu®).
O sistema solvente usado para eluir os compostos foi: A - solução de água (Mili-Q®) e ácido
acético a 0,1% e B – metanol; e como condições de gradiente: 0-10 min (95A/5B); 10-60 min
(50A/50B); 60-80 min (30A/70B); 80-90 min (95A/5B). Um perfil cromatográfico do extrato
foi obtido no comprimento de onda de 254 nm.
A

detecção

e

identificação

dos compostos presentes

no bagaço

de

uva

foi

realizada em equipamento Amazon ETD (Bruker Daltonics®), espectrometria de massas
em modo positivo e com os seguintes parâmetros experimentais: fluxo do gás de secagem
(N2) de 9 L.min-1, à temperatura de 300 °C, pressão do nebulizador 27 psi e tensão no
capilar de 4500 V.

4.2

Formulações

O presente estudo contemplou o desenvolvido de duas formulações base: a)
Formulações (F1 - F6) empregada somente nos ensaios in vitro preliminares, com o mínimo
de ingredientes e em diferentes valores de pH com o intuito de avaliar os ingredientes ativos
da composição na resposta do FPS e na fotoestabilidade; b) Formulações (A - H) planejada e
executada de acordo o Delineamento Experimental (DoE),

em três blocos, visando a

investigar o impacto das interações entre as variáveis, tais como: ativos naturais, os filtros
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solares e a radiação UV nas respostas da atividade antioxidante, FPS in vitro, comprimento de
ondas, proteção UVA e UVB e razão UVA/UVB. As amostras com os melhores resultados
foram analisadas quanto à segurança na pele de seres humanos, e posteriormente realizada
análise da eficácia fotoprotetora clínica.

4.2.1 Formulações (F1 - F6)

Preliminarmente

foram

preparadas

doze

formulações

com

o

copolímero

acriloildimetiltaurato de amônio e vinilpirrolidona (Aristoflex® 2,0% p/p) em pH 3, 5, 7 e 10,
como pode ser observado no Apêndice B (Tabela 1), a fim de avaliar a interação do meio
com os componentes da formulação nas respostas biológicas. Destas, seis formulações foram
selecionadas pelo critério de estabilidade (F1, F2, F3, F4, F5 e F6) e divididas em três grupos
(I, II e III). Cada grupo foi ajustado em dois valores de pH 5 e 7 e, as concentrações dos
filtros químicos seguiram a legislação e diretrizes internacionais (CHISVERT; SALVADOR,
2007; COSMETICS EUROPE, 2006; JAPAN, 2000).
Os filtros UV empregados nas preparações foram: BMDM (butilmetoxidibenzoilmetano
5,0% p/p), EHMC (etil-hexilmetoxicinamato 10,0% p/v) e EHDP (etil-hexildimetil PABA
10,0% p/v), bem como o extrato seco do bagaço de uva (10% p/p) e outros adjuvantes
farmacêuticos quali e quantitativos (% p/p) descritos na Tabela 6. Foram desenvolvidos 100
g de cada formulação e as análises realizadas em triplicata (BABY et al., 2007).

Fase Aquosa (FA) - Pesou-se 10 g do extrato de V. vinifera L., posteriormente foi
solubilizado em água purificada e mantido em banho de ultrassom (Unique® UltraCleaner
1600®) durante 30 minutos. Aristoflex® (2% p/p) foi pulverizado sobre a solução aquosa, a
mistura homogeneizada, mantida em repouso à temperatura ambiente e protegida da luz por
15 minutos, a fim de hidratar o copolímero, em seguida, a mistura permaneceu em banhomaria até a temperatura de 50 °C (Termômetro digital JProlab®).

Fase Oleosa (FO) - Os três filtros orgânicos BMDM, EHMC e EHD-PABA foram
aquecidos até 70 °C, com o objetivo de solubilizar a fase oleosa, em seguida, a solução oleosa
foi resfriada à temperatura ambiente, não havendo formação de nenhum precipitado.

Por fim, a FO foi vertida lentamente em agitação constante na FA, assim como o
sistema conservante (Phenochem® 0,1%). As formulações contendo bagaço de uva foram
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homogeneizadas em equipamento digital Ultra-Turrax® (marca IKA, modelo T25) a 16.000
rpm durante 5 minutos. As formulações foram ajustadas com hidróxido de sódio para os
valores pH selecionados e armazenadas por 24 horas em geladeira à temperatura de 8 °C,
protegidas com papel alumínio.
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Tabela 6 -

Composição das formulações (F1 - F6) em dois valores de pH diferentes
Concentração (% p/p)
Substância química (INCI*)

I

II

III

F1 - pH 5

F2 - pH 7

F3 - pH 5

F4 - pH7

F5 - pH 5

F6 - pH7

Ammonium acryloyldimethyltaurate vinylpyrrolidone

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Bagaço de uva

-

-

10,00

10,00

10,00

10,00

Água purificada

72,90

72,90

87,90

87,90

62,90

62,90

Ethylhexyl Methoxycinnamate

10,00

10,00

-

-

10,00

10,00

Ethylhexyl dimethyl PABA

10,00

10,00

-

-

10,00

10,00

Butyl methoxydibenzoyl methane

5,00

5,00

-

-

5,00

5,00

Mistura de fenoxietanol e ésteres de parabeno**

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Fase Aquosa

Fase Oleosa

Legenda: * INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos; **Metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, Butilparabeno,e Isobutilparabeno; I - Base +
filtros UVA e UVB (25%); II - Base + bagaço de uva (BU 10%); III - Base + filtros UV (25%) + BU (10%); Hidróxido de sódio (quantidade suficiente) foi utilizado para a
obtenção dos valores de pH 5 e 7.
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4.2.1.1 Caracterização física e físico-química

As formulações (F1 - F6) foram caracterizadas através do teste físico-químico (valor de
pH) com o auxílio do peagâmetro Quimis®, modelo G400 e as propriedades organolépticas
foram determinadas subjetivamente por meio do aspecto, cor e odor (ANVISA, 2004).

4.2.1.2 Atividade antioxidante das formulações (F1 - F6)

A atividade antioxidante das formulações (F1 - F6) foi mensurada por meio da redução
do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH•), de acordo com o método descrito no
item 4.1.6 (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995; MOLYNEUX, 2004;
PERES et al., 2017; SHARMA; BHAT, 2009).
Alíquotas de 1% (p/p) das formulações foram solubilizadas em metanol e sonicadas
durante 20 minutos, em seguida as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm, durante 20
minutos e os sobrenadantes utilizados nas análises espectrofotométricas. A concentração de
bagaço de uva nas soluções metanólicas foi de 1,0 mg.ml-1 de extrato seco e o pH ajustado em
dois valores (5 e 7). 100 μL da formulação diluída foram adicionados a 3,9 mL de solução
metanólica de DPPH● 70 μM e homogeneizadas.
A capacidade antioxidante foi expressa em equivalente Trolox (μmol TE/g), através da
construção de uma curva padrão nas seguintes concentrações: 6,25; 12,5; 25; 50; 100; 150 e
200 μg.mL-1 (R² = 0,9978), média ± desvio padrão das amostras em triplicata.

4.2.1.3 Fator de proteção solar e fotoestabilidade

Fator de proteção solar (FPS in vitro) das formulações (F1 - F6) foram determinados em
espectrofotômetro de refletância difusa com esfera de integração (Labsphere UV-2000S®
Transmittance Analyzer) e o método realizado de acordo com Baby et al. (2008), Peres et al.
(2017) e Velasco et al. (2008).
As

amostras,

pesadas

em

balança

analítica

(Shimadzu®

AUY220),

foram

uniformemente aplicadas em placas de polimetilmetacrilato - PMMA (HelioScreen®
Helioplate HD 6) na proporção de 0,75 mg.cm-2 e mantidas em repouso à temperatura
ambiente (22,0 ± 2,0 oC) e protegidas da luz por 15 minutos. Posteriormente, leituras da
absorbância das formulações fotoprotetoras foram realizadas em intervalo de comprimento de

| 49

onda de 290 a 400 nm em triplicata, no mínimo em sete pontos diferentes por placa de cada
amostra. Os valores médios de absorbância espectral obtidos para as três repetições foram
utilizados para calcular FPS (Equação 2), comprimento de onda crítico (Equação 3) e taxa
UVB/UVA das formulações.
Os resultados do FPS in vitro foram expressos como média ± desvio padrão (n = 3) e
nível de significância < 0,05. A análise estatística utilizada foi (ANOVA) seguida do teste de
Tukey, para determinar diferenças inter e intragrupos.
400 𝑛𝑚

FPS in vitro =

∫290 𝑛𝑚 𝐸𝜆 . 𝑆𝜆 . 𝑑𝜆

400 𝑛𝑚

∫290 𝑛𝑚 𝐸𝜆 . 𝑆𝜆 . 𝑇𝜆 . 𝑑𝜆

(2)

𝜆

R=

∫290 𝑛𝑚 𝐴𝜆 . 𝑑𝜆
400 𝑛𝑚

∫290 𝑛𝑚 𝐴𝜆 . 𝑑𝜆

(3)

Onde:
FPS é um fator de proteção solar;
R é um comprimento de onda crítico;
Eλ é o espectro de eficiência do eritema UVB (290 - 320 nm);
Sλ é o espectro de irradiação UVA (300 - 400 nm);
Tλ é o espectro de transmissão da amostra (290 - 400 nm);
Aλ é log (Tλ);
λ é a absorbância espectral do comprimento de onda da formulação (nm).

O teste de fotoestabilidade foi realizado pelo analisador de transmitância ultravioleta
(Labsphere® UV-2000 S), a fim de predizer possíveis degradações decorrentes da radiação
emitida pela câmara de fotoestabilidade. Cada amostra foi pesada 0,0187 g em balança
analítica (Shimadzu® AUY 220), aplicada em proporção de 0,75 mg.cm-2 em placas de
PMMA (HelioScreen® Helioplate HD 6), em triplicata. A absorbância das formulações foi
medida em 250-450 nm antes e depois de 1 e 2 horas sob o simulador de irradiação UV (Atlas
Suntest® CPS+), provido com uma lâmpada de xenônio, dose de irradiação a 500 W.m-2 e
temperatura a 35 °C (COSMETICS EUROPE, 2011; DIFFEY et al., 2000; UNITED
STATES, 2011).
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Os resultados de fotoestabilidade das formulações (F1 - F2) foram analisados por
análise de variância (ANOVA) em réplica de três e nível de significância < 0,05, seguida do
teste de Tukey, para determinar diferenças inter e intragrupos e a fotoestabilidade das
formulações III, F5 e F6 seguiram o teste estatístico ANOVA two-way (3 réplicas, n = 18),
pH (p-valor < 0,001), concentração (p-valor < 0,001) e interação (p-valor < 0,001). Teste post
hoc da Sidak.

4.2.2 Formulações (A - H)

Totais de onze formulações foram desenvolvidas por meio do Delineamento
experimental (DoE), no entanto, apenas oito seguiram nos estudos in vitro (A, B, C, D, E, F,
G e H) e duas (C e D) foram avaliadas quanto à sua segurança e eficácia fotoprotetora em
seres humanos, como pode ser observado na Tabela 7.
O copolímero Aristoflex®, os três filtros UV e o extrato vegetal foram os mesmos
empregados nas preparações do item 4.2.1, porém em concentrações distintas e com um
doador de viscosidade e emulsionante adicional, o ammonium acryloyldimethyltaurate/VP
copolymer, trilaureth-4 phosphate, rapeseed oil sorbitol esters, mineral oil and isopropyl
palmitate (Hostacerin® SAF 2,0% p/v), a fim de fornecer maior estabilidade às formulações,
inclusive em pH ácidos. A concentração dos filtros foi de acordo com as legislações e
diretrizes brasileiras e internacionais vigentes (ANVISA, 2016; CHISVERT; SALVADOR,
2007; COSMETICS EUROPE, 2006). Cada formulação foi preparada para 100 g e analisada
em triplicata.

Fase Aquosa (FA) - Diferentes concentrações do extrato seco de V. vinifera L. foram
solubilizadas em álcool etílico com o quelante de metais EDTA dissódico, propilenoglicol e
água purificada. As soluções contendo bagaço de uva foram homogeneizadas em
equipamento digital Ultra-Turrax® (marca IKA, modelo T25) a 9000 rpm em 4 ciclos de 5
minutos. Aristoflex® 0,5% foi pulverizado sobre as soluções, homogeneizado, mantido em
repouso à temperatura ambiente protegido da luz por aproximadamente 15 minutos, a fim de
hidratar o copolímero e evitar degradações do extrato, em seguida, permaneceram em banhomaria até a temperatura de 50 °C (Termômetro digital JProlab®), após as amostras
permaneceram em repouso até atingirem à temperatura ambiente.
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Fase Oleosa (FO) – Misturas dos três filtros orgânicos UVA e UVB (EHMC, BMDM e
EHDP) foram aquecidas até 65 °C juntamente com o antioxidante butil hidroxitolueno (BHT),
com o objetivo de solubilizar a fase oleosa, em seguida, as soluções oleosas foram resfriadas à
temperatura ambiente, não sendo observada a formação de nenhum precipitado.

Finalmente, FO foi vertida lentamente em agitação constante na FA, assim como, o
sistema conservante (Phenochem® 0,75% p/v). As formulações acabadas foram ajustadas com
hidróxido de sódio para o valor de pH 5 e armazenadas por 24 horas em geladeira à
temperatura de 8 °C e protegidas com papel alumínio para evitar fotodegradações. A análise
das amostras foi realizada em triplicata (BABY et al., 2007).
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Tabela 7 -

Composição de ingredientes ativos das formulações (A - H)

Substância química (INCI a)

Concentração (% p/p)
A*

B*

C*/**

D*/**

E*

F*

G*

H*

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Fase aquosa
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Trilaureth-4
Phosphate, Rapeseed Oil Sorbitol esters, Mineral Oil and Isopropyl 4,00
Palmitate
Ammonium acryloyldimethyltaurate vinylpyrrolidone

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Propylene Glycol

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Ethyl alcohol

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Disodium EDTA

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Bagaço de uva

1,46

8,54

0,00

10,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Água purificada

78,85

71,78

64,05

54,05

82,05

59,05

59,05

59,05

Butyl methoxydibenzoyl methane i

0,73

0,73

2,50

2,50

0,00

2,50

2,50

2,50

Ethylhexyl Methoxycinnamate ii

1,46

1,46

5,00

5,00

0,00

5,00

5,00

5,00

Ethylhexyl dimethyl PABA ii

1,17

1,17

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

Butyl hydroxy toluene

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Mistura de fenoxietanol e ésteres de parabenosiii

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

Fase oleosa

Legenda: a INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, i filtro UVA (BMDM: 320-400 nm), ii filtros UVB (EHMC e EHDP: 290-320 nm), iii
Metilparabeno, Etilparabeno, Propilparabeno, Butilparabeno, e Isobutilparabeno, Corretor de pH – quantidade suficiente q.s: Hidróxido de sódio.
*
Estudos in vitro e ** Testes clínicos
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4.2.2.1 Caracterização física e físico-química

A propriedade organoléptica das formulações (A - H) foram avaliadas por meio do
aspecto, cor e odor. A caracterização físico-química, como o valor de pH, foi obtida a partir
das dispersões das amostras em água destilada (1:10). A análise das amostras (n = 3) foi feita
em peagâmetro Quimis®, modelo G400 (ANVISA, 2004; BABY et al., 2008).

4.2.2.2 Estudo de estabilidade preliminar

A estabilidade preliminar das formulações (A - H) seguiu a metodologia descrita por
Baby et al. (2008), por meio dos testes de centrifugação, seguido do estresse térmico. As
análises organolépticas e macroscópicas das amostras foram realizadas em triplicata e à
temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC), conforme a classificação pré-definida: N: normal, M:
modificada e LM: levemente modificada.
Teste de centrifugação - Em tubos de ensaios plásticos foi adicionado 5,0 g de
formulações, em seguida colocados em centrífuga Hitachi® RX2 durante 30 minutos, à
temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC) e velocidade de rotação de 3.000 rpm ou 210 G.
Teste do estresse térmico - Alíquotas de 5,0 g de cada formulação foram pesadas em
tubos de ensaio individuais e, depois mantidas em banho-maria termostatizado Nova Ética®
N480 por 30 minutos em cada temperatura (40, 50, 60, 70 e 80 °C).

4.2.2.3 Avaliação microbiológica

As formulações fotoprotetoras C e D usadas nos testes em seres humanos foram
previamente avaliadas microbiologicamente através da contagem total de bactérias aeróbias e
fungos/leveduras conforme a metodologia empregada no item 4.1.5. O sistema conservante
das formulações foi inativado com polissorbato 80 (0,5 % p/v) e lecitina (4,0 % p/v). Alíquota
de 1 g de cada formulação foi solubilizada em 9 mL de solução fisiológica estéril. A partir
desta diluição inicial (10-1) foram feitas diluições decimais seriadas com o mesmo solvente
(10-2 e 10-3). Em seguida, 1 mL de cada diluição foi colocado em placas petri e,
posteriormente, acrescentados 10 mL de meio de cultura e homogeneizadas. As UFC.g-1 de
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cada amostra foram calculadas pela média aritmética das placas de cada amostra analisada em
triplicata (FARMACOPEIA, 2010).

4.2.2.4 Delineamento Experimental (DoE)

A metodologia de superfície de resposta (RSM) foi utilizada para avaliar o efeito das
variáveis independentes, como a concentração de filtros solares, a concentração de extrato e o
tempo de irradiação na resposta dependente do FPS in vitro, atividade antioxidante,
comprimento de onda crítico, proteção UVA e UVB e razão UVA/UVB. O planejamento de
compósito central (CCD) incluiu 3 pontos centrais (em verde), 4 pontos fatoriais (em
vermelho) e 4 pontos axiais (em azul) como mostra a Figura 9. A análise estatística seguiu o
teste ANOVA (p < 0,05), usando o software Minitab, versão 17.

Figura 9 -

Representação esquemática do Delineamento Experimental
Filtros UV
(5,00; 23,00)

(1,46; 19,63)

(0,00; 11,50)

(8,54; 19,63)

(5,00; 11,50)

(10,00; 11,50)

Extrato

(1,46; 3,37)

(8,54; 3,37)
(5,00; 0,00)

Legenda: (X; Y) - X corresponde a concentração total de extrato em % p/p e Y a concentração total de
filtros UV em % p/p).
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4.2.2.4.1 Atividade antioxidante das formulações (A - H)

A atividade antioxidante das formulações (A - H) foram mensuradas conforme a
metodologia do item 4.2.1.2 (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995;
MOLYNEUX, 2004; PERES et al., 2017; SHARMA; BHAT, 2009) e avaliada por meio da
MSR, concomitantemente com os parâmetros FPS, comprimento de onda crítico, proteção
UVA e UVB e razão UVA/UVB, com o objetivo de investigar interações entre as variações
(extrato, filtros UV e tempo de irradiação).
Alíquotas das formulações (1% p/p) foram solubilizadas em metanol e sonicadas
durante 20 minutos, em seguida, as amostras foram ajustadas a valores próximos de pH 5. Em
tubos de ensaio, um volume de 1 mL de cada formulação diluída foi adicionado a 3,9 mL de
solução metanólica de DPPH● 70 μM e a mistura homogeneizada. Em seguida, as amostras
foram avaliadas espectrofotometricamente.
A capacidade antioxidante foi expressa em equivalentes de Trolox (μmol TE.g-1),
através da construção de uma curva padrão nas seguintes concentrações 3,12; 25; 50; 100;
125; 150; 200 e 250 μg.mL-1 (R² = 0,9986) e porcentagem de inibição do DPPH, média ±
desvio padrão das amostras em triplicata.

4.2.2.4.2 Fator de proteção solar (FPS in vitro) e fotoestabilidade

FPS in vitro e o teste de fotoestabilidade das formulações (A - H) foram determinados
por espectrofotômetro de refletância difusa com esfera de integração (Labsphere UV-2000S®)
e simulador de irradiação UV (Suntest CPS, Atlas Linsengericht, Alemanha) conforme os
parâmetros descritos no item 4.2.1.3 e de acordo com Baby et al. (2008), Peres et al. (2017) e
Velasco et al. (2008). Os valores médios de absorbância das triplicatas foram usados para
calcular FPS, comprimento de onda crítico, proteção UVA, proteção UVB, taxa UVB/UVA
das formulações.
Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n = 3). As respostas de
superfície das formulações foram determinadas pelo coeficiente de regressão linear,
quadrático, interações e equação de regressão através do teste ANOVA one-way (p < 0,05).
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4.2.2.4.3 Fator de Proteção UVA (FP-UVA)

A avaliação do FP-UVA in vitro dos protetores solares C e D seguiu as especificações
do Teste Internacional de Fator de Proteção Solar (COSMETICS EUROPE, 2011) utilizando
espectrofotômetro de refletância difusa com esfera integradora (Labsphere® UV-2000S) e os
valores de eficácia fotoprotetora clínica. Cada amostra foi aplicada nas três placas de PMMA
(HelioScreen® Helioplate HD 6) na proporção de 1,30 mg.cm-2 e mantida em ambiente escuro
durante 20 minutos, à temperatura ambiente. Posteriormente, cada placa foi avaliada em
intervalos de comprimento de onda 250-450 nm, em triplicata e pelo menos 7 pontos
diferentes. Um simulador artificial de luz solar (Suntest CPS, Atlas Linsengericht,
Alemanha), dose de irradiação UV de 580,08 W.m-2 foi aplicado nas amostras em triplicata,
após 25 minutos, período determinado experimentalmente (UNITED STATES, 2011). Os
valores médios da absorbância espectral obtidos pré e pós-irradiação foram utilizados para
calcular FP-UVA. Para a análise estatística utilizou-se o teste t-Student (uni-caudal) e p =
0,003 usando o software Minitab, versão 17.

4.3

Ensaio clínico

Duas formulações fotoprotetoras, sem e com extrato vegetal (10% p/p) e com a mesma
concentração dos demais insumos farmacêuticos foram selecionados para os ensaios clínicos
de segurança através dos testes de irritação cutânea primária, acumulada e sensibilização;
fototoxicidade e fotossensibilização e para avaliação da eficácia fotoprotetora em seres
humanos.

4.3.1 Sujeitos

Os ensaios clínicos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, seguindo as regras da Declaração de
Helsinque e todos eles foram conduzidos pelo IPclin, Jundiaí/SP, Brasil (BRASIL, 2012).
Alguns critérios de exclusão dos sujeitos no painel clínico foram: gravidez ou aleitamento,
história de reação alérgica e câncer de pele ou problemas dermatológicos na área de teste.
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Os critérios de inclusão dos sujeitos foram: feminino ou masculino, fototipo de pele de I
a IV (FITZPATRICK, 1975), idade entre 18 a 65 anos, apresentando pele saudável na área do
dorso. Como a ausência de risco não é nula, a aplicação tópica de ingredientes ativos como
parabenos (metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno e butilparabeno), filtros (butoxihidibenzoilmetano, etil-hexil metoxicinamato e etil-hexilmetil PABA) e exposição à
irradiação UV podem envolver sensibilização da pele, contato e dermatite alérgica, com
intensidades variáveis e graves. Por essas razões, os voluntários foram acompanhados
diretamente em todas as etapas do estudo, incluindo um mês após os testes, pela
dermatologista e também pelos pesquisadores ligados à universidade.
Durante os testes, eles tiveram que evitar a exposição intensa ao sol; remover ou molhar
a fita adesiva hipoalergênica; tomar imunizações ou usar roupas apertadas. Os participantes
foram restringidos a tomar medicação fotossensibilizante, sistêmica ou tópica, dose contínua
de anti-inflamatório, vitamina A e ácidos, e impossibilitados de submeter-se a tratamentos
cosméticos (COSMETICS EUROPE, 2006; UNITED STATES, 2007; 2011).

4.3.2 Teste de irritação cutânea primária, acumulada e sensibilização

No teste primário de irritabilidade dérmica acumulada e sensibilização foram admitidos
sessenta indivíduos do sexo masculino e feminino de 18 a 64 anos e fototipo de pele I a IV
(FITZPATRICK, 1975). Irritação é um estímulo provocado por agentes irritativos acima do
limiar fisiológico normal da pele, resultando em um processo inflamatório local ou sistêmico,
leve a severo, caracterizado pelos sinais clínicos: hiperemia, formação de vesículas e edemas.
Sensibilização é uma reação que ocorre no local de aplicação do produto, pele ou membrana
mucosa (FISHER; RIETSCHEL; FOWLER, 1995; UNITED STATES, 1959).
O estudo durou 6 semanas e foi dividido em três etapas: I - Indução da 1ª à 3ª semana:
nos três dias da semana intercalados foram aplicadas a fita adesiva hipoalergênica (Patch
Test- teste epicutâneo ou teste de contato) com as amostras teste e controle aleatoriamente no
dorso do voluntário. Sinais clínicos e desconfortos foram relatados ao dermatologista e os
produtos foram reaplicados na mesma área; II - Descanso da 4ª à 5ª semana: nenhum produto
foi aplicado na pele; III - Desafio 6ª semana: as amostras permaneceram em contato com a
pele por 48 horas. A fita adesiva foi removida da pele e após 30 minutos, as áreas tratadas
foram avaliadas clinicamente (ANVISA, 2012; COSMETICS EUROPE, 2004).
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4.3.3 Teste de fototoxicidade e fotossensibilização

No teste de fototoxicidade e fotossensibilização foram submetidos trinta indivíduos do
sexo masculino e feminino de 18 a 64 anos e fototipo de pele I a IV (FITZPATRICK, 1975).
Fototoxicidade: A resposta eritematosa da pele sem base imunológica pode ocorrer com um
período de latência de horas ou dias após a radiação UV. Fotossensibilização: A resposta
cutânea com base imunológica pode ocorrer em indivíduos previamente sensibilizados por
drogas e após radiação UV (BIRCHER et al., 1994; PINNAGODA; TUPKER; AGNER,
1990; VICIOLLE; CASTILHO; ROSADO, 2012).
O estudo durou 5 semanas e foi dividido em três etapas: I - Indução da 1ª à 2ª semana: a
fita adesiva hipoalergênica (Patch Test) foi mantida na pele durante 48 horas com as amostras
de teste controladas aleatoriamente no dorso e as áreas expostas à radiação UVA e UVB por
6min40s. Os sinais clínicos foram relatados ao dermatologista e os produtos reaplicados na
mesma área; II - Descanso da 3ª à 4ª semana: nenhum produto foi aplicado na pele; III Desafio 5ª semana: as amostras ficaram em contato com a pele por 48 horas, após esse tempo
a fita adesiva foi removida da pele e as áreas novamente irradiadas. A avaliação clínica foi
realizada após 30 minutos de irradiação. Foi utilizado um simulador solar artificial UVA
(ProLumina® Mini, Phillip) a 100 Watts, com controle digital do tempo de irradiação. A
radiação foi tratada por um medidor de radiação UV (Solarmeter®). A intensidade da lâmpada
medida foi de 10 mW.cm-2 (ANVISA, 2012, COSMETICS EUROPE, 2004).

4.3.4 Avaliação da Eficácia fotoprotetora

A eficácia fotoprotetora foi avaliada de acordo com o Método Internacional do Teste de
Fator de Proteção Solar (COSMETICS EUROPE, 2006). O FPS foi calculado de acordo com
a proporção de Dose Eritematosa Mínima em pele humana protegida (DEM p) e em pele não
protegida (DEM np). DEM é a menor dose de radiação UV a produzir eritema com bordas
definidas visíveis.
Dez indivíduos de 37 a 61 anos, fototipo de pele II e III (FITZPATRICK, 1975) foram
admitidos para participar da pesquisa. No primeiro dia, os voluntários foram avaliados
dermatologicamente e três amostras teste C, D e produto de referência P2 (SPF 16) foram
aplicados uniformemente a 2,0 mg.cm-2 em posições aleatórias na região dorsal entre a
escápula e a linha do quadril, previamente demarcadas em 35 cm2, em cada voluntário. Após
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15 minutos de secagem, as áreas de aplicação foram irradiadas com um simulador solar
artificial (Solar Light, Multiport® 601) com emissões nas bandas UVA e UVB, com dose de
acordo com o valor do FPS das amostras e a DEM de cada participante e local de aplicação
obtida de exposição UV em progressão geométrica, com aumento de 12% entre elas.
Posteriormente, 20 ± 4 horas foram medidos DEM p e DEM np e calculados os valores de
SPF das amostras (ANVISA, 2012).
A eficácia fotoprotetora de cada amostra foi expressa pela média aritmética dos valores
de FPS dos 10 voluntários avaliados, em um intervalo de confiança de 95%, utilizando o teste
t-Student pareado (p-valor = 0,002) e o software Minitab, versão 17.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5

5.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Rendimento do extrato seco do bagaço de uva

O rendimento da extração hidroetanólica (70% v/v) do coproduto previamente seco e
pulverizado seguido de concentração e liofilização foi de 12,85% (Tabela 8). A liofilização
ou secagem da amostra minimizou a contaminação por micro-organismos e padronizou a
concentração de substâncias ativas nas formulações dermocosméticas.

Rendimento do extrato seco do bagaço de uva Cabernet Sauvignon

Tabela 8 Coleta

Droga vegetal (g)

Extrato seco (g)

Rendimento (%)

Março (2014)

3200

411,25

12,85

5.1.1 Análise fitoquímica

O resultado da triagem fotoquímica do extrato seco (Tabela 9) foi obtido por meio de
reações químicas de precipitação, colorimétricas e de formação de espuma, com o objetivo de
identificar os principais grupos de substâncias ativas que compõem o bagaço de uva.
Nos resíduos orgânicos da vinificação foram identificados ácidos hidroxibenzóicos,
ácidos hidroxicinâmicos, proantocianidinas, flavonas, flavonóis, antocianinas e resveratrol
(BRAHIM; GAMBIER; BROSSE, 2014; GARRIDO; BORGES, 2013; GHARRAS, 2009;
KAMMERER et al., 2004;2005; TEXEIRA et al., 2014).
Além disso, bagaço de uva contém alta concentração de taninos condensados (21% a
52% p/p) como os dímeros de procianidinas que inibem enzimas catalisadoras de espécies
reativas

de

oxigênio:

“(-)-epicatequina-(4-8)-(+)-catequina;

(-)-epicatequina-(4-8)-(-)-

epicatequina; (+)-catequina-(4-8)-(+)-catequina; (+)-catequina-(4-8)-(-)-epicatequina; procianidina
(-)-epicatequina-(4-8)-(-)-epicatequina-(4-8)-(-)-epicatequina
epicatequina-(4-8)-(+)-catequina” (RONDEAU et al., 2013).

e

(-)-epicatequina-(4-8)-(-)-
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Tabela 9 -

Triagem fitoquímica do bagaço da uva V. vinifera L.

Metabólitos secundários

Reações químicas

Resultados

Bertrand

(-)

Bouchardat

(-)

Dragendorff

(-)

Mayer

(-)

Antraquinonas

Bornträeger

(-)

Cumarinas

Solução alcalina

(-)

Cloreto de alumínio

(+)

Shinoda

(+)

Hidróxidos alcalinos

(+)

Espuma

(+)

Sais de ferro

(+)

Acetato de chumbo

(+)

Acetato de cobre

(+)

Alcalóides

(+)

Gelatina

(+)

Alcaloides

Flavonoides

Saponinas

Taninos

Legenda: (+) presença (-) ausência

5.1.2 Fenólicos totais

A quantificação de fenólicos totais no extrato do bagaço de uva V. vinifera L. foi
realizada com o ácido gálico como padrão analítico para a construção da curva de calibração
(Figura 10) e o teor expresso em mg GAE.g-1 (equivalente de ácido gálico por grama de
extrato) como está representado (Tabela 10).
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Figura 10 -

Curva de calibração do ácido gálico utilizado para a determinação da
concentração de substâncias fenólicas no extrato seco de C. Sauvignon (V.
Vinifera L.)

Absorbância 765 nm

Curva de Calibração (Média± DP)

0,8
0,6
0,4

y = 0,0089x + 0,0274
R² = 0,9992

0,2
0,0
0

50

100

Concentração de ácido gálico (µg.mL-1)

Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 10 -

Teor de fenólicos totais no bagaço de uva Cabernet Sauvignon

Amostra

Fenólicos Totais (mg GAE.g -1 extrato)

Extrato seco

141,11 ± 3,38

Legenda: Resultado expressos em desvio padrão (n = 3).

Rockenbach et al. (2011) encontraram um teor de compostos fenólicos de 74,75 mg
GAE.g-1 no bagaço de uva C. Sauvignon, uma expressiva redução no conteúdo de fenóis
comparado ao presente estudo. Esse menor valor pode ter sido devido às condições de cultivo
como edafoclimáticos, vinificação e processos extrativos pós vinificação. Esses fatores podem
alterar as características químicas e físicas do coproduto.
Ky et al. (2014) trabalhando com cascas e sementes de uvas V. vinifera L. Grenache,
Syrah, Carignan e Alicante constataram diferenças significativas de fenólicos totais (TP) entre
as cultivares, nas cascas de 17,14 a 31,59 mg TP.g-1 e nas sementes de 33,01 a 44,53 mg TP.g-1
de extrato seco. Contudo, na pesquisa de Melo et al. (2011) encontraram valores inferiores de
fenóis nos extratos de etanol 80% de uva Isabel (uva vermelha) e Verdejo (uva branca) 16,57
mg GAE.g-1 e 20,94 mg GAE.g-1, respectivamente. Isso comprova a relevância da escolha da
espécie de uva para a vinificação.

| 64

Rockenbach et al. (2008), avaliando a influência dos solventes na extração de
compostos fenólicos verificaram baixos teores desses compostos extraídos com acetona 50 e
70% (v/v) nos bagaços de uvas Ancelota e Tannat, variando entre 7,95 a 7,56 g de GAE.100-1
g e 6,59 a 6,90 g de GAE.100-1 g de extrato seco, respectivamente. Outro estudo observou
valores ainda menores de polifenóis das cascas de uvas Isabel e Niagara com solvente acetona
75% (v/v) de 1026,69 mg GAE.100-1 g a 1242,78 mg GAE.100-1 g em peso seco (SOARES et
al., 2008).
Sulc et al. (2005) verificou nas sementes de uva vermelha Saint Laurent um alto teor de
fenólicos totais de 579,5 mg.g-1. Assim como, Tounsi et al. (2009) observaram altas
concentrações desses compostos nas sementes de uvas Muscat d'Italie, Syrah e Carignan, de
121,94 a 440,97 mg de peso GAE. g-1. Damian et al. (2015) detectaram uma variação de
fenóis entre os extratos de uvas: Babeasca (vermelho), Fraguta (rosé) e Tamaioasa (branco) de
134,88 a 413,88 mg de GAE. g-1, sendo evidenciada a taxa mais elevada dessas substâncias na
variedade vermelha, justificando a escolha da uva tinta Cabernet Sauvignon para a pesquisa.
Como previsto, o conteúdo de fenólicos no bagaço de uva pode ser influenciado pelas
condições de viticultura: genética da vinha, estágio de maturação, fatores edafoclimáticos,
exposição a fungos; parâmetros de enologia: tempo e temperatura de armazenamento das
amostras pós-colheita, desengace, maceração, prensagem, tipo e tempo de fermentação; bem
como o processo de extração: tipo da amostra, secagem, sistema solvente, volume, tempo,
moagem, temperatura, valor do pH, íons metálicos, exposição à luz e ao oxigênio e a escolha
método extrativo (RIMAC-BRNCICL et al., 2015; ROCKENBACH et al., 2008).

5.1.3 Determinação de flavonoides

A determinação do conteúdo de flavonoides no extrato seco do bagaço de uva V.
vinifera L. foi realizada com a quercetina como padrão analítico para a construção da curva de
calibração (Figura 11) e o teor expresso em mg QE.g -1 (equivalente de quercetina por grama
de extrato) como está representado (Tabela 11). Resultado semelhante ao obtido por Wang et
al. (2010) que estudaram o extrato de bagaço de Muscadine após processamento de suco e
encontraram 3,0 ± 0,30 mg QE.g -1, apesar deste teste ter sido realizado com 10% de nitrato
de alumínio e tempo de reação mais longo comparado ao nosso ensaio. O estudo de
Adisakwattana et al. (2010) também encontrou um teor de flavonoides de 2,78 ± 0,20 mg
QE.g -1 em AlCl3 (10%) em sementes de uva, próximo ao que obtivemos.
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Curva de calibração do ácido gálico utilizado para a determinação da
concentração de substâncias fenólicas no extrato seco de C. Sauvignon (V.
vinifera L.)

Absorbância 427 nm

Figura 11 -

Curva de Calibração
(Média± DP)

0,8
0,6

y = 0,0044x + 0,025
R² = 0,997

0,4
0,2
0,0
0

100

200

Concentração de quercetina (µg.mL-1)

Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 11 -

Teor de flavonoides no bagaço de uva Cabernet Sauvignon

Amostra

Flavonoides (mg QE.g -1 extrato)

Extrato seco

3,01 ± 0,14

Legenda: Resultado expresso em desvio padrão (n = 3).

Felhi et al. (2016) observaram uma diferença significativa na quantidade de flavonoides
totais em semente de uva (Vitis vinifera L.) conforme a mudança do solvente, hexano 131,82
± 1,20 mg QE.g-1, diclorometano 256,16 ± 1,60 mg QE.g-1, acetato de etila 103,4 ± 2,40 mg
QE.g-1, acetona 50,59 ± 3,50 mg QE.g -1, etanol 44,55 ± 1,45 mg QE.g -1 e água 11,53 ±
1,90 mg QE.g-1. Os solventes apolares tiveram melhor desempenho extrativo frente às
demais polaridades. Extratos de sementes de uva Fetească Neagră (vermelho) e Fetească
Regală (branco) avaliados através do sistema reagente Nitrito de sódio (NaNO 2), Nitrato
de alumínio Al(NO3)3 e Hidróxido de sódio (NaOH) apresentaram valores variando entre
23,38 a 15,27 mg QE.g -1. Assim, diferentes técnicas de quantificação tornam difícil
comparar amostras e resultados (POP et al., 2015).
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5.1.4 Avaliação microbiológica

Na análise de qualidade microbiológica do bagaço de uva (Tabela 12) foram detectadas
baixíssimas cargas microbiológicas, portanto, o insumo natural foi considerado seguro do
ponto de vista microbiológico e apto ao uso tópico em seres humanos (FARMACOPEIA,
2010). No entanto, é importante salientar a necessidade de futuramente quantificar o teor de
resíduos de pesticidas, metais pesados e outras substâncias químicas nocivas que possam estar
presentes nas amostras, visto que é uma fruta cultivada e suscetível ao ataque de pragas.

Tabela 12 - Avaliação microbiológica do extrato seco do bagaço de uva

Análise microbiológica

Especificações

Resultado

Contagem total de bactérias aeróbicas

< 100 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1 extrato seco

Contagem total de fungos e leveduras

< 10 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1 extrato seco

5.1.5 Atividade antioxidante do extrato do bagaço de uva.

A atividade antioxidante da solução metanólica do extrato hidroetanólico do bagaço de
C. Sauvignon mostra na Figura 12 diferenças significativas, conforme o meio em que se
encontra a amostra de 1 mg.mL-1 de extrato seco (707 ± 0,03 a 1098 ± 0,01 μmol TE.g-1). De
acordo com Souza e Ferreira (2010), a solubilidade dos polifenóis pode variar dependendo do
pH do meio. Desta forma, a atividade antioxidante do extrato seco na concentração de 1
mg.mL-1 de extrato seco e nos valores de pH 5 e 7 foi avaliada para verificar se há influência
desse fator na resposta antioxidante.
De acordo com Amendola; De Faveri; Spigno (2010) os fenólicos presentes no bagaço
de uva reduziram com maior facilidade o DPPH em valores de pH 7 e 9, possivelmente em
decorrência a modificações no perfil de ionização. Fawole e Opara (2016) investigando a
digestão in vitro constataram um aumento na quantidade de polifenóis após a passagem no
estômago (pH ácido) e uma diminuição após duodeno (pH alcalino). Isso pode ser explicado
por cátions de flavilium em pH ácido mudando em chalcona em pH alcalino e/ou hidrólise
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ácida de glicosídeos em agliconas. Eles também notaram que outros autores relataram o
mesmo com a concentração de antocianinas.

Figura 12 -

Atividade antioxidante do bagaço da C. Sauvignon na
1 mg.mL-1 de extrato seco em dois valores de pH

concentração de

Fonte: elaborado pela autora.
Legenda: Teste t-Student (3 réplicas, n = 6): p-valor < 0,001 e análise de regressão linear no intervalo
de confiança de 95% (p < 0,05). ** = muito significativo.

Abe et al. (2007) correlacionaram alto poder antioxidante das uvas vermelhas às
antocianinas. Burin et al. (2014) associaram ao conteúdo fenólico de C. Sauvignon a elevada
resposta antioxidante. Nossos resultados com o bagaço de uva também corroboram esses
achados. Xu et al. (2010) avaliando a atividade antioxidante da uva C. Sauvignon
encontraram 324,62 ± 10,30 μm de TE.g-1 nas sementes e 152,56 ± 4,87 μm de TE.g-1 nas
cascas.
Diferenças na concentração de polifenóis foi verificado com a uva Carignan (V. vinifera
L.) antes e pós a primeira fermentação, 135,17 e 87,13 μm TE.g-1 (SALAZAR et al., 2014).
No presente estudo o resíduo foi obtido após a primeira fermentação e não houve prensagem,
o que pode ter beneficiado a retenção dos antioxidantes naturais no bagaço de uva analisado.
Ky e Teissedre (2015) obtiveram valores superiores para extratos hidroetanólicos 70% (v/v)
das sementes e cascas de uva, 277,59 a 1685,87 μmol TE.g-1 e 833,28 ± 26,37 a 1749,31 ±
112,65 μm TE.g-1, respectivamente. Em outro estudo, os extratos EHEL do bagaço de uva
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Vitis vinifera L. também foram significativos contra o radical DPPH, 0,52 a 1,09 μm TE.g-1
(TOURNOUR et al., 2015).

5.1.6 HPLC e ESI - MS/MS

O conteúdo de fenólicos majoritários foi identificado por espectrometria de massa (ESIMS/MS) no modo positivo, no qual detectou dímeros e trímeros de procianidinas (Tr 29-41,5
minutos), como pode ser observado no Apêndice A (Figura 1 a 13) e treze compostos de
três grupos fenólicos, designadamente um di-hidroflavonol - Apêndice A (Figura 14 e 13),
cinco flavonóis - Apêndice A (Figura 16 e 24 a 27) e sete antocianinas - Apêndice A
(Figura 22, 23 e 28 a 39) como mostramos no cromatograma de íons (Figura 13 e
Tabela 13).

Figura 13 -

Cromatograma do pico base (BPC) em modo positivo do extrato seco de Vitis
vinifera L. com procianidinas (dímero e trímero) e flavonoides identificados

Fonte: elaborado pela autora.

O

espectro

de

massa

dos picos entre 29,9-41,5

minutos mostra

os dímeros

de procianidinas dos tipos B (com íon molecular em m/z 579), o trímero (com íon molecular
em m/z 867,38) e os

íons

fragmentos com padrões de fragmentação MS1 e MS2 bem

conhecidos pelos Mecanismos retro-Diels-Alder (RDA), fissão do anel heterocíclico (HRF), fissão
de benzofurano (BFF) e clivagem de quinona metínica (QM) (FLAMINI, 2013; GU et al., 2003; LI;
DEINZER, 2007).
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A

análise

íon molecular [M+H]
molecular

do
+

é

espectro

(+)-ESI-MS

do

pico em 55,8 minutos mostra

o

em m/z 451 (di-hidroquercetina-O-ramnose), sugerindo que o peso
MS2 no íon m/z 451,1

450.

produziu

vários

íons

fragmentados em m/z 415,19 e 305,6. O íon fragmento em m/z 415,19 foi formado pelas
perdas de duas moléculas de água [M+H-2H2O]+ e o íon m/z 305,06 foi produzido pela perda
de uma porção neutra da ramnose [M+H-Rham]+ (XU, et al., 2011; ZHENG et al., 2013).
O pico em 55,9 minutos mostra o íon molecular [M+H]+ em m/z 479,20 (quercetina-Oglicuronídeo), sugerindo que o peso molecular é 478. Espectro MS2 do íon m/z 479,20
produziu íon fragmento em m/z 303,10. O íon fragmento em m/z 303,10 foi formado pela
perda da molécula de ácido glucurônico [M+H-Gluc]+ (FLAMINI; TRALDI, 2010).
O pico em 59,3 minutos mostra o íon molecular [M+H]+ em m/z 611,28 (rutina),
sugerindo que o peso molecular é 610. Espectro MS2 do íon m/z 611,28 produziu dois
íons fragmentos em m/z 465,25 e 303,10. O íon fragmento em m/z 465,25 foi formado pela
perda

de

molécula

neutra

de ramnose [M+H-Rham]+

e

o

íon m/z 303,10

foi

produzido pela perda dos açúcares neutros ramnose e glicose [M+H-Rham-Glc]+ (FLAMINI;
TRALDI, 2010).
O pico em 59,6 minutos mostra o íon molecular [M+H]+ em m/z 465,21 (quercetina-3glicosídeo), sugerindo que o peso molecular é 464. Espectro MS2 do íon m/z 465,21
produziu íon fragmento

em m/z 303,7

(quercetina-3-glicosídeo).

O

íon

fragmento em m/z 303,7 foi formado pela perda da molécula neutra de glicose [M+H-Glc]+
(FLAMINI; TRALDI, 2010; FLAMINI, 2013).
O pico em 59,7 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 561,14 (malvidina-3-Oglicosídeo piruvato),

sugerindo

espectro MS2 do íon m/z 561,14

que
produziu

o

peso

molecular

é

o íon fragmento em m/z 399,21.

de

560. O
O

íon

fragmento em m/z 399,21 foi formado pela perda de uma molécula neutra de glicose [M+HGlc]+ (FLAMINI; TRALDI, 2010).
O pico em 61,2 minutos mostra o íon molecular [M+H]+ em m/z 463,25 (Canferol-3glicuronídeo), sugerindo que o peso molecular é 452. Espectro MS2 do íon m/z 463,25
produziu íon fragmento em m/z 287,09. O íon fragmento em m/z 287,09 foi formado pela
perda de uma molécula neutra do ácido glucurônico [M+H-Gluc]+ ( FLAMINI; TRALDI,
2010; FLAMINI, 2013).
O pico 63,4 minutos mostra o íon molecular [M+H]+ em m/z 303,15 (quercetina),
sugerindo que o peso molecular é 302. O espectro MS2 do íon m/z 303,15 produziu
o íon fragmento em m/z 257.03. O íon fragmento em m/z 257,03 foi formado pelas perdas de
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duas moléculas neutras de água e monóxido de carbono [M+H-H2O-CO]+ (FLAMINI;
TRALDI, 2010; FLAMINI, 2013).
O pico em 64,4 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 479,22 (petunidina-3-Oglicosídeo), sugerindo que o peso molecular é 378. Espectro MS2 do íon m/z 479,22
produziu íon fragmento em m/z 317,15. O íon fragmento em m/z 317,15 foi formado pela
perda de uma molécula neutra de glicose [M+H-Glc]+ (FLAMINI; TRALDI, 2010).
O pico em 64,6 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 531,18 (peonidina-3-Oglicosídeo piruvato), sugerindo que o peso molecular é 530. Espectro MS 2 do íon m/z 531,18
produziu íon fragmento

em m/z 369,15

(peonidina-3-O-glucosídeo piruvato).

O

íon

fragmento em m/z 369,15 foi formado pela perda de uma molécula neutra de glicose [M+HGlc]+ (FLAMINI; TRALDI, 2010).
O pico em 65,3 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 493,22 (malvidina-3-Oglicosídeo), sugerindo que o peso molecular é 492. Espectro MS2 do íon m/z 493,22
produziu íon fragmento

em m/z 331,16

(malvidina-3-O-glicosídeo).

O

íon

fragmento em m/z 331,16 foi formado pela perda de uma molécula neutra de glicose [M+HGlc]+ (FLAMINI; TRALDI, 2010).
O pico em 67 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 679,33 (ácido delfinidina-3O- (6”-O-p-cumaril) glicosídeo-pirúvico), sugerindo que o peso molecular é 678.
Espectro MS2 do m/z 679,33 produziu dois íons de fragmentos em m/z 661,19 e 585,31 (ácido
delfinidina-3-O-(6"-O-cumaril) glicosídeo-pirúvico). O íon fragmento em m/z 661.19 foi
formado pela perda de uma molécula neutra de água [M + H-H2O]+ e o íon m/z 585,31 foi
produzido pela perda de uma molécula neutra de fenol [M+H-C6H6O]+ (FLAMINI; TRALDI,
2010).
O pico em 76,1 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 535,27 (malvidina-3- (6 "O-acetilglicosídeo)), sugerindo que o peso molecular é 534. O espectro MS2 do íon m/z 535,27
produziu

dois fragmentos

acetilglicosídeo)).

O

de

íon

íons

em m/z 517,42

e

fragmento em m/z 517,42

331,18
foi

(malvidina-3-(6

formado

pelas

"-Operdas

de duas moléculas de água [M + H-2H2O]+ e o íon m/z 331,18 foi produzido pela perda de
uma porção neutra do acetil-glicose [M+H-AcetilGlc]+ (FLAMINI; TRALDI, 2010).
O pico em 81,1 minutos mostra o íon molecular [M]+ em m/z 655,32 (malvidina-3-(6"O-cafeoilglicosídeo)),

sugerindo

que

o

peso

molecular

é

654.

Espectro MS2 do íon m/z 655,32 produziu dois fragmentos de íons em m/z 636,75 e 331,17
(malvidin-3-(6"-O-cafeoilglicosídeo)). O íon fragmento em m/z 636,75 foi formado pela perda
de uma molécula de água [M+H-H2O]+ e o íon m/z 331,17 foi produzido pela perda de
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uma fração neutra de ácido cafeico glicosilado [M+H-cafeicoGlc]+ (FLAMINI; TRALDI,
2010).

Tabela 13 -

Dados do espectro de massa em modo positivo para compostos fenólicos
identificados na Vitis vinifera L.

Pico

RT
[M+H]+ MS2
(min)

1

29,9

579,26

2

31,6

579,26

3

33,7

579,25

4

37,9

579,28

5

41,5

579,30

Fórmula

7

55,8

451

561,34,
453,31, C30H26O12
427,23,
409,24,
291,10, 247,05
543,33,
409,25,
291,10,
247,05,
200,88
561,19,
409,17,
291,11, 246,98
561,35,
453,29,
427,22,
409,23,
291,14
561,33,
453,31,
409,23,
291,11,
247,02, 164,98
697,34,
579,33, C45H38O18
409,25, 289,15
415,19, 305,06
C21H22O11

8
9
10
11

55,9
59,3
59,6
59,7

479,20
611,28
465,21
561,14

303,10
465,25, 303,10
303,07
399,21

C21H18O13
C27H30O16
C21H20O12
C26H25O14

12
13
14
15

61,2
63,4
64,4
64,6

463,25
303,15
479,22
531,18

287,09
303,08, 257,03
317,15
369,15

C21H18O12
C15H10O7
C22H23O12
C25H23O13

16
17

65,3
67

493,22
679,33

331,16
661,69, 585,31

C23H25O12
C25H23O13

18

76,1

535,27

517,42, 331,18

C23H25O12

19

81,1

655,32

636,75, 331,17

C33H27O16

6

867,38

RT : Tempo de retenção.

Pico Identificado
Procianidinas diméricas

Procianidinas triméricas
Di-hidroquercetina-Orhamnose
Quercetina-O-glicuronídeo
Rutina
Quercetina-3-O-glicosídeo
Malvidina-3-O-glicosídeo
piruvato
Canferol-3-O-glicuronídeo
Quercetina
Petunidina-3-O-glicosídeo
Peonidina-3-Oglicosídeo piruvato
Malvidina-3-O-glicosídeo
Delfinidina-3-O-(6”-O-pcumaril)glicosídeo piruvato
Malvidina-3-(6”-Oacetilglicosídeo)
Malvidina-3-(6”-Ocafeoilglicosídeo)
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5.2

Formulações (F1 - F2)

5.2.1 Caracterização física e físico-química

Seis formulações foram analisadas de um total de doze por apresentarem melhor desempenho
de estabilidade. A avaliação das características organolépticas (cor, odor e aspecto) (Tabela 14) foi
realizada 24 horas após preparo, a fim de detectar separação de fases, precipitação, homogeneidade
e solubilidade do extrato seco. Adicionalmente, as características físico-químicas das formulações
contendo bagaço de uva foram monitoradas pelo valor do pH (ANVISA, 2004).
F1 e F2 se comportaram aparentemente estáveis, com aspecto homogêneo e odor
característico dos filtros solares utilizados. Todas as amostras apresentaram coloração amarelo claro,
sendo atribuído à presença do filtro solar avobenzona.

F3 e F4 apresentaram-se

macroscopicamente estáveis, com aspecto homogêneo e odor característico de uva. A coloração
observada foi vinho, se intensificando com a diminuição do valor de pH, possivelmente devido à
maior estabilidade das antocianinas presentes no bagaço em meio mais ácido (GARRIDO;
BORGES, 2013; MONTEALEGRE et al., 2006; TEXEIRA et al., 2014). Amendola; De Faveri;
Spigno (2010) também observaram melhora na estabilidade dos extratos do bagaço de uva em meio
ácido. Em outro estudo, a intensificação do avermelhado em pH 1 e 2 foi pela influência do núcleo
cátion flavínico (OLDONI, 2011). F5 foi aparentemente estável, com aspecto homogêneo e odor
característico de uva. A cor verificada nessas formulações foi roxa, intensificando com a redução de
valor do pH. Houve aumento na consistência das amostras, parâmetro geralmente relacionado à
estabilidade física do sistema (ANVISA, 2004). Em virtude das alterações organolépticas leve a
moderado observadas na superfície da amostra F6, sugerindo sinal de separação de fases ou indícios
de instabilidade, possivelmente a concentração do copolímero foi insuficiente e/ou teor de NaOH
acima do aceitável para manutenção da estabilidade físico-química dos componentes (PRESTES et
al., 2009)
As formulações com extrato do bagaço de uva em meio levemente ácido, pH entre 5,08 e
5,40, apresentaram maior compatibilidade e estabilidade com o copolímero e demais adjuvantes da
composição comparado às formulações levemente alcalinas, pH entre 7,04 e 7,58. Portanto, dada a
estabilidade das amostras, a biocompatibilidade da pele ser por volta de 5,4 e as atividades
antioxidante e fotoprotetora das formulações terem sido superiores em pH 5, selecionou-se trabalhar
neste valor de pH nas formulações do DoE, por conseguinte, nos fotoprotetores testados em seres
humanos.
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Tabela 14 -

Características organolépticas (aspectos, cor e odor) e físico-químicas das formulações (F1 - F6) após 24 horas de preparo
Características organolépticas

Formulação

Valor do pH
Aspecto

Cor

Odor

Homogênea e consistência normal

Amarelo

Característico

5,08

Homogênea e consistência normal

Amarelo

Característico

7,58

Homogênea e consistência normal

Vinho

Característico

5,20

Homogênea e consistência levemente diminuída

Roxo escuro

Característico

7,04

I

II

Continua
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Conclusão
Características organolépticas
Formulação

Valor
pH

Aspecto

Cor

Odor

Homogênea e consistência levemente aumentada

Roxo

Característico

5,40

Heterogênea e consistência normal

Roxo
amarronzado

Característico

7,20

III

Legenda: I - Base + filtros UVA e UVB (25%); II - Base + bagaço de uva (BU 10%); III - Base + filtros UV (25%) + BU (10%).

do
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5.2.2 Atividade antioxidante das formulações (F1 – F6)

As formulações apresentaram diferenças no potencial antioxidante intra e inter
amostras, como ilustra a Figura 14. De acordo com Souza e Ferreira (2010), flavonoides e
antocianinas contribuem para uma melhor capacidade antioxidante. Esta afirmação foi
confirmada pelos fenólicos identificados por espectrometria de massas (ESI-MS/MS), o teor
de fenólicos totais e de flavonoides quantificados por espectrofotometria UV/VIS e os valores
da atividade antioxidante em equivalente de Trolox® (TE), encontrados nas preparações
contendo bagaço de uva em pH 5 e 7, respectivamente: II - 590,12 ± 0,01 μmol TE.g-1 e
424,51 ± 0,32 μmg TE.g-1 ; III - 550,88 ± 0,00 μmol TE.g-1 e 429,66 ± 0,10 μmol TE.g-1.
Figura 14 -

Atividade antioxidante de formulações contendo extrato de bagaço de C.
Sauvignon em dois valores de pH diferentes

Fonte: elaborado pela autora.
Legenda: I - Base + filtros UVA e UVB (BMDM: butilmetoxidibenzoilmetano 5% p/p; EHMC: etilhexilmetoxicinamato 10% p/v e EHDP: etil-hexildimetil PABA 10% p/v); II - Base + extracto
(bagaço de uva – BU, 10% p/p); III - Base + filtros UV três (25% p/p) + BU (10% p/p). Os resultados
foram avaliados de acordo com o teste estatístico ANOVA 2-fatores (3 réplicas, n = 18): pH (p-valor <
0,001), concentração (p-valor < 0,0001), e interação (p-valor < 0,0001). Teste post hoc Sidak.
** = muito significante, e ns = não significante.

Rockenbach et al. (2007; 2011) encontraram um alto poder antioxidante nas amostras de
bagaço Vitis vinifera L. como o Pinot Noir 450,00 ± 14 μmol TE.g-1, Regente 439,00 ± 18 μm
TE.g-1, Cabernet Sauvignon 505,52 ± 4,62 μmol TE.g-1 e Merlot 328,39 ± 3,15 μmol de TE.g1

, corroborando com os resultados obtidos no presente estudo com extrato seco do bagaço de

uva C. Sauvignon em formulações cosméticas. Por outro lado, os bagaços de uvas Couderc 13
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(híbridos americanos) e Pinot gris (V. vinifera L.) provenientes da produção de vinho branco
revelaram diferenças significativas de 116,02 ± 3,23 a 220,44 ± 4,03 μmol TE.g-1 e 369, 23 ±
4,21 a 483,31 ± 4,65 μmol TE.g-1, respectivamente. Essa disparidade no poder antioxidante
entre as espécies pode estar relacionada ao alto teor de fenólicos das viníferas (CATANEO et
al., 2008), como a presença de antocianinas no exocarpo da cultivar vermelha (NEGRI et al.,
2015).

5.2.3 Fator de proteção solar (FPS in vitro) e fotoestabilidade

A combinação de filtros é a estratégia farmacotécnica escolhida para a obtenção de um
espectro de proteção maior e/ou fotoestabilização da formulação. Como é o caso dos filtros
UV butilmetoxidibenzoilmetano que fornece proteção UVA (340-400 nm), porém é
fotoinstável e pode sofrer degradação em cerca de 50 - 90% após 60 minutos de exposição
UV, etil-hexilmetoxicinamato e etil-hexildimetil PABA que atuam contra a radiação UVB
(BALOGH et al., 2011; KAIMAL; ABRAHAM, 2011).
Fotoprotetores são divididos em níveis de proteção UV conforme o valor do FPS: baixa
proteção (6,0 - 14,9), moderada proteção (15,0 - 29,9), alta proteção (30,0 - 50,0) e
elevadíssima (≥ 50 < 100). Um protetor solar de amplo espectro, que protege contra as
radiações UVA e UVB apresenta FPS ≥ a 15 e o comprimento de onda ≥ 370 nm (ANVISA,
2012).
A resposta do FPS das formulações (F1 - F6) com e sem extrato em diferentes valores
de pH e suas correlações é demonstrado na Figura 15. Formulações I com a presença de
filtros UV e sem extrato obtiveram valores de FPS condizentes com o simulador da Basf que
foi 15 (FPS 14,0 e 16,0). F2 foi designada de média proteção e a amostra com melhor
capacidade de filtragem da radiação UVA.
No entanto, as formulações II somente com o extrato vegetal não apresentaram resposta
mínima de FPS preconizado por órgão regulamentador no Brasil que é 6,0, e, também, os
comprimentos de onda das amostras ficaram abaixo do mínimo estabelecido 370 nm.
Diferentemente das constatações sugeridas por Stevanato e colaboradores (2014) em que os
polifenóis, tais como: resveratrol, quercetina, canferol e ácido cafeico e seus derivados
poderiam ser usados em formulações como ingredientes fotoprotetores, não foi o que
observamos com o extrato do bagaço em que foram identificadas algumas dessas moléculas.
Talvez, a quantidade de fenólicos com capacidade fotoprotetora esteja reduzida na amostra.
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No entanto, a dedução que a associação dos compostos fenólicos poderia favorecer o FPS foi
confirmada.
As formulações III combinada de filtros e extrato foram mais efetivas na atenuação da
radiação UVA e UVB comparado às demais, atingindo FPS superior a 76,0 e comprimento de
onda de 380 nm, em meio ácido. Estes resultados são comprovados pelos valores obtidos de
fenólicos totais e atividade antioxidante in vitro. O sinergismo entre as moléculas fenólicas
do bagaço de uva e os filtros químicos favoreceu positivamente a potencialização da
fotoproteção, corroborando com as premissas feitas por Martincigh e Ollengo (2016).

Figura 15 -

Fator de proteção solar in vitro das formulações (F1 - F6) contendo extrato de
bagaço de C. Sauvignon em dois valores de pH diferentes

Fonte: elaborado pela autora.
Legenda: ANOVA 2-fatores (3 réplicas, n = 18): pH (p-valor < 0,001), concentração (p-valor <
0,001), e interação (p-valor < 0,001). Teste post hoc Sidak. Formulações: I - Base + filtros UVA e
UVB (25%); II - Base + bagaço de uva (BU 10%); III - Base + filtros UV (25%) + BU (10%).
** = muito significante, * = significante, e ns = não significante

Por meio dos valores apresentados na Tabela 15, foi observado um comportamento
FPS dependente de filtros, visto que nas formulações II, sem filtros, mas com extrato, o valor
máximo do FPS foi 2,0, sendo o mínimo aceitável FPS 6,0 para atuar como filtro UV em
protetores solares. Complementando os dados acima, os comprimentos de onda foram ≤ 370
nm, significando que extrato seco incorporado em gel não protege contra as radiações UVA e
UVB.
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Tabela 15 -

Valores do FPS in vitro e do comprimento de onda das formulações (F1 – F6) em dois valores diferentes de pH e tempos de
irradiação
λ onda **

FPS*
Formulações

pH
T0

T1

T2

T0

T1

T2

F1

5,0

14,00 ± 1,70 H I

7,67 ± 1,53 J K L M N 6,67 ± 1,53 L M N O

381,67± 0,60 A B

380,33 ± 0,58 A B

380,00 ± 1,00 A B

F2

7,6

16,00 ± 1,70 G H I

7,67 ± 0,58 J K L M N 6,00 ± 0,00 L M NO

381,33± 0,60 A B

379,67 ± 0,58 A B

379,33 ± 0,58 A B

F3

5,2

1,67 ± 0,58 O

1,67 ± 0,58 O

1,67 ± 0,58 O

360,33± 1,50 D

364,67 ± 2,08 C D

366,00 ± 1,73 C D

F4

7,0

2,00 ± 0,00 O

2,00 ± 0,00 O

2,00 ± 0,00 O

365,33± 2,10 C D

368,67 ± 2,08 C

369,00 ± 2,65 C

F5

5,4

76,67 ± 3,21 B

26,33 ± 1,53 E

17,33 ± 0,58 F G H

380,00± 0,00 A B

377,67 ± 0,58 A B

376,67 ± 0,58 A B

F6

7,2

39,33 ± 2,08 D

16,67 ± 1,15 G H

12,33 ± 0,58 H I

380,33± 0,60 AB

377,67 ± 0,58 AB

376,00 ± 1,00 B

I

II

III
J

Legenda: * Fator de proteção solar estimado; ** comprimento de onda (nm); T - tempo de irradiação (horas); I - Base + filtros UVA e UVB (25%); II - Base +
bagaço de uva (BU 10%); III - Base + filtros UV (25%) + BU (10%). Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.
Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n = 3) e de acordo com o teste estatístico ANOVA one-way seguido por Tukey para comparação
entre grupos (nível de significância = 0,05).
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As formulações III associadas de compostos naturais e sintéticos apresentaram os
valores mais altos do FPS pré-irradiação (T 0), mas após irradiação UV sofreram considerável
fotodegradação, e, consequentemente, perda da atividade fotoprotetora (Figura 16). No
entanto, esses valores permaneceram superiores em F5 - pH 5 (61,51%) e F6 - pH 7 (48,66%)
depois de 120 minutos de exposição à radiação comparada às formulações I, somente com
filtros.

Figura 16 -

Valores de FPS in vitro das formulações contendo bagaço de uva após 1 e 2
horas de irradiação

Fonte: elaborado pela autora.
Legenda: Formulações III - Base + filtros UV (25% p/p) + bagaço de uva (BU 10% p/p) a pH 5 e pH 7
foram de acordo com o teste estatístico ANOVA two-way (3 réplicas, n = 18), pH (p-valor < 0,001),
concentração (p-valor < 0,001) e interação (p-valor < 0,001). Teste post hoc da Sidak.

Ademais, F5 não apresentou diferença nos comprimentos de ondas durante o estudo de
fotoestabilidade em relação a F1 e F2. Por estes motivos, o meio levemente ácido e
fotoprotetores com e sem extrato do bagaço de uva foram selecionados a seguirem para os
protocolos clínicos.
De acordo com o método Diffey (Tabela 16), a razão UVA/UVB prediz o nível de
proteção contra a radiação UVA in vitro. Formulações II foram consideradas de baixa
proteção (0,30) frente às formulações I de boa proteção (0,70). As formulações III préirradiação alcançaram boa proteção (0,62), mas, após as irradiações, passaram a moderada
proteção (0,50 - 0,60) (BABY et al., 2009; VELASCO et al., 2008).
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Tabela 16 -

Método Diffey de valores UVA/UVB
Razão UVA/UVB

Proteção UVA

0,00 - 0,20

Desconsiderável

0,21 - 0,40

Baixa

0,41 - 0,60

Moderada

0,61 - 0,80

Boa

0,81 - 0,90

Alta

Acima 0,91

Elevadíssima

Fonte: adaptado de Diffey et al., 2000.

5.3

Formulações (A - H)

5.3.1 Caracterização física e físico-química

Devido a problemas de estabilidade, separação de fase, três pontos do DoE (2 fatoriais
C e D; 1 axial H) não puderam ser estudados. Na Figura 17 as formulações (A - H) foram
analisadas conforme o item 4.2.2.1, com o objetivo de obter formulações macroscopicamente
homogêneas, com sensorial adequado, de acordo com o pesquisador, e biocompatíveis com a
pele (ANVISA, 2004).

Figura 17 -

Caracterização física e físico-química das formulações (A - H) após 24 horas
de preparo

Fonte: imagem arquivo da autora.

| 81

Na Tabela 17 não foram observadas modificações organolépticas em sete formulações.
A aparência foi homogênea e os odores característicos dos filtros solares e do bagaço de uva.
As colorações das amostras variaram do amarelo claro, cor original da avobenzona, ao vinho,
cor intensa relacionada aos pigmentos naturais de antocianinas da casca das uvas tinta de
viníferas em meio ácido (MONTEALEGRE et al., 2006; GARRIDO; BORGES, 2013;
TEXEIRA et al., 2014). Verificou-se aumento na consistência da formulação D, característica
física ligada à estabilidade do sistema emulsionado levemente ácido (AMENDOLA et al.,
2010; ANVISA, 2004).

Tabela 17 -

Resultados de caracterização física e físico-química das formulações (A - H)
após 24 horas de preparo

A

Concentração
total (% p/p)
Filtros
BU**
UV*
3,37
1,46

B

3,37

8,54

N

Vinho

Característico

5,46

C

11,50

0,00

N

Amarelo

Característico

5,40

D

11,50

10,00

LA

Roxo escuro

Característico

5,49

E

0,00

5,00

N

Vinho

Característico

5,46

F

11,50

5,00

N

Roxo

Característico

5,51

G

11,50

5,00

N

Roxo

Característico

5,45

H

11,50

5,00

N

Roxo

Característico

5,38

Formulação

Características organolépticas
Aspecto***

Cor

Odor

pH

N

Roxo claro

Característico

5,40

Legenda: *etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil PABA e butilmetoxidibenzoilmetano; **
Bagaço de uva; ***N: Homogênea e Consistência normal e LA: Homogênea e consistência levemente
aumentada.

5.3.2 Estudo de estabilidade preliminar

Instabilidades físicas e físico-químicas das formulações foram avaliadas por meio do
Teste de Centrifugação, seguido pelo Teste de Estresse Térmico (Figura 18 e Tabela 18),
após 24 horas de preparo.
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Figura 18 -

Formulações (A - H) com e sem bagaço de uva avaliadas após os testes de
centrifugação (30 minutos) e estresse térmico (40 a 80 °C)

Fonte: imagem arquivo da autora.

Aparentemente as formulações se mostraram estáveis durante o estudo de estabilidade
preliminar, não apresentando sinais de formação de precipitados, separação de fases, mudança
de cor e odor. No entanto, houve instabilidade físico-química entre os componentes naturais e
sintéticos das formulações com aumento do valor de pH (A) e redução desse parâmetro (B H).

Tabela 18 -

Análise da estabilidade preliminar das formulações (A - H), com e sem
bagaço de uva, por meio das características organolépticas (aspecto, cor e
odor) e valor de pH

Concentração total (% p/p)

Estabilidade preliminar

Formulação

pH
Filtros UV*

Extrato seco

Centrifugação

Estresse térmico

A

3,37

1,46

Normal

Normal

5,47 ± 0,09

B

3,37

8,54

Normal

Normal

5,25 ± 0,59

C

11,50

0,00

Normal

Normal

5,08 ± 0,57

D

11,50

10,00

Normal

Normal

4,87 ± 0,08

E

0,00

5,00

Normal

Normal

5,22 ± 0,03

F

11,50

5,00

Normal

Normal

5,13 ± 0,05

G

11,50

5,00

Normal

Normal

5,20 ± 0,04

H

11,50

5,00

Normal

Normal

5,12 ± 0,13

Legenda: * etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil PABA e butilmetoxidibenzoilmetano.

| 83

O aquecimento acelera modificações na cor das antocianinas, podendo torná-las
amarronzadas ou de coloração menos intensa dependendo das reações químicas, incluindo
deglicosilação, abertura do cátion flavilium, deslocamento para a forma chalcona e formação
de fragmentos de C6-C3-C6. O tratamento térmico adequado pode facilitar a polimerização
das antocininas e aumentar a manutenção da cor (RIMAC-BRNCICL et al., 2015). A
estabilidade das formulações contendo extrato do bagaço de uva pode ser explicada pelas
diferentes moléculas de antocianinas e açúcares identificados, bem como o meio levemente
ácido e a presença do antioxidante sintético BHT (LOPES et al., 2007). Porém, um período
insuficiente de exposição ao calor das antocianinas pode não ter evidenciado degradações das
antocianinas.
Estudo com extratos do bagaço de uva Isabel (5 e 10%) incorporados a emulsões, assim
como sementes (10%) acondicionadas em gel, não apresentaram alterações na cor e no odor
após o preparo das amostras, mas a partir de 15 dias de armazenamento o gel sofreu leve
modificação do odor, sugerindo desestabilização do sistema polimérico (SOUZA;
FERREIRA, 2010).

5.3.3 Avaliação microbiológica

A análise microbiológica das formulações fotoprotetoras C e D (Tabela 19) detectou
baixíssima carga microbiológica nas amostras e, portanto, seguras para serem aplicados
topicamente na pele de voluntários.

Tabela 19 -

Avaliação microbiológica das formulações fotoprotetoras (C e D) utilizadas
nos ensaios clínicos

Análise microbiológica

Especificações

Contagem total de bactérias aeróbicas
Contagem total de fungos e leveduras

Resultados
C

D

< 100 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1

< 10 UFC.g-1
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5.3.4 Delineamento Experimental (DoE)

Os modelos de regressão ajustados permitiram prever a influência de variáveis
independentes: concentração de filtros solares (X1), concentração de extrato (X2) e o tempo
de irradiação (X3) nas curvas de superfície de respostas do Fator de proteção solar (Y1),
Atividade antioxidante (Y2), Comprimento de onda crítico (Y3), Proteção UVA (Y4),
Proteção UVB (Y5) e Razão UVA/UVB (Y6). Três pontos do desenho fatorial foram
excluídos do estudo devido à problemas de estabilidade (2 fatoriais e 1 axial).

5.3.4.1 Atividade antioxidante das formulações (A - H)

Resposta de superfície da atividade antioxidante mostrou relação inversamente
proporcional entre as concentrações de filtros e extratos (p-valor 0,128). O aumento na
concentração de extrato potencializou o efeito antioxidante das formulações (p-valor 0,010);
no entanto, um aumento na concentração de filtros totais resultou em diminuição deste
parâmetro (p-valor 0,021) (Figura 19).

Figura 19-

Superfície de resposta 3D da atividade antioxidante - DPPH (Y2) em função
da concentração de filtros solares: etil-hexilmetoxicinamato, etilhexildimetil PABA e butilmetoxidibenzoilmetano 0-12% p/p (X1) e
concentração de extrato do bagaço de uva 0-10% p/p (X2)

Fonte: elaborado pela autora.
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Para a atividade antioxidante das formulações usando o padrão Trolox e o
coeficiente de regressão (R² = 0,9986) indicaram que os melhores resultados de inibição
do DPPH foram observados nas formulações B (545,53 ± 0,01 µmol TE.g -1 extrato) e D
(519,92 ± 0,00 µmol TE.g -1 extrato) com mais altos teores de extrato do bagaço de uva
8,54% e 10,0%, respectivamente. O poder antioxidante da formulação D foi 69,50%
superior em comparação à amostra C (64,92 ± 0,00), ausente de extrato vegetal e com a
mesma concentração de filtros. Comparando a resposta antioxidante das formulações (F1 F6) e (A - H) podemos inferir que a atividade antioxidante dos filtros UV é mínima, que a
capacidade de reduzir DPPH está nos compostos bioativos do bagaço de uva e demais
insumos farmacêuticos, principalmente no BHT.
Por estes motivos, antioxidantes naturais, como taninos, antocianinas, flavonoides e
ácidos fenólicos presentes em extratos de plantas são muito utilizados como aditivos em
alimentos, bebidas, medicamentos e cosméticos para sequestrar radicais livres e assim
evitar a oxidação dos produtos (BAKHSHABADIA et al., 2017; BOUDET, 2007;
MUNIN; EDWARDS-LÉVY, 2011).
A capacidade antioxidante dos compostos fenólicos depende de sua estrutura
química (posição e número de grupos hidroxila (OH), grupos substituintes e anel fenil)
para atuarem eficientemente na supressão do oxigênio singleto, quelantes de metais e
inativação de biomoléculas (BAKHSHABADIA et al., 2017; XU et al., 2016). O
flavonoide quercetina atua em sinergismo com antioxidantes da pele contra danos
induzidos pelas radiações UVA e UVB (SAEWAN; JIMTAISONG, 2013).
Napagoda et al. (2016), estudando diferentes extratos observaram relação entre
propriedades antioxidantes de determinadas substâncias e os valores elevados de FPS. Em
nosso trabalho, diferentemente, foi verificado aumento do fator de proteção em função da
concentração dos filtros UV, haja vista que a formulação com maior atividade
antioxidante foi a que obteve um dos menores valores de FPS, no entanto, a
potencialização desse fator foi correlacionada com o aumento no teor de extrato. Contudo,
foi verificada interação negativa entre o conteúdo fenólico do bagaço e os três filtros com
redução de cerca 20% no valor da atividade antioxidante, quando os ativos sintéticos
foram incorporados nas formulações com 5% de extrato, como descrito na Tabela 20.
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Tabela 20 -

Formulações

Atividade antioxidante das formulações (A - H) em % de inibição e em
Trolox ®
Concentração total (% p/p)

% inibição DPPH**

Trolox® µmol/g

1,46

26,88 ± 0,02

306,76 ± 0,02

3,37

8,54

41,68 ± 0,01

545,53 ± 0,01

C

11,50

0,00

12,20 ± 0,00

64,92 ± 0,00

D

11,50

10,00

40,10 ± 0,00

519,92 ± 0,00

E

0,00

5,00

36,99 ± 0,00

469,30 ± 0,00

F

11,50

5,00

32,64 ± 0,00

398,22 ± 0,00

G

11,50

5,00

30,79 ± 0,01

368,05 ± 0,01

H

11,50

5,00

30,02 ± 0,01

355,59 ± 0,01

Filtros UV*

Bagaço de uva

A

3,37

B

Legenda: *etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil PABA e butilmetoxidibenzoilmetano;
**Atividade antioxidante. Resultados da atividade antioxidante expressos como média ± desvio
padrão (n = 3) e análise de regressão linear no intervalo de confiança de 95% (p < 0,05).

5.3.4.2 Fator de proteção solar (FPS in vitro) e Fotoestabilidade

Os resultados de superfície de resposta representados na Figura 20 evidenciam aumento
no valor do FPS in vitro com elevação das concentrações de filtros solares e extrato (p-valor
0,000 e 0,005, respectivamente), enquanto que o tempo de exposição à radiação UV
proporcionou redução nesta resposta (p-valor 0,000), provavelmente, devido à fotodegradação
dos compostos ativos presentes nas amostras.
O melhor valor de FPS foi observado na formulação D (FPS pré-irradiação 16,33) com
10% de extrato do bagaço de uva. As formulações A e B com 3,37% de filtros cada, mas com
percentuais diferentes de extrato, 1,46% e a 8,54%, respectivamente, apresentaram a mesma
capacidade fotoprotetora, significando redução de 82,90% de filtros sintéticos na formulação
para a obtenção do mesmo nível de proteção.
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Figura 20 -

Superfície de resposta 3D do fator de proteção solar (Y1) em função da
concentração de filtros solares: etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil
PABA e butilmetoxidibenzoilmetano 0-12% p/p (X1), concentração de extrato
do bagaço de uva 0-10% p/p (X2) e tempo de irradiação 1-2 horas (X3)

Fonte: elaborado pela autora.

A qualidade da proteção solar está associada à estabilidade do produto. Nesta pesquisa,
observou-se alta fotoinstabilidade das formulações na presença de compostos fenólicos de
bagaço de uva expostos por 2 horas à luz UV artificial. A eficácia das amostras pode ter sido
comprometida pela formação de fotoprodutos a partir de interações da radiação UV com os
filtros e/ou cromóforos presente na pele, estimulando a produção de espécies reativas (PARIS
et al., 2009).
A estabilização da avobenzona, filtro UVA (PARIS et al., 2009), não ocorre
linearmente e, depende da concentração do antioxidante. O tempo de irradiação UV interfere
notoriamente na estabilidade das amostras, diminuindo o FPS (AFONSO et al., 2014).
Antioxidantes naturais como o flavonoide rutina (quercetina-3-rutinosídeo) podem melhorar a
estabilidade de filtros UVA (OLIVEIRA et al., 2015).
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5.3.4.3

Comprimento de onda crítico

O parâmetro comprimento de onda crítico também é usado para medir a proteção UVA,
e deve ser superior a 370 nm (COSMETICS EUROPE, 2011). Neste estudo, os valores
críticos de comprimento de onda pré e pós-irradiação foram acima de 370 nm (C0 h = 381 nm
e C2 h = 375 nm; D0 h = 379 nm e D2 h = 376 nm). Os gráficos de resposta de superfície na
Figura 21 mostraram que a concentração de extratos, protetores solares e tempo de radiação
teve impacto significativo no comprimento de onda crítico das formulações (p-valores 0,174;
0,000 e 0,0002, respectivamente).

Figura 21 -

Superfície de resposta do comprimento de onda crítico - nm (Y3) como
função da concentração de filtros solares: etil-hexilmetoxicinamato, etilhexildimetil PABA e butilmetoxidibenzoilmetano 0-12% p/p (X1),
concentração de extrato do bagaço de uva 0-10% p/p (X2) e tempo de
irradiação 1-2 horas (X3)

Fonte: elaborado pela autora.

Os filtros e o extrato mostraram diminuição no comprimento de onda à medida que a
concentração dessas variáveis diminuiu (p-valor 0,035), no entanto, a proporção entre
concentração de filtros e tempo de radiação não teve efeito significativo no comprimento de
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onda. O modelo quadrático possibilitou incluir pontos centrais na construção da curvatura
máxima de resposta em função da concentração de filtros. Além disso, o extrato em relação
ao tempo de exposição foi inversamente proporcional, indicando diminuição na resposta à
medida que o tempo aumentou (p-valor 0,048).

5.3.4.4 Proteção UVA

Por meio de gráficos de resposta de superfície, representados na Figura 22, observou-se
diminuição na transmitância da radiação UV com aumentado da concentração de extrato,
consequentemente, maior proteção UVA das amostras contendo composto bioativo (p-valores
0,009 e 0,000, respectivamente). Enquanto a resposta em função do tempo de exposição
houve aumento na transmitância e diminuição na capacidade de absorver a radiação UVA.

Figura 22 -

Superfície de resposta 3D da proteção UVA (Y4) em função da concentração
de filtros solares: etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil PABA e
butilmetoxidibenzoilmetano 0-12% p/p (X1), concentração de extrato do
bagaço de uva 0-10% p/p (X2) e tempo de irradiação 1-2 horas (X3)
.

Fonte: elaborado pela autora.

Os menores percentuais de transmitância UVA (21,26 - 35,43%) foram constatados nas
amostras com a concentração máxima de filtros solares (C, D, F, G e H) e as maiores
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transmitâncias (42,04 - 95,59%) na ausência ou em concentrações baixas de filtros (G, B e A).
Isto demonstrou que os filtros UV foram essenciais na proteção UVA, principalmente a
atuação do filtro UVA butylmethoxydibenzoylmethane que absorve a radiação no intervalo de
320 – 400 nm (SHAATH, 2010; SILVA et al., 2015). Todavia, o uso de extrato intensificou a
proteção UVA in vitro em 14,17%. Pesquisa com o princípio ativo isolado rutina (quercetina3-O-rutinosídeo) mostrou queda na transmissão da radiação UVA (CHOQUENET et al.,
2008).

5.3.4.5 Proteção UVB

A avaliação gráfica da Figura 23 revela impacto positivo na resposta de proteção UVB
com a associação de filtros e extrato seco (p-valores 0,000 e 0,014, respectivamente).

Figura 23 -

Superfície de resposta 3D da proteção UVB (Y5) em função da concentração
de filtros solares: etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil PABA e
butilmetoxidibenzoilmetano 0-12% p/p (X1), concentração de extrato do
bagaço de uva 0-10% p/p (X2) e tempo de irradiação 1-2 horas (X3)

Fonte: elaborado pela autora.
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Uma concentração máxima de filtros e de bagaço de uva proporcionou a menor
transmissão de radiação UVB através de formulações, devido à capacidade de absorção de
filtros UVB etil-hexilmetoxicinamato na faixa de 320 a 290 nm (HERZOG; GIESINGER;
SCHNYDER, 2013; BALOGH et al., 2011) e o etil-hexildimetil PABA no comprimento de
onda 315 - 290 nm (BROOKE; BURNS; CROOKES, 2008; SILVA et al., 2015). Além disso,
ocorreu alta transmitância espectral de radiação UVB após a irradiação e com a redução da
concentração de compostos naturais e sintéticos (p-valor 0,079), possivelmente devido às
fotodegradações dos componentes filtrantes por espécies reativas.
Os filtros químicos foram fundamentais na proteção anti-UVB, entretanto, a adição do
extrato vegetal melhorou o desempenho deste fator. A formulação D obteve a resposta mais
significativa contra a radiação UVB in vitro, transmitância de 5,44%, comparado à
formulação C sem extrato, 19,67% de transmitância, representando potencialização na
absorção dos feixes de luz UVB de 14,23% quando extrato de bagaço de uva foi adicionado
na composição.

5.3.4.6 Razão UVA/UVB

A superfície de resposta da Figura 24 evidenciou diminuição da relação UVA/UVB
com a redução da concentração de filtros UV (p-valor 0,000), bem como, a concentração do
extrato não teve influência sobre este parâmetro. A formulação G comprovou a necessidade
de usar filtros solares em protetores solares para alcançar valor de razão UVA/UVB
preconizado pelas agências regulatórias em produtos cosméticos.

Figura 24 -

Superfície de resposta 3D da razão UVA/UVB (Y6) em função da
concentração de filtros solares: etil-hexilmetoxicinamato, etil-hexildimetil
PABA e butilmetoxidibenzoilmetano 0-12% p/p (X1) e tempo de irradiação
1-2 horas (X3)

Fonte: elaborado pela autora.
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Segundo o método Diffey (Tabela 16), as melhores respostas para razão UVA/UVB
foram verificadas na formulação C (0,67), considerada de boa proteção, seguido das
formulações com 5% extrato F, G e H (média de 0,65), também de boa proteção e 10%
extrato D (0,59), moderada proteção pré-irradiação. No entanto, após 2 horas de exposição
UV, a média das razões das formulações contendo 5% bagaço foram 5,26% superior à
amostra C (0,54).
De acordo com os resultados da ANOVA para a equação de regressão (Tabela 21 e
Tabela 22), os modelos estatísticos selecionados foram ajustados para otimizar as variáveis
independentes e confirmar a correlação entre os valores experimentais e os previstos através
dos elevados valores de coeficientes de resposta (0,8295 a 0,9907).
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Tabela 21 -

ANOVA para a regressão da superfície de resposta do fator de proteção solar (Y1), atividade antioxidante - DPPH (Y2),
comprimento de onda crítico (Y3), proteção UVA (Y4), proteção UVB (Y5) e relação UVA/UVB (Y6) C da concentração de
filtros solares (X1), concentração de extrato (X2) e tempo de irradiação (X3)
Y1

Fonte

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Df
6

SS
P
Df
10,26 0,000 4

SS
P
Df
599,9 0,002 6

SS
P
Df
6150 0,000 6

SS
P
Df
11710 0,000 7

SS
P
df
8358 0,000 3

SS
P
0,756 0,000

X1
X2
X3
Quadrática

1
1
1

0,89
0,32
0,90

0,000 1
0,005 1
0,000

36,7
65,2

0,021 1
0,010 1
1

3016 0,000 1
15
0,174 1
105 0,002 1

1645
380
541

0,000 1
0,009 1
0,003 1

1665 0,000 1
209 0,014 1
484 0,001

0,171 0,000
0,050 0,000

X1*X1

1

0,39

0,002

1

2146 0,000 1

753

0,001 1

942

0,000 1

0,085 0,000

X2*X2
X3*X3
Interação

1
1

0,07
0,17

0,133 1
0,029

1
1

183
103

0,057 1
0,144 1

127
82

0,048
0,106

1

98

0,079

16
23

444
8802

Regressão
Linear

X1*X2
X1*X3
X2*X3
Erro
Total

1

17
23

0,51
10,77

3
7

28,2

0,030

8,2

0,128 1

39

0,035

1

34

0,048

17
23

128
6278

5,6
605,5

17
23

Legenda: Análise de variância, Df: Graus de liberdade; SS: Soma dos quadrados e P: p-valor

44
12456

20
23

0,043
0,799
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Tabela 22 -

Equação de regressão e coeficientes de determinação para a regressão da
superfície de resposta do fator de proteção solar (Y1), atividade antioxidante
(Y2), comprimento de onda crítico (Y3), proteção UVA (Y4), proteção UVB
(Y5) e relação UVA/UVB (Y6) como funções da concentração de filtros
solares (X1), concentração de extrato (X2) e tempo de irradiação (X3)

R2adj

R2pred

ln(Y1) = 0,341 + 0,2817*X1 + 0,1258*X2 – 0,857*X3 – 0,9522
0,01409*X1*X1 – 0,00579*X2*X2 + 0,1795*X3*X3

0,9354

0,8849

Y2 = 24,35 – 1,017*X1 + 3,631*X2 – 0,1831*X2*X2 + 0,9907
0,0861*X1*X2

0,9783

0,8295

Y3 = 328,35 + 16,112*X1 + 0,722*X2 – 4,91*X3 – 0,9796
0,9844*X1*X1 – 0,1092*X1*X2 + 0,477*X2*X3

0,9723

0,9361

Y4 = 96,51 – 12,11*X1 – 4,31*X2 + 20,96*X3 + 0,9401
0,617*X1*X1 + 0,285*X2*X2 – 4,39*X3*X3

0,9190

0,8581

Y5 = 68,08 – 12,19*X1 – 3,41*X2 + 21,78*X3 + 0,9495
0,691*X1*X1 + 0,238*X2*X2 – 3,91*X3*X3 –
0,808*X2*X3

0,9275

0,8681

Y6 = 0,1409 + 0,1159*X1 – 0,0559*X3 – 0,006207*X1*X1 0,9459

0,9378

0,9082

Equação de regressão

R2

Legenda: R2: coeficiente de determinação; R2adj: coeficiente de determinação ajustado e R2pred:
Coeficiente de determinação previsto.

5.3.5 Fator de Proteção UVA (FP -UVA)

A Tabela 23 descreve os resultados obtidos do Fator de Proteção Solar in vitro das
amostras avaliadas clinicamente. Os resultados do FP-UVA das duas amostras foram
superiores a 1/3 à eficácia fotoprotetora declarada em humanos, como pode ser observado no
item 5.4.3, C = 3,67 e D = 4,33, atestando a capacidade absorvedora da radiação UVA e
forneceu uma correlação mais precisa com os resultados clínicos (COSMETICS EUROPE,
2011). Os flavonoides quercetina e canferol, presentes no extrato do bagaço de uva, podem ter
contribuído na absorção da radiação na faixa UVA (STEVANATO; BERTELLE; FABRIS,
2014). Do ponto de vista químico, por se tratar de um extrato vegetal, uma combinação
complexa de várias substâncias, não pode afirmar o papel de cada substância no efeito
biológico, sem antes isolá-la e testá-la, além do mais, o sinergismo é bastante comum neste
tipo de material.
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Tabela 23 -

Avaliação da proteção UVA das formulações C (sem extrato do bagaço de
uva) e D (com extrato do bagaço de uva - 10% p/p)

C

FP-UVA*
(in vitro)
3,67 ± 0,58

Coeficiente de
variação
0,97

Comprimento de
onda crítico (nm)
380,52 ± 0,58

D

4,33 ± 0,58

0,80

379,22 ± 0,19

Formulação

Legenda: *Fator de proteção UVA das formulações C e D foi analisado de acordo com o teste t de
Student (uni-caudal) e p-valor = 0,03 (média ± SD, n = 3). Os resultados demonstram diferenças
estatisticamente significativas entre as amostras avaliadas.

5.4

Ensaio Clínico

As formulações fotoprotetoras C e D foram selecionadas a partir dos resultados obtidos
do FPS in vitro a serem avaliadas clinicamente pelo Teste de Contato (Patch Test) quanto à
segurança, por meio dos ensaios de irritação cutânea primária, acumulada e sensibilização e
fototoxicidade e fotossensibilização, usando a água como controle negativo e a avaliação da
eficácia fotoprotetora, utilizando uma formulação referência da COLIPA como controle
positivo.

5.4.1 Teste de irritação cutânea primária, acumulada e sensibilização

O Teste de Contato Repetitivo em Humanos (Human Repeat Insult Patch - HRIPT) é
usado para determinar o potencial de irritação e sensibilização de um produto tópico
(Kligman; Wooding, 1967). Neste trabalho, os testes HRIPT realizados com as formulações
fotoprotetoras contendo extrato hidroalcoólico e testadas em 60 voluntários, não induziram
irritabilidade e sensibilização dérmica durante o estudo.
Estudo com o extrato aquoso de Vitis Vinifera L. (1%) testado em 108 indivíduos, não
causou irritação nem sensibilização, corroborando com os resultados de outra pesquisa que
avaliou extrato aquoso de uva (10%), na dose de 0,2 mL em 54 indivíduos e, também, não foi
irritante ou sensibilizante. Formulações cosméticas contendo V. vinifera L. e avaliadas pelo
teste de HRIPTs mostraram que 10% do fruto; 0,1% do suco; 0,5% do extrato do suco e 1%
do extrato da semente, não foram irritantes ou sensibilizantes (ESTADOS UNIDOS, 2012).
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Teste de contato oclusivo em pele da bochecha humana com emulsão água em óleo
(A/O) contendo 2% de extrato de semente de uva M. Hamburg V. vinifera L. não provocou
nenhum caso de hipersensibilidade (SHARIF et al., 2015). HRIPT com extrato do fruto de V.
vinifera L. (3% e 6%) não causou irritação e sensibilização cutânea. Outra pesquisa constatou
que formulação pós-barba contendo extrato de butilenoglicol e agua de semente de uva V.
Vinifera L. (0,15%), avaliado em 31 voluntários, não foi irritativa a pele (UNITED STATES,
2012).
Produtos contendo 3 - 10% de extratos do fruto de V. vinifera L. não desencadearam
efeitos de irritação e sensibilização na pele de voluntários. Os cremes desenvolvidos a partir
de extratos de semente de uva foram considerados seguros e não irritativos à pele no teste de
Burchard (SOTO et al., 2015). Portanto, os estudos clínicos confirmaram a segurança do uso
tópico do bagaço de uva C. Sauvignon.

5.4.2 Teste de fototoxicidade e fotossensibilização

O potencial de fotoirritante e fotossensibilizador de protetores solares foi avaliado pelo
Teste de Contato Repetitivo em Humanos (Human Repeat Insult Patch - HRIPT). A
fototoxicidade é um processo inflamatório da pele ativado por exposição à luz, sem base
imunológica e sinais clínicos semelhantes às queimaduras solares. A fotosensibilização é um
aumento na reatividade da luz UV e dos cromóforos existentes na pele, tem base imunológica
e sinais clínicos de alergia, como urticária solar (LEHMANN; SCHWARZ, 2011). Neste
ensaio, protetores solares contendo extrato de bagaço de uva não mostraram irritabilidade
nem sensibilização dérmica.
Pele tratada com extrato de semente de uva antes da exposição UV mostrou menor
quantidade de células p53 mutantes e mais células epidérmicas e Langerhans em comparação
com a pele não tratada (YUAN et al., 2012), significando maior proteção do genoma humano
contra o fotoenvelhecimento, mutações e câncer de pele (MONTAGNER; COSTA, 2009).
Estudo realizado com 22 viticultores evidenciou reação positiva fraca em 6 indivíduos que
trabalharam diretamente em parreiras de uva. No entanto, as reações não aumentaram com a
irradiação UV e diminuíram em 96 horas (YAMASAKI et al., 1985).
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5.4.3 Avaliação da eficácia fotoprotetora

A Figura 25 descreve que a formulação D com extrato de bagaço de uva apresentou
aumento de FPS em comparação com aquela sem extrato, de 12,30 a 10,20, respectivamente.
As formulações foram consideradas fotoprotetores pelo fato de apresentarem FPS ≥ 6, mas
não de amplo espectro, uma vez que o FPS não foi ≥ 15 (BRASIL, 2012; UNITED STATES,
2011).

Figura 25 -

Avaliação da eficácia fotoprotetora das formulações C (sem bagaço de uva) e
D (com bagaço de uva - 10% p/p)

Fonte: elaborado pela autora.
Legenda: Formulação C: Base + filtros UV (11,50% p/p) e D: Base + filtros UV (11,50% p/p) +
bagaço de uva (10% p/p). Teste t-Student pareado (n = 10): p-valor = 0,002. * = significante.

Os flavonoides demonstraram proteger a pele contra os raios UV por meio de suas
propriedades antioxidantes e de modulação das proteínas reparadas do DNA (MONTAGNER;
COSTA, 2009; SAEWAN; JIMTAISONG, 2013). Os flavonóis quercetina e rutina
incorporados combinados em protetores solares cremes na concentração de 10% cada,
proporcionaram valores do SPF semelhantes ao homosalato, um filtro UV sintético e quando
associados com dióxido de titânio também ofereceram proteção UVA (CHOQUENET et al.,
2008). A deficiência eletrônica das antocianinas faz com que sejam eficientes moléculas
sequestradoras de espécies reativas de oxigênio (ROS). Cianidina-3-glicosídeo mostrou
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atividade fotoprotetora contra a radiação UVA e UVB em queratinócitos humanos (HaCaT)
(SAEWAN; JIMTAISONG, 2013).
Portanto, tendo em vista a dificuldade de encontrar evidências clínicas de eficácia
fotoprotetora do bagaço de uva total de Cabernet Sauvignon em protetor solar, tornou-se
difícil estabelecer comparações. No entanto, os objetivos propostos de uso tópico do bagaço
de uva em formulações foram alcançados em sua maioria com êxito nas respostas
biológicas in vitro e clínicas, nos teores de compostos fenólicos, no poder antioxidante e na
atividade fotoprotetora UVA e UVB, com exceção da manutenção da estabilidade das
formulações frente à radiação UV, necessitando de maiores investigações.

CONCLUSÕES
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6

CONCLUSÃO

A análise dos resultados obtidos através da pesquisa leva às seguintes conclusões:


As substâncias fenólicas identificadas no extrato de Vitis vinifera L., incluindo dímeros e
trímeros de procianidinas, di-hidroflavonol, flavonóis e antocianinas por HPLC-ESIMS/MS condizem com a literatura.



Verificou-se alto teor de fenólicos totais (141,11 ± 3,38 mg GAE.g-1 extrato) no bagaço de
uva, ao contrário, do conteúdo de flavonoides (3,01 ± 0,14 mg QE.-1 extrato).

Formulações (F1 - F6)


A alcalinidade do meio foi correlacionada com a diminuição do poder antioxidante e
fotoprotetor das amostras e, o meio levemente ácido, ao aumento na consistência.



F5 (pH 5) obteve o melhor desempenho fotoprotetor in vitro e capacidade de inibição do
DPPH, bem como, maior estabilidade do sistema emulsionado, porém não foi fotoestável.
Houve potencialização do FPS pelo sinergismo entre os filtros UV e os fenólicos do
bagaço de uva.

Formulações (A - H)


Visualmente não foi observado alterações organolépticas nas formulações; no entanto,
redução nos valores de pH foi verificada após o tratamento térmico.



Constatou-se relação sinérgica entre os ativos da formulação e aumento do valor do FPS
e, efeito negativo da irradiação sobre a atividade fotoprotetora.



As formulações não foram estáveis durante o estudo de fotoestabilidade.



A melhor combinação eficiência-resposta pelo delineamento experimental (SPF 16) e
atividade antioxidante (519,92 ± 0,00 µmol TE.g-1 extrato) foi formulação D com a
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associação do extrato hidroetanólico de bagaço de uva (10% p/p) e filtros UV (11,5%
p/p), aumentando o valor do FPS in vitro em 206,37%.


As amostras C (com extrato) e D (sem extrato), por obterem melhor desempenho nas
atividades biológicas in vitro, também foram avaliadas em seres humanos. Mesmo não
tendo comportamento fotoestável, a formulação D apresentou após 2 horas de irradiação
UV um FPS 39,93% maior em relação à formulação C no mesmo período.



Fator de proteção UVA das formulações C e D foram avaliados adequados. No entanto, a
formulação D protegeu 15,24% mais contra a radiação UVA que C.



Nos testes de segurança as formulações C e D foram aprovadas e consideradas seguras no
uso tópico.



A eficácia fotoprotetora clínica da formulação D com extrato seco foi 20,58% superior à
formulação C sem extrato.

Em síntese, C e D foram consideradas seguras para uso tópico e D estatisticamente
superior tanto na proteção UVA quanto UVB comparado à amostra somente com filtros
químicos. Logo, conclui-se com base nos resultados apresentados que o bagaço de uva
Cabernet Sauvignon (V. vinifera L.) é um promissor ingrediente sustentável multifuncional
útil para o uso em protetor solar. Consequentemente, abre-se um novo nicho no
aproveitamento deste subproduto da uva em cosméticos, mercado este que não para de crescer
tanto na área da pesquisa como também na área da produção industrial.
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APÊNDICE
APÊNDICE A – HPLC e ESI-MS/MS

Figura A.1 -

Cromatograma do pico base (BPC) do extrato seco de Vitis vinifera L.
Modo positivo com procianidinas (dímero e trímero) identificados

Figura A.2 -

Estrutura do dímero e trímero de procianidina tipo B

Figura A.3 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 29,9 minutos
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Figura A.4 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 579 a 29,9 minutos, destacando
os picos correspondentes à fragmentação de uma procianidina dimérica

Figura A.5 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 31,6 minutos

Figura A.6 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos de m/z 579 em 31,6 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de uma procianidina
dimérica
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Figura A.7 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 33,7 minutos

Figura A.8 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 579 em 33,7 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de uma procianidina
dimérica

Figura A.9 -

Espectro de massa íon positive ESI-MS1 em 37,9 minutos
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Figura A.10 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos de m/z 579 em 37,9 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de uma procianidina
dimérica

Figura A.11 -

Espectro de massa íon positivo MS1 em 41,5 minutos

Figura A.12 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 867,38 em 41,5 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de uma procianidina
trimérica
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Figura A.13 -

Íon positivo MS2 e fragmentos do m/z 579 em 41,5 minutos, destacando os
picos correspondentes à fragmentação de uma procianidina dimérica

Figura A.14 -

Espectro de massa íons positivos ESI-MS1 em 55,8 minutos da dihidroquercetina-O-ramnose

Figura A.15 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 451,10 em 55,8 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de uma dihidroquercetina-3-O-rhamnose
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Figura A.16 -

Espectro de massa íons positivos ESI-MS1 em 55,9 minutos da
quercetina-O-glicuronídeo

Figura A.17 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 479,0 em 55,9 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação da quercetina-Oglicuronídeo

Figura A.18 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 59,3 minutos da rutina
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Figura A.19 -

Íon positive ESI-MS2 e fragmentos do m/z 611,28 em 59,4 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação da rutina

Figura A.20 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 59,6 minutos da quercetina-3glicosídeo

Figura A.21 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 465,21 em 59,6 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação da quercetina-3glicosídeo
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Figura A.22 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 59,7 minutos da mavidina-3O-glicosídeo piruvato

Figura A.23 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 465,21 em 59,6 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de malvidina-3-Oglicosídeo piruvato

Figura A.24 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 61,2 minutos do canferol-3glicuronídeo
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Figura A.25 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos de m/z 463,25 em 61,2 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação do canferol-3glicuronídeo

Figura A.26 -

Espectro de massa íons positivos ESI-MS1 em 63,4 minutos da quercetina

Figura A.27 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos m/z 303,15 em 63,4 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação da quercetina
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Figura A.28 -

Espectro de massa íon positive ESI-MS1 em 64,4 minutos da petunidina-3O-glicosídeo

Figura A.29 -

ESI-MS2 de íons positivos e fragmentos de m/z 479,22 em 64,4 minutos,
destacando os picos correspondentes à fragmentação de petunidina-3-Oglicosídeo

Figura A.30 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 64,6 minutos da peonidina-3O-glicosídeo piruvato
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Figura A.31 -

Espectro de massa íon positive ESI-MS2 e fragmentos do m/z 531,18 em
64,6 minutos, destacando os picos correspondentes à fragmentação do
piruvato de peonidina-3-O-glicosídeo

Figura A.32 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 65,3 minutos da malvidina-3O-glicosídeo

Figura A.33 -

Espectro de massa íon positivo ES-MS2 e fragmentos de m/z 493,22 em
65,3 minutos, destacando os picos correspondentes à fragmentação da
malvidina-3-O-glicosídeo
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Figura A.34 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 67 minutos da delfinidina-3-O(6”-O-p-cumaril) glicosídeo-ácido pirúvico

Figura A.35 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 679,33 em 67 minutos,
destacando os picos correspondentes a fragmentação da delfinidina-3-O(6”-O-p-cumaril) glicosídeo-ácido pirúvico

Figura A.36 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 76,1 minutos da malvidina-3(6”-O-acetilglicosídeo)
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Figura A.37 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do m/z 535,27 em 76,1 minutos,
destacando os picos correspondente a fragmentação da malvidina-3-(6”-Oacetilglicosídeo)

Figura A.38 -

Espectro de massa íon positivo ESI-MS1 em 81,1 minutos da malvidina-3(6”-O-cafeoilglicosídeo)

Figura A.39 -

Íon positivo ESI-MS2 e fragmentos do the m/z 655,32 em 81,1 minutos,
destacando os picos correspondentes a fragmentação da malvidina-3-(6”-Oácido cafeico glicosilado)
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APÊNDICE B – Formulações preliminares (F1 – F12)

Tabela B.1 -

Composição qualitativa e quantitativa % (p/p) das formulações

Concentração % (p/p)

Composição*
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Ammonium
acryloyldimethyltaurate/Vinylpyrrolidone

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Methylparaben

(and)

Propylparaben

(and) 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

copolymer
Phenoxyethanol
Ethylparaben

(and)
(and)

Butylparaben (and) Isobutylparaben
Ethylhexyl Methoxycinnamate**

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

Butyl methoxydibenzoyl methane**

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0

5,0

Ethylhexyl dimethyl PABA**

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

Extrato do bagaço de V. vinifera L.

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

pH ***

3,0

5,0

7,0

10,0

3,0

5,0

7,0

10,0

3,0

5,0

7,0

10,0

Água purificada q.s. (g)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

*INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredient); **Filtro UV; ***Corretor do valor de pH: Ácido cítrico (50%) e Hidróxido de sódio (1M) q.s.:
quantidade suficiente.
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ANEXOS
ANEXO A – CURRÍCULO LATTES
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ANEXO B – FICHA DO ALUNO

| 141

| 142

ANEXO C – PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO D – TCLE - IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA, IRRITAÇÃO CUTÂNEA
ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO DÉRMICA
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ANEXO E – TCLE: FOTOIRRADIAÇÃO E FOTOSSENSIBILIZAÇÃO CUTÂNEA

| 153

| 154

| 155

| 156

| 157

ANEXO F – TCLE: AVALIAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS)
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