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RESUMO 

Hidrolipodistrofia ginóide (H.L.D.G.), a celulite, é comumente tratada com 

cosméticos contendo extratos vegetais. O estudo realizado foi: ultra-sonografia 

na avaliação da espessura da hipoderme e a microcirculação cutânea; uso de 

termômetro infravermelho na medida da temperatura e análise das medidas 

antropométricas da uma formulação cosmética anticelulítica contendo extrato 

hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum o/acoides Bentham (catuaba 

e marapuama). Foram realizadas medidas iniciais e após aplicação da 

formulação. Os resultados apresentaram alterações estatisticamente 

significativas para a temperatura cutânea e medidas antropométricas. Não 

houve diferenças estatisticamente significativas nas medidas da hipoderme e 

microcirculação. Considerando os resultados, a formulação avaliada possui 

potencial ação coadjuvante na redução da hidrolipodistrofia ginóide. As técnicas 

podem ser associadas em conjunto com a avaliação sensorial e apreciabilidade 

cosmética. Os requisitos chaves para a reprodutibilidade das técnicas incluem 

ambiente controlado, monitoramento e climatização dos · voluntários, 

procedimentos de medidas padronizados, protocolos de aplicação realístico e 

operadores qualificados. 



ABSTRACT 

Gynoid lipodystrophy (H.L.D.G.), the cellulite, is usually treated by cosmetics 

contain ing vegetal extracts ingredients. The study related to: ultrasonography 

evaluating the hypodermis thickness and skin blood microcirculation; the usage 

of the infra-red thermometer in the measurement of skin temperature and the 

assessment of anthropometrics measurements of a coadjuvant cosmetic formula 

based on hydroglycolic extract of Trichilia catigua and Ptychopetalum olacoides 

Bentham (catuaba and marapuama). Measurements were taken at first and 

again after the use of the formulation . The results indicate that there were 

statistically significant changes for skin temperature and also anthropometrics 

measurements. There were no statistically significant differences neither in 

hypodermis nor in blood microcirculation. Considering the final results, the 

formulation studied had a potential coadjuvant role by decreasing gynoid 

lipodystrophy. These techniques can be associated together with sensory 

evaluation and cosmetic appreciability. The key requirements for the 

reproducibility of the technique include: controlled environments, volunteers 

acclimatization and monitoring, standardized measurements procedures, realistic 

application protocols and qualified operators. 
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1. INTRODUÇÃO 

o tema celulite é extremamente polêmico. Problema tipicamente 

feminino , atualmente é considerado um dos maiores desafios entre 

pesquisadores e médicos, pois até o momento é um quadro que não tem cura . 

Embora seja um problema estético relacionado ao metabolismo cutâneo, a 

obesidade, a gordura localizada e a celulite estão geralmente associadas, sendo 

foco de atenção sanitária, visto que afeta a saúde e a qualidade de vida. 

o termo celulite não é uma denominação muito adequada, mas 

popularmente consagrada, sendo correspondente à Lipodistrofia Ginóide 

(L.D.G.) ou Hidrolipodistrofia Ginóide (H.L.D.G.) no meio médico e científico 

(CIPORKIN ,1992). 

Os mecanismos envolvidos na formação da H.L.D.G., 

compreendem o distúrbio no metabolismo da gordura, colapso na 

microcirculação e o acúmulo de fluido no tecido (TANO, 2003) . 

Dentre todas as formas de tratamento no combate à H.L.D.G., a 

mais utilizada e de fácil acesso é o uso de produtos cosméticos contendo 

substâncias ativas de ação vaso protetora, antiinflamatórias, estimuladoras da 

microcirculação periférica e agentes lipolíticos (TANO, 2003). 

Dentre as substâncias ativas, a utilização de extratos vegetais 

contendo grupos químicos classificados como flavonóides de conhecida ação 

antioxidante, e melhora da permeabilidade e da fragilidade capilar e saponinas, 

de ação antiinflamatória, protetora capilar e antiedematosa, têm sido 

amplamente empregadas em produtos cosméticos para a melhora e prevenção 

da H.L.D.G. 

O Brasil , em sua riqueza natural , abriga alguns dos ecossistemas 

mais importantes do planeta e dentre eles a Amazônia . Seus habitantes, índios e 

caboclos nativos transformam a diversidade desta região em benefícios para a 

manutenção da saúde e beleza. Dentro desse contexto, o uso de extratos 

naturais padronizados de · eficácia comprovada vem sendo amplamente 

estudado para utilização em produtos cosméticos, devido à valorização e à 

tendência mundial dos produtos cosméticos serem formulados com princípios 
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ativos naturais, estáveis, de baixa irritabilidade, bio-compatíveis e eficazes 

(ROLlM, A. et ai, 2004). 

Extratos procedentes de plantas exóticas e brasileiras apresentam 

valor agregado elevado. A Catuaba (Trichilia catigua) e a Marapuama 

(Ptychopetalum olacoides Bentham), histórica e popularmente, têm sido 

empregadas como medicamento por suas propriedades farmacológicas . Sob o 

ponto de vista da Cosmetologia, está disponível comercialmente o extrato 

hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham 

(Slimbuster® H). A eficácia do extrato padronizado de Catuaba e Marapuama, 

baseia-se nas suas composições fito-químicas, havendo sinergismo de seus 

componentes: flavonóides e saponinas, com potencial ação lipolítica e melhora 

do aspecto da H.L.D.G. (TAKAHASHI et ai, 1999; MORVAN & MIGUEL, 2002). 

A presença da H.L.D.G., com incidência elevada nas mulheres, 

causa um efeito visual desagradável e altera a auto-imagem, tornando o 

desenvolvimento de produtos seguros e eficazes, imprescindível. 

Freqüentemente, a indústria cosmética e a mídia são responsáveis 

pela divulgação de inúmeros tratamentos, especialmente dos produtos de uso 

tópico, estimulando a população feminina a questionar sobre a real eficácia dos 

produtos (ROSSI, 1996). 

Inúmeras técnicas são conhecidas para a avaliação da eficácia dos 

produtos, porém, devido à complexidade, poucas publicações estão disponíveis 

na literatura abordando o enfoque da H.L.D.G. 

Neste trabalho, diferentes técnicas foram empregadas para avaliar 

a eficácia de um produto cosmético contendo o extrato hidroglicólico de Trichilia 

catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham. Os métodos propostos foram: 

avaliação da espessura e da microcirculação cutânea utilizando a ultra

sonografia, com efeito Doppler; e avaliação da temperatura cutânea por meio do 

termômetro infravermelho e das medidas antropométricas. 
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2.0BJETIVOS 

- Avaliar a eficácia de uma formulação cosmética contendo extrato 

hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, como 

coadjuvante na melhora da Hidrolipodistrofia Ginóide; 

Avaliar as técnicas empregadas na mensuração da 

Hidrolipodistrofia Ginóide, compreendendo: a microcirculação cutânea utilizando 

a ultrassonografia, com efeito Doppler; a temperatura cutânea por meio do 

termômetro infravermelho; a espessura da hipoderme pela ultrassonografia 

modo B e análises antropométricas. 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1. Considerações Iniciais 

A investigação, o desenvolvimento, a produção e a aplicação de 

produtos cosméticos de tratamento cutâneo, envolvem o conhecimento da 

estrutura da pele e seu funcionamento. 

Os efeitos biológicos destes produtos podem ter como prova de 

sua eficácia a melhora estética do substrato cutâneo, originado por ações na 

pele, atribuídas aos componentes ativos, incorporados nos excipientes, ou 

veículos das formulações. Portanto, produtos cosméticos têm como premissa 

básica, apresentar boa compatibilidade e aceitabilidade cutânea. 

3.2. Fisiologia da Pele 

A pele, de origem embriológica mista, ectodérmica e mesodérmica , 

constitui o maior órgão do organismo humano (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

1999). Nos indivíduos adultos, pesa aproximadamente 17 Kg, ou seja, cerca de 

16% do peso corporal, sendo sua superfície total de a 1,8 a 2,0 m2 (VIGLlOGA 

& RUBIN,1989). 
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Tradicionalmente, a pele é constituída por três camadas: epiderme, 

derme e hipoderme, de acordo com a Figura 1; porém, algumas classificações 

consideram a pele constituída por quatro camadas: epiderme, junção dermo

epidérmica, derme e hipoderme (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). 

Figura 1 - Esquema das camadas da pele (JUNQUEIRA & 

CARNEIRO,1999). 

Como principais funções podemos citar: 

- Queratinização: é a função de secreção externa, pela qual 

a epiderme se comporta como uma glândula holócrina, que transforma os 

queratinócitos em queratina para constituir o revestimento córneo. A 

queratinização é o processo pelo qual duas moléculas de cisteína, por oxidação, 

resultam na cistina. A energia para esta reação é proveniente do glicogênio que 

afeta o sistema enzimático da célula, transformando-as em estruturas córneas e 

dando origem ao processo de descamação. 
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- Barreira cutânea: histologicamente é composta por três 

tipos de estrutura: manto lipídico superficial, localizado sobre o estrato córneo; 

estrato córneo, importante por sua disposição estratificada, com alto conteúdo 

de lipídeos e queratina e baixo teor de hidratação; camada espinhosa, que 

possui como principal característica a sua permeabilidade seletiva e é 

considerada a autêntica barreira epidérmica, se encontra localizada no nível 

mais profundo e compacto do estrato córneo. 

- Permeabilidade cutânea: a epiderme é praticamente 

impermeável a todas as substâncias gasosas, sendo esta uma das 

características de seu poder protetor, comportando-se como uma membrana 

carregada negativamente, onde os cátions, carregados positivamente, são 

atraídos e os ânions, carregados negativamente, são repelidos. Esta 

impermeabilidade seletiva é relativa, pois algumas substâncias (em especial as 

proteínas) podem provocar fenômenos de sensibilização quando aplicadas 

sobre a superfície cutânea. A via de penetração mais importante envolve os 

folículos pilosebáceos e as substâncias solúveis em lipídeos que têm poder de 

penetração elevado. Por esse motivo, o processo de penetração e permeação 

está diretamente relacionado ao número de folículos pilosebáceos de cada 

região. Não há relatos em literatura sobre diferenças de permeabilidade entre 

peles secas e oleosas. 

- Hidratação da camada córnea: para suas funções 

fisiológicas a pele necessita de lipídeos e hidratação. As principais frações 

lipídicas são o colesterol, ceramidas, ácidos graxos e triglicérides, provenientes 

da atividade das glândulas sebáceas e produtos de desintegração dos 

queratinócitos e queratina. A fração hidrossolúvel, cuja origem é, sobretudo 

sudoral, contém diversas substâncias como cloreto de sódio, cálcio, magnésio, 

uréia, vitaminas, glicose, entre outras, compondo o fator natural de hidratação, 

denominado "Natural Moisturaizing Factor" - NMF. A hidratação da camada 

córnea é proporcionada pelo equilíbrio entre as frações lipossolúveis e 

hidrossolúveis. 

- Pigmentação: as melaninas, contidas nas organelas 

intracelulares denominadas melanossomos, são produzidas pelos melanócitos e 

são transferidas para os queratinócitos adjacentes sendo as principais 
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responsáveis pela cor da pele. Classificam-se em dois pigmentos principais: 

eumelanina e feomelanina. O funcionamento do melanócito depende da herança 

genética, embora possa ser influenciado por fatores externos como radiação e 

fatores hormonais, refletindo e refratando a luz. Esse mecanismo neutraliza os 

radicais livres e impede danos mais profundos à pele. A melanina também 

exerce papel temorregulador, aumentando a absorção dos fótons da luz solar. 

- Transpiração: o suor é a secreção de maior volume da 

pele e é resultante da atividade das glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas. 

Na Dermofisiologia é mencionada a importância da transpiração para a 

termorregulação, o balanço hídrico e eletrolítico e excreção de metabólitos. Na 

Cosmetologia, a transpiração contribui para o equilíbrio da emulsão epicutânea 

(manto hidrolipídico), equilibrando o pH superficial da pele. 

- Termorregulação: a temperatura corporal é mantida 

devido ao elevado número de vasos sanguíneos que irrigam a pele e pela 

produção e excreção do suor das glândulas sudoríparas. 

- Defesa: importante papel na resposta imunológica do 

organismo, devido à presença de linfócitos na derme e de células 

apresentadoras de antígenos na epiderme. 

Na pele, observam-se, ainda, várias estruturas anexas, como: 

pelos, unhas, glândulas sudoríparas e sebáceas (BARRY, 1983; GARTNER & 

HIATT, 1999; GLlCK & YUSPA, 1997; HERNANDEZ & MERCIER-FRESNEL, 

1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; PEYREFITTE et aI., 1998: PRISTA et 

aI., 1992; ROSSI et aI., 1993; VIGLlOGLlA & RUBIN, 1989; WILKINSON & 

MOORE, 1990; YOUNG & HEATH, 2001). 

3.2.1. Epiderme 

A epiderme é uma camada avascularizada, derivada da ectoderme, 

composta por epitélio plano estratificado, constituído por estratos celulares, 

terminações nervosas livres e algumas células migratórias provenientes da 

derme. Estima-se que a epiderme humana renova-se no intervalo de 20 a 30 

dias (GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). 
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Os queratinócitos, células produtoras da queratina, formam a maior 

população de células e estão organizados em cinco zonas morfologicamente 

distintas, descritas a seguir (GARTNER & HIATT, 1999): 

- Estrato córneo: é a camada mais externa, formada por 

diversas fileiras de células mortas, anucleadas, constituídas em sua maior parte 

por uma proteína fibrosa, a queratina. Aquelas fileiras mais superficiais 

apresentam um processo de descamação contínuo conhecido como camada 

descamativa. O estrato córneo exerce ação protetora, sendo a barreira de 

permeabilidade que impede a entrada de microrganismos e agentes tóxicos, 

retendo em seu interior água e eletrólitos (GARTNER & HIATT, 1999). 

- Estrato lúcido: encontrado somente nos locais onde a 

camada córnea é espessa, como na palma das mãos e na planta dos pés. É a 

região mais profunda da camada córnea. 

- Camada granulosa: resulta do nivelamento das três 

camadas superiores do corpo mucoso e as pontes desmossômicas são muito 

evidentes. 

- Camada espinhosa: constituída por diversas fileiras de 

células poliédricas unidas pelos desmossomos, cujo espassamento constitui o 

chamado cimento celular. Entre as células espinhosas encontram-se as células 

de Langerhans, que atuam como mediadores na imunidade celular, 

apresentando em sua superfície receptores específicos para a imunoglobulina E 

(lgE) e que são capazes de captar inúmeros antígenos externos, como por 

exemplo pólen e inalantes (GARTNER & HIATT, 1999). 

- Camada basal ou germinativa: é a camada mais 

profunda, sendo uma barreira permeável que confere suporte a epiderme e 

estabelece a união com a derme. Por reprodução continuada, origina as 

camadas epidérmicas restantes (queratinócitos, células espinhosas e células 

granulosas) mediante um processo de queratinização normal que culmina na 

camada córnea . Nos queratinócitos basais encontram-se os melanócitos, células 

produtoras da melanina (CESARINI, 1994, GARTNER & HIATT, 1999, 
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JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999, SAMPAIO et aI., 1985, WECHERS et aI., 

1999). 

As três camadas: basal, espinhosa e granulosa, constituem 

conjuntamente o chamado corpúsculo de Malpighi. 

3.2.2. Derme 

Os componentes, de origem mesodérmica da derme, estão 

constituídos por tecidos conjuntivos, vasos e nervos. Existem também outros 

componentes de origem ectodérmica, constituídos por procolágenos, 

glucoproteinas não colagênicas, fibrilas e microfibrilas de sustentação. Em seu 

interior encontram-se glândulas sebáceas e sudoríparas, folículos pilosos e fios 

de cabelos, músculos, incluso o eretor do pelo. Possui uma rede formada em 

sua maioria por fibras de colágeno agrupadas em filas e entrelaçadas com fibras 

elásticas, a elastina. Conta, ainda, com as fibras de reticulina justapostas sobre 

as membranas basais. Podem ser observados também, escassos elementos 

celulares como os histiócitos, os fibroblastos, os fibrócitos, os mastócitos e os 

melanofóros, dentre outros. (VIGLlOGA E RUBIN, 1989, JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 1999, GARTNER & HIATT, 1999). 

A derme é a camada sobre a qual se apóia a epiderme. Sua 

superfície externa é extremamente irregular, observando-se saliências que 

acompanham as reentrâncias correspondentes da epiderme, denominadas 

papilas dérmicas, mais freqüentes nas regiões sujeitas às pressões ou atritos 

(GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; ROSSI et aI., 

1993 WILKINSON & MOORE, 1990). É constituída de tecido conjuntivo denso, 

não modelado, formada principalmente pelas fibras colágenas tipo I e pela rede 

de fibras elásticas, que sustentam a epiderme e unem a pele à hipoderme 

subjacente (GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; 

WILKINSON & MOORE, 1990). Existem na derme duas camadas: a papilar, 

delgada, formada por fibras especiais de colágeno, cuja função é unir a derme à 

epiderme; e a reticular, mais espessa, composta por muitas fibras colágenas 

alcança 17% do peso seco e 18-30% do volume da derme. Ambas camadas 

contêm muitas fibras elásticas, responsáveis pela elasticidade da pele. 
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(GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; PEYREFITTE et 

aI., 1998; WILKINSON & MOORE, 1990). 

A camada papilar é irregular na região de contato com a epiderme, 

formando as cristas dérmicas (papilas). Composta por um tecido conjuntivo 

frouxo, cujas fibras colágenas tipo 111 (fibras reticulares) e as elásticas estão 

organizadas em redes frouxas. Além disso, possui muitas alças capilares, que 

se estendem até a interface epiderme-derme e que são responsáveis pela 

regulação da temperatura corporal e nutrição das células da epiderme avascular 

(FONSECA & SOUZA, 1985; GARTNER & HIATT, 1999; SAMPAIO et aI., 1985). 

A camada reticular é constituída de tecido conjuntivo denso, 

apresentando fibras colágenas tipo I, que estão agrupadas em grandes feixes 

situados, na sua maioria, paralelamente à superfície da pele. São encontradas 

redes de fibras elásticas espessas entrelaçadas com as colágenas, oriundas dos 

fibroblastos. Proteoglicanas, ricas em dermatan-sulfato, preenchem os 

interstícios da camada reticular. Também incluem mastócitos, linfócitos, 

macrófagos e, freqüentemente, células adiposas nas regiões mais profundas 

desta camada (FONSECA & SOUZA, 1984; GARTNER & HIATT, 1999; 

SAMPAIO et aI., 1985). 

As glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas e os folículos 

pilosos, todos derivados da epiderme, invadem a derme e a hipoderme durante 

a embriogênese, onde permanecem de forma definitiva. Grupos de células 

musculares lisas estão localizados nas regiões mais profundas da camada 

reticular em locais definidos, tais como a pele do pênis e do escroto e a aréola 

ao redor do mamilo. Outros músculos lisos, denominados músculos eretores dos 

pêlos, inserem-se nos folículos pilosos e a contração destes provoca a ereção 

dos pelos quando o corpo é submetido a baixas temperaturas. 

Pelo menos dois tipos de mecanorreceptores estão localizados nas 

regiões mais profundas da derme, os corpúsculos de Pacini , que respondem a 

pressão e vibrações, e corpúsculos de Ruffini, que respondem a forças de 

tensão (FONSECA & SOUZA, 1984; GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 1999; SAMPAIO et aI., 1985). 

As principais glândulas da pele são: 
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- Glândulas sudoríparas écrínas: localizam-se na pele de 

quase todo o corpo, excetuando-se certas regiões, como a glande. Seguindo-se 

à porção secretora da glândula, existe um dueto delgado, enovelado, que 

atravessa a derme e a epiderme, para se abrir na superfície da pele num poro. 

Ao atingir a superfície da pele, o suor secretado por essas glândulas evapora, 

diminuindo a temperatura corporal (AGACHE et aI., 1994; GARTNER & HIATT, 

1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). 

- Glândulas sudoríparas apócrinas: são maiores do que as 

glândulas sudoríparas écrinas (3 a 5 mm) e encontradas nas axilas, na aréola do 

mamilo e na região anal. Os duetos das glândulas apócrinas são semelhantes 

aos das glandulas écrinas, mas em vez de se abrirem na superfície da pele, 

desembocam sempre num folículo piloso. As glândulas apócrinas situam-se na 

hipoderme. A secreção destas glândulas é ligeiramente viscosa e sem cheiro, 

mas adquire um odor desagradável e característico pela ação das bactérias da 

pele (AGACHE et aI., 1994; GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 1999; ROSSI et aI., 1993). 

- Glândulas sebáceas: são encontradas por todo o corpo, 

mergulhadas na derme e na hipoderme, com exceção das regiões palmares e 

plantares e das regiões laterais dos pés, abaixo da linha dos pelos. Estas 

glândulas são mais abundantes na face, no couro cabeludo e na região frontal. 

O produto de secreção das glândulas sebáceas, o sebo, é uma mistura 

semelhante à cera formada por colesterol e triglicerídeos contribuindo para a 

manutenção da textura da pele e da flexibilidade dos pelos (AGACHE et aI., 

1994; GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; ROSSI et 

aI., 1993). 

Destacam-se ainda outros anexos cutâneos como os pelos e as 

unhas. 

Os pelos são estruturas filamentosas queratinizadas, que se 

projetam da superfície epidérmica da pele. Os pelos crescem sobre a maior 

parte do corpo, exceto na zona vermelha dos lábios, nas palmas e lados das 

mãos, nas solas e laterais dos pés, no dorso das falanges distais dos dedos e 
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artelhos, na glande do pênis e do clitóris, nos pequenos lábios e no lado 

vestibular dos grandes lábios (GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & 

CARNEIRO, 1999; ROSSI et aL, 1993). 

As unhas, localizadas na região distai da falange de cada dedo e 

artelho, são constituídas por placas de células epiteliais altamente 

queratinizadas e fortemente compactadas (GARTNER & HIATT, 1999; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999, ROSSI et aL, 1993). 

3.2.3. Hipoderme 

A hipoderme ou tecido subcutâneo é a camada mais profunda da 

pele. É formada por tecido conjuntivo frouxo, que une de maneira pouco firme a 

derme aos órgãos subjacentes (PEYREFITTE et aL, 1998). 

A composição da hipoderme é hidrolipídica: 85% de componentes 

graxos (98% triglicerídeos, 2% de colesterol e poucos ácidos graxos livres) e 

15% de água sendo que 2/3 extracelular. 

É formada principalmente por tecido gorduroso, disposto em 

grandes lóbulos limitados por divisórias. Esta disposição confere propriedades 

protetoras contra traumatismos e variações térmicas, ao mesmo tempo que 

facilitam o deslizamento da pele sobre os níveis mais profundos. Apresenta uma 

rede vascular profunda. 

Dependendo da região em estudo e do grau de nutrição do 

organismo, a hipoderme poderá ter uma espessura variável de tecido adiposo 

que, ao se desenvolver, formará o panículo adiposo proporcionando proteção 

contra o frio e choques mecânicos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; ROSSI et 

aL, 1993). 

O tecido adiposo não é um tecido estático, pois as reservas 

lipídicas se renovam permanentemente, sinal de um metabolismo celular 

especialmente ativo, o que induz um "turn over" rápido dos lipídeos. Este 

metabolismo comporta 3 fases : a lipogênese, armazenamento de lipídeos sob a 

forma de triglicerídeos e a lipólise. São atribuídos vários papéis a este tecido 
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como a termogênese, o isolamento térmico e mecânico, e suposta produção e 

armazenamento de energia (EXSYMOL, s/d). 

A maioria dos tecidos de sustentação contém células adaptadas ao 

armazenamento de gordura, denominadas de adipócitos, que se originam do 

mesênquima primitivo, onde se desenvolvem como lipoblastos. Os adipócitos 

são encontrados isolados ou em aglomerados por todos os tecidos de 

sustentação frouxos, ou podem constituir o tipo celular principal, como no tecido 

adiposo. (YOUNG & HEATH, 2001). 

Existem dois tipos principais de tecido adiposo: 

- Tecido adiposo branco, constitui 20% do peso corporal total em 

pessoas normais adultas, bem nutridas, do sexo masculino e até 25% nas do 

sexo feminino . Distribui-se em todo o corpo, particularmente nas camadas 

profundas da pele. Além de ser uma reserva energética, atua como isolante 

térmico sob a pele e funciona como uma almofada contra choques mecânicos 

em alguns órgãos, como nos rins. Apresentam-se como células cujo interior 

possui uma gotícula lipídica grande e única, denominadas de células adiposas 

unioculares. 

- Tecido adiposo pardo encontrado nos mamíferos recém-nascidos 

e em alguns animais hibernantes, onde desempenha parte importante da 

regulação da temperatura corporal. Apresenta-se como células cujo interior está 

constituído por gotículas lipídicas pequenas e múltiplas, denominadas de células 

adiposas multioculares (GARTNER & HIATT, 1999; YOUNG & HEATH, 2001). 

O envolvimento do tecido adiposo excede os limites da H.L.D.G., 

pois é o primeiro local de amazenamento do colesterol no organismo sob a 

forma não esterificada, e possui papel importante no metabolismo do colesterol. 

Na mulher, estas divisórias são verticais e perpendiculares nos 

planos aponeuróticos, enquanto que nos homens, estão dispostas de maneira 

oblíqua, explicando o aspecto de "pele casca de laranja", cuja consistência 

elevada e aspecto áspero seja mais perceptível e caracteristicamente feminino 

(MAGALHÃES, 2000). 
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Na composição do tecido conjuntivo encontramos fibras de 

colágeno e de reticulina, e as células do retículo endotelial. A vascularização é 

formada por uma artéria, duas veias por cada lóbulo, e numerosos capilares que 

percorrem os lóbulos e que circundam cada adipócito. A esta vascularização 

importante temos também uma rede linfática rica e inervação constituída de 

fibras simpáticas e de nervos que atravessam a hipoderme antes de chegar na 

derme subjacente (GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 

1999; YOUNG & HEATT, 2001). 

A proporção de lipídeos representa em torno de 15% do peso 

corporal do homem e 20% da mulher, e assegurando ao organismo certa 

autonomia em caso de carência alimentar, portanto o tecido adiposo constitui 

uma reserva energética importante para o corpo e é armazenada sob a forma de 

triglicerídeos intracelulares(CIPOKRIN & PASCHOAL, 1992; EXSYMOL, s/d; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). 

Os adipócitos adultos são células grandes vacuolizadas, com 

diâmetro de 50 a 150 mm com uma única e volumosa inclusão lipídica que 

"empurra" o citoplasma e o núcleo à periferia da célula. Estes estão inteiramente 

preenchidos com triglicerídeos e são reagrupados em lóbulos delimitados com 

tecido conjuntivo-vasculares, como mostra a Figura 2 p. 16. (AZULAY, 1985; 

EXSYMOL, s/d; GARTNER & HIATT, 1999; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999; 

PAULlNO et aI., 2002). Assim, o adipócito, através da enzima lipoproteína 

lipase, hidrolisa as lipoproteínas para liberar os ácidos graxos que penetram 

dentro das células, processo denominado lipólise. A atividade desta enzima é 

elevada durante o período após alimentação por estimulação pela insulina, e 

diminuída durante o período de jejum prolongado ou durante o um exercício 

muscular (EXSYMOL, s/d; MARZZOCO & TORRES, 1999; ZANINI & OGA, 

1994, MORVAN & MIGUEL, 2002). 
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Figura 2 - Representação das células adipócitas (EXSYMOL, s/d). 

A lipólise coexiste com a lipogênese, processo metabólico de 

produção dos lípideos, sendo uma das duas vias a de maior incidência, 

dependendo do estado nutricional e das estimulações hormonais. Apesar do 

efeito modulador dos ácidos graxos, a lipólise é predominantemente regulada 

pela taxa do AMPc, pela atividade da adenilciclase ou da fosfodiesterase. 

Vários são os fatores de regulação do tecido adiposo como 

catecolaminas, hormônios tiroidianos (TSH, T3, T4), glicocorticóides, glucagon, 

hormônio de crescimento (GC) e insulina (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992; 

EXSYMOL, s/d). 

As pesquisas sobre o adipócito podem identificar vários tipos de 

receptores denominados como ativadores adrenérgicos 131 e 132, inibidores 

adrenérgicos a2, purinérgicos (receptores A1 para a adenosina) , 

prostaglandinérgicos (PGE1 e PGE2) e peptídérgicos (Y e YY) , que permitem 

ativar ou inibir a lipólise, destacando-se a existência de mais receptores 

inibidores do que ativadores deste processo (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992; 

EXSYMOL, s/d) . 

A lipólise está constantemente em equilíbrio com a lipogênese, 

sendo que a primeira predomina à noite, período onde o balanço energético é 

negativo, enquanto que a segunda predomina durante o dia, caracterizando um 

balanço energético positivo (CIPOKRIN & PASCHOAL, 1992; EXSYMOL, s/d; 

JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1999). 
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3.2.4. Vascularização da Pele 

A pele possui uma rede sanguínea particularmente importante em 

nível de hipoderme e derme, e nenhuma vascularização em nível epidérmico. 

São as artérias e veias que asseguram essa vascularização, formando um 

complexo sistema caracterizado em três níveis: arterial, venoso e anastomoses, 

paralelos à superfície cutânea conectados entre si (MERCIER-FRESNEL & 

HERNANDEZ, 1999; TAKEDA et ai, 2003). 

A velocidade que o sangue flui da aorta é de 200 mm/seg e atinge 

os capilares finos que irrigam a pele a uma velocidade de 0,5 mm/seg. A rede 

microvascular da pele está diretamente conectada com o sistema circulatório e 

sua distribuição é distinta conforme a região do corpo (TAKEDA et ai, 2003). 

o sistema arterial é caracterizado por vasos hipodérmicos de 

grande calibre, que vêm dos tecidos mais profundos e sobem para a superfície 

da pele, diminuindo de calibre à medida que ascendem, expandindo-se em 

várias redes paralelas à superfície e formam os seguintes plexos: subdérmico 

situado na junção dermo-hipodérmica e asseguram a nutrição dos pêlos e 

glândulas; subpapilar ou supradérmico, localizado no nível da derme superficial 

e os capilares papilares, que são o prolongamento de vasos do plexo subpapilar 

e retornam para a papila dérmica em uma asa capilar. Os plexos são unidos 

entre si por ramos verticais ascendentes, denominadas como artérias "em 

candelabro" (MERCIER-FRESNEL & HERNANDEZ, 1999; BERARDESCA & 

MAIBACH, 1995). 

O sistema venoso é paralelo ao sistema arterial e constituído pelos 

capilares papilares e plexos subpapilares e subdérmicos. Estes plexos são 

unidos entre si por vasos verticais ascendentes. As vias linfáticas lhe são 

sobrepostas e permitem a drenagem da linfa (MERCIER - FRESNEL & 

HERNANDEZ, 1999). 

Um terceiro sistema compõe a vascularização cutânea, 

denominado anastomoses arteriovenosas dérmicas (AVA) , um sistema de 

comunicação fisiológico entre dois vasos e que na pele, distinguem-se em 

anastomoses pré-capilares situadas entre a arteríola pré-capilar e a vênula pós

capilar e os glomos neuromioarteriais de Masson (ou canais de Sucquet-Hoyer) . 
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As fibras nervosas e as musculares lisas contráteis envolvem a anastomose, 

enquanto que os glomos asseguram a passagem direta entre uma artéria e uma 

veia dérmica de pequeno calibre. Os glomos situam-se, principalmente, nas 

extremidades como unhas, dedos, nariz e orelhas (MERCIER - FRESNEL & 

HERNANOEZ, 1999; BERAROESCA & MAIBACH, 1995; TAKEOA et ai , 2003). 

A microcirculação cutânea apresenta um débito sanguíneo sempre 

variável e as flutuações ocorrem pela influência de dois sistemas de regulação: a 

vasoconstrição, no qual a estimulação das fibras do sistema nervoso 

ortossimpático diminui o diâmetro dos vasos e a vasodilatação que aumenta o 

diâmetro dos vasos, independente do sistema nervoso como, por exemplo, nas 

reações inflamatórias de origem cérebro-espinhal (MERCIER - FRESNEL & 

HERNANOEZ, 1999). 

Dentre as principais funções da vascularização cutânea destacam

se a termorregulação do corpo e o equilíbrio da pressão arterial, devido à 

vasomotricidade dos vasos dérmicos, que permitem regular o débito sanguíneo; 

a nutrição do tecido cutâneo que ocorre pela permeabilidade da membrana 

basal da junção dermo-epidérmica, especialmente dos anexos, como folículo 

pilossebáceo, glândulas sudoríparas da hipoderme, da derme e da epiderme; a 

drenagem dos resíduos pelo sistema venoso e linfático; e a função defesa contra 

diferentes tipos de agressões externas como temperatura, poluição, atrito, 

aplicação de produtos tópicos, entre outros (MERCIER - FRESNEL & 

HERNANOEZ, 1999; BERAROESCA & MAIBACH, 1995). 

3.3. Hidrolipodistrofia Ginóide 

3.3.1. Conceito e Nomenclatura 

A Hidrolipodistrofia Ginóide (H.L.O.G.), popularmente conhecida 

como "celulite", configura-se por uma alteração do relevo cutâneo, que ocorre 

em 80 a 90 % da população feminina, nas regiões da cintura pélvica, membros 

inferiores e abdómen, caracterizada por um aspecto da pele "acolchoado" e 

"casca de laranja". Alguns autores consideram-na um atributo próprio do sexo e 

não um estado patológico (GERSMAN, 1996; BERTIN et aI., 2001; DI SALVO, 

1995; KUREBAYASHI, 2003). 
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o termo H.L.D.G. tem dois significados: um para o público leigo, 

que corresponde a uma alteração estética e outro, para a comunidade médica, 

definido como infecção bacteriana do tecido celular subcutâneo. Este termo foi 

utilizado pela primeira vez na década de 20 (*PAVIOT, 1926; *LAGEZE, 1929) 

na tentativa de nomear a alteração estética, com a descrição do seu quadro 

clínico e histopatológico. Desde essa época, houve controvérsia, entre a 

comunidade científica, pois não foi observada na histopatologia a presença de 

infiltrado inflamatório na hipoderme. 

Uma série de termos têm sido sugeridos desde então, visando 

adequar o nome às alterações morfológicas encontradas, como lipodistrofia 

ginóide - L.D.G. (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992), lipoesclerose nodular 

(CURRI, 1994), paniculopatia edemato-fibroesclerótica (BINAZZI, 1997), 

paniculose (BINAZZI, 1983), dentre outros. A pluralidade de nomes contribui 

para a dificuldade do estudo desta entidade nosológica. Muitos autores, 

baseados neste aspecto, optam pela manutenção do termo original "L.D.G.", 

embora incorreto. BINAZZI, 1983, criou o termo "paniculopatia edemato

fibroesclerótica (P.E.F.)", com o objetivo de traduzir as alterações 

histomorfológicas encontradas. Posteriormente, o próprio BINAZZI, 1997, propôs 

o termo "paniculose", por ser originário de uma única palavra, assim como 

"L.D.G.", por referir-se ao tecido acometido pelo processo mórbido e a sua 

natureza, ou seja: uma alteração no tecido subcutâneo, sem presença de 

infiltrado inflamatório. Curri (1994) detectou a formação de micronódulos e 

macronódulos no tecido subcutâneo por um processo de esclerose. Baseado 

nestas informações sugeriu o termo "Lipoesclerose Nodular". 

A denominação mais correta para a L.D.G. é Hidrolipodistrofia 

Ginóide (H.L.D.G.), por ser um termo científico que etimologicamente significa: 

hidro, de água; lipo, relativo à gordura; distrofia, desordem nas trocas 

metabólicas do tecido; e o termo ginóide significa forma de mulher. Portanto, a 

Hidrolipodistrofia Ginóide é uma alteração genuína e loco-regional do panículo 

adiposo subcutâneo determinante do formato corporal característico da mulher, 

com perda do equilíbrio histofisiológico local (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992). 

Apesar de ser reconhecida como quadro nosológico independente, 

muitos profissionais, confundem a H.L.D.G. com a obesidade. Entretanto, isto 
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não deve ocorrer, porque na obesidade ocorre apenas uma hipertrofia e 

hiperplasia adipocitária (BRAY, 1989), enquanto na H.L.D.G. ocorrem inúmeras 

alterações estruturais na derme, na microcirculação e nos adipócitos. Estes, por 

sua vez, sofrem modificações, não apenas morfológica, como também, 

histoquímica, bioquímica e ultra-estrutural (BINAZZI, 1983; CURRI, 1976, 1983). 

Existem muitas diferenças entre H.L.D.G. e adiposidade comum. Na H.L.D.G., a 

pele encontra-se áspera, com consistência aumentada, aparência de "casca de 

laranja" e existe dor. A H.L.D.G. também pode se instalar em mulheres magras, 

sendo observado número maior de mulheres com H.L.D.G. em relação ao de 

obesas (BARATA, 1995; EXSYMOL, s/d, SANCHEZ, 1994). 

3.3.2. Aspectos Etiopatogênicos e Histopatológicos 

A H.L.D.G. produz mudanças estruturais na imagem física, 

acarretando não apenas transtornos orgânicos graves, como também alterações 

da auto-estima, por mudanças exteriores que se manifestam como doença 

futura (CURRI, 1993; GERSMAN et aI., 1996). 

o quadro de H.L.D.G. foi pela primeira vez definido como uma 

distrofia celular complexa não inflamatória do tecido mesenquimatoso, 

acompanhada por um problema do metabolismo da água, causando saturação 

do tecido conjuntivo pelos líquidos intersticiais. A distrofia seria reacional a 

estímulos traumáticos, tóxicos, infecciosos ou glandulares (PAVIOT & LAGESE, 

1992). 

A presença da H.L.D.G. modifica a estrutura histológica da pele, 

altera o tecido conjuntivo e, conseqüentemente, ocorre excessiva polimerização 

dos mucopolissacarídeos, o que resulta no aumento da retenção de água, sódio 

e potássio, conduzindo à elevação da pressão intersticial e gerando compressão 

de veias e vasos linfáticos (CURRI, 1993; GERSMAN et aI., 1996; 

KUREBAYASHI, 2003; SÁNCHEZ, 1994; TONG et aI., 1997). 

o tecido apresenta degeneração das fibras elásticas, proliferação 

de fibras colagênicas, hipertrofia dos adipócitos e edema. (GERSMAN et 

aI.1996., RECIO et aI., 1993; VIDAKOVIC et ai, 2000). 
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Inicialmente, o estudo histológico distinguiu três fases evolutivas 

no processo: a primeira envolvia edema difuso intersticial , a segunda exsudação 

fibrinosa e "colagenização" e a terceira esclerose e atrofia cicatricial. A presença 

de um exsudato de origem vascular e vasodilatação, sugerem que as alterações 

eram decorrentes de edemas de repetição, de provável etiologia alérgica 

(PAVIOT & LAGESE, 1992). Várias hipóteses foram elaboradas para explicar a 

base fisiopatológica da H.L.G.D., como: hiperpolimerização anormal da 

substância fundamental, alterações primárias no tecido adiposo (BRAUN 

FALCO, 1972; CAMBAR, 1976; RIBUFFO, 1983) e alterações microcirculatórias 

(MERLEN, 1984; BINAZZI , 1977, 1983; CURRI, 1983, 1984, 1991 ; SEGERS et 

ai , 1984). 

A análise dos aspectos clínicos e morfológicos evolutivos do 

quadro sugere a associação da H.L.D.G. com insuficiência venosa crônica, pela 

presença de telangectasias, micro-hemorragias e sintomas gerais de 

parestesias, peso, câimbras nos membros inferiores e dores quando da 

palpação local (BINAZZI , 1977). Acrescenta-se ainda a diminuição da 

temperatura da superfície da pele nos locais afetados, detectada por meio de 

exames termográfico (placas) e infravermelho (termômetros) . 

A provável causa das alterações microcirculatórias seria a 

insuficiência dos esfíncteres pré-capilares, cuja função reguladora do fluxo 

sanguíneo é modificada nas áreas afetadas pela patologia (MERLEN & CURRI , 

1984). Estudos, utilizando laser-doppler-fluxometria, indicaram que a média de 

fluxo sanguíneo nas regiões afetadas pela H.L.D.G. é 35% menor que nas 

regiões não afetadas (SMITH, 1995). 

Em estágio avançado da H.L.D.G., a pele apresenta 

espontaneamente o aspecto de "pele de laranja" por tumefação dos planos 

superficiais e dilatação dos poros foliculares, ou acolchoado, sucessão de 

pequenas protuberâncias e depressões diminutas em decorrência das trações 

da epiderme que ocorrem nos tecidos profundos, aspecto acetinado por 

diminuição da camada epidérmica, estrias por ruptura das fibras elásticas da 

derme, equimoses por fragilidade capilar e microvarizes por tentativa de 

vascularização superficial (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992). 
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A natureza exata da H.L.D.G. é ainda desconhecida, mas vários 

pesquisadores têm buscado sua etiologia (BUSCAGLlA, 1996). Apesar das 

definições sobre processos que iniciam a H.L.D.G., segundo CURRI (1991), a 

fisiopatologia da H.L.D.G. pode ser dividida em quatro estágios evolutivos: 

- A alteração do esfíncter arteriolar pré-capilar conduz à 

modificação da permeabilidade cápilo-venular e ectasia capilar, com 

transudação e edema pericapilar e interadipocitário; 

- O edema dificulta as trocas metabólicas e desencadeia uma 

resposta conjuntiva, com conseqüente hiperplasia e hipertrofia do invólucro 

reticular, resultando na formação de uma trama irregular de fibrilas argentafins 

(com afinadade à prata) pericapilares e periadipocitárias. Alguns adipócitos, que 

apresentam, anisopoiquilocitose, sofrem laceração, e formam-se vacúolos 

pluricelulares, rodeados por tramas reticulares de espessura irregular; 

- As fibrilas se agregam em fibras colágenas e se distribuem em 

arranjos capsulares em torno de grupos de adipócitos, formando os 

micronódulos; 

- Ocorre esclerose das traves conjuntivas e formação de 

macronódulos, pela confluência de muitos micronódulos. 

Na histopatologia distinguem-se três fases evolutivas: 

A primeira, caracterizada por alteração adipocitária 

(anisopoiquilocitose) associada à estase linfática e proliferação de fibrócitos. 

- A segunda, com fibroplasia, colagênese e neoformação capilar, 

micro-hemorragias focais e hiperqueratose folicular, além de focos de edema 

discreto na derme. Corresponderia ao aspecto denominado "casca de laranja". 

- Na terceira, ocorreria acentuação das alterações precedentes e 

esclerose do tecido conjuntivo da hipoderme e parte profunda da derme 

(aspecto acolchoado) e clinicamente se manifestariam com nódudos palpáveis. 

A presença de granulação, observada pela palpação profunda da área afetada, 

corresponderia aos nódulos no tecido subcutâneo encontrados no exame 

histopatológico (BINAZZI, 1977). 
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Em 1992, Ciporkin & Paschoal, reformularam o conceito das 

"unidades operacionais" de Merlen (1958), através do qual fatores 

predisponentes (genéticos), desencadeantes (hiperestrogenismo) e 

coadjuvantes (sedentarismo, hábitos alimentares, fatores hormonais, entre 

outros) atuam sobre quatro unidades funcionais do tecido conjuntivo-adiposo: 

1.unidade matricial - intersticial; 2.unidade microcirculatória; 3.unidade neuro 

vegetativa; 4. unidade energético - adiposa. 

a) Unidade matricial - intersticial: constituída por células 

(especialmente fibroblastos, responsáveis pela síntese das macromoléculas da 

matriz extracelular) e pela matriz extracelular, formada por uma porção fibrosa 

(fibras colágenas, elásticas e reticulares) e a substância fundamental 

(proteoglicanas, glicoproteínas e ácido hialurônico). Enquanto a primeira é 

responsável pela resistência e sustentação, a segunda permite a difusão dos 

nutrientes, metabólicos e hormônios entre o sistema circulatório e as células 

teciduais. As glicosaminoglicanas têm propriedades hidrofílicas e são as 

principais responsáveis pela pressão osmótica intersticial. As proteoglicanas 

atuam na produção do colágeno pelos fibroblastos, assim como no seu arranjo 

tridimensional (RUGGERI & BENAZZO, 1984) e mudanças no estado e na 

composição química da matriz influenciam profundamente nas células e o tecido 

como um todo. Além disso, as proteoglicanas são capazes de elevar o depósito 

de colágeno e reconstituir a matriz extracelular (BARTOLD, 1981). 

A proliferação dos fibroblastos é regulada pelos nucleotídeos 

cíclicos, assim como sua atividade. Os hormônios atuam por meio de receptores 

e ativam ou inibem a adenilciclase, responsável pela produção de 

AMPc. Vários fatores podem causar modificações nas proteoglicanas da matriz: 

variações topográficas (vinculadas à espécie, caracteres individuais e regionais); 

idade (maior quantidade na fase embrionária e menor na senil) ; estrógeno 

(aumento da produção de ácido hialurônico e condroitinsulfúrico); gestação 

(aumento da produção do ácido hialurônico e glicosaminoglicanas); 

hipotireoidismo (aumento da produção do ácido hialurônico e 

condroitinsulfúrico); diabetes (redução da produção das glicosaminoglicanas e 

aumento da heparina); corticoesteróides (a hidrocortisona inibe a produção de 

ácido hialurônico, condroitinsulfúrico e heparina; a prednisona diminui a 
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produção sulfato de condroitina e aumenta a do ácido hialurônico) e radicais 

livres (superóxido despolimeriza o ácido hialurônico). 

Assim, por alteração do fibroblasto, causada principalmente pelo 

estrógeno, as glicosaminoglicanas da derme e do tecido conjuntivo perivascular 

sofrem alterações estruturais com hiperpolimerização, elevando seu poder 

hidrofílico e pressão osmótica intersticial. Ocorre retenção de água (edema) e 

aumento da viscosidade, dificultando os intercâmbios celulares e comprimindo 

os vasos, o que causa hipóxia tecidual (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992; 

RANGEL, 1998). 

A hipóxia induz a alteração do metabolismo aeróbico da glicose, 

resultando em aumento na produção do ácido lático, que é um ativado r da 

prolina-hidroxilase, enzima que estabiliza a conversão da prolina peptídica em 

hidroxiprolina no pró-colágeno, com conseqüente aumento da produção de 

colágeno. Na presença de inflamação tecidual, as citoquinas estimulam o 

metabolismo dos fibroblastos, conduzindo ao aumento na velocidade da síntese 

de colágeno e formação de proteínas incompletas e alteradas, incapazes de 

conservar as funções fisiológicas de manutenção estrutural do tecido conjuntivo 

e regulação da retro-alimentação da sua própria síntese (AMSTALDEN, 1992). 

Resumidamente, quando a permeabilidade das paredes dos 

capilares é elevada, volume maior de substâncias necessita ser drenado, 

sobrecarregando os vasos linfáticos que não conseguem realizar todo o 

trabalho. Desta maneira, parte desse material invade os tecidos adiposo e 

conjuntivo da derme, provocando proliferação de fibroblastos , das fibras de 

glicosaminoglicanos, de colágeno e de elastina, que começam a envolver os 

adipócitos e aprisioná-los em nódulos, formando-se a H.L.D.G. (DRAELOS, 

1996). 

b) Microcirculatória: composta por cinco elementos: 

arteríola, vênula, capilar, linfático e tecido intersticial. Normalmente, existe um 

equilíbrio entre a filtragem capilar arterial e a absorção capilar venosa. A 

alteração pode ocorrer por aumento da pressão capilar, diminuição da pressão 

osmótica do plasma, aumento da pressão do líquido intersticial ou diminuição do 

fluxo que leva propicia aparecimento de edema intercelular. 
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Os fatores que exercem influência na microcirculação podem ser 

endógenos ou exógenos. No primeiro caso, temos o sistema nervoso central 

(centros vasomotores, hipotálamo, sistema renina-angiotensina-aldosterona , 

inervação aferente - dor e temperatura); sistema nervoso simpático adrenérgico, 

por meio dos receptores: alfa (vasoconstrição) e beta (vasodilatação) ; fatores 

humorais (catecolaminas, acetilcolina, prostaglandinas, dopamina, histamina, 

serotonina, aminoácidos, polipeptídeo-caso-ativo-intestinal) e químicos (cálcio , 

magnésio, oxigênio, valor de pH e dióxido de carbono). Os fatores exógenos 

compreendem os físicos (temperatura, compressão e traumas) e as substâncias 

químicas-farmacológicas (adrenérgicas), inibidoras de fosfodiesterase , 

venoativas, linfocinéticas e agentes atuantes sobre a permeabilidade da 

membrana. 

Como relatado anteriormente, Merlen (1980) descreveu uma 

alteração do esfíncter arteriolar pré-capilar nas áreas acometidas, causando 

aumento da pressão capilar que, somada à elevação da pressão intersticial 

(provocada pela hiperpolimerização das glicosaminoglicanas) e à diminuição do 

fluxo sanguíneo (causada pela compressão vascular) conduzem ao aumento da 

permeabilidade capilar e venular, e conseqüentemente à estase e ao edema na 

derme e septos interadipocitários e interlobulares. Ocorre também, diminuição 

do tônus venoso e aumento da fragilidade capilar, por alterações do tecido 

conjuntivo perivascular, favorecendo a rotura e o surgimento de micro

hemorragias (BINAZZI , 1983; CURRI, 1991 ; MARTIN, 1994). 

c) Neuro vegetativa: constituída pela inervação simpática 

do tecido dermo-hipodérmico que age nos receptores alfa e beta, provocando 

uma resposta mediada pelo sistema adenilciclase de modificação da relação 

AMPc/GMPc, que atuam em nível de fibroblastos (proliferação celular e 

"turnover" do colágeno e glicosaminoglicanas), microcirculação (vasoconstrição 

e vasodilatação arteriolar) e adipócitos (Iipólise e lipogênese). 

Os efeitos adrenérgicos das catecolaminas são potencializados 

pelo TSH, T3, T4, ACTH, algumas prostaglandinas, glucagon, prolactina e 

secretina. 

d) Energético-adiposa: o tecido adiposo não é um tecido 

estático e apenas de reserva como muitos possam pensar, mas dinâmico, onde 
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diversos mecanismos metabólicos ocorrem, sendo os mais importantes a lipólise 

e a lipogênese. A enzima lipolítica mais importante é a triglicerídeo-lipase, 

ativada na presença do AMPc intracelular (DRAELOS, 1996). 

As ações das xantinas promovem inativação da enzima 

fosfodiesterase , impedindo a degradação de AMPc em AMP. O AMPc é um 

importante mensageiro intracelular, iniciando uma cascata de reações 

intracelulares que promoverão as ações observadas nos tecidos, sendo uma 

delas a lipólise (TOUITOU et ai, 1994; MARZZOCO & TORRES, 1999). 

A maneira como a célula recebe informações para inibir ou 

estimular a lipólise é baseada na atividade dos receptores membranários a. e p 

adrenérgicos. Os p adrenérgicos estimulam uma enzima localizada na 

membrana do adipócito, denominada adenilciclase, responsável pela 

transformação de ATP em AMPc. Uma outra enzima envolvida no metabolismo 

de degradação dos lipídios é a fosfodiesterase que, mediada pela ação das 

xantinas, promove a degradação do AMPc, e consequentemente, inibe a lipólise 

(MARZZOCO & TORRES, 1999; TOUITOU et ai, 1994b). 

Diversos fatores influenciam a lipólise ou lipogênese contribuindo 

para a diminuição ou aumento da espessura do panículo adiposo. A insulina 

estimula a lipogênese e sua afinidade é aumentada pelo estrógeno e prolactina 

e diminuída pela progesterona, hormônio luteotrófico (LH), testosterona e 

glicocorticóides. A dieta rica em hidratos de carbono e hipercalórica estimulam a 

lipogênese por aumentar a ação da enzima lipoproteína-lipase (LPL), assim 

como a progesterona. O exercício físico diminui a concentração plasmática de 

insulina. As catecolaminas estimulam a lipólise, pela ativação da adenilciclase. 

Metilxantinas, papaverina e tiratricol também aumentam a lipólise pela inibição 

da fosfodiesterase . 

Considerando as informações mencionadas, podemos concluir 

que, para estimular a lipólise, alguns caminhos podem ser empregados pelos 

agentes lipolíticos: 

- Estímulo de receptores adrenérgicos p, que ativam a ação da 

adenilciclase, aumentando os níveis de AMPc intracelular. 
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- Inibição dos receptores adrenérgicos a, evitando a inibição da 

adenilciclase. 

- Inibição da fosfodiesterase, evitando a degradação do AMPc 

intracelular. 

- Retirada dos ácidos graxos do ambiente onde ocorre a lipólise, 

com objetivo de modificar o equilíbrio entre lipólise e lipogênese, no sentido de 

produção de ácidos graxos, ou seja, da degradação de gordura (ROSENBAUM, 

1998). 

3.3.3 Causas da Hidrolipodistrofia Ginóide 

Podemos classificar as principais causas em: fatores 

desencadeantes, predisponentes e agravantes. 

Os fatores desencadeantes compreendem as alterações de 

natureza hormonal que ocorrem na adolescência. O estrógeno é o principal 

hormônio envolvido, considerado indicador do processo e responsável principal 

pelo seu agravamento e perpetuação. A H.L.D.G está presente em 

aproximadamente 95 % das mulheres, com o surgimento da patologia após a 

puberdade, agravamento com a gestação, lactação, período do ciclo menstrual 

e estrogênioterapia e sendo ainda influenciada por outros hormônios que 

interagem na H.L.D.G., como insulina e hormônios tiroidianos (CIPORKIN & 

PASCHOAL, 1992). 

No adipócito, o estrógeno aumenta a resposta dos receptores alfa 

antilipólicos e estimula a lipoproteína lípase (LPL), principal enzima responsável 

pela lipogênese. O aumento da lipogênese causa hipertrofia adipocitária e 

anisopoiquilocitose, adicionando-se à fibroesclerose, resulta na formação de 

micro e macronódulos. Estudos experimentais indicaram que o estrógeno pode 

modular o número de receptores adrenérgicos no tecido adiposo (MOTULSKY & 

INSEL, 1982). 

Na microcirculação, o estrógeno provoca diminuição do tônus 

venoso e vasodilatação com aumento de permeabilidade capilar, acentuando o 

edema (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992). 
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Outros hormônios também participam na fisiopatologia da H.L.D.G. , 

como a insulina que estimula a lipogênese e inibe a lipólise, por ativação da 

enzima lipase lipoprotéica e aumento do aporte glicídico, e as catecolaminas 

(adrenalina e noradrenalina) que podem estimular ou inibir a lipólise, 

dependendo do receptor ativado (beta ou alfa) , sendo em concentrações 

reduzidas os receptores beta mais sensíveis que os alfa, e em concentrações 

elevadas ocorre o inverso. 

Os hormônios tiróideanos acentuam a lipólise do tecido adiposo por 

estimular a síntese de adenilciclase, diminuir a atividade da fosfodiesterase e 

dos receptores alfa-antilipolíticos, além de participar na formação da enzima 

hialuronidase, responsável pela despolimerização dos glicosaminoglicanas 

(PINTO et ai , 1995). 

Para que a H.L.D.G. se desenvolva é necessário que exista 

predisposição genética e constitucional, ou seja, a presença de múltiplos fatores 

hereditários, como: sexo (a H.L.D.G acomete, na sua forma clássica, quase que 

exclusivamente as mulheres), raça (as mulheres brancas têm maior tendência à 

H.L.D.G. que as asiáticas ou negras), biótipo constitucional (as mulheres latinas 

apresentam a H.L.D.G. na região do quadril, enquanto que as anglo-saxônicas 

ou nórdicas, na região abdominal), distribuição do tecido adiposo, número, 

disposição e sensibilidade dos receptores das células afetadas aos hormônios, 

predisposição para desenvolver angiopatias periféricas (ou suscetibilidade a 

insuficiência circulatória) (CIPORKIN & PASCHOAL,1982). 

Como fatores agravantes temos: 

- Hábitos alimentares - A dieta desequilibrada, do ponto de 

vista quantitativo (causando hiperinsulinemia) ou qualitativo (excesso de 

carboidratos e lípideos), causa aumento na lipogênese. A ingestão excessiva de 

sal propicia maior retenção de líquidos e a dieta carente em fibras favorece a 

constipação, propiciando resistência maior ao retorno venoso dos membros 

inferiores, favorecendo a estase e o aumento da permeabilidade capilar. 

- Sedentarismo - Contribui para o agravamento da H.L.D.G. 

envolvendo os seguintes mecanismos (CIPORKIN & PASCHOAL, 1982): 

diminuição da massa muscular, com aumento da massa gordurosa; aumento da 
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flacidez músculo; e diminuição do mecanismo de bombeamento muscular dos 

membros inferiores, dificultando o retorno venoso e aumentando a estase. 

- Fatores emocionais - Distúrbios emocionais causam 

aumento de catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), que, em concentrações 

elevadas, estimulam a lipogênese. Alguns autores classificam a H.L.D.G. como 

alteração psicossomática, sugerindo que as modificações nos centros 

hipotalâmicos (circulatório , hormonal) causam alterações metabólicas, podendo 

ser afetados por frustrações , ansiedade, depressão e estresse (PINTO et ai , 

1995) 

- Hábitos de vida - Uso de roupas apertadas podem 

difiultar o retorno venoso, assim como saltos muito altos provocam disfunções 

dos músculos da panturrilha, prejudicando o bombeamento muscular. Períodos 

longos em uma só posição (sentada ou em pé) também favorecem a estase e 

agravam o quadro. O tabagismo provoca alteração na microcirculação e diminui 

a oxigenação dos tecidos , além de aumentar a formação de radica is livres. O 

álcool ocasiona aumento de lipogênese. 

- Doenças - As patologias decorrentes das alterações 

hormonais, circulatórias, metabólicas, ginecológicas, renais e 

gastroenterohepáticas e medicamentos como estrógenos, anti-histamínicos, 

anti-tiróidianos e betabloqueadores também contribuem para o agravamento do 

quadro de H.L.D.G. (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992). 

- Gravidez - O útero gravídico, além de promover aumento 

dos níveis hormonais (prolactina, insulina), também age como obstáculo 

mecânico ao retorno venoso, agravando a estase circulatória dos membros 

inferiores. 

3.3.4 Classificação e Aspectos Clínicos 

A Hidrolipodistrofia Ginóide pode ser classificada segundo o 

aspecto clínico e histopatológico em quatro graus ou estágios (CURRI, 1991): 

GRAU I - Assintomático, não se observam alterações clínicas. Na 

avaliação histopatológica observa-se: espessamento da camada aureolar, 
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aumento da permeabilidade capilar, anisopoiquilocitose adipocitária, micro

hemorragias diapedéticas, ectasia dos capilares e microaneurismas fusiformes 

nas vênulas pós-capilares. 

GRAU 11 - Apresenta as alterações clínicas: palidez, hipotermia e 

diminuição da elasticidade. Não ocorrem alterações do relevo da pele, em 

repouso, mas com a compressão da pele ou contração muscular, tornam-se 

visíveis. No exame histopatológico, observa-se hiperplasia e hipertrofia da 

trama de fibrilas argentoafins periadipocitárias e pericapilares, dilatação capilar, 

micro-hemorragias e espessamento da membrana basal dos capilares. 

GRAU 111 - Pele "acolchoada" ou com aspecto de "casca de 

laranja" à inspeção estática; sensação palpatória de finas granulações nos 

planos profundos; dor à palpação; diminuição da elasticidade; palidez e 

hipotermia. Na histopatologia temos: dissociação e rarefação do tecido adiposo 

por fibrilas colágenas neoformadas, com envolvimento encapsulante de 

pequenas zonas de adipócitos degenerados, formando micronódulos, esclerose 

e espessamento da camada íntima das pequenas artérias, dilatação das vênulas 

e pequenas veias , numerosos microaneurismas e hemorragias no tecido 

adiposo, neoformação de capilares, dissociação do limite dermo-hipodérmico 

com aumento do volume das papilas adiposas, freqüentemente dismórficas e 

esclerose do conectivo dérmico, com inclusão de adipócitos no conectivo dos 

estratos mais profundos da derme. 

GRAU IV - Características do grau 111 e presença de nódulos 

palpáveis, visíveis e dolorosos; aderência a planos profundos e grandes 

ondulações na superfície. Na histopatologia observam-se: desaparecimento da 

estrutura lobular do tecido adiposo, com nódulos encapsulados por tecido 

conjuntivo denso; lipoesclerose difusa, com importantes alterações da 

microcirculação, telangectasias; microvarizes e varizes e atrofia da epiderme. 

As modificações semiológicas descritas acompanhando o quadro 

de H.L.D.G. envolvem alterações do relevo cutâneo e da circulação 

(telangectasias), perda da elasticidade, dor à palpação profunda, estrias, e 

nódulos na palpação, além de alterações circulatórias, como telangectasias 

(CURRI,1991) . 
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No exame clínico, é importante a inspeção e a palpação. A 

inspeção deve ser feita com a paciente ereta e na posição supina. Além do 

aspecto em "casca de laranja" e ondulações, observa-se a coloração da pele e 

pesquisam-se modificações associadas, como telangectasias, equimoses, 

estrias, hiperqueratose folicular, flacidez, varizes e alterações ósteo

esqueléticas. A palpação deve ser realizada com as polpas digitais levemente 

arqueadas, exercendo-se uma leve pressão, em movimentos circulares, de cima 

para baixo, incluindo as faces laterais e mediais das coxas, com a paciente na 

posição ereta, por meio do pinçamento da pele entre o polegar e o indicador. 

Evidencia-se a modificação do relevo cutâneo (ondulações, depressões 

foveoladas) e avaliam-se a temperatura, elasticidade, dor ("pinch test" - dor ao 

beliscamento) e a presença de nódulos na palpação profunda. Este 

procedimento quando realizado com uma pressão mais acentuada, pode 

provocar o surgimento de uma fóvea (por edema da derme ou hipoderme) e, 

mais raramente, de equimoses (sinal de uma fragilidade capilar acentuada). A 

clássica "tétrade de Ricoux" inclui quatro sinais encontrados na palpação da 

H.L.D.G., que são: aumento da espessura do tecido celular subcutâneo, mais 

consistência, maior sensibilidade à dor e diminuição da sua mobilidade por 

aderência aos planos profundos (BINAZZI, 1983; GASBARRO et ai, 1992; 

CURRI, 1991; FERRADÃS, 1991). 

3.3.5 Tratamentos 

Considerando que a H.L.D.G. tem gênese multifatorial, os métodos 

de tratamento são múltiplos, incluindo-se: atenuação dos fatores agravantes, 

métodos físicos, mecânicos e farmacológicos. 

Independentemente da opção de tratamento, a atenuação dos 

fatores agravantes é fundamental e inclui: orientação alimentar e 

encaminhamento para atividade a física regular como ginástica periódica e 

moderada que ativa a circulação, favorecendo e tonificando a musculatura; não 

fumar; postura adequada ao sentar-se na posição ereta e o controle da 

ansiedade ao estresse (ACCURSIO, 1999; MAGALHÃES, 2000). 
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3.3.5.1 Métodos Físicos e Mecânicos 

Jato de ar térmico: utiliza o ar sob pressão como procedimento 

básico. São produzidas nos tecidos vibrações que chegam a 150 oscilações por 

segundo, ocasionando um típico movimento ondulatório. A alta velocidade do 

jato de ar térmico exerce um efeito calórico tissular elevado e profundo, 

acelerando os processos metabólicos (MAGALHÃES, 2000). 

Aeroidroterapia / hidromassagem: adiciona-se ar sob pressão a 

uma banheira de hidromassagem, o que proporciona uma massagem vibratória 

uniforme e relaxante (MAGALHÃES, 2000) . 

Vacuoterapia (endermólise): aproveitamento do vácuo induzido 

mecanicamente. A massagem é realizada pela alternância entre sucção e 

interrupção, particularmente eficazes na remoção de infiltrados subcutâneos, 

líquidos intersticiais e nódulos hipodérmicos, aumentando a irrigação sanguínea 

dos músculos e tecidos adjacentes, e resgatando a nutrição e o metabolismo 

adequado (MAGALHÃES, 2000). 

Radiação ultravioleta: obtida geralmente com o metal mercúrio, 

que possui propriedade de sensibilização por excitação utilizando descarga 

elétrica e variação térmica (elevação de temperatura), formando vapores 

metálicos ricos em raios ultravioletas (MAGALHÃES, 2000). Empregado no 

tratamento de H.L.D.G. de baixo volume, suas ondas penetram de 3 a 4 cm de 

profundidade na pele e agitam fortemente as partículas de água da região, que 

colidem com as células gordurosas provocando a sua eliminação (NATURALE, 

2004). 

Radiação Infravermelha: devido ao seu componente calórico, 

funciona como uma fototermoterapia. As aplicações terapêuticas clássicas 

resultam em analgesia, mobilização celular por hiperatividade, acne, edemas e 

H.L.D.G. (MAGALHÃES, 2000). 

Corrente galvânica / iontoforese: correntes ininterruptas, 

ondulatórias e unidirecionais. Seu efeito fundamental é a ação eletrolítica. 

Substâncias ionicamente dissociáveis podem ser introduzidas, sendo necessária 

a presença do íon H+. A principal via de penetração cutânea não ocorre pela 

epiderme, mas pelo folículo pilossebáceo. Empregando esse procedimento são 
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obtidos maiores níveis de penetração, com consequente aumento no 

aproveitamento das propriedades inerentes aos produtos (MAGALHÃES, 2000). 

Corrente farádica: caracterizada por sua assimetria, interrupção, 

baixa frequência, baixa voltagem (100 a 200 volts) e pequena intensidade. Com 

a aplicação da corrente farádica procura-se obter a mobilização do tecido 

subcutâneo. Promove efeito revulsivo na pele, com ação sobre a circulação 

sangüínea, e conseqüente redução de edemas e ativação da secreção glandular 

(MAGALHÃES, 2000). 

Mesoterapia: consiste em uma injeção de substâncias ativas na 

camada da pele denominada mesoderme, com 4 mm de profundidade. As 

substâncias ativas aplicadas localmente melhoram a circulação, a metabolização 

das gorduras e estimulam a síntese de colágeno (NATURALE, 2002; 

NETO,1993; HILEL, 1993; RECIO et aI. , 1993). As formulações utilizadas devem 

atuar simultaneamente na camada adiposa e na ativação da microcirculação que 

está comprometida (MAGALHÃES, 2000) . 

Drenagem linfática manual: o sistema linfático representa uma 

via acessória onde os líquidos podem fluir dos espaços intersticiais para o 

sangue, transportando para os capilares sanguíneos as partículas maiores que 

não podem ser removidas por absorção. A drenagem linfática manual favorece e 

auxilia os mecanismos fisiológicos de retorno vascular (MAGALHÃES, 2000; 

NATURELE, 2002). 

"Subcision": correção dos defeitos de depressão da pele 

empregando-se dois mecanismos: o primeiro consiste no ato cirúrgico de cortar 

o tecido fibrótico , que prende os tecidos do sistema músculo aponeurótico à 

derme e, o segundo, na formação de tecido conjuntivo novo que se inicia após a 

resolução do hematoma formado no primeiro ato, ao serem cortados alguns 

vasos (RITTES, 1996). 

Cirurgia plástica: nos casos de grandes deformidades recorre-se 

à lipectomia (ressecção de blocos de gordura) (MAGALHÃES, 2000) . 
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3.3.5.2 Produtos de Uso Tópico 

A Hidrolipodistrofia Ginóide por sua etiologia multifatorial é 

desencadeadora de alterações estéticas indesejáveis, levando à busca 

incansável de novas estratégias terapêuticas e tratamentos, na área 

dermatológica e, principalmente, pela indústria cosmética. O desenvolvimento de 

produtos cosméticos, atualmente, está em grande parte mais relacionado aos 

conceitos de prevenção e tratamento do que simplesmente ao embelezamento e 

higiene do corpo. Os formuladores procuram cada vez mais o desenvolvimento 

de produtos em atendimento às necessidades dos consumidores e 

conseqüentemente encontram-se no mercado grande número de produtos com 

atributos diferenciados para os cuidados da pele, destacando-se aqueles para 

tratamento da H.L.D.G. e gordura localizada, gerando inúmeras formulações de 

uso tópico, mas com poucas pesquisas científicas que comprovem a sua 

eficácia. A escassez e a baixa qualidade dos trabalhos desenvolvidos nesta área 

talvez se explique pela inexistência de metodologias padronizadas e 

reprodutíveis para a avaliação da melhora do quadro de H.L.D.G., assim como 

pela influência de outros fatores (hábito alimentar, exercício físico e perda de 

peso), que atuam como variáveis de interferência, prejudicando a validação 

destes métodos. 

A abordagem cosmética na redução da H.L.D.G. é muito atraente 

como opção de tratamento, pois não requer esforço do paciente e não envolve 

um método invasivo (TONG & GERICKE, 1997). 

Recentemente, tem sido adotada pelos formuladores a abordagem 

do problema da H.L.D.G., baseada em três mecanismos de ação: lipólise, 

drenagem e reestruturação cutânea. 

A Iipólise promove a atividade de degradação das gorduras 

empregando agentes que intensificam o metabolismo lipolítico, como os 

inibidores da fosfodiesterase, ativadores dos receptores ~-adrenérgicos dos 

adipócitos e inibidores dos a-adrenérgicos (BUSCAGLlA, 1996; CHARASSE, 

1993; DICKINSON & GORA-HARPER, 1998; DRAELOS, 1996; PAULlNO et ai, 

2002; ROSENBAUM, 1998; SAINIO, et ai, 2000). 
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Para a drenagem, é necessária uma estimulação da circulação 

localizada e, principalmente, o reforço das paredes dos vasos que se encontram 

enfraquecidos na região da H.L.D.G. (baixa pressão sanguínea ocasionada 

pelas obstruções à passagem de sangue na região da H.L.D.G.). Um fator 

importante para melhorar a drenagem é a massagem da região estimulando a 

movimentação das gorduras. Para isso, os produtos de atuação na H.L.D.G. 

devem ter as características que conferem a lubrificação adequada da região 

para realizar a operação. O fortalecimento das paredes dos vasos sanguíneos é 

realizado por produtos com elevado teor em flavonóides e antocianidinas (fator 

vitamínico P), enquanto que o incremento da circulação local pode ser realizado 

por ativadores da microcirculação periférica e pela massagem (DRAELOS, 

1996). 

A reestruturação cutânea é necessária, pois a ação da H.L.D.G. 

sobre a pele causa desestruturação da arquitetura celular quanto à organização, 

quantidade e características celulares. Para reverter este quadro, utiliza-se 

indução à citoestimulação, nutrição, oxigenação, ação contra os radicais livres e 

antiinflamatória e a hidratação. A importância da ação antiinflamatória está no 

fato de que, apesar da H.L.D.G. não se caracterizar como um processo 

inflamatório, o procedimento de drenagem e seu tratamento eliminam toxinas 

presentes, que desencadeiam processos inflamatórios irritantes, além das 

paredes dos vasos, envolvidos no processo estarem enfraquecidos pela 

obstrução à passagem de sangue na região da H.L.D.G. (CIPORKIN & 

PASCHOAL, 1992; EXSYMOL, s/d; MAGALHÃES, 2000) . 

Para a utilização de um tratamento tópico, devem ser consideradas 

não apenas a concentração e características farmacológicas dos princípios 

ativos, mas também o tipo de veículo escolhido, empregando adequadas 

formas cosméticas, o conhecimento do perfil farmacocinético da substância 

ativa, a interação desta com a base cosmética e com a pele, o modo de 

aplicação, além das variáveis biológicas e do meio ambiente (ADDICKS et ai, 

1989; GUY & HADGRAFT, 1989; RIVIERE, 1993). 

Como o estrato córneo é a principal barreira a ser vencida (WERTZ 

& DOWNING, 1989), podem-se utilizar, nas formulações para uso tópico, os 

denominados "promotores de permeação" ("skin enhancers"), substâncias que, 
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quando presentes na formulação, aumentam significativamente o fluxo de 

penetração e permeação das substâncias ativas (HADGRAFT, 1989; ZATZ, 

1993; MARTY & WEPIERRE, 1994). Estes incluem desde simples solventes 

(água, álcool etílico, álcool isopropílico, entre outros), tensoativos e até 

moléculas fosfolipídicas que, acopladas ao ativo, aumentam a sua 

lipossolubilidade (fitossomas) ou, ainda, vesículas lipídicas preenchidas pelas 

substâncias ativas (lipossomas) (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992; ZATZ, 1993; 

SEILLER et ai, 1994). 

3.4. Substâncias Ativas 

3.4.1. Introdução 

As substâncias ativas empregadas em um produto cosmético 

podem ser naturais, como os extratos vegetais, de síntese orgânica ou ainda de 

origem biotecnológica. 

Entre as principais substâncias ativas utilizadas no combate à 

Hidrolipodistrofia Ginóide, temos: vasoprotetoras, antiinflamatórias, 

estimuladoras da microcirculação periférica e lipolíticas. 

Os princípios ativos vasoprotetores diminuem a permeabilidade 

capilar, acelerando e melhorando tanto a circulação sanguínea como a linfática e 

reabsorvendo os edemas. Promovem a circulação venolinfática, reduzindo a 

esclerose dos fibroblastos e estimulando seletivamente o sistema retículo

endotelial (GERSMAN et aI., 1996). São exemplos de agentes vasoprotetores: 

- Extratos vegetais ricos em flavonóides como Ginkgo biloba, hera, 

castanha da índia, rusco e cavalinha. 

- Leucoantocianidinas: pertencem à classe dos flavonóides, 

conhecidos como poderosos anti-radicais livres e vasoprotetores. Têm sido 

extraídas da Vitis vinifera (uva). 

-Saponinas: são substâncias importantes no tratamento da 

H.L.D.G., sendo que algumas delas, como as saponinas triterpênicas parecem 
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possuir pronunciada ação vasoprotetora. Entre os extratos ricos em saponinas 

destacam-se: Centella asiatica, hera, rusco, cavalinha e chá verde. 

As substâncias ativas antiinflamatórias atuam por inibição da 

síntese de prostaglandinas agindo como vasodilatadoras em muitos tecidos e 

dos leucotrienos, mediadores da inflamação e da liberação de histamina, 

mediadora dos processos de sensiblização (MAGALHÃES, 2000). Como 

exemplos temos: 

-Extratos vegetais : alcaçuz, castanha da índia, Centella asiatica, 

Ginkgo biloba e camomila. 

Outras substâncias ativas antiinflamatórias: ácido glicirrízico e (X-

bisabolol. 

- Enzimas: a mucopolissacaridase possui um fator de difusão e 

uma ação despolimerizante, influenciando a difusibilidade de substâncias 

exógenas e também sobre o intercâmbio de nutrientes entre célula e sangue, 

reduzindo a quantidade de água retirada no espaço intracelular (MAGALHÃES, 

2000). 

As substâncias estimuladoras da microcirculação periférica atuam 

em nível de tecido conjuntivo, regulando a estruturação das formas fibrilares 

conectivas (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992). Como exemplos, temos: 

- Extratos vegetais estimulantes: extratos de arnica, urtiga, Centella 

asiatica, hera. 

- Ésteres nicotínicos: nicotinato de metila. 

As substâncias com ação lipolítica podem atuar inibindo a 

fosfodiesterese, ou reduzindo o tamanho do adipócito. Como exemplos, temos: 

- Bases xantínicas: alcalóides derivados da xantina, sendo os mais 

utilizados a cafeína, teofilina e teobromina (metilxantinas) . Estas espécies 

químicas estimulam os receptores ~-adrenérgicos dos adipócitos e 

principalmente inibem a fosfodiesterase, aumentando o AMPc intracelular. 
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- Silícios orgânicos: estimulam a lipólise sem elevar os níveis de 

AMPc intracelular, possivelmente com a energização do mecanismo de uso do 

AMPc e estimulando a adenilciclase membranária. Encontram-se no mercado 

silícios orgânicos associados a bases xantínicas (cafeína e teofilina) para o 

tratamento da H.L.D.G. 

- lodos orgânicos: o iodo é um ativo inibidor da fosfodiesterase. Em 

alguns casos é usado na forma de sal (iodeto de sódio ou potássio), sendo mais 

adequados os iodos orgânicos. 

- L-carnitina: empregada em suplementos alimentares como "fat 

burners" pois atua como um transportador de ácidos graxos, levando-os para 

dentro da mitocôndria e desobstruindo o processo de lipólise. Geralmente é 

associada com outros agentes lipolíticos (CHARASSE, 1993; CIPORKIN & 

PASCHOAL, 1992; EXSYMOL, s/d). 

3.4.2. Extratos Vegetais Utilizados no Tratamento da H.O.L.G. 

3.4.2.1. Considerações Gerais 

o estudo das plantas medicinais remonta desde a evolução do 

homem sobre a Terra, inicialmente observando os animais na hora de curar 

suas feridas ou enfermidades. Dessas observações originaram-se os primeiros 

ensaios da fitoterapia , permitindo discernir intuitivamente quais plantas 

possuíam efeitos medicinais ou não (BLOISE, 2002; SILVA, 2002). 

Historicamente, o estudo das ervas e suas possíveis utilizações 

sempre despertou o interesse do homem, fazendo com que esta curiosidade 

intuitiva evoluísse para o conhecimento cientificamente comprovado na 

utilização das mesmas (BLOISE, 2002; SILVA, 2002) . 

Após terem sido ignorados por muito tempo, os produtos 

denominados "naturais" ganharam novo interesse e um crescente número de 

pessoas, se voltaram para eles visando prevenção e alívio de patologias. A partir 

deste raciocínio, sua utilização em produtos cosméticos e de higiene tem 

aumentado nos últimos anos. Inicialmente, foram utilizadas aquelas plantas cujo 

uso era seguro pela tradição e posteriormente, surgiram estudos científicos 
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comprovando a eficácia destes extratos e buscando meios de garantir a 

qualidade e a identificação das substâncias responsáveis pela sua atividade, 

bem como os cuidados com o processo de extração e o modo de incorporação 

em formulações. Atualmente, o foco está na verificação das padronizações 

qualitativas e quantitativas das plantas de modo que a variabilidade existente 

entre os diferentes lotes seja minimizada e seja garantida sua segurança de uso 

e eficácia quando incorporada no produto, qualquer que seja sua área de 

aplicação (FREITAS, 1995; ALMEIDA, 1993). 

Se comparados com as preparações convencionais, os produtos à 

base de substâncias vegetais apresentam problemas iniciais por se tratarem de 

misturas complexas de substâncias, agravando-se pela variabilidade de acordo 

com o meio, lugar de cultivo, fatores genéticos, climáticos, procedência da 

planta, entre outros. Ressalta-se ainda que os princípios ativos muitas vezes são 

parcialmente conhecidos ou desconhecidos, o que dificulta o controle da 

qualidade a ser realizado quando comparado com um fármaco cuja identificação 

e pureza estão estabelecidos (ALMEIDA, 1993). 

o Quadro 1 relaciona os pnnclpais extratos de plantas 

empregados nos produtos destinados ao emagrecimento (DI SALVO,1996). 

39 



Quadro 1 - Extratos de ervas freqüentemente usados nos produtos para 

emagrecimento (DI SALVO, 1996). 

Nome científico Nome popular 

Alchemilla Alquemila 

Algae thallus Kun-Bun 

Alovsia triphvlla Verbena 

Basidiomvcetous funqi Coqumelo 

Camellia iaponica Chá verde iaponês - "qreen tea" 

Camellia sinensis Chá verde 

Carthami tinctoril Honq Há 

Cirsium Cardo 

Citrus limon Limão 

Cola acuminata Noz de cola 

Crataegus pinnafitida Shan Zha 

EQuisetum Cavalinha 

EQuisetum hiemalis UmZei 

Filipendula Rainha dos prados 

Foeniculum officinale Funcho 

Fucus vesiculosus Alqa ou castanha 

Glechoma lonqituba Jim Qian Cão 

Hedera helix Hera 

Hordeum Cevada 

"ex paraquariensis Erva mate 

Laminaria diqitata Espécie de escabiosa 

Mitchella repens Moranqo 

Origanum vulgare Manjerona 

O. aristata Chá da índia 

Pilocarpus iaborandi Jaborandi 

Paulinia cupana Guaraná 

Plantago asiatica Che Qian Zi 

Plectranthus barbatus Beqõnia 

Polvqoni multiflori He-She-Wu 

Ruscus aculeatus Gilbarbeira 

Sargassum pa/lidum Hai-Zao 

Terminalia sericea 

Trifolium subterraneum Bulbo doce 

Visnaqa Vera Vicnaqa 

Aesculus hippocastanum Castanha da índia 

Centella asiatica Centela 

Pfaffia paniculata Ginsenq 
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Diferentes grupamentos químicos presentes nas plantas se 

relacionam com a atividade que esta apresenta, podendo estar presentes vários 

destes em uma única espécie, o que dificulta muito sua correta identificação. Os 

produtos cosméticos específicos para a prevenção e melhora da H.LD.G. 

contêm diversos princípios ativos com funções definidas para cada atividade. 

Um dos principais pontos de ação destas substâncias ativas, além da melhora 

na circulação e drenagem linfática, envolve a redução da hipertrofia do tecido 

adiposo. Sob o ponto de vista da Cosmetologia, que emprega topicamente os 

produtos para a H.L.D.G., a incorporação de extratos vegetais se focaliza nas 

suas propriedades adstringentes, lipolítica e anticelulítica e sua eficácia se deve 

à presença de seus princípios ativos e do efeito sinérgico de seus constituintes, 

destacando-se as xantinas, flavonóides e saponinas (PAULlNO et ai, 2002). 

3.4.2.2. Extrato vegetal de Trichilia catigua e Ptychopetalum 

o/acoide Bentham 

Nos últimos 30 anos, os recursos presentes na floresta 

Amazônica passaram a ser descobertos pelo homem moderno, despertando 

interesse econômico para a indústria farmacêutica e cosmética. 

Atualmente, uma atenção especial é dada ao estudo científico dos 

fitoterápicos, buscando-se recursos disponíveis e renováveis, permitindo uma 

atividade sustentável e a este processo denominamos de Biodiversidade. 

Neste sentido, também, a palavra ciência é a expressão da cosmovisão do ser 

humano, considerando-se os aspectos culturais e sociais por meio do 

aprendizado histórico. Apenas uma mínima parte, cerca de 14% dos recursos, 

são conhecidos adequadamente. Em termos de plantas superiores temos 

cerca de 250.000 espécies no planeta, desse total aproximadamente 55.000 

localizam-se no Brasil, que conta com a maior biodiversidade do planeta, 

sendo que apenas 2% possui estudos científicos (CRUZ, 1995). 

É importante destacar que na área da fitoterapia existe a 

necessidade de controles e estudos adequados desenvolvendo os controles 

sanitários, como os aspectos da qualidade (teores, microbiologia, segurança e 

eficácia), garantindo bons produtos e evitando-se as fraudes. Esta realidade é 
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perfeitamente aplicável quando se mencionam os extratos vegetais utilizados 

nas áreas cosméticas e dermatológicas e de fundamental interesse dos 

pesquisadores e instituições na busca de um maior conhecimento sobre o 

assunto (COSTA, 1982). 

Dentro deste contexto, o uso de extratos naturais padronizados e 

com atividade comprovada vem sendo amplamente estudado para utilização 

em produtos cosméticos, o que se deve à valorização e à tendência mundial de 

produtos formulados com princípios ativos naturais, estáveis, de baixa 

irritabilidade, biocompatíveis e eficazes. 

A Trichilia catigua, conhecida como Catuaba, é uma árvore de 

porte médio originária do norte e nordeste brasileiro (Amazônia, Pará, 

Pernambuco, Bahia, Maranhão e Alagoas). Suas propriedades medicinais 

foram primeiramente relatadas pelos índios da tribo Tupi. É conhecida 

popularmente por suas propriedades afrodisíaca e tonificante. Também são 

relatadas indicações farmacológicas para tratamento de sono agitado, 

nervosismo, instabilidade emocional, ação antiviral e antibiótica, dificuldade de 

raciocínio e concentração, moléstias do estômago e auxiliar no tratamento de 

neurastenia (TESKE & TRENTINI, 1997). 

Quimicamente, a Catuaba contém catuabina, óleos essenciais, 

taninos, alcalóides, resinas, ioimbina e flavonóides (ALMEIDA, 1993; TESKE & 

TRENTINI, 1997) 

A Pfychopefalum olacoides Bentham, conhecida como 

Marapuama, é um arbusto ou árvore pequena originária da Amazônia, que 

dificilmente se adapta em outras regiões. Pode ser identificada por suas 

pequenas flores, de fragrância pungente similar ao jasmim, e por suas folhas 

verde-escuras. 

Histórica e popularmente, todas as partes da planta têm sido 

usadas como medicamento por suas propriedades farmacológicas, mas a 

casca e a raiz são as estruturas preferencialmente utilizadas. As tribos 

indígenas do Brasil utilizam-na em forma de infusão com vários propósitos 

como, por exemplo, no tratamento de impotência, distúrbios neuromusculares, 
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reumatismo, gripe e astenias cardíaca e gastrintestinal. (TESKE & TRENTINI, 

1997). 

Sob o ponto de vista da Cosmetologia, que emprega formulações 

com uso exclusivamente tópico, a incorporação destes extratos está voltada 

para suas propriedades adstringentes, lipolítica e anticelulítica, como também 

possui efetividade em formulações destinadas à prevenção da queda de 

cabelos (TAKAHASHI et ai, 1999; MORVAN & MIGUEL, 2002). 

A composição química do extrato de Marapuama apresenta os 

seguintes compostos: ácidos graxos livres de cadeia longa, cumarina, 

alcalóides, saponinas, flavonóides, ~-sitosterol, campestrol e óleos essenciais 

(TESKE & TRENTINI, 1997) 

A eficácia do extrato associando Catuaba e Marapuama se deve 

pela composição de seus princípios ativos, buscando o efeito sinérgico de seus 

constituintes, entre os quais destacamos os flavonóides e as saponinas. 

Os flavonóides pertencem ao grupo dos compostos fenólicos , 

possuem potente ação antioxidante na pele, agindo na proteção da 

lipoperoxidação. Atuam na melhora da permeabilidade e fragilidade capilar por 

aumentar a inibição da oxidação da adrenalina. Alguns flavonóides apresentam 

ainda ação antiinflamatória, com diminuição visível nos edemas. Como 

representante desta categoria, destacamos a rutina presente (COSTA, 1982). 

As saponinas possuem conhecidas ações antiinflamatória, 

protetora dos capilares e antiedematosa. Suas propriedades vasoprotetoras 

permitem sua aplicação em formulações dermatológicas e cosméticas, 

particularmente na estase venosa crônica e na prevenção ou tratamento da 

H.L.D.G. Como representante desta categoria destacamos a presença da 

escina e ruscogenina presentes no extrato. 

O extrato associando Catuaba e Marapuama, de acordo com sua 

composição fitoquímica, apresenta potencial efeito lipolítico e na prevenção da 

H.L.D.G., por meio de mecanismos de ativação da microcirculação cutânea 

com a possível melhora do quadro da H.L.D.G. (celulite). 
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3.4.2.3. Principais Grupos Químicos dos Extratos Vegetais 

a) Flavonóides 

Os flavonóides são compostos fenólicos que formam um grupo 

muito extenso pelo número de seus constituintes naturais e distribuição ampla 

no Reino Vegetal (COSTA, 1982; ALONSO, 1998). 

Os compostos flavônicos livres aparecem microscopicamente sob a 

forma de cristais corados de amarelo (o poder cromóforo relaciona-se e se 

acentua com o número e posição das hidroxilas) ou, excepcionalmente incolores 

como a flavona (COSTA, 1982; ALONSO, 1998). 

Possuem espectros de absorção característicos no ultravioleta, 

determinadas pelo núcle9 comum de benzodiazepona, com duas bandas 

características, uma nos comprimentos de onda menores entre 220 e 250 nm e 

outra próxima a 300 nm (COSTA, 1982; ALONSO,1998). 

São caracterizadas farmacologicamente como substâncias ativas 

capazes de normalizar a resistência capilar, como a rutina e a quercetina 

presentes em numerosas espécies vegetais, destacando-se as Auranciáceas. A 

rutina é utilizada na terapêutica quando ocorre fragilidade capilar. A resistência 

normal dos capilares se deve à ação da adrenalina, hormônio das glândulas 

supra renais, que facilmente se auto-oxida no organismo e flavonóides como a 

rutina e quercetina desempenham papel importante na inibição da oxidação da 

adrenalina (COSTA, 1982; ALONSO, 1998). 

Os flavonóides são classificados em antocianinas, proantocianinas, 

flavonóis, flavonas, glicoflavonas, biflavonóis, flavononas, isoflavonas, chalconas 

e auronas. Como exemplos de plantas que contêm flavonóides, temos: Gingko 

biloba (Gingko biloba), Amica montana (Arnica), Solidago microglossa (Arnica do 

Brasil), Matricaria camomila (Camomila), Rosmarinus officinalis (Alecrim), 

Calendula officinalis (Calêndula) (CRUZ, 1995). 

Outras atividades farmacológicas como estimulantes cardíacos, 

propriedades diuréticas por aumento na permeabilidade renal , 

antiespasmódicas, imunomoduladoras e estimulantes genéticos também são 

mencionadas na literatura (COSTA, 1982). 
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b) Taninos 

São substâncias polifenólicas, poliidroxiladas de peso molecular 

elevado e adstringentes ao paladar. Ocorrem em todo o Reino Vegetal com 

exceção de algas, fungos e líquens. Os taninos possuem como característica a 

precipitação de proteínas conferindo seu poder adstringente (ALONSO, 1998). 

Extratos vegetais ricos em taninos são empregados em 

formulações para queimaduras devido ao poder adstringente e hemostático, 

geralmente na forma de soluções e também por sua ação analgésica e 

antiinflamatória suave (COSTA, 1982; ALONSO, 1998). 

Podem ser divididos em taninos catequínicos ou condensados e 

taninos gálicos ou hidrolisáveis. Como exemplos de plantas ricas em taninos, 

temos: Uva ursis, Mikania g/omerata (Guaco), Me/issa officina/is (Melissa) , 

Hamame/is virginiana (Hamamélis) (ALONSO, 1998). 

c) Saponinas 

Ocorrem nas plantas na forma de glicosídeos constituídos por 

sapogenina e açúcar que, quando isolados, apresentam-se sob a forma de pó 

de coloração amarela ou esbranquiçada e com poucos cristais (COSTA, 1982). 

Suas soluções possuem acentuada redução na tensão superficial 

dos líquidos, aumentando a permeabilidade das membranas. Apresentam a 

capacidade de formar uma espuma abundante e duradoura que hemolisam as 

células sanguíneas, sendo esta capacidade utilizada no seu controle da 

qualidade (COSTA, 1982). A solubilidade em água varia dentro de limites 

amplos. Praticamente todas são solúveis em álcool etílico a 60 e 80% e 

praticamente insolúveis em solventes lipófilos (ALONSO, 1998). 

Conforme a sapogenina são classificados em saponinas 

triterpenóides e esteróides. Como exemplo de plantas que contêm saponinas 

temos: Cente/a asiatica (Centela), Aescu/us hippocastanum (Castanha da índia) , 

Pfaffia panicu/ata (Ginseng), Qui/aia saponaria (Quilaia), Ca/endu/a officina/is 

(Calêndula) (COSTA, 1982). 
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d) Alcalóides 

São substâncias nitrogenadas e complexas, de origem vegetal, 

contendo na maior parte de sua molécula os elementos: nitrogênio, hidrogênio e 

carbono. A presença de nitrogênio os relaciona com as aminas, resultando em 

uma reação básica à qual se refere o termo "alcalóide", significando "similar ao 

álcali". São dotados de elevada atividade fisiológica e farmacodinâmica (COSTA, 

1982). 

Um dos primeiros alcalóides isolados é o opium, dando origem à 

substância farmacologicamente ativa morfina. Nas plantas, encontram-se 

geralmente formando sais e uma única planta costuma apresentar um conjunto 

de alcalóides vizinhos, constituindo um complexo de produtos que derivam de 

um núcleo comum, como por exemplo, o grupo quinoleínico na quina (TELSKE 

& TRENTINI, 1997). 

Muitas plantas apresentam atividade farmacológica proveniente 

dos grupos alcalóides presentes, destacando-se a Atropa belladona (Belladona) , 

Paulinia cupana, Pilocarpus jaborandi (Jaborandi), Hyosciamus niger 

(Hiosciamus) (COSTA, 1982; ALONSO, 1998). 

e) Óleos Essenciais e Fixos 

Os óleos essenciais são misturas de compostos químicos vegetais, 

voláteis, aromáticos. São constituídos por uma ou mais substâncias que 

dominam pela intensidade de compostos voláteis perfumados e outras em 

menores quantidades e menos aromáticas (COSTA, 1982). 

Os constituintes principais dos óleos essenciais derivam, na sua 

grande maioria, dos terpenos junto com álcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos, 

lactonas entre outros. Plantas como a Thuja occidentalis (Thuya), Rosmarinus 

officinalis (Alecrim), Matricaria camomila (Camomila), são exemplos dessa 

propriedade, cujo conhecimento e aplicação têm sido estendidos, inclusive, à 

aromaterapia (ALONSO, 1998). 
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3.5.Avaliação da Eficácia de Produtos Cosméticos 

3.5.1. Considerações Iniciais 

A aplicação de um produto cosmético, independentemente do 

objetivo de aplicação sobre a pele, interferirá com o metabolismo cutâneo. 

Convém, portanto, dispor de modelos experimentais e de métodos de análises 

gerais ou específicos que permitam avaliar qualitativa e quantitativamente os 

seus efeitos sobre a pele, sejam eles positivos ou negativos. 

Os modelos para avaliação de produtos cosméticos podem ser 

classificados em duas fases distintas: pré-clínica, quando realizada in vitra, por 

meio de culturas celulares ou in vivo em animais ou seres humanos. 

Os testes in vitra podem ser realizados por meio de culturas 

celulares, pele reconstituída ou material sintético (membranas). Como 

exemplos, temos: absorção percutânea, toxicidade, melanogênese, ação 

antiinflamatória, proliferação e diferenciação celular, lipólise e lipogênese em 

culturas de adipócitos, entre outros. São mais rápidos e permitem que diversos 

compostos sejam testados simultaneamente. Estes testes podem avaliar os 

efeitos da aplicação tópica de produtos previamente, permitindo estudar novas 

substâncias e formulações concomitantemente, além de evitar a exposição 

desnecessária de animais e seres humanos aos testes. Por outro lado, são 

incompletos, pois não envolvem os anexos da pele, a dinâmica do metabolismo 

e da imunologia. A escolha dos testes realizados e a interpretação correta dos 

resultados depende da finalidade, modelo e técnica utilizados, sendo que na 

maioria das vezes são necessários um conjunto destes para que sejam 

correlacionados a outros modelos de testes (AUBIN, 1994; MAJMUDAR & 

SMITH, 1998). 

Os testes em animais permitem avaliar e controlar os efeitos a 

longo prazo, apresentam facilidade na manutenção de padrões de alimentação 

ou de emprego de marcadores radioativos. São mais fáceis de serem 

correlacionados com modelos humanos, pois existe a presença de 

metabolismo e da imunologia (AUBIN, 1994). 

Atualmente , técnicas in vitra e in vivo em animais estão 

disponíveis para avaliar os aspectos de segurança dos insumos e produtos 
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finalizados e também a eficácia, antes de se realizar os testes em seres 

humanos. A fase clínica (envolvendo seres humanos) pode ser realizada desde 

que os produtos apresentem resultados pré-clínicos satisfatórios e sejam 

respeitadas as normas de pesquisas envolvendo seres humanos, 

regulamentadas pelos Comitês de Ética em Pesquisa. A fase clínica da 

pesquisa em Cosmetologia compreende avaliações de segurança e de eficácia 

do produto. A segurança pode ser verificada em condições maximizadas ou 

normais de uso, sempre supervisionada e acompanhada por um responsável 

médico. A grade de testes que avaliam a inocuidade do produto compreende a 

verificação da ausência de irritabilidade dérmica primária ou acumulada, 

sensibilização cutânea, fototoxicidade e fotoalergia, entre outras. A 

comprovação dos atributos, a eficácia, pode ser realizada por meio de análises 

subjetivas, como as avaliações sensoriais, ou objetivas, empregando 

instrumentação específica para mensuração dos resultados (SOUZA, 2000). 

3.5.2. Avaliação da Eficácia do Tratamento da H.L.D.G. em Seres 

Humanos 

O desenvolvimento de formulações cosméticas requer um 

conhecimento multidisciplinar onde ciências clínicas e básicas unem-se para 

obter o máximo de desempenho dos produtos. A eficácia dos produtos tem sido 

adequadamente demonstrada por meio de testes in vivo em seres humanos, ou 

seja, no próprio local onde estes são destinados ao uso. Esta pode ser avaliada 

com voluntários humanos do sexo feminino de três diferentes formas: por meio 

de estudos onde os próprios voluntários avaliam o efeito do produto, testes onde 

é acrescentada avaliação do investigador qualificado àquelas elaboradas pelos 

próprios voluntários e, finalmente, empregando estudos onde as avaliações dos 

próprios voluntários e dos investigadores qualificados são apoiadas por medidas 

biofísicas (RUVULO, 1997). 

Nos últimos 15 anos, assistimos a uma verdadeira explosão de 

informações relacionadas com a pesquisa fundamental e aplicada, que 

ultrapassou o âmbito do médico dermatologista para se tornar uma área 

interdisciplinar. O desenvolvimento da microeletrônica e instrumentação 
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biofísica possibilitaram desenvolver equipamentos que quantificam e 

caracterizam as diferentes condições da pele antes e após a aplicação de 

produtos cosméticos. Como resultado temos uma diversidade de protocolos, 

equipamentos e técnicas de análise que, quando empregados 

comparativamente e de forma correta, se tornam uma importante ferramenta 

para comprovar a eficácia destes produtos. 

No âmbito dos fatores mais relevantes que permitiram a 

concretização do interesse crescente desta área de investigação, no 

desenvolvimento e aplicação, que, direta ou indiretamente se relacionam com o 

órgão "pele" encontramos a Bioengenharia Cutânea (BC), disciplina nascida da 

procura sistemática da aplicação de meios biofísicos de abordagem do órgão, 

que consiste no estudo das características biológicas, mecânicas e funcionais 

da pele empregando a medição objetiva e rigorosa de determinadas variáveis, 

por métodos cientificamente comprovados e atraumáticos (não-invasivos, 

portanto sem qualquer agressão ou desconforto do voluntário a ser pesquisado). 

Dependendo do atributo mercadológico específico do produto a ser testado, este 

envolverá uma metodologia ou testes específicos destinados à sua 

comprovação (RUVULO, 1997). 

As avaliações resultantes dos voluntários e as adicionais 

conduzidas por investigadores qualificados são úteis, no entanto o resultado é 

geralmente subjetivo e qualitativo. Para serem obtidas informações e resultados 

mais objetivos, quantitativos e precisos é necessária a realização de medidas 

biofísicas, que apresentam como vantagens: serem não-invasivas, dispensar 

modelos tradicionais em animais e proporcionar informações importantes e 

confiáveis em relação à fisiologia e às propriedades biomecânicas da pele 

humana (GARCIA, 2002). 

Alguns cuidados são necessários e o protocolo de estudo deve ser 

cuidadosamente planejado, com o objetivo de evitar a geração de resultados 

errôneos e interpretações enganosas. Falhas no uso da tecnologia da 

bioengenharia podem envolver vários fatores, como: a escolha e o tipo de uso 

dos instrumentos de medição; as condições ambientais onde as medidas serão 

realizadas; as características do voluntário; o tratamento estatístico dos 

resultados, entre outras. Livros especializados, jornais e guias proporcionam 
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informações proveitosas para a realização adequada dos testes (GARCIA, 

2002). 

A prática de validação da metodologia é importante na evolução 

dos procedimentos de testes aplicados em voluntários humanos, os requisitos 

chaves para a reprodutibilidade das medidas incluem ambientes controlados, 

climatização de panelista, procedimentos de medida padronizados, protocolos 

de aplicação realístico, operadores qualificados, uso adequado e integrado de 

prognósticos computadorizados. 

Instrumentos comercialmente disponíveis podem medir numerosas 

características de pele como o conteúdo de água, cor, valor de pH, propriedades 

viscoelásticas, profilometria de superfície cutânea e microcirculação sanguínea, 

entre outros (RUVULO, 1997). 

Para facilitar a classificação do grau da L.D.G, avaliar a evolução e 

a resposta dos voluntários aos tratamentos empregados, torna-se necessário o 

emprego de técnicas como: 

- Avaliações antropométricas: é o método mais utilizado, pela 

sua simplicidade e baixo custo. Consiste na mensuração do peso, da altura, do 

cálculo do índice da massa corporal (lMC) - empregando a relação de peso (em 

quilos) pela altura (em metros) elevada ao quadrado (P/A2
) e das medidas das 

circunferências corporais, obtidas com uma fita métrica. Trata-se de um método 

quantitativo, podendo ser utilizado como medida indireta da espessura do 

panículo adiposo. Trata-se de um método adequado para avaliação de 

obesidade e adiposidade localizada, mas não reflete significativamente as 

alterações da H.L.D.G., uma vez que o voluntário pode apresentar perda de 

peso e, conseqüentemente, redução das medidas sem, contudo, ter a melhora 

da H.L.D.G. (BRAY, et ai, 1978; MARSHALL et ai, 1990). 

- Impedância bioelétrica: é medida a resistência aparente de um 

circuito através do fluxo de uma corrente elétrica alternante, com um eletrodo 

tetrapolar, colocado nas quatro extremidades dos membros superiores e 

inferiores, fornecendo informações sobre a composição corpórea, dividindo-a 

percentualmente em massa magra (ossos, músculos e vísceras), massa gorda 

(tecido adiposo) e água. No entanto, oferece limitações na avaliação da 
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H.L.D.G., pois não podemos estudar a microcirculação e as altera'çoes do tecido 

conjuntivo (GRAY et ai, 1990). 

- Xerografia: consiste na irradiação da pele com raios X, utilizando 

a modificação do campo elétrico, empregando o uso do selênio carregado 

eletricamente. A passagem da radiação através de tecidos com espessura 

variável, permite a formação de imagens que evidenciam as diferenças de 

densidade do tecidos conjuntivo, muscular e subcutâneo. Apesar de ser um 

método que oferece a possibilidade de identificar os limites da epiderme, derme, 

tecido subcutâneo e muscular, permitindo a medida da espessura de cada uma 

destas camadas, não avalia as alterações microcirculatórias e não é inócuo 

(RUVULO, 1997). 

- Ecografia - bidimensional (Modo B): com transdutores de 

freqüência entre 7,5 a 20 MHz, permite a observação da hipoderme e identifica a 

presença de nódulos, seu diâmetro e a ecotextura do tecido conjuntivo que os 

envolve, assim como a espessura desta camada. Com a introdução dos 

transdutores de 40 a 200 MHz, se tornou possível a visualização também, da 

derme papilar e reticular e a identificação de edema nesta região. Utilizando a 

ecografia associada ao Doppler pode-se avaliar, também, a circulação local. 

Trata-se de um método não invasivo capaz de identificar alterações ao nível da 

hipoderme, tecido conjuntivo e circulação. O que limita a sua utilização é a 

necessidade de equipamento específico e treinamento técnico especializado 

(rad iologista/ dermatologista) (TOVO, 1994). 

- Termografia de placa: envolve um método de avaliação da 

temperatura da superfície da pele, por meio da colocação de uma placa flexível, 

composta por cristais termossensíveis de colesterol. Após alguns segundos de 

contato, surge um "mapa" de cores, de acordo com os diferentes valores de 

temperaturas na superfície da pele e também a temperatura basal da placa (28 a 

31°C). Segundo a imagem termográfica, podemos classificar o grau de H.L.D.G. 

De maneira geral, uma imagem termográfica homogênea e uniforme, com áreas 

escuras hipotérmicas ("buracos negros" e "pele de leopardo") indicam grau mais 

avançado desta patologia (CURRI, 1991). Este método tem a vantagem de ser 

inócuo, mas com desvantagens, pois exige a manutenção da temperatura e a 

umidade da sala em valores constantes, além do que, fatores que provocam 
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alterações circulatórias e na temperatura da superfície corporal (exposição solar, 

febre, tabagismo, época do ciclo menstrual) podem alterar o resultado do 

exame. 

- Tomografia computadorizada e ressonância magnética: 

medem apenas a espessura do tecido adiposo, não permitindo a avaliação da 

derme ou da microcirculação. São utilizadas, principalmente, na avaliação da 

obesidade (SEIOELL et ai, 1990). 

- Relevo cutâneo: pode ser avaliado por duas técnicas. Uma é 

conhecida como réplica de silicone, cujo princípio de medida da avaliação é 

baseado na transmissão de luz sobre réplica fina de silicone, obtida na região 

do corpo que se pretende avaliar e a absorção da cor azul é conhecida. A réplica 

é colocada num suporte específico e inserida em um equipamento, cuja fonte de 

luz emite raios paralelos de um lado e um detector CCO capta a imagem de 

outro. A luz penetra na réplica e é absorvida de acordo com sua espessura. A 

visualização é feita por uma unidade de digitalização e uma placa gráfica 

conectada em um computador, permitindo observar as ondulações 

características da H.L.O.G .. A outra envolve a técnica de projeção das franjas , 

que projeta uma luz padronizada diretamente sobre o local avaliado, resultando 

dessa projeção parâmetros sobre o relevo cutâneo, quantificando e qualificando 

as áreas antes e depois do uso dos produtos (SERUP, 1996). 

- Avaliação anátomo-patológica: método direto e preciso de 

avaliação, mas apresenta o inconveniente de ser invasivo. Pode ser realizado 

por meio de biópsias com "punches" de 4mm de diâmetro, no local afetado 

(SEGERS et ai, 1984). Os métodos de coloração realizados podem ser: H&E 

(hematoxilina-eosina), a coloração de rotina na histologia; Alcian blue, para os 

mucopolissacarídeos; PAS (ácido periódico e reativo de Schiff, evidenciando as 

membranas basais) ; Weigert - Van Geison (fucsina - resorcina e fuccina ácida) , 

demonstrando as fibras elásticas, colágenas e musculares lisas; Tricrômico de 

Masson (hematoxilina férrica de Weigert, escarlate de 8iebrich e azul de anilina), 

fornecendo contraste entre as fibras colágenas e musculares da derme (LEVER 

& LEVER, 1991). 
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3.6. Ultra-Sonografia na Avaliação da H.L.D.G. 

3.6.1. Conceitos Básicos 

A ultra-sonografia é um método versátil e ubíquo, de aplicação 

relativamente simples e com baixo custo operacional, que utiliza imagens. 

Baseia-se no fenômeno de interação entre o som e os tecidos, ou 

seja, a partir da transmissão sonora pelo meio observamos as propriedades 

mecânicas dos tecidos. Neste estudo é necessário o conhecimento dos 

fundamentos físicos e tecnológicos envolvidos na formação das imagens, de 

modo que os sinais obtidos por meio desta técnica são detectados, 

caracterizados e analisados corretamente propiciando uma informação correta . 

Além disso, o desenvolvimento contínuo de novas técnicas como o mapeamento 

Doppler, os meios de contraste, os sistemas de processamento de imagens 

tridimensionais e a elastometria exigem um constante aprimoramento e 

conhecimento (CERRI & OLIVEIRA, 2002). 

O som é uma vibração mecânica e possui propriedades 

ondulatórias semelhantes às ondas eletromagnéticas, apresentando efeitos 

diversos de interação com o meio, tais como: refração, reflexão, atenuação, 

difração, interferência e espalhamento. As características do fenômeno sonoro 

são relacionadas à sua fonte e ao meio de propagação. Variáveis como pressão, 

densidade do meio, temperatura e mobilidade das partículas definem o 

comportamento da onda sonora ao longo de sua propagação (CERRI & 

OLIVEIRA, 2002). 

Os conceitos físicos fundamentais que caracterizam a onda sonora 

são: comprimento de onda (À), freqüência (f), período (T) e amplitude (A). A 

freqüência da onda sonora determina a capacidade do estudo ecográfico em 

discriminar dois pontos próximos na área de interesse, definida como resolução 

espacial do método: quanto maior a freqüência, menor o comprimento de onda 

sonora e melhor a resolução espacial. A velocidade do som (c) é constante em 

cada material e depende tanto das propriedades elásticas como da própria 

densidade do meio. Esta variável nos meios biológicos permanece com 

velocidade entre 1.200 m/s nos líquidos e 5.000 m/s nos sólidos. Como a maior 

parte dos elementos constituintes do corpo humano possui impedâncias 
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acústicas semelhantes, exceto o ar e os ossos, os equipamentos comerciais 

disponíveis são calibrados para uma velocidade padrão de 1540 m/s. Outros 

conceitos inerentes ao fenômeno de interação som-tecido devem ser 

considerados: absorção e impedância acústica (CERRI & OLIVEIRA, 2002; 

GARCIA, 2002). 

A absorção da onda sonora em um meio é extremamente 

dependente da freqüência e da temperatura. Quanto maior a frequência, maior 

será a atenuação (CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 2002). 

A impedância acústica (Z) é caracterizada pelo grau de dificuldade 

ou resistência do meio à condução do feixe sonoro, definida pelo produto da 

velocidade do som e a densidade do meio (CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 

2002). 

o feixe ultra-sônico é gerado por dispositivos denominados 

transdutores, compostos por materiais sólidos que apresentam a característica 

de transformar energias, empregando efeitos de transdução, denominado 

piezelétrico. Vários elementos sólidos possuem a propriedade piezelétrica, como 

o quartzo, a turmalina, o sulfeto de lítio, entre outros. As imagens ultra

sonográficas $ão formadas por ecos de curta duração gerados a partir de pulsos 

breves, emitidos pelo equipamento por meio do transdutor. Estes, são montados 

de maneira a produzir adequadamente o feixe ultra-sônico e receber ecos 

gerados pelas diversas interfaces (CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 2002). 

Os equipamentos ultra-sonográficos processam os sinais oriundos 

dos refletores nas seguintes formas: gráficos de amplitude (modo A de 

amplitude), imagens bidimensionais (modo B de brilho, estática e em tempo 

real), e gráficos de movimentação temporal (modo M de movimento) (CERRI & 

OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 2002). 

Outro aspecto que deve ser observado é a resolução do 

equipamento, que consiste na capacidade de um método discriminar dois 

fenômenos discretos. Na ultra-sonografia os seguintes tipos de resolução podem 

ser definidos no equipamento: espacial axial, espacial lateral, de elevação, 

temporal e de contraste. No campo de diagnóstico a resolução espacial 
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representa o menor espaço entre dois pontos reconhecíveis, detectando-os e 

discriminando-os (CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA,2002). 

3.6.2. Efeito Doppler 

Christian Andréas Doppler descreveu este fenômeno em 1841. O 

efeito Doppler representa uma maneira de quantificar a velocidade do 

movimento relativo entre uma fonte de um fenômeno periódico e um observador 

(onda eletromagnética seja uma onda sonora). Doppler considerou corretamente 

que, quando a fonte e o observador estão se afastando um do outro, a 

freqüência recebida pelo observador seria menor que a efetivamente emitida 

pela fonte, de maneira proporcional à velocidade de deslocamento relativo. Da 

mesma maneira, se os dois estivessem se aproximando, a frequência recebida 

seria maior que a efetivamente emitida pela fonte, como se os ciclos das ondas 

fossem respectivamente "esticados" ou "comprimidos" juntamente com o espaço 

que varia entre os dois sujeitos (CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 2002; 

BAILÃO, 1995). 

No caso da ultra-sonografia, fonte e observador são um mesmo 

objeto, o transdutor, dessa forma são observadas as estruturas refletoras móveis 

dentro do corpo, notadamente o fluxo sanguíneo, por meio da detecção do 

deslocamento das hemácias de frequência da luz espalhada, gerando 

informações quanto à direção e à velocidade dos fluxos intravasculares 

(CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 2002; BAILÃO, 1995). 

A medida da velocidade do fluxo sanguíneo, ou seja, dos refletores 

em movimento constituídos por grupamentos de hemácias, é realizado por meio 

da medida de deslocamento de fase, e conseqüentemente da frequência entre 

dois ou mais pulsos (CERRI & OLIVEIRA, 2002; GARCIA, 2002). 
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3.6.3. Avaliação do Tecido Cutâneo 

o estudo da pele com aparelhos de ultra-som, unidimensionais de 

alta frequência é muito recente, iniciando-se em 1979 com Alexander e Miller, 

restringindo as pequisas a um reduzido número de publicações. 

A avaliação ultra-sonográfica da pele e tecido subcutâneo 

apresenta vantagens por ser uma técnica não invasiva, despende pouco tempo 

para sua realização e de baixo custo quando comparada a outros métodos de 

imagem. Tais características permitiram a implementação e difusão do método. 

(SAlTO & CERRI, 1999). 

A pele é um órgão complexo com camadas inter-relacionadas, 

cujas espessuras variam de menos que 50 IJm na epiderme a mais de 1 cm no 

tecido celular subcutâneo. Essa estrutura e sua composição determinam as 

características para avaliação ultra-sonográfica da pele (SAlTO & CERRI, 1999). 

Os transdutores para a pele e o tecido subcutâneo são lineares e 

de alta frequência, situando-se a partir de 7,5 e 10 MHz, podendo ser utilizado 

o efeito Doppler para a caracterização da vascularização. Transdutores de 20 

MHz são utilizados em investigações dermatológicas, restringindo o campo de 

visão a 1,2 - 2,5 mm e penetração de 2 cm, com resolução axial de 80 IJm e 

lateral de 200 IJm. Atualmente, equipamentos com 100 e 200 MHz podem ser 

utilizados, sendo referenciados como biomicroscópios. O aumento da frequência 

aumenta a resolução de imagens, possibilitando a visualização das estruturas 

dermo-epidérmicas, perdendo, porém detalhes da estrutura mais profunda no 

tecido celular subcutâneo (SAlTO & CERRI, 1999; SOMMER et ai, 1998). 

As principais aplicações práticas da ultra-sonografia no estudo da 

pele revelam sua utilidade para não apenas dimensionar lesões, mas também 

para avaliações das modificações das estruturas cutâneas como no caso da 

H.L.D.G. As indicações mais descritas envolvem medidas da espessura e da 

profundidade da invasão tumoral da pele, previamente à terapêutica, 

determinação dos efeitos terapêuticos em dermatoses inflamatórias crônicas, 

como psoríase, quantificação de infiltrados inflamatórios em reações alérgicas 

ou em testes epicutâneos, alterações da queratinização, acompanhamento e 

mensuração de metástases tumorais durante a quimioterapia, estudo dos efeitos 
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de esteróides sobre a pele e avaliação do tecido celular subcutâneo, a 

hipoderme (SAlTO & CERRI, 1999). 

No estudo ultra-sonográfico da pele com frequências até 20 MHz, a 

epiderme apresenta-se anecóica ao ultra-som; porém, regiões altamente 

queratinizadas ou crostosas possuem forte eco de entrada com aspecto 

hiperecogênico. A derme se apresenta como uma estrutura predominantemente 

hiperecogênica; nas camadas mais profundas a trama é mista. O tecido celular 

subcutâneo, a hipoderme, é hipoecogênico e apresenta nítida delimitação com o 

tecido muscular pela hiperecogenicidade da fáscia (SAlTO & CERRI , 1999). 

O estudo ultra-sonográfico da hipoderme tem grande aplicação não 

apenas na caracterização de lesões, como também para sua mensuração, 

constituindo importante valor no estudo da composição do peso corpóreo. 

Frequências entre 7,5 e 10 MHz permitem resolução por volta de 1 a 2 mm e 

uma visualização do tecido celular subcutâneo, a hipoderme, a fáscia muscular 

e o músculo. A hipoderme apresenta à ultra-sonografia, aspecto de uma camada 

hipocóica com septos finos , lineares e curvilíneos, ecogênicos, que 

correspondem às fibras conjuntivas. A aplicação do mapeamento com efeito 

Doppler pode demonstrar, adicionalmente, as características relacionadas à 

vascularização cutânea (SAlTO & CERRI, 1999). 

As aplicações mais úteis da ultra-sonografia cutânea parecem estar 

atualmente mais voltadas à área de diagnóstico e acompanhamento 

dermatológicos, porém outras aplicações vêm sendo estudadas como a 

utilização da ultra-sonografia para a pesquisa e avaliação dos efeitos dos 

produtos cosméticos quando aplicados sobre a pele, desde os aspectos de 

segurança até a comprovação de sua eficácia no caso daqueles empregados na 

prevenção e melhora da H.L.D.G, como pretendido neste trabalho. 

3.7. Técnicas de Avaliação da Vascularização Cutânea 

3.7.1. Técnicas Utilizando Efeito Doppler 

A vascularização cutânea ou microcirculação é um sistema 

complexo e dinâmico para a termorregulação, o metabolismo cutâneo e a 
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permeação transcutânea. Fatores externos, como aplicação de produtos 

cosméticos promovem uma significante mudança nos fluxos sanguíneos da pele. 

Monitorar a microcirculação pode ser útil para conhecer a segurança e eficácia 

dos produtos, compreendendo-se os mecanismos básicos fisiológicos 

envolvidos (BERARDESCA et ai, 2002). 

Somando-se a função biológica da pele, a microcirculação cutânea 

é essencial para aparência da pele pela distribuição da hemoglobina que, em 

conjunto com a melanina, determinam a sua coloração. Alterações nesta podem 

ser percebidas visualmente, como a mudança da coloração da pele na 

ocorrência de um eritema embora nem sempre haja uma alteração dos fluxos 

sanguíneos (BERARDESCA et ai, 2002). 

A medida do fluxo, na microcirculação cutânea na área cosmética é 

particularmente interessante para avaliar: efeitos da incidência da radiação 

ultravioleta sobre a pele com respostas eritematógenas; consequências da 

aplicação de substâncias vasodilatadoras, como ésteres do ácido nicotínico, às 

vezes incorporados em produtos tópicos; produtos contendo compostos como o 

retinol, que causam angiogenesis durante repetidas aplicações; efeitos 

antiinflamatórios sobre a pele; potencial irritante dos produtos de uso tópico; 

microcirculação na H.L.D.G, entre outras (BERARDESCA et ai, 2002; BIRCHER, 

1994). 

Avaliações instrumentais, com recurso do efeito Doppler, medem 

objetivamente as alterações de fluxo, por meio de métodos não invasivos e 

apresentam resultados bastante confiáveis . Atualmente, a técnica mais 

utilizada nas avaliações da microcirculação cutânea é a Velocimetria Laser 

Doppler, associando o efeito Doppler aos raios laser (BIRCHER, 1994). 

3.7.2. Avaliação da Temperatura Cutânea 

A pele é a principal fonte de radiação calorífica do corpo humano. A 

temperatura cutânea varia conforme a região do corpo, sendo próxima a 35 aC, 

que regulada por meio do mecanismo de termorregulação, principalmente em 

situações de valores altos ou baixos e pela exposição solar. Fatores endógenos 

contribuem para alterar a temperatura cutânea e apresentar diferenças entre as 
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diversas regiões do corpo que ocorrem pelas variações de perfusão sanguínea 

em nível cutâneo. O emprego de equipamentos como termômetros cutâneos e 

termografia podem mensurar estas variações (AGACHE, 2000). 

Em condições de repouso e de neutralidade, a temperatura 

cutânea permanece próxima a 32 cC nas extremidades e 34,5 Cc no restante 

das regiões do corpo. Considerando-se as variações microcirculatórias da pele 

conforme o sítio anatômico, as medidas devem ser avaliadas com ponderação. 

Observa-se que em condições ambientais frescas, em torno de 20 cC, a 

variação da temperatura das diferentes regiões do corpo é maior que sob 

valores elevados de temperatura ambiental, como 40 cC, onde os valores não 

ultrapassam 37 Cc e é constante em todas as áreas (STÜTTGEN, 1989; 

AGACHE, 2000) . 

Os termômetros cutâneos estão disponíveis em vários modelos, 

sendo os mais conhecidos os de resistência metálica. A pele irradia e troca 

continuamente calor com o meio ambiente, assim uma medida por contato com 

o equipamento deve ser breve, na ordem de segundos para não alterar a 

validade do valor medido. Este tipo de termômetro realiza uma aplicação 

pontual, proporcionando uma leitura imediata com um valor de tempo não 

superior a 2 segundos, evitando que ocorra o aumento da temperatura cutânea 

por oclusão devido ao manuseio do equipamento junto à pele (STÜTTGEN, 

1989; RING, 1995). 

Equipamentos sem contato, como os termômetros infravermelho, 

capturam a emissividade da pele, que emite comprimentos de onda situados a 

10,5 IJm. A ausência de contato entre o termômetro e a pele, permite tomar 

várias medidas do mesmo ponto repetidamente, sem comprometer o resultado 

pois não existe o risco de elevação da temperatura como nos equipamentos de 

contato. Estes proporcionam, ainda, um nível de exatidão maior que os 

tradicionais termômetros e podem ser empregados para verificar as variações 

microcirculatórias da pele em processos inflamatórios, irritações cutâneas e as 

próprias variações de temperatura presentes nos quadros de H.L.D.G (WELZEL, 

1995). 
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3.8. Medidas Antropométricas 

Em razão do baixo custo operacional e da relativa simplicidade de 

utilização, os métodos antropométricos são aplicáveis para grandes amostras 

populacionais e podem proporcionar estimativas nacionais e dados para a 

análise de mudanças seculares da população. 

As medidas antropométricas são empregadas na estimativa da 

composição corporal, principalmente na avaliação dos quadros de obesidade, 

como as medidas de massa, estatura, perímetros, diâmetros ósseos e 

espessura de dobras cutâneas (com instrumentos como o plicômetro e 

adipômetro), obtendo-se dados como índice Cintura / Quadril (ICQ), índice de 

Massa Corpórea (IMC), referenciado nos estudos epidemiológicos de obesidade 

(COSTA,2001) . 

Publicado em 1928, o método de medida de Martin é o mais 

comumente usado para o método antropométrico de avaliação centimétrica das 

circunferências corporais, expressando características específicas para as 

regiões do corpo. Porém, não possui exatidão, devendo estar associado a outros 

métodos para esta finalidade (COSTA, 2001). 

4. MATERIAL, SUJEITOS E MÉTODOS 

4.1. Materiais e Equipamentos 

4.1.1. Matérias-Primas Utilizadas no Preparo das Formulações 

Utilizaram-se as denominações do International Nomenclature 

Cosmetic Ingredients, INCI name, e também foi adotada a nomenclatura contida 

no Index ABC. Para o extrato vegetal foi adotada a nomenclatura Linnée (CTFA, 

1990; BRANDÃO, 2000). 
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4.1.1.1. Extrato Vegetal 

Extrato comercial hidroglicólico de Trichilia catigua e 

Ptychopetalum olacoides Benthan, com adição do flavonóide rutina, observando

se concentrações padronizadas de flavonóides totais, popularmente denominado 

de "Extrato de Catuaba e Marapuama" e comercialmente como Slimbuster® H, 

da empresa Chemyunion (BRANDÃO, 2000). 

4.1.1.2. Demais Matérias-Primas e Funções na Preparação 

- Policrilamida (Po/yacry/amide, isoparaffin, Laureth-7): agente 

espessante e estabilizante para emulsões óleo em água e especialmente géis 

cremes. Foi utilizado o produto comercialmente denominado Sepigel® 305, da 

empresa Seppic. 

- /sononoato de isononila (Isonony/ isononanote): agente de 

emoliência e espalhabilidade para produtos cosméticos. Foi utilizado o produto 

comercialmente denominado Lanol® 99, da empresa Chemyunion . 

- Lactato de miristila (Myristy/ Lactate): doador de consistência 

para cremes e loções. Foi utilizado o produto comercialmente denominado 

Uniester® LM, da empresa Chemyunion. 

- EDTA dissódico (Disodium EDTA): agente sequestrante e 

quelante. Foi utilizado o produto comercialmente denominado Dissolvine® Na2S, 

da empresa Chemyunion . 

- Fenoxietano/ (Phenoxyethano/): agente biocida, conservante 

para produtos cosméticos e farmacêuticos. Foi utilizado o produto 

comercialmente denominado Sepicide® LO, da empresa Seppic. 

- Cic/ometicone (Cyc/omethicone): agente de espalhabilidade e 

toque. Foi utilizado o produto comercialmente denominado DC® 245, da 

empresa Dow Corning. 

- Nicotinato de metila (Methy/ nicotinate): agente rubefasciente, 

hiperemiante, promove o aumento da vascularização cutânea. Foi util izado o 

produto comercialmente denominado Hyperemin® , da empresa Farma Service. 
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Água (Water): solvente, excipiente inerte. Foi utilizada água 

purificada obtida no próprio laboratório por processo de deionização . 

4.1.2. Equipamentos 

..,...~ IjIJLIOfCCA '-_ 
Faculdade de C,fncltls Farmacêuticas 

.Jni\lerSldade de S~O Pa~lo 

- Balança semi-analítica eletrônica Explorer, com precisão de 0,01 

mg, modelo OHAUS ; 

- pH metro (peagômetro) Metter Toledo, modelo MP220; 

- Centrífuga, Donner, modelo CD1 00; 

- Estufa Fanem, 002 CB com graduação de temperatura de O a 100 

cC, modelo 002 CB; 

- Deionizador Stella Resinas, modelo CRLM6000; 

- Refrigerador, Electrolux, modelo R 250; 

- Agitador Labortechnik, modelo RW 20D2M; 

- Câmera Fotográfica, Sony Cybershot, modelo DSC-F505V; 

- Programa estatístico SAS 8.2 (SAS institute, Cary, NC), sob 

sistema operacional Linux (Mandrake Linux 10.1); 

- Termômetro clínico digital BD Basic, Becton Dickinson Consumer 

Products, modelo n. 524036; 

- Esfignomanômetro BD , modelo SMN - 01; 

- Estetoscópio Littmann tm, Produtos médicos hospitalares 3M do 

Brasil Ltda, modelo classic 11 S.E. 2205; 

- Balança Filizola, com unidades de 0,1 kg e escala antropométrica 

com divisões de 0,5 em, modelo 31; 

- Termo higrômetro digital, Higroterm, modelo TFA; 

- Termômetro infravermelho, IR Thermomet 30:1 W/ 8PT, modelo 

ST 60 Pro Plus; 
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- Fita métrica, Fiber - Glass, 1,5 m, Japan Butterfly; 

- Calculadora HP Hewlett Packard Company, modelo 20S 

Scientific; 

- Aparelho de Ultra-sonografia com Doppler, Phillips-ATL, modelo 

HD15000. 

4.1.3. Acessórios 

- Frascos plásticos de polietileno de alta densidade, tipo frasnaga , 

com capacidade 100 ml, Megaplast; 

- Frascos de vidro transparente, inerte com capacidade de 60 g, 

Apacê; 

- Dedeira de látex natural, Mucambo; 

- Seringas descartáveis, sem agulha, 1 ml; estéril, atóxica e 

apirogênica, Ingex; 

- Marcador Cirúrgico Codman, J&J Professional, INC - EUA; 

- Placa de cerâmica branca, tipo azulejo, Cecrisa; 

- Gel para ultra-som, Carbogel ; 

- Lençóis descartáveis de papel; 

- Papel toalha descartável; 

- Maca ambulatorial, Ramsor. 

- Suporte para padronização das medidas antropométricas, Evic 

Brasil. 

63 



4.2. Sujeitos e Métodos 

4.2.1. Desenho do Estudo 

o estudo avaliou, em voluntários humanos do sexo feminino o 

emprego da ultra-sonografia com efeito Doppler na medida da espessura da 

hipoderme e vascularização cutânea; e emprego do termômetro infravermelho 

na avaliação de temperatura cutânea e medidas antropométricas, a fim de 

avaliar a eficácia de uma formulação cosmética coadjuvante na redução da 

Hidrolipodistrofia Ginóide (H.L.D.G). Os riscos previsíveis incorridos pelos 

voluntários que fizeram parte do estudo foram mínimos, e houve coerência entre 

o objetivo do estudo e os possíveis riscos e problemas relacionados à 

modalidade planejada do protocolo. 

4.2.1.1. Tipo de Estudo 

Este estudo foi monocêntrico em aberto e elaborado de acordo 

com as "Condições gerais para a realização de um teste em humanos", 

conforme documento Anexo 1 p.160. 

O controle foi intra-individual, ou seja, não houve a utilização de um 

grupo controle . O controle foi realizado em cada um dos voluntários em áreas 

específicas para esta finalidade. 

4.2.1.2. Centro Monitor e Investigador 

EVIC Brasil 

Av. Indianópolis, 1455 - Planalto Paulista, São Paulo, Brasil 

Tel. (11) 5581-4949 

Investigador. 

Dr. 8 Idalina Maria Nunes S. R. dos Santos (Farmacêutica-Industrial) 
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Co-investigadores: 

Dr. a Carla R. Goulart Silva Peron (Médica Ginecologista) 

Dr. Sérgio Ajzen (Médico Radiologista) 

Técnicos Responsáveis: 

Adelino Kaoro Nakano (Químico) 

Monica Carminato Romano (Bióloga) 

Dr. a Jéssica Eleonora P. Sanches Silveira (Farmacêutica) 

Análise Estatística: 

Professor Dr. José Ferreira de Carvalho (Estatístico) 

4.2.1.3. Cronograma do Estudo 

Início: 10/11/2004 

Fim: 25/02/2005 

4.2.2. Aspectos Éticos 

Este estudo foi realizado em acordo com a legislação brasileira, 

baseada na "Resolução Normativa 196/96, CNS/MS", normas da International 

Conference Harmonization (ICH), Good Clinicai Practice (GCP) e a Declaração 

de Helsinque, após a obtenção da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), regulamentado pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

o Comitê emitiu seu parecer, considerando o estudo aprovado para 

sua realização conforme Anexo 2 p. 166. 

Devido às exigências metodológicas, os voluntários foram incluídos 

em diferentes dias pois, no caso de ocorrer uma reatividade significativa não 

esperada em um ou vários dos voluntários incluídos inicialmente, o teste poderia 

ser descontinuado com o restante do painel. 
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o teste foi devidamente informado e esclarecido, para cada uma das 

mulheres que desejaram voluntariamente participar desta pesquisa, e 

forneceram seu consentimento informado, por meio da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme o Anexo 3. 

A pesquisa manteve o anonimato do voluntário, e sua saída 

voluntariamente do estudo foi garantida a qualquer tempo. Todos foram 

esclarecidos dos possíveis riscos mais frequentes descritos na literatura para a 

categoria do produto, como dermatite de contato tipo irritativa I alérgica ou a 

não melhoria da H.L.D.G. 

4.2.3. Tamanho Amostrai 

o tamanho amostrai calculado foi no mínimo 30 voluntários para a 

realização de todas as avaliações. Considerando uma margem de segurança 

para possíveis desistências ou intercorrências durante o estudo, foram incluídos, 

inicialmente, 43 voluntários. 

4.2.4. Seleção dos Sujeitos 

Foram selecionadas, 43 mulheres entre 20 e 40 anos com quadro 

clínico de H.L.D.G. O painel correspondeu aos critérios de inclusão 

estabelecidos para a realização do estudo. 

A seleção da amostra foi realizada por voluntariado. O grupo 

controle foi constituído pelos próprios voluntários. 

4.2.4.1. Critérios Específicos de Inclusão 

Os critérios específicos de inclusão, definidos no protocolo, foram 

os seguintes: 

- Idade: de 20 a 40 anos; 

- Sexo: feminino ; 
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- Fototipo de pele: de I a IV, conforme Quadro 2 - Classificação de 

Fitzpatrick; 

- Usuários ocasionais ou regulares de produtos cosméticos; 

- Presença moderada de H.L.D.G. nas nádegas e coxas, 

classificadas como grau I a 111 , descritos no Quadro 3 - Classificação do grau da 

celulite. 

Quadro 2 - Classificação da pele dos voluntários segundo o 

fototipo de acordo com FITZPATRICK,1994. 

queima sempre e nunca bronzeia 

claro clara ++ 
queima sempre e bronzeado 

mínimo 

castanho clara + 
queima moderadamente e 

bronzeado progressivo 

castanho 
escuro / morena O 

queima eventualmente e bronzeia 

preto 
sempre 

preto Morena O 
queima minimamente e bronzeado 

intenso 

preto negra O 
nunca se queima e fortemente 

pigmentada 

Quadro 3 - Classificação do grau da celulite dos voluntários por 

meio da inspeção e palpação (CIPORKIN & PASCHOAL,1992). 

Palidez, hipotermia, diminuição da elasticidade, 
sem alterações do relevo em repouso, mas 
estas surgem com a compressão da pele ou 

contração muscular 

Pele acolchoada, com aspecto de casca de 
laranja mesmo em repouso, dor ao pinçamento 
da pele, diminuição da elasticidade, palidez e 

hipotermia 

Características do grau III e presença de 
nódulos palpáveis e visíveis, dolorosos, 
aderência a planos profundos, grandes 

ondulações na superfície 
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4.2.4.2. Critérios Específicos de Não-Inclusão 

Os critérios específicos de não-inclusão, definidos no protocolo, 

foram os seguintes: 

- Marcas cutâneas na área experimental que pudessem interferir 

nas avaliações das reações cutâneas (problemas de pigmentação, cicatrizes , 

pilosidade super desenvolvida, efélides e nevus em grande quantidade e 

queimadura solar, dentre outras); 

- Alergia ou reatividade à categoria de produtos testada; 

- Anorexia; 

- Tratamento hormonal não balanceado; 

- Previsão de alteração dos métodos contraceptivos orais durante o 

período do estudo; 

- Tratamento com produtos anticelulite ou redutores de gorduras 3 

meses antes de início do estudo; 

-Tratamentos anticelulíticos tais como: drenagem linfática, 

mesoterapia, acupuntura, massoterapia, sauna; 

- Obesidade, com índice de Massa Corpórea (IMC) superior a 28, 

conforme Quadro 4 p. 69; 

- Dieta de emagrecimento; 

- Menopausa; 

- Hiperuricemia* 

- Dismenorréia* 

- Hipercolesterolemia* 

- Hiperglicemia* 

* relatada pelo voluntário ou s.uspeita médica, sem comprovação laboratorial; 
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- Insuficiência circulatória - relatada pelo voluntário ou avaliada 

pelos co-investigadores; 

- Mulheres muito magras, com índice de Massa Corpórea (IMC) 

inferior a 18,5, Quadro 4; 

- Mulheres em período de gestação ou amamentando. 

Quadro 4 - Classificação do índice de Massa Corpórea (IMC) dos 

voluntários de acordo com o valor de IMC (índice de Massa Corporal) calculado 

através da fórmula Peso (Kg)/ Altura2 (cm2
) (COSTA, 2001). 

normal 

sobrepeso 

obeso 

4.2.4.3. Critérios de Exclusão 

- Não atendimento às exigências do estudo; 

- Gravidez detectada durante o estudo; 

- Variação de peso superior a 5% em relação ao peso inicial; 

- Fatores ocorridos independentemente, mas com potencialidade 

de impedir a continuidade do voluntário no estudo, como exemplo, fraturas 

ósseas; 

- Outros, a critério médico. 

4.2.4.4. Exigências Requeridas pelo Estudo 

As exigências impostas aos voluntários durante o período de 

estudo foram as seguintes: 
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- Não aplicar produtos com ação anticelulítica ou redutoras 

de gordura localizada, diferentes daqueles testados durante o período do 

estudo; 

- Não se expor à radiação intensa (solar ou câmara de 

bronzeamento); 

- Não alterar hábitos de higiene; 

- Não realizar tratamentos de ação contra H.L.D.G. 

(mesoterapia, acupuntura, hidroterapia, drenagem linfática, massoterapia e 

sauna, dentre outros); 

Não utilizar medicamentos como tranquilizantes, 

antidepressivos, diuréticos, laxantes ou psicotrópicos; 

- Não realizar esfoliação de pele com esfoliantes químicos 

ou mecânicos, na área experimental; 

- Não alterar hábitos de consumo de café, álcool e tabaco; 

- Não modificar a dieta; 

- Não alterar os modos de vestimenta, que possam 

influenciar no quadro da H.L.D.G, como por exemplo utilização de roupas 

excessivamente justas; 

- Não utilizar moderadores de apetite ou anoréticos (fibras); 

- Não realizar dieta emagrecedora; 

- Não alterar os hábitos de atividades físicas; 

- Não alterar o método contraceptivo; 

- Comparecer ao Instituto sempre nos mesmos horários, em 

todas as visitas; 

- Comunicar qualquer desvio ao investigador. 
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4.3 Metodologia 

4.3.1 Formulações 

4.3.1.1 Tipos 

As formulações utilizadas para este estudo foram: 

a1) Placebo - formulação base-cosmética sem a incorporação de 

substâncias ativas; 

a2) Produto teste - formulação base-cosmética com a adição do 

extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum o/acoides Bentham 

acrescido de rutina; 

a3) Referência positiva - formulação base cosmética com a adição 

de nicotinato de metila. 

A Tabela 1, apresenta as composições percentuais para cada 

formulação : 

Tabela 1 - Composição percentual das formulações 

Composição percentual % plp 

Com.e.onentes Placebo Produto teste Referência positiva 

Policrilamida 3,0 3,0 3,0 

Isononato isononila 3,0 3,0 3,0 

Lactato de miristila 1,0 1,0 1,0 

EDTA dissodico 0,1 0,1 0,1 

Fenoxietanol 0,5 0,5 0,5 

Ciclometicone 1,0 1,0 1,0 

Nicotinato de metila / 0,1 

Extrato Trichilia catigua e Ptychopetalum 
olacoides Bentham 5,0 

Água deionizada g.s.!2. 100,0 100,0 100,0 

Legenda: / = sem adição do componente; q.s.p. = quantidade suficiente para 
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4.3.1.2 Preparo 

As formulações foram preparadas como descrito a seguir: 

- Fase A - denominação para a fase oleosa da emulsão. 

Composta pelos seguintes componentes: policrilamida, isononoato de isonanila 

e lactato de miristila; 

- Fase B - denominação para a fase aquosa da emulsão. 

Composta pelos seguintes componentes: EDTA dissódico e água deionizada; 

- Fase C - denominação para a incorporação dos demais 

componentes: fenoxietanol e ciclometicone. 

Nesta fase as formulações foram diferenciadas pela adição de 

determinados componentes: nicotinato de metila para a "referência positiva", 

extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, 

para o "produto teste" e nenhuma adição de ativos para o produto "placebo". 

Fórmula base-cosmética - ou "placebo". O processo foi realizado a 

frio, misturando-se os componentes da Fase A e da Fase B separadamente em 

canecas de aço inoxidável. Adicionou-se a fase aquosa sobre a oleosa, sob 

vazão constante e agitação mecânica de um agitador "tipo mixer", durante um 

minuto. Em seguida, procedeu-se a homogeneização incorporando-se a Fase C, 

com auxílio de uma espátula de borracha "tipo pão duro" e agitação manual. 

Produto teste - incorporou-se o extrato hidroglicólico de Trichilia 

catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, diretamente à fórmula-base 

cosmética, com agitação manual até homogeneização completa. 

Referência positiva - incorporou-se o nicotinato de metila, 

diretamente à fórmula-base cosmética, com agitação manual até 

homogeneização completa. 

Após o preparo, acondicionaram-se cerca de 40 g de cada 

formulação em frascos de vidro inertes com capacidade de 60 g e procedeu-se 

ao Estudo de Estabilidade Preliminar (BRASIL, 2004). 
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4.3.1.3 Estudo de Estabilidade Preliminar (EEP) 

As formulações foram submetidas ao Estudo de Estabilidade 

Preliminar (EEP), sendo avaliadas imediatamente após o preparo e depois de 

24 h. Analisaram-se as características organolépticas (cor, odor e aspecto) das 

formulações, após o teste da centrífuga e de ciclos, observando-se o equilíbrio 

qualitativo e quantitativo da emulsão (BRASIL, 2004). 

Teste de centrifugação - submeteram-se 5,0 g de cada formulação 

em centrífuga, a 3000 rpm, durante 30 minutos à temperatura ambiente 

(BRASIL, 2004). 

Condição de ciclos - adotaram-se ciclos de temperaturas para a 

realização desse teste, considerando-se a rapidez de resposta e rigor das 

condições experimentais. As amostras foram submetidas a diferentes 

temperaturas: ambiente (25 ± 2°C) / 24 h, geladeira (5 ± 2°C) /24 h e estufa (45 

± 2 °C )/ 24 h. Um ciclo completo compreende a passagem da amostra pelas 

três condições e a cada ciclo. As características organolépticas e valor de pH 

foram analisados conforme descrição a seguir (BRASIL, 2004). 

o valor pH foi medido em peagômetro, na diluição de 1: 10 p/v, uma 

parte do produto para dez partes de água deionizada neutralizada, à 

temperatura de 22°C. 

Os critérios para avaliação das características organolépticas 

adotados foram (DAHMS et ai, 2003): 

- Normal (N) - sem separação de fases, sem odor desagradável, 

sem alteração de cor e de aspecto; 

- Ligeiramente Modificado (LM) - com ligeiras alterações de cor, 

odor e aspecto, mas que seriam imperceptíveis ao consumidor final; 

- Modificado (M) - Intensamente modificado, comprometendo a cor, 

odor e o aspecto da formulação; 
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4.3.1.4 Avaliação da Compatibilidade Cutânea 

o objetivo principal desta avaliação foi obedecer aos preceitos 

éticos que regem os experimentos, não expondo o voluntário a riscos 

desnecessários durante a utilização dos produtos, conhecendo-se previamente a 

segurança dos produtos utilizados nos tratamentos experimentais. Utilizaram-se 

as seguintes metodologias: 

- Avaliação da ausência do potencial irritante primário e cumulativo 

na reglao da dobra do cotovelo. A compatibilidade cutânea foi verificada no 

Instituto em 10 voluntários, aplicando-se quantidade padronizada de produto na 

região da dobra do cotovelo e mantendo-a flexionada por aproximadamente 20 

minutos. O cotovelo contra-lateral recebeu o mesmo procedimento, sem a 

aplicação do produto. A leitura foi realizada observando-se os sinais clínicos 

visíveis, como eritema, pápulas e vesículas e sinais de desconforto, relatados 

pelo voluntário, como coceira e ardor. A seguir, uma quantidade padronizada do 

produto foi aplicada, no antebraço, em domicílio, permanecendo 24 h em contato 

com a pele. Todos os sinais e sintomas foram relatados. O procedimento foi 

repetido por cinco dias, com acompanhamento clínico do médico dermatologista 

(BRASIL, 2003; KLlGMAN & WOODINE, 1967; MARZULLI & HOWARD,1996). 

- Avaliação da ausência do potencial alergênico - foi realizado 

"Human Repeat Insult Patch Test" (HRIPT) em 50 voluntários, aplicando-se 

quantidades padronizadas em apósitos apropriados, denominados "patch", na 

área dorsal do voluntário. O teste foi realizado em três fases distintas: indução, 

aplicações por três semanas consecutivas; descanso, sem aplicação por duas a 

quatro semanas, e desafio, reaplicação do produto por uma semana na área 

inicialmente aplicada e em outra região desafio. A leitura das reações foi 

realizada em cada visita ao Instituto, sob acompanhamento clínico do médico 

dermatologista (BRASIL, 2003; KLlGMAN & WOODINE, 1967; MARZULLI & 

HOWARD,1996). 

Condições Experimentais 

4.3.1.5 Entrevistas 

Na primeira avaliação, os voluntários , que preencheram os critérios 

de inclusão e aceitaram voluntariamente participar deste estudo, após serem 
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esclarecidos e assinarem o "Termo de Consentimento", Anexo 3 p. 167, 

responderam a um questionário. Foram, após, submetidos a avaliação 

cuidadosa pelo co-investigador, na qualidade de médico, nas instalações do 

centro monitor e investigador, Evic Brasil, preenchendo o caderno do 

investigador, conforme Anexo 4 p. 170. O co-investigador, em todos os tempos 

experimentais, determinados, realizou acompanhamento clínico do estudo, 

anotando qualquer reação não esperada do produto, em documento apropriado 

para esta finalidade, Anexo 5. 

Os dados iniciais do voluntário, referentes às medidas 

antropométricas, como: peso, altura e medidas das circunferências,foram 

tomadas pelo técnico responsável, sendo-lhe atribuída a responsabilidade de 

avaliar este parâmetro nos outros tempos experimentais. 

Após entrevista, avaliação física e medidas antropométricas 

iniciais, dia 1 (D1), os voluntários receberam um frasco etiquetado, com os 

seguintes dizeres: "Produto teste, Estudo Ebe 804, Código da amostra 4.322, 

Prazo de validade: 15 dias, Conservar em lugar fresco, Qualquer reação entrar 

em contato com Evic Brasil - x11- 5581 4949" 

Todos os frascos continham o "produto teste" contendo extrato 

hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham. As 

embalagens, identificadas, foram entregues aos técnicos responsáveis e co

investigadores e a única pessoa a conhecer as formulações foi o investigador, 

farmacêutico responsável pela sua manipulação, que manteve essa informação 

sob a sua administração até o final do teste. 

4.3.1.6 Orientação de Uso dos Produtos 

O "placebo" e a "referência positiva" foram aplicados somente no 

Instituto ou na clínica, em D1, na avaliação da microcirculação cutânea com o 

ultra-som efeito Doppler e o termômetro infravermelho. 

Produto teste - aplicado no Instituto em 01, na avaliação da 

microcirculação cutânea com o ultra-som efeito Doppler e com termômetro 

infravermelho e, na sequência, os voluntários foram orientados a utilizar, em 
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domicílio, o produto a partir do dia 2 (02) nas regiões do abdômen, nádegas e 

coxas, em quantidade suficiente que permitisse o espalhamento, penetração e 

permeação completos do produto sem aplicação de massagem. A utilização 

deveria ser diária, após o banho, com a pele seca por um período de 60 ± 3 dias 

de tolerância. O modo de aplicação foi orientado e demonstrado aos 

voluntários, pelo técnico responsável. Por ser de uso extemporâneo o produto 

teste , os voluntários retornaram ao instituto a cada 15 dias para receber um 

novo frasco de produto. 

4.3.1.7 Avaliação da Vascularização Cutânea e 

Espessura da Hipoderme 

Após entrevista inicial em 01, os voluntários foram encaminhados à 

"Clinica de Radiologia", na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2639, conjuntos 11 e 

12, sob a condução do co-investigador, médico radiologista, para ser avaliada a 

espessura da hipoderme e a vascularização cutânea por ultra-sonografia, modo 

B e dupléx Doppler, respectivamente. 

Vascularização cutânea 

Avaliação com ultra-som 

- Ao iniciar o procedimento, os voluntários permaneceram 

sentados, com ambos os antebraços repousando sobre um suporte com 

cobertura macia, por 20 minutos, na sala de avaliação, à temperatura de 22 ± 

2° C e umidade relativa do ar 55 ± 5%. 

- A temperatura corporal e a pressão arterial dos voluntários foram 

aferidas e registradas ao se iniciar a avaliação. 

- Uma placa de cerâmica foi utilizada, como referência negativa, 

com a finalidade de confirmar a ausência de sinais provenientes do equipamento 

de ultra-sonografia, que pudessem estar interferindo com as avaliações 

subseqüentes (BIRCHER, 1994). 

- Os produtos avaliados foram : placebo, referência positiva e 

produto teste. Cada voluntário recebeu a aplicação de um dos produtos, produto 

teste ou referência positiva, conforme Anexo 6 p.. 174, randomização de 

produtos, na porção distai do antebraço (porção distai da artéria radial) 
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- o antebraço contra-lateral recebeu a aplicação do produto 

placebo. 

- A quantidade foi padronizada em 2 mL numa área de 15 cm2
, 

para cada aplicação. 

- A aplicação foi realizada, espalhando-se o produto de uma 

maneira uniforme e padronizada com uma dedeira de látex, realizando suave 

massagem para sua total penetração. 

- Os tempos experimentais, por meio de uma curva cinética de 

ação, foram determinados pelo investigador, considerando o banco de dados da 

Evic Brasil, na avaliação de produtos da mesma categoria cosmética utilizando

se outras técnicas instrumentais de avaliação, como a mexametria (EDWARDS, 

1995). 

- As avaliações foram feitas em D1 aos 20 minutos (D11T20), 30 

minutos (D11T30) e 40 minutos (D11T40), com três tomadas de ensaio, em cada 

tempo experimental, por produto, por voluntário. 

- A avaliação foi realizada pela técnica de dupléx-Doppler com 

equipamento de ultra-sonografia Phillips ATL modelo HDI 5000, utilizando 

transdutor linear L 12-5, com frequência de 5 a 12 MHz. 

- Foi escolhida para a padronização das medidas a artéria radial, 

em virtude da sua localização anatômica (facilidade de avaliação, sem 

constranger ou gerar desconforto para o voluntário; calibre e superficialidade). 

- Os parâmetros avaliados foram: pico sistólico, fluxo sanguíneo e 

calibre (diâmetro) do vaso. 

A valiação com termômetro cutâneo 

- Nas mesmas condições de aplicação dos produtos e tempo 

experimentais anteriormente descritos, procedeu-se a leitura da temperatura 

cutânea com termômetro infravermelho. 

- O técnico responsável realizou cinco tomadas de ensaio em cada 

região do voluntário e tempo experimental. 
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- Os dados obtidos para a temperatura cutânea foram expressos 

em graus Celsius (DC) . 

Todos os controles aplicados e os resultados obtidos foram 

devidamente registrados, no caderno do investigador, em sua ficha 

correspondente (Anexo 7 p. 176). 

Espessura da hipoderme 

- Em 01, sem aplicação de qualquer produto, foram realizadas as 

medidas da espessura da hipoderme, pelo co-investigador, médico radiologista, 

seguidamente à avaliação da microcirculação cutânea. 

- As regiões experimentais adotadas foram: porção inferior do 

abdômen, traçando-se uma linha reta entre a cicatriz umbilical e borda superior 

da sínfise púbica e respeitando o biótipo de cada voluntário, foi estabelecido, 

uma região desta linha onde havia maior acúmulo visual de gordura; porção 

mediai do braço direito, estabelecida linha entre a fossa cubital e axila e 

determinada região de maior acúmulo visual de gordura, utilizada como controle, 

e por fim a porção proximal da coxa, distando 15 cm aproximadamente 

(respeitando as variações do biotipo de cada voluntário) da crista llíca direita ou 

esquerda, de acordo com a randomização. Uma vez estabelecido o ponto exato 

para tomada das medidas, foram realizadas anotações com referência aos 

pontos anatômicos citados, garantindo assim a reprodutibilidade deste ponto nas 

demais avaliações (030 e 060), como demonstrado nas Figuras 3, 4 e 5 p. 80 à 

82. 

- As regiões da coxa e do abdômen, receberam nos 60 dias 

subsequentes, a aplicação do produto teste, como descrito no item 4.3.2.2 

"Orientação de uso dos produtos". 

- Na região do braço, nenhum produto foi aplicado, sendo 

considerada a área controle. 

- Os tempos experimentais adotados foram 01 , 30 dias de uso 

(030) e 60 dias de uso (060) com cinco tomadas de ensaio, em cada tempo 

experimental, por região e voluntário . 

- O equipamento utilizado foi o Aparelho de ultra-sonografia Phillips 

- ATL modelo HOI 5000, utilizando transdutor linear L 12 - 5, com freqüência de 

2 a 12 MHz. 
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- A espessura da hipoderme foi obtida pela medida da distância 

entre a fáscia muscular até a borda inferior do estrato córneo em um único 

ponto, repetindo-se duas vezes, perpendicular ao equipamento. 

- Os dados obtidos para a espessura da pele foram expressos em 

milímetros (mm). 

Todos os controles aplicados e dados obtidos foram devidamente 

registrados, no caderno do investigador, em sua ficha correspondente (Anexo 8 

p. 178). 
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Figura 3 - Esquema das regiões experimentais adotadas para a 

medida da espessura da hipoderme e temperatura cutânea, na região do 

abdômen. 
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4.3.1.8 Avaliação das Medidas Antropométricas e da 

Temperatura Cutânea 

As avaliações das medidas antropométricas e da temperatura 

cutânea foram iniciadas no dia 2 (02), nas próprias instalações do centro 

investigador e monitor, sob a condução dos técnicos responsáveis. 

Medidas antropométricas 

- Ao se iniciar o procedimento, os voluntários permaneceram 

sentados em uma ante-sala, por 20 minutos, à temperatura de 22 ± 2° C e 

umidade relativa do ar 55 ± 5%. 

- Após o período de climatização, os voluntários foram conduzidos 

à sala de avaliação, sob as mesmas condições ambientais. 

- Os voluntários permaneceram em posição supina e alocados em 

um suporte apropriado, sob encomenda para Evic Brasil para este tipo de teste, 

padronizando os locais onde seriam efetuadas as medidas centimétricas. 

- As regiões experimentais adotadas foram: estômago, cintura , 

quadril superior (borda da crista llíaca), quadril inferior (sínfise púbica), coxa 

(parte superior, mediana e inferior) e perna (parte superior e inferior), como 

demonstrado no esquema, a seguir. 

- Em 01, nenhuma área recebeu a aplicação do produto teste. 

- As regiões do estômago, cintura, quadris e coxa, receberam nos 

60 dias subseqüentes, a aplicação do produto teste, como descrito no item 

"orientação do uso dos produtos". 

- Na região das pernas, nenhum produto foi aplicado, sendo 

considerada, a área controle. 

- O peso e a altura dos voluntários foram obtidos em uma única 

leitura a cada tempo experimental. 

- Os tempos experimentais adotados foram 01, 30 dias de uso 

(030) e 60 dias de uso (060), com dez tomadas de ensaio, em cada tempo 

experimental, por região, por voluntário, por técnico responsável. 
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- Dois responsáveis técnicos fizeram as avaliações. As medidas 

foram feitas uma vez em cada região, repetindo-se o esquema dez vezes. Este 

procedimento foi adotado evitando-se resultados viciados. 

- Todos os dados foram obtidos utilizando-se uma balança 

antropométrica calibrada para peso e altura e uma fita métrica inextensível e 

flexível, para as medidas de circunferência. 

o esquema das regloes experimentais adotadas para as medidas de 

circunferência está representado na Figura 6. 

Q) 

~lt;r, a> 

, @ r-'\ @ 

® 

® 

Figura 6 - Regiões das medidas de circunferência. 

Legenda 

Q)-estômago, a>- cintura, @-quadris (parte superior) , @- quadris (parte inferior), 

~ -coxa (parte superior), ®-coxa (parte mediana), 0- coxa (parte inferior), 

® -perna (parte superior), ®-perna (parte inferior). 

84 



Temperatura cutânea 

- Nas mesmas condições de aplicação dos produtos e tempo 

experimentais, anteriormente descritos, se procedeu à leitura da temperatura 

cutânea com termômetro infravermelho. 

- As regiões avaliadas foram as mesmas padronizadas para a 

avaliação da espessura da hipoderme. 

- O técnico responsável realizou cinco tomadas de ensaio em cada 

região, por tempo experimental, por voluntário. 

- Os dados obtidos para a temperatura cutânea foram expressos 

em graus Celsius CC). 

Todos os controles aplicados e dados obtidos foram devidamente 

registrados no caderno do investigador, em ficha correspondente (Anexo 9 p. 

179). 

4.3.1.9 Avaliação da Aceitabilidade Cutânea e 

Apreciabilidade Cosmética 

A metodologia adotada preconizou o uso em domicílio do produto 

por 60 dias, considerando-se o número de voluntários e modo de aplicação do 

produto teste, proporcionando avaliar a segurança em condições normais de 

uso. O produto teste foi entregue, a cada voluntário, no ínicio do estudo e 

reposto a cada 15 dias, garantindo o prazo de validade da formulação 

desenvolvida para utilização extemporânea. 

A avaliação da aceitabilidade cutânea foi interpretada ao final do 

estudo, pelo médico dermatologista. Ao mesmo tempo, o questionamento aos 

voluntários sobre as qualidades e características do produto teste, foi aplicado, 

conforme Anexo 10, permitindo analisar a apreciabilidade e percepção do 

voluntário sobre a eficácia do produto e fazer o controle de observância do 

tratamento. Esta informação não foi considerada objetivo deste estudo por ser 

uma avaliação de cunho mercadológico. 
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4.4 Controle de Observância do Tratamento 

Após a primeira avaliação, os voluntários foram orientados a 

retornar em 030 e 060 com três dias de tolerância, sempre nos mesmos 

horários. 

Nos intervalos de avaliação, caso surgissem sinais clínicos ou 

sinais de desconforto intenso, estes deveriam ser reportados pelo médico em 

formulário apropriado (Anexo 5). Foi garantida, ao voluntário , toda a assistência 

necessária. 

No 01 cada voluntário recebeu uma ficha de observação individual, 

conforme Anexo 11, onde anotou as informações diárias relacionadas ao uso do 

produto teste. O controle de observância do tratamento foi realizado por meio de 

um questionário aos voluntários no final do estudo, Anexo 10, e confrontado com 

a ficha de observação individual. 

O consumo do produto, utilizado pelo voluntário em domicílio, foi 

verificado no início e ao final do teste, por meio da pesagem dos frascos com o 

produto teste. Estes dados indicam o consumo médio do produto, durante o 

período de uso, confirmando a aderência, por parte do voluntário, ao teste. 

Os voluntários que não compareceram foram chamados por 

telefone, e em caso de abandono do estudo foi questionado o motivo. 

4.5 Coleta de Dados 

Todos os dados necessários ao estudo foram anotados em suas 

respectivas fichas, especialmente desenhadas. Seu preenchimento foi feito 

manualmente pelo investigador, co-investigadores ou técnicos responsáveis, de 

acordo com suas qualificações ou por outros colaboradores treinados para este 

fim. 
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4.6 Processamento e Análise de Dados 

Para registrar todos os resultados obtidos neste estudo, por meio 

eletrônico, foi utilizado, inicialmente, o gerenciador de banco de dados do 

programa Excel e realizada a digitação dupla e revisão manual dos formulários, 

nos quais foram anotados, manualmente, os resultados durante a execução do 

estudo. 

o estudo apresentou como objetivo principal a avaliação da 

eficácia de uma formulação cosmética coadjuvante na redução da 

Hidrolipodistrofia Ginóide, empregando a ultra-sonografia, modo B, na medida 

da espessura da hipoderme e com efeito Doppler na avaliação da 

vascularização cutânea; o emprego de termômetro infravermelho na medida da 

temperatura cutânea e avaliação das medidas antropométricas. 

Foram tomadas medidas das seguintes variáveis: microcirculação: 

diâmetro do vaso, velocidade do fluxo sangüíneo, pico sistólico; temperatura 

cutânea, espessura da hipoderme e medidas antropométricas. 

Na etapa inicial do estudo as seguintes variáveis foram analisadas: 

temperatura cutânea e microcirculação, (diâmetro do vaso, fluxo e pico sistólico). 

As medidas basais foram tomadas inicialmente sem aplicação de qualquer 

tratamento. Após essa primeira medida, foram aplicados os tratamentos: 

placebo, referência positiva e produto teste. Cada voluntário recebeu dois dos 

três tratamentos possíveis, sendo um deles o placebo, conforme Quadro de 

randomização no Anexo 6 p. 174. As medidas foram tomadas novamente aos 

20, 30 e 40 minutos, sem alteração nos tratamentos já recebidos. A análise 

estatística foi realizada por meio de modelos lineares, levando em consideração 

as medidas repetidas. O modelo avaliou o efeito do tratamento, do tempo e da 

interação entre estes. No caso de ocorrerem diferenças entre os tratamentos, os 

tempos ou a interação, comparações em pares, com níveis de significância 

corrigidos para efetuar comparações múltiplas, foram apresentadas (BENJAMINI 

& HOCHBERG, 1995). 

Medidas da espessura da hipoderme foram tomadas em três 

regiões (abdômen, braço e coxa) em três momentos diferentes (início, após 30 e 

60 dias) para os 27 voluntários, que concluíram o estudo. No primeiro dia, estes 
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não receberam a aplicação de nenhum produto nas regiões do estudo. A partir 

do segundo dia, no abdômen e na coxa foi aplicado o "produto teste" e o braço 

não recebeu nenhum produto até o final do experimento, sendo considerado 

como área controle. A análise foi realizada ajustando modelos lineares e cada 

região foi analisada separadamente. O mesmo procedimento foi utilizado na 

avaliação da temperatura cutânea. 

O Quadro 5 apresenta o resumo das condições experimentais. 

Quadro 5 - Resumo das condições experimentais. 

Dia Tempo Local Tipo de avaliação Região avaliada 
Experimental 

01 TO Instituto Entrevista inicial ,inclusão, I 
peso e estatura 

01 TO Clínica Microcirculação, Punho 
temperatura cutânea 

T20' , T30' e Clínica Microcirculação, Punho 
T40' temperatura cutânea 

01 TO Clínica Espessura da hipoderme Braço, abdômen e 
coxa 

02 I Instituto Peso, altura, temperatura Braço, 
cutânea e medidas das cintura,abdômen, 

circunferências quadril coxa e pernas 
030 e I Clínica Espessura da hipoderme Braço, abdômen e 
060 coxa 

030 e I Instituto Peso, altura, temperatura Braço, 
060 cutânea e medidas das cintura ,abdômen, 

circunferências ~dl'il~ºxa_~~e!nas .. 

Legenda: 

01 , 02, 030, 060 = primeiro, segundo, trigésimo e sexagésimo dia do estudo, respectivamente; 

TO= tempo inicial; 

T20' , T30', T40' = 20, 30 e 40 minutos, respectivamente , a partir do tempo inicial; 

I = parâmetro não aplicável; 

P= Produto placebo; PT= Produto teste; R+ = Produto referência positiva 

Produto 
avaliado 

I 

I 

P, PT, R+ 

I 

I 

PT 

PT 

----

O objetivo secundário do estudo foi verificar a variabilidade do 

sistema de medição empregado nas medidas antropométricas. Estas estão 

associadas a um sistema de medição e são conhecidas como repetibilidade e 

reprodutibilidade. 

Por definição Repetibilidade do Sistema de Medição é a variação 

nas medidas repetidas tomadas na mesma amostra pelo mesmo técnico e 

Reprodutibilidade é a variação adicional introduzida quando diferentes técnicos 
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utilizam o sistema de medição para medir a mesma amostra (JURAN & GRYNA, 

1985). 

As medidas antropométricas foram avaliadas nas seguintes 

regiões: estômago, cintura, quadril superior, quadril inferior, coxa superior, coxa 

mediana, coxa inferior, perna parte superior e perna parte inferior. As medidas 

foram tomadas por dois técnicos e cada um repetiu a medição dez vezes em 

cada região. O procedimento foi repetido após 30 e 60 dias. Quarenta e dois 

(42) voluntários participaram dessa etapa do estudo. 

A variabilidade total é a soma de dois componentes: a variabilidade 

do material que está sendo medido (PV) e a do erro de medição (R&R). Esta 

última sendo composta pela variabilidade introduzida por diferentes técnicos 

(AV), pela interação de técnicos e materiais (IV) e pelo próprio sistema de 

medição (EV) (BENJAMINI & HOCHBERG, 1995). 

Temos a seguinte equação para representar a variabilidade do 

sistema de medição: 

2 2 2 2 2 
U TOlal =u pv+ u AV+UfV +U EV 

2 2 2 
U Tolal = U PV + U ReR 

onde: 

2 

U AV = variabilidade devida a técnicos ; 

2 

U PV = variabilidade devida a amostras 

2 
U 1V = variabilidade devida à interação de técnico por amostra; 

2 

U EV = variabilidade devida ao equipamento de medição; 

2 2 2 2 
U ReR=U AV+UIV + U Reli = variabilidade do erro de medição. 

O modelo ajustado fornece as estimativas dos parâmetros desta 

equação, que são componentes da variância. Em estudos de repetibilidade e 
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reprodutibilidade (R&R), utilizam-se as estimativas das variâncias para predizer 

um intervalo de valores para cada fonte de variação. Temos: 

Repetibilidade = EV = V uEV 

Reprodutibilidade = AV = v o-~v 

"-

Variação do técnico por amostra = v o- IV 

"-

R&R do equipamento = v o- ReR 

"-

Variação da amostra = PV = v o-PV 

"-

Variação da total = TV = V o-T%l 

Considerando v como uma constante para um intervalo de 

confiança de 99%, v é igual a 5,15. A repetibilidade de 5,15 o-~v , por 

exemplo, estima o intervalo que cobre 99% da medida de variação devida 

somente aos equipamentos. As outras estimativas têm interpretação similar. 

As estimativas são comparadas com a variação total estimada. O 

percentual da variação total para cada componente é calculado dividindo a 

estimativa de cada componente pela estimativa total. O critério sugerido para 

avaliar a proporção de variabiliade devido a R&R do equipamento é: abaixo de 

10% classifica-se como excelente; de 11 a 20% como adequado; de 21 a 30% 

como marginal e acima de 30% inadequado (BARRENTINE, 1991). 

Além da análise R&R, para as medidas antropométricas, foram 

ajustados modelos lineares para o efeito do tempo. 

Todos os cálculos na realização da análise estatística deste estudo 

foram feitos com o sistema SAS 8.2 (SAS Institute, Cary, NC), sob sistema 

operacional Linux (Mandrake Linux 10.1). 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Formulações 

5.1.1 Considerações Iniciais 

As fórmulas propostas foram desenvolvidas e aprovadas para 

realização do experimento, tendo como premissas: 

- A fórmula base-cosmética, classificada como "produto placebo", 

deveria ser um gel creme, caracterizada como uma emulsão óleo em água 

(O/A) , sistema termodinamicamente favorável e amplamente empregado em 

formulações cosméticas para essa categoria de produtos (DE POlO,1998) ; 

- Boa aplicação sobre a pele; 

- Fácil remoção; 

- Utilização do menor número de componentes, minimizando as 

possíveis interferências; 

- Manipulação a frio, oferecendo otimização ao processo; 

- Boa reprodutibilidade na manipulação dos diferentes lotes do 

"produto teste"; 

- O "produto teste" foi utilizado no experimento sob a condição de 

"uso extemporâneo", com o prazo de validade de 15 dias conservado em local 

fresco, justificando a ausência do estudo completo de estabilidade, cuja 

realização foi elaborada em paralelo a este experimento; 

- Boa resposta no teste de estabilidade, de acordo com os 

resultados obtidos e descrito no item 5.1.2 "Teste de Estabilidade Preliminar", 

desta pesquisa ; 

- O extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum 

olacoides Bentham, foi utilizado considerando-se suas propriedades 

farmacológicas em função da presença de flavonóides e saponinas, indicado 

como ativador da microcirculação cutânea e melhora do aspecto da H.L.D.G., 

similares a outras plantas tradicionalmente usadas para esta finalidade. Sua 

origem, genuinamente brasileira , desperta grande interesse comercial ao 
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mercado nacional e internacional. Não existem referências publicadas que 

envolvam a avaliação de eficácia do extrato associando as duas plantas na 

melhora do quadro da H.L.O.G; 

- A concentração utilizada (5% p/p) do extrato hidroglicólico de 

Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, foi recomendada pelo 

fornecedor para a finalidade a que se destina; 

- O uso do nicotinato de metila na concentração de 0,1 % p/p, 

como "referência positiva", por suas propriedades farmacológicas na ativação da 

microcirculação e vasodilatadoras, está referênciada pela literatura 

(BERAROESCA, 1992); 

-Todos os componentes estão em conformidade com as 

preconizações das legislações brasileira e européia (BRASIL, 2000); 

- Foram apresentados pelo fornecedor os dados de segurança pré

clínicos do extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides 

Bentham; 

- O "produto teste" e o "placebo" tiveram sua . compatibilidade 

cutânea previamente asseguradas por meio das avaliações de: ausência de 

potencial irritante primário, cumulativo e potencial alergênico, em seres 

humanos, sendo considerado "aprovados para uso tópico em seres humanos" 

(BRASIL, 2003). 

A fórmula base-cosmética foi utilizada como veículo na 

incorporação das substâncias ativas e como produto placebo na avaliação da 

microcirculação e temperatura cutânea em 01. Nestas mesmas avaliações e nos 

mesmos tempos experimentais, a referência positiva (fórmula-base acrescida de 

nicotinato de metila) foi empregada. A escolha da emulsão cremosa como base, 

ocorreu pelo seu efeito umectante, oferecendo boas condições de 

espalhabilidade. 

Para a avaliação em uso, optamos por selecionar substâncias 

ativas que, comercialmente, fossem indicadas para produtos cosméticos, 

especialmente para o tratamento das áreas afetadas pela H.L.O.G, ou seja, nos 
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tecidos conjuntivo e adiposo e na microcirculação, deveriam também ser 

inócuos, compatíveis quimicamente e estáveis em uma emulsão. O extrato 

hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Benthan, foi 

escolhido, pelo interesse comercial do mercado nacional e internacional, por ter 

sua origem de plantas nativas brasileiras e sua padronização na obtenção das 

plantas e composição. 

De acordo com sua composição fitoquímica, o extrato hidroglicólico 

de Catuaba e Marapuama, em associação e padronizado, tem potencial ação 

na prevenção e melhora da H.L.D.G e gordura localizada. Foram utilizadas as 

concentrações indicadas pelo fornecedor e permitidas para uso em cosméticos. 

5.1.2 Estudo de Estabilidade Preliminar 

O objetivo deste teste foi verificar se as formulações propostas, 

mesmo para uso extemporâneo, se mantinham estáveis. 

As formulações foram avaliadas imediatamente, 24 horas após o 

preparo e após cada um dos quatro ciclos em condições anteriormente 

descritas. Os parâmetros analisados foram: cor, odor e aspecto, valor de pH, e 

avaliação do equilíbrio entre os componentes aquosos e oleosos da formulação 

por meio do teste da centrífuga. 

Os resultados obtidos no Estudo de Estabilidade Preliminar podem 

ser observados na Tabela 2. 
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TABELA 2 - Resultados do Estudo de Estabilidade Preliminar para 

as formulações utilizadas no estudo. 

I' 
ijj;" :" "'1 ";;~!.~~ .,:," ",- ' . . _\ ,' .;,,:1t>:, , ·:~ ""; , ,.. ., j:W;:'~' ':f:!,!fJ!I' ~l,:~ ~ "', f'l .1 ' ';;;,' " r', 

~ Cãracterrstiç?s i:' -," '_r \ " 
,'!, f'. 

0)- ~.~~ 
, ~ . ,., 

;(l 
~-. 

" 
" .l~'::~J~~ . ;"f:: '. .!\f ._ •• __ ,.}o;; 

-
~ " Tempo 

Formulação , 
Após 'preparo 24 horas Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 

Cor: branca leitosa N N N LM LM 

Odor: característico N N N N N 

I 

i Aspecto: homogêneo, 

P 
N N N N N 

I liquido viscoso 

I 
I pH: 6,8 6,8 6,7 6,7 6,5 6,5 

, 
Centrifugação: de 

N N N N N 
j 

acordo 

i Cor: branca N N N LM LM , 
Odor: característico N N N N N 

Aspecto: homogêneo, 
N N N N LM 

RP liquido viscoso 

pH: 7,0 7,0 7,0 7,0 6,8 6,8 

, 
Centrifugação: de 

N N N N N 
I acordo , 
j 

, 
Cor: branca a 

N N N LM LM 
amarelado) 

Odor: característico N N N N N 

PT 
Aspecto: homogêneo, 

N N N N N 
líquido viscoso 

, pH: 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,3 
I 

" 

I 
Centrifugação: de 

N N N N N 
acordo , 

Legenda: P = formulação "placebo"; RP = formulação "referência positiva"; PT formulação "produto teste"; 

N = normal; LM = levemente modificado; M = modificado; 

Ciclo = (25 ± 2° C)t 24 h, (5 ± 2° C)t 24h, (45 ± 2° C)t 24h 

De acordo = sem separação das fases aquosa e oleosa da formulação 
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Na avaliação após 24 h do preparo, todas as formulações se 

mantiveram estáveis, sem alterações. 

Ligeiras modificações foram observadas a partir do terceiro ciclo, 

mas que não comprometeram as características das formulações. O resultado 

encontrado pode ser considerado como esperado, devido às condições 

extremas de temperatura, a que as amostras foram submetidas e que 

comumente geram instabilidade nas preparações cosméticas (BRASIL, 2004). 

Considerando os resultados obtidos no E.E.P. as formulações 

desenvolvidas como "placebo", "referência positiva" e "produto teste" foram 

consideradas aprovadas para utilização nesta pesquisa. 

5.1.3 Avaliação da Compatibilidade Cutânea 

Em continuidade à avaliação das formulações, estas foram 

submetidas aos testes de compatibilidade cutânea. 

De acordo com as premissas da legislação brasileira sobre 

Bioética, todo e qualquer produto, equipamento ou procedimehto aplicável em 

seres humanos que esteja sob desenvolvimento deverá seguir os preceitos 

éticos de forma igual. Assim sendo, produtos cosméticos sob avaliação devem 

seguir, quando aplicável, estas recomendações (BRASIL, 2003). 

Para uso de uma nova formulação em humanos, é importante que 

se reúnam as informações de segurança pertinentes. Considerando aquelas 

obtidas com o fornecedor, sobre a segurança do extrato hidroglicólico de 

Trichi/ia catigua e Ptychopeta/um o/acoides Benthan, verificou-se apenas a 

realização dos testes pré-clinicos, em animais, cujos resultados demonstraram 

que o extrato era seguro para uso. Procedeu-se à realização dos testes de 

compatibilidade cutânea em seres humanos, confirmando a inocuidade do 

extrato para seu uso em produtos cosméticos. 

Os testes de compatibilidade, representam o primeiro contato do 

produto acabado com o ser humano. Foram realizadas as avaliações da 

ausência do potencial irritante primário, cumulativo e alergenicidade para o 

placebo e produto teste. 
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o protocolo de estudo clínico foi encaminhado ao CEP do HMLMB, 

sob n. 035/03, tendo sido aprovado em 16/05/2003. 

Por se tratar de um primeiro método de avaliação, as aplicações 

dos produtos e os exames cutâneos foram perfeitamente controlados. Os 

resultados foram expressos principalmente como dados descritivos e não foi 

exigido tratamento estatístico. Se o produto apresentasse boa compatibilidade 

cutânea, sob as condições experimentais do procedimento operacional padrão 

correspondente, por extrapolação, poder-se-ia considerar seguro para a saúde 

dos consumidores, quando aplicado sob condições normais de uso. 

O código adotado para os estudos foram EBd 408 e EBd 378, 

respectivamente para a irritação e alergenicidade. 

Com base nas condições experimentais adotadas e considerando

se a escala estabelecida pelo Centro Investigador, o produto-teste e placebo 

apresentaram compatibilidade cutânea muito boa e não causaram potencial 

alergênico, sendo, portanto, classificados como seguros para uso na pele 

humana. 

Considerando que a única diferença entre as formulações foi a 

presença do extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides 

Benthan, podemos inferir que o mesmo pode ser considerado seguro para uso 

tópico. 

5.2 Resultados Experimentais 

5.2.1 Aspectos Epidemiológicos: 

No estudo foi incluído, inicialmente, um total de 43 mulheres. Todas 

atenderam aos critérios de inclusão requeridos no protocolo e agrupados como 

descrito nas Tabelas 3a p. 97 e 3b p. 99. O número de voluntários incluídos 

excedeu os 30 estabelecidos para o protocolo, compensando possíveis 

desistências e exclusões. Dos 43 voluntários incluídos, 38 participaram em 01 

da avaliação da microcirculação e temperatura cutânea. Durante o uso do 

"produto teste" em domícilio, 16 voluntários (identificados como números 4, 5, 

11 , 12,17,18,19, 22,25,30,32, 35, 38, 41,42 e 43 das Tabelas 3a e 3b) se 

retiraram e não concluíram o estudo. As razões alegadas pelos voluntários para 
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abandono do estudo estão relacionadas na Tabela 4 p. 101. Portanto, ao final, 

27 voluntários realizaram o estudo completo. 
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TABELA 3a - Dados de inclusão dos voluntários. 
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F 

F 

F 

F 

F 

F 
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F 
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111 

IV 

111 

111 

111 

IV 

IV 

IV 

111 

IV 

IV 

111 

III 

111 

IV 

IV 

IV 

111 

111 

111 

IV 

IV 

111 

IV 

111 

111 

IV 

Branca 

Negr6ide 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

Negróide 

Mongolóide 

Branca 

Branca 

Negr6ide 

Branca 

Negr6ide 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

Negróide 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

Negr6ide 

Negróide 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

Branca 

75,4 

53,4 

77,4 

63;1 

69,0 

59,4 

75,8 

60,3 

65,3 

82,2 

55,9 

72,0 

74,8 

75,9 

56,2 

95,0 

55,7 

59,2 

69,4 

57, 5 

65,6 

59,5 

81 ,9 

59,5 

80,0 

65,5 

70,0 

71 ,9 

1,65 

1,54 

1,66 

1,70 

1,53 

1,50 

1,60 

1,54 

1,68 

1,71 

1,65 

1,56 

1,68 

1,63 

1,53 

1,78 

1,,57 

1,63 

1,65 

1,52 

1,54 

1,50 

1,69 

1,52 

1,73 

1,65 

1,66 

1,62 

27,70 

22,50 

28,10 

21,80 

29,50 

26,40 

29,60 

25,40 

23,10 

28,10 

20,50 

29,60 

26,50 

28,57 

24,01 

29,98 

22,59 

22,28 

25,49 

24,89 

27 ,66 

26,44 

28,68 

25,75 

26,73 

24,06 

25,40 

27,40 

sobrepeso 

normal 

sobre peso 

normal 

sobrepeso 

sobre peso 

sobrepeso 

sobrepeso 

normal 

sobre peso 

normal 

sobrepeso 

sobrepeso 

sobrepeso 

normal 

sobrepeso 

normal 

normal 

sobre peso 

normal 

sobrepeso 

sobrepeso 

sobrepeso 

sobrepeso 

sobrepeso 

normal 

sobrepeso 

sobrepeso 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

78,0 

52,8 

78,6 

59,5 

77,7 

58,7 

65,4 

78,7 

71,1 

73,2 

77,0 

54,4 

57,6 

69,1 

60,0 

80,9 

59,8 

77,6 

65,0 

72,9 

72,9 
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TABELA 3a - Dados de inclusão dos voluntários (continuação). 
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32 28 F IV Branca 

33 32 F 111 Branca 62,9 1,57 25,52 sobrepeso 63,6 

34 33 F 111 Branca 61 ,8 1,61 23,84 normal 111 61 ,3 

35 38 F 111 Branca 61,6 1,56 25,31 sobrepeso 

36 26 F IV Negróide 57,1 1,62 21,76 normal 56,5 

37 28 F 111 Branca 64,1 1,59 25,36 sobrepeso 111 60,6 

38 26 F IV Branca 56,6 1,60 22,11 normal 

39 21 F IV Negróide 57,3 1,65 21,05 normal 57,9 

40 28 F 111 Branca 71 ,5 1,63 26,91 sobrepeso 111 69,1 

41 34 F 11 1 Branca 72.4 1,65 111 

42 30 F 11 1 Branca 58,2 1,52 25,19 sobrepeso 111 

43 24 F 111 Branca 

Legenda: 

/ = não; x = sim; F = feminino; 

I' .,i. _ 'I = desistência 

• = Fototipo de acordo com a classificação de FITZPATRICK 

•• = classificação de acordo com o valor de IMC (índice de massa corporal), calculado através d'a equação peso/(altura)2 

••• = De acordo com a classificação do grau de H.L.D,G, 
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TABELA 3b - Dados de inclusão dos voluntários. 

\t·, 
'- "I nI' · .)~1 /li o' ' .!!l ',1h in '. :Ql ''E1 'U o o:" '> ::l 00 '/11 " B, . ' > .5 :ii) ~. ui - /li .. 

,(I) ; 
(I) 'c .(1) OQ, cn- '- ?~' (!) . ~ nI c , li: Q,,S 

(I) ::l E I! c ' , "C (I) (I) /li 10 :,5> 'ti (I) 'c, (I) .,/11 C 'ti -
(,» c~ .su ~ '8 ~ ,o 5: 'li ~ -i ,5' "C nI (I) o ~ .5 .2'g nI c>-'CIIl!! ·_ ... el:- (I)..J I/InI ... · ,Q cu c .!!! 1/1 (,) , 1/1 o nI :!Ec -iQ,I/IO "':c: (l)c8- {! "C (I) )( => .- (I) 

> :1/1 ::l (1)' o u , a. ãi)( 'S; o (I) 
"C (!) o (I) 

(,) ;!g"C U a. (I) .. o e d 

x (P) x 

2 x x(P) x (C) GI Pnl 

3 x (P) x Gil PII 

4 x(P) x x GI 

5 x x (P) x x x GIII Pnlll 

6 x x (P) x x(C,G) Hipoliroidismo' Euthyrox Gil Pnll 
100 mcg 

x x(P) x (C) 

8 x(P) x(G) 

9 x (AC) x x Acoh GI Pcl (Perlutan) 

10 x (P) x 
GVI Pclll 

AIII 
- ______ --_ -r 

Acoh 11 x x (AC) x x 
(Microvlar) Gil Pnll 

12 x x(P) x x Gil Pcll 

13 x (P) x x 

14 x(O) x GI Pnl 

15 x(P) GI Pcl 

16 x x (AC) x Acoh 
(Gynera) 

17 x x (AC) x x x x(C) "' Acoh nuligesta (Diminut) 
Acoh 

18 x (AC) " , (Depoprov Gil Pnll 
era) 

19 x x(P) GI Pnl 

20 x(O) x x GI Pnl 

21 x x (P) Gil PII 

22 x x (AC) x x Acoh 
(Diane 35) 

23 x x (AC) x x(C ,E) Acoh 
Gil Pnll (Gynera) 

24 x (L) x GVPV 

25 x(O) x x x Gil Pnll 

26 x(O) x GIII Pclll 

27 x x (P) x(G) GI Pcl 

28 x x(P) GIII Pnll cl 

29 x (P) x HAS há 1 ano 
Atenolol GIV Pcl nll 
100 mg AI 
Acoh 

30 x x (AC) x x ( (Ceraze GI Pcl 
tte) 
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TABELA 3b - Dados de inclusão dos voluntários (continuação). 

o 
~i: 

~ f, -.'" 
c: 
:::I 
Õ 
> 

di U' 
·dh· 

~" ,'.:'; i,;:<:', 

31 x(O) 

32 x x(P) x x x 

33 x (O) x 

34 x x(L) 

35 x x (P) x x ,-
36 x (AC) 

37 x x(O) x x 

38 x x(P) x x x 

39 x x (P) x x x 

40 x (P) 

41 x(O) x 

42 x x (L) x x x 

43 x x (AC) x 

Legenda: 

/ = não; x = sim 

= desistência 

- Método contraceptivo: (P) = preservativo ; (AC) 
laqueadura ; (O) = outros 

- Atividade física : (C)= caminhada; (G) = ginástica ; (E) = esportes 

Xl 
10 
UI 

.l!I 
1/1 
CII 
(!) 

x(G) Gil Pnll 

GIPI 

x(G) GI Pcl 

GIII PIII 

Gil PIAI 

Acoh 
Gil PII 

(Neovlar) 

x(G) Gil PII 

nuligesta 

x (E) GIII PIII 

x (E) GI Pcl 

GI Pnl 

GIII PIII 

Acoh 
(Selene) 

x(E) 

Anticoncepcional oral hormonal; (L) 

- Gestação: G = gestação ; P = parto ; n = normal ; c = cesária ; A = aborto I a V = número de gestações 
- HAS = hipertensão arterial sistêmica 
* = Patologia Compensada 
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estudo. 
TABELA 4 - Razões alegadas pelos voluntários para abandono do 

, - , . -
VOLUNTARIO 

'lr 

REFERENCIA 
4 
5 

11 
12 
17 
18 
19 
22 
25 
30 
32 
35 
39 
41 
42 
43 

RAZÃO 

problemas pessoais 
problemas pessoais 
problemas pessoais 
problemas pessoais 
começou a trabalhar 
começou a trabalhar 

não gostou do cheiro do produto 
começou a trabalhar 
começou a trabalhar 
problemas pessoais 
problemas pessoais 
problemas pessoais 
começou a trabalhar 
problemas pessoais 

quebrou a perna 
quebrou a perna 

A amostra estudada foi constituída de mulheres de 20 a 40 anos e 

no total dos 43 voluntários incluídos, 86 % estavam na faixa etária de 26 a 40 

anos, conforme Tabela 5 e Figura 7 p. 102. A maior parte dos voluntários acima 

desta faixa etária não foram incluídos, por apresentarem H.L.D.G. grau IV e/ou 

obesidade (I.M.C. maior que 30). Na H.L.D.G. grau IV, ocorrem alterações 

irreversíveis (CURRI, 1991), que, obviamente, não melhorariam com o 

tratamento tópico. Os obesos apresentam resistência periférica à insulina, 

devido a diferenças nos níveis de ácidos graxos livres circulantes (WALKER, 

1995), além do aumento da atividade do sistema nervoso autônomo, com 

estímulo adrenérgico (FERRANNINI ,1995) e ativação do eixo hipotálamo

hipófise-adrenal, causando aumento da secreção de cortisol e diminuição do 

hormônio de crescimento e esteróides sexuais (BJORNTORP, 1995). Estes 

fatos interferem no equilíbrio fisiológico entre a lipólise e a lipogênese, podendo 

influenciar os resultados obtidos com o tratamento, motivo que explica a sua 

exclusão. 
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etária. 
TABELA 5 - Distribuição percentual dos voluntários por faixa 

FAIXA ETÁRIA 
(anos) 

20 - 25 

26 - 30 

31 - 35 

36 - 40 

TOTAL 

VOLUNTÁRIOS (FREQÜÊNCIAS) 

INCLUíDOS 
(%) 

13,95 

32,56 

27,91 

25,58 

100 

CONCLUíRAM O ESTUDO 
(%) 

11 ,11 

25,92 

25,92 

37,05 

100 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL POR FAIXA 
ETÁRIA 

frequência voluntários frequência 
incluídos candidatos que 

concluíram o estudo 

li! 20 - 25 

. 26 - 30 

031 - 35 

036 - 40 

Figura 7 - Distribuição percentual dos voluntários por faixa etária. 

A distribuição por raça , de acordo com a Tabela 6 e Figura 8 p. 

103, indicou predomínio da raça branca (76%), sobre a negróide e mongolóide. 

Essas informações estão concordantes com as da literatura (CURRI & UQUORI, 

1989), uma vez que as mulheres brancas têm maior predisposição genética para 

desenvolver a H.L.D.G. 
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TABELA 6 - Distribuição percentual dos voluntários por raça. 

RAÇA 

branca 

mongolóide 

negróide 

TOTAL 

VOLUNTÁRIOS (FREQÜÊNCIAS) 

INCLUíDOS 
(%) 

76,74 

2,33 

20,93 

100 

CONCLUíRAM O ESTUDO 
(%) 

74,07 

3,70 

22,23 

100 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL POR RAÇA 

frequência frequência 
voluntário candidato que 
incluído concluíram o 

estudo 

liI branca 

• mongolóide 

O negróide 

Figura 8 - Distribuição percentual dos voluntários por raça. 

Confirmando a literatura, os fatores agravantes do quadro de 

H.L.D.G., também relatados pelos voluntários, foram: sedentarismo, gravidez, 

aumento de peso, uso de anticoncepcional oral, alimentação inadequada, e 

estresse emocional. Não existem informações sobre a quantificação de sua 

influência na H.L.D.G. (CIPORKIN & PASCHOAL, 1992; PINTO et aI., 1995). 

Nesta pesquisa, os fatores destacados pelos voluntários foram o sedentarismo 

(69,77) e a gravidez (81 % das mulheres com uma ou mais gestações), de 

acordo com a Tabela 8 e Figura 10 p. 105. A maioria, 69,77 %, da amostra não 

realizava nenhuma atividade física e mesmo aquelas que realizavam exercícios 

físicos rotineiros notaram piora do quadro de H.L.D.G. em períodos de 

sedentarismo. Neste quadro encontram-se 81% das voluntárias grávidas, 

conforme Tabela 7 e Figura 9 . . 

Além das alterações hormonais envolvendo, principalmente, o 

estrógeno e a progesterona, o útero gravídico funciona como um obstáculo ao 
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retorno venoso dos membros inferiores, provocando aumento da estase e do 

edema intersticial. O aumento do peso corporal, assim como a elevação e a 

diminuição sucessiva e rápida de peso, também foram bastante citados. A 

explicação fisiopatológica poderia ser a de que os adipócitos, por estarem 

alterados, aumentariam a poiquilocitose e a rotura , dificultando as trocas 

metabólicas, causando compressão dos vasos do tecido adiposo, diminuindo o 

fluxo sanguíneo e aumentando a estase (MARTIN, 1994; SMITH , 1995). 

TABELA 7 - Distribuição percentual dos voluntários por número de 
gestações. 

VOLUNTÁRIOS (FREQÜÊNCIAS) 
NÚMERO DE GESTAÇÕES 

INCLUíDOS 
(%) 

CONCLUíRAM O ESTUDO 
(%) 

nenhuma 

2 

3 ou mais 

TOTAL 

20,93 

27,91 

27,91 

23,25 

100 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL POR NÚMERO DE 
GESTAÇÕES 

frequência frequência 
voluntários candidatos que 
incluídos concluíram o 

estudo 

lIiI nenhuma 

. 1 

02 
O 3 ou mais 

18,52 

29,64 

25,92 

25,92 

100 

Figura 9 - Distribuição percentual dos voluntários por número de 
gestações. 
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TABELA 8 - Distribuição percentual dos voluntários por atividade 
física . 

ATIVIDADE FislCA VOLUNTÁRIOS (FREQÜÊNCIAS) 

física. 

SIM 

NÃO 

TOTAL 

INCLUíDOS 
(%) 

30,23 

69,77 

100 

CONCLUíRAM O ESTUDO 
(%) 

40,74 

59,26 

100 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL POR ATIVIDADE 
FíSICA 

frequência frequência 

voluntários candidatos que 

incluídos conclu íram o 

estudo 

~ 
~ 

Figura 10 - Distribuição percentual dos voluntários por atividade 

No exame físico realizado inicialmente pelo médico, os voluntários 

incluídos no estudo apresentaram H.L.D.G. grau li (37%) ou grau 111 (40%) como 

descrito na Tabela 9 e Figura 11 p. 106. 
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TABELA 9 - Distribuição percentual dos voluntários por grau de 
H.L.D.G. 

GRAU DE H.L.D.G. VOLUNTÁRIOS (FREQÜÊNCIAS) 

H.L.D.G. 

II 

111 

TOTAL 

INCLUíDOS 
(%) 

23,26 

37,21 

39,53 

100 

CONCLUíRAM O ESTUDO 
(%) 

7,41 

51 ,85 

40,74 

100 

DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL POR GRAU DE 
CELULITE 

frequência frequência 
voluntários incluídos candidatos que 

concluíram o estudo 

Figura 11 - Distribuição percentual dos voluntários por grau de 

5.2.2 Análise dos Resultados 

5.2.2.1 Avaliação da Microcirculação Cutânea I 
Temperatura Cutânea no Dia 1 (01) 

A avaliação da microcirculação é realizada pelo efeito Doppler 

associado à ultra-sonografia, tornando possível a aferição da velocidade do 

sangue dentro dos vasos de forma precisa. O modelo está baseado na captação 

e na reflexão de sinais e partículas em movimento. Esses sinais são 

transformados automaticamente em gráficos, por intermédio de uma equação 

matemática, para melhor interpretação do fluxo sanguíneo (BAILÃO et aI. , 1995). 

106 



A estrutura dos vasos sanguíneos e a regulação do fluxo variam 

conforme a localização no corpo. A avaliação destes na pele é facilmente 

caracterizada por sua grande extensão e superficialidade, mas, frequentemente, 

apresentam flutuações em seus resultados. A função da microcirculação na 

pele é regulada por impulsos nervosos autônomos e está intimamente 

relacionada com a temperatura externa sobre a superfície cutânea. Assim, é 

necessário estabilizar outros fatores quando se efetuam as avaliações, tais 

como: postura do voluntário, pressão sanguínea, pulsação, temperatura 

corporal, temperatura ambiente e umidade relativa do ar para obter boa 

reprodutibilidade nas leituras. O fluxo sanguíneo cutâneo e a temperatura 

superficial cutânea são influenciados por fatores endógenos e exógenos. 

Dentre os fatores endógenos destacamos: 

• Metabolismo - como exemplo temos diferenças entre as condições 

fisiológicas antes e depois da ingestão alimentar; ingestão de bebidas 

alcoólicas e especiarias; 

• Transpiração que pode provocar uma variação de até 2 °C sobre a 

superfície cutânea; 

• Ritmo circalunar - como exemplo temos ciclo menstrual nas mulheres; 

• Ritmo circadiano; 

• Diferenças sazonais - como exemplo temos alterações de metabolismos 

nas diferentes estações climáticas do ano, como verão e inverno; 

• Diferenças das características individuais como a raça e a idade; 

• Efeitos psicológicos; 

• Efeitos de medicamentos. 

Dentre os fatores exógenos destacamos: 

• Gradiente de temperatura corpórea sobre a pele; 

• Convecção da transpiração por meio das correntes de ar e vento; 

• Energia luminosa radiante sobre a pele; 

• Umidade relativa do ar que deve estar próxima aos 50 ± 10%; 

• Temperatura ambiente e controlada circulação do ar; 

• Tipo de vestuário . 
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Considerando os fatores anteriormente expostos, alguns cuidados 

foram especialmente inseridos no protocolo e devidamente controlados na 

condução deste estudo, como: climatização do voluntário em posição de 

repouso por 20 a 30 minutos no próprio local destinado a avaliação da 

microcirculação e temperatura; condições adequadas de temperatura e 

umidade relativa do ar; ausência de correntes de ar e ambiente de 

tranqüilidade, minimizando efeitos vasoconstrictores provenientes do estresse 

mental. Outros cuidados foram especialmente observados como: efetuar o 

estudo dentro de uma única estação climática e as medidas de maneira não 

coincidentes com os horários de refeições. 

Antes de iniciar as tomadas de ensaio dos voluntários selecionados 

para o estudo, foi verificado o "zero do ultra-som" obtido passando a sonda em 

uma placa de porcelana branca verificando a ausência dos movimentos 

brownianos das hemácias. 

Atendendo as recomendações do "Standardization Group de 

L'European Society of Contact Dermatitis", para a avaliação da microcirculação 

cutânea, deve ser provocada uma hiperemia em no mínimo três voluntários 

normais, utilizando uma formulação contendo o princípio ativo nicotinato de 

metila em concentração de 0,1%, neste trabalho denominada de "referência 

positiva". Observa-se inicialmente o zero biológico, ou seja, a condição basal 

sem aplicação de nenhum produto e após a aplicação da "referência positiva", 

verifica-se o pico de ação do produto e o tempo de latência até o retorno ao zero 

biológico (AGACHE, 2000; SOMMER et ai, 1998; BIRCHER et ai, 1994). 

As mesmas condições foram adotadas para a avaliação da 

temperatura cutânea, considerando-se que a hiperemia provocada pela 

utilização da "referência positiva" pode ser interpretada como efeito de aumento 

da temperatura. 

Do total de voluntários (43) que iniciaram, "zero do protocolo de 

estudo, 38 foram incluídos na avaliação da microcirculação. Inicialmente, as 

medidas basais ultra-som" e da temperatura foram obtidas nas condições 

estabelecidas no protocolo de estudo, juntamente com a observação da 

temperatura corporal e do controle da pressão arterial. Todos os voluntários 

satisfizeram os critérios estabelecidos e clinicamente foram considerados 

saudáveis para realização desta avaliação. Das quarenta (40) voluntárias, 
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dezesseis (16) receberam em um dos punhos o tratamento com a "referência 

positiva" e no punho contralateral o "produto placebo". Este foi aplicado 

simulando o efeito da massagem recebida durante a aplicação dos produtos, 

que poderia influenciar o efeito sobre a microcirculação e a temperatura. Vinte e 

quatro (24) voluntários receberam em um dos punhos o tratamento com o 

"produto teste" e no punho contralateral o "produto placebo". A randomização 

dos tratamentos encontra-se no Anexo 6. 

A avaliação do efeito do "produtos teste" sobre da microcirculação 

(nas variáveis: diâmetro do vaso, fluxo sangüíneo e pico sistólico) e da 

temperatura cutânea foi inicialmente indicado como parâmetro para a 

verificação do efeito na melhora da H.L.D.G. e, para esta finalidade houve a 

comparação em relação às condições consideradas basais (antes de TO) e sob 

a aplicação do produto "placebo" (controle), " referência positiva" e "produto 

teste" nas condições e tempos de avaliação. 

Microcirculação 

Os parâmetros obtidos por meio da ultra-sonografia com efeito 

Doppler foram: diâmetro do vaso, fluxo sanguíneo e pico sistólico. 

Diâmetro do vaso 

Não foi encontrada evidência de efeito de tratamento (p=O,6081), 

nem de tempo (p=O,0758) e nem interação de tratamento por tempo (p=O,8669). 

Portanto, não houveram alterações no calibre do vaso em nenhum dos 

tratamentos nos tempos experimentais adotados, conforme demonstrado no 

Quadro 6. 
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Quadro 6 - Testes estatísticos para efeitos do modelo na avaliação do diâmetro 

do vaso. 

255 10,50 10,6081 

255 12,32 10,0758 

trat*Tempo 255 0,42 10,8669 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Den = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Trat*Tempo = interação de tratamento por tempo 

o Quadro 7 apresenta os valores médios obtidos, no diâmetro do 

vaso, para cada produto aplicado: placebo, produto teste e referência positiva 

em cada tempo experimental. 

Quadro 7 - Médias de mínimos quadrados para o diâmetro do 

vaso, limites inferior e superior a 95%, por tratamento e tempo. 

Tratatnén(ó' 'H"\~~, 
't. 'í,;u,,; 'iEifimátiva ' -t.Jtrlite t.hferiór 1 ~Üfuil:êà~periô'r i'~: Tem,pQ'i 

, - ~ ..' , . .... "'. ""-

Placebo TO 0,23 0,21 0,24 

Placebo T20 0,22 0,21 0,23 

Placebo T30 0,22 0,21 0,23 

Placebo T40 0,22 0,21 0,23 

Produto teste TO 0,22 0,21 0,24 

Produto teste T20 0,23 0,21 0,24 

Produto teste T30 0,22 0,21 0,24 

Produto teste T40 0,22 0,21 0,23 

Referência positiva TO 0,22 0,21 0,24 

Referência positiva T20 0,22 0,21 0,24 

Referência positiva T30 0,22 0,20 0,23 

Referência positiva T40 0,22 0,21 0,23 
- -

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial , 20, 30 e 40 minutos respectivamente. 

Fluxo Sanguíneo 
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Para o parâmetro fluxo sanguíneo foi encontrada evidência da 

interação de tratamento por tempo (p=0,0045) conforme demonstrado no 

Quadro 8. 

Quadro 8 - Testes estatísticos para efeitos do modelo na avaliação 

do fluxo sanguíneo. 

Efe!tó "",,' '~ l:! i:Numl', 
l,~' ,",. , . '.' ~;,:;.t;) 

GLOen. ·f " fr>F~,: 
' k , '. ;'>'::~:' , ", .j~.,,: .,, :~,~ 

; ' ' ,~iH 
"i. " .'i \:> 

" ;;"c;:~L1,:>,"; , 
l'tataniento 

" " ,., ' 2 255 0,98 0,3760 

.rer,npo ~· :' 3 255 7,47 <0,0001 
',,'','''''' ,,%:,;,1 

I ~'t,at*Têmp'o 6 255 3,22 0,0045 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Den = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Trat*Tempo = interação de tratamento por tempo 

o Quadro 9 indica os valores médios obtidos, no fluxo sanguíneo, 

para cada produto aplicado: placebo, produto teste e referência positiva em cada 

tempo avaliado. Nos tempos experimentais de 20 e 30 minutos (T20 e T30) 

houve um acréscimo nos valores obtidos para o produto teste e um decréscimo 

para a referência positiva . No Quadro 10 apresenta a diferença entre as médias 

de mínimos quadrados para a referência positiva que apresentou uma resposta, 

estatisticamente significativa, no transcorrer do tempo. 
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Quadro 9 - Médias de mínimos quadrados para o fluxo sanguíneo, 

limites inferior e superior a 95%, por tratamento e tempo. 

~Tràtamentõ' ,,,."c · f~fnPô , ~stimà~ivà~ ,[frt;lte 'InfQribr! 
"l'-' • """_"--;<--~-~·iFl".;;;'jFVi 

'I.::.imiteSyperior :' 
~ . "._~ .. ~', ''''.- '. ,,":- """'0 ~ " ... ,.~\ I ,-, 

Placebo TO 17,65 13,83 21,47 

Placebo T20 12,53 8,72 16,35 

Placebo T30 13,16 9,35 16,98 

Placebo T40 11 ,87 8,05 15,68 

Produto teste TO 14,10 9,59 18,61 

Produto teste T20 15,42 10,91 19,93 

Produto teste T30 16,51 12,00 21 ,02 

Produto teste T40 13,93 9,42 18,44 

Referência positiva TO 23,54 18,49 28,59 

Referência positiva T20 15,43 10,38 20,48 

Referência positiva T30 11 ,29 6,24 16,33 

Referência positiva T40 10,65 5,60 15,70 

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial , 20, 30 e 40 minutos 
respectivamente. 

Quadro 10 - Diferenças entre mlnlmos quadrados para o fluxo 
sanguíneo, nos resultados estatisticamente significativos. 

ó'" "&", ... "y%::;:; ... li ....... !i"'"'iiEÚ.,A:::t: •... ~ "';;;· ••. ··f ···· .; .. _;;; ..... I ,~,..,,."L# .. _..... I 

Placebo TO Referência positiva TO 0,0705 

Produto Teste TO Referência positiva TO 0,0127 

Referência positiva TO Referência positiva T20 0,0277 

Referência positiva TO Referência positiva T30 0,0003 

Referência positiva TO Referência positiva T40 0,0002 

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial , 20, 30 e 40 minutos 
respectivamente. 

Pico Sistólico 

Para o parâmetro pico sistólico foi encontrada evidência da 

interação de tratamento por tempo (p=O,0037) conforme demonstrado no 

Quadro 11. 
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Quadro 11- Testes estatísticos para efeitos do modelo na 

avaliação do pico sistólico. 

255 7,76 <0,0001 

255 3,32 0,0037 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Den = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Trat*Tempo = interação de tratamento por tempo 

o Quadro 12 indica os valores médios obtidos, no pico sistólico, 

para cada produto aplicado: placebo, produto teste e referência positiva em cada 

tempo avaliado. 

O Quadro 13 apresenta a diferença entre as médias de mínimos 

quadrados para a referência positiva que apresentou uma resposta 

estatisticamente significativa, no transcorrer do tempo. 

Quadro 12 - Médias de mínimos quadrados para o pico sistólico, 

limite inferior e superior a 95%, por tratamento e tempo. 

Tralãhíento ' ' 
~, .. 2. 

Tempo "tl' IÊ~Hmãtiv~a Limit~ iihferi~r .• : limi'te super!6F>~': 
Placebo TO 46,50 42,27 50,73 

Placebo T20 40,69 36,46 44,92 

Placebo T30 41,52 37,29 45,75 

Placebo T40 41,76 37,53 45,99 

Produto teste TO 43,46 38,62 48,31 

Produto teste T20 43,32 38,48 48,17 

Produto teste T30 45,13 40,29 49,98 

Produto teste T40 44,28 39,44 49,13 

Referência positiva TO 50,63 45,30 55,96 

Referência positiva T20 41,18 35,85 46,51 

Referência positiva T30 39,37 34,04 44,70 

Referência positiva T40 37,05 31,72 42,39 

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial, 20, 30 e 40 minutos respectivamente, 
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Quadro 13 - Diferenças entre mínimos quadrados para o pico 

sistólico, nos resultados estatisticamente significativos. 

Referência positiva Referência positiva 

Referência positiva I TO Referência positiva I T30 

Referência positiva I TO Referência positiva I T 40 

Ivel ·. 
, $ignificâr1cia. 
,côrrigido 

0.0076 

0.0009 

<0.0001 

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial, 20, 30 e 40 minutos 
respectivamente. 

Temperatura Cutânea 

Foi encontrada evidência de efeito de tratamento (p<O,0001) e 

efeito de tempo (p<O,0001), conforme demonstrado no Quadro 14. 

Quadro 14 - Testes estatísticos para efeitos do modelo na 

avaliação da temperatura cutânea. 

, ' GLNum 

2 255 13,02 

255 24,87 

6 255 1,30 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Den = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

<0,0001 

<0,0001 

0,2583 

Pr> F = nível de sign ificância observado para a estatística F 

Trat*Tempo = interação de tratamento por tempo 

o Quadro 15 indica os valores médios obtidos, para a temperatura 

cutânea, para cada produto aplicado: placebo, produto teste e referência positiva 

em cada tempo avaliado. 

No Quadro 16 apresenta a diferença entre as médias de mínimos 

quadrados para a referência positiva que apresentou uma resposta 

estatisticamente significativa, no transcorrer do tempo. 
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Quadro 15 - Médias de mínimos quadrados para a temperatura cutânea, 

limite inferior e superior a 95%, por tratamento e tempo. 

. Tratamento WF.T é' ;';'F~ T K :~ Es~.~â!!v·~:;, . 11..:hnite inf~rior , 
. .. .. .. "~'""l .• ,~"nF 

émp~ ':i.f11i~~,.su.p~r.iór ." , ; .. , ,~ . - .. , . - ~. .. .. ,..,:, .f<· 

Placebo 30,71 30,24 31,18 

Produto teste 30,82 30,29 31,36 

Referência positiva 31,94 31,36 32,53 

TO 32,46 31,89 33,03 

T20 31,26 30,69 31,83 

T30 31,00 30,43 31,57 

T40 29,92 29,35 30,49 

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial , 20, 30 e 40 minutos 
respectivamente, 

Quadro 16 - Diferenças entre mínimos quadrados para a 

temperatura cutânea, nos resultados estatisticamente significativos. 

Placebo Produto teste 0,8498 

Placebo Referência positiva <0,0001 

Produto teste Referência positiva 0,0010 

TO T20 0,0004 

TO T30 <0,0001 

TO T40 <0,0001 

T20 T30 0,8119 

T20 T40 <0,0001 

T30 T40 0,0018 

Legenda: TO, T20, T30 e T40 = tempo inicial, 20, 30 e 40 minutos 
respectivamente, 

Nesta pesquisa foi idealizado o uso de diferentes métodos de 

avaliação capazes de detectar alterações iniciais e diferenças mais sutis, 

principalmente em nível microcirculatório. Foi estudada a possibilidade da 

avaliação da microcirculação cutânea por meio da ultra-sonografia com Doppler 

e da temperatura cutânea, em condições padronizadas e controladas, uma vez 
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que a reprodutibilidade é prejudicada por inúmeras condições (variáveis de 

confusão), como temperatura e umidade do ambiente; período do ciclo 

menstrual; prática de exercícios físicos no dia da avaliação; estresse, exposição 

solar prévia, e outros fatores que interferem no fluxo sanguíneo da pele, dando 

margem aos vícios de aferição (CURRI, 1991). 

Inicialmente, acreditou-se que a técnica empregando o ultra-som 

com Doppler, nas frequências entre 7 e 12 MHz apresentasse sensibilidade 

para avaliar as variações em nível de vascularização cutânea. Aprofundando-se 

os conhecimentos teóricos sobre a técnica e ao início deste estudo, ficou 

evidente que não seria possível a avaliação da microcirculação cutânea , 

principalmente pela dificuldade em se padronizar um ponto de referência 

específico. Em técnicas especificas para a avaliação da microcirculação 

cutânea, como, por exemplo, na Velocimetria Laser Doppler, esta mensuração é 

realizada sobre uma área ou região, avaliando-se a totalidade de vasos 

presentes, o que não foi possível com o equipamento empregado neste estudo. 

Por esta razão, a artéria radial foi escolhida como referência, embora pelo seu 

calibre e localização não seja classificada como microcirculação cutânea. Isso 

viabilizou a realização das medidas e por inferência os dados podem ser 

extrapolados para a microcirculação cutânea. 

Considerando que não existem menções na literatura científica 

sobre as variáveis: diâmetro do vaso e pico sistólico para o quadro de 

Hidrolipodistrofia Ginóide (H .L.D.G.) e, de acordo com os resultados obtidos 

nesta pesquisa, o fluxo sanguíneo é a variável que melhor caracteriza a 

vascularização cutânea e, portanto, a microcirculação. 

Neste estudo, os resultados indicaram uma ação no fluxo 

imediatamente após a aplicação e aos 20 minutos, para o produto referência 

positiva, contendo nicotinato de metila, confirmando as informações 

anteriormente obtidas. Visualmente foi observado uma hiperemia característica 

com pico de intensidade entre 20 e 30 minutos, mas que não foi confirmada 

estatisticamente nos dados obtidos para o tempo de 30 minutos. 

Considerando que não houve alteração nos fluxos para o "produto 

placebo" e que este não continha princípios ativos, confirmou-se que o ato de 

aplicar o produto (leve massagem) não influenciou nos resultados. 
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Os resultados apresentaram tendência de aumento de fluxo para o 

"produto teste", formulação cosmética contendo extrato hidroglicólico de Trichilia 

catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, aos 30 minutos. O aumento do 

fluxo sanguíneo é um indicador de uma melhor circulação local, o que favorece 

a uma melhor oxigenação dos tecidos e drenagem linfática com possível ação 

coadjuvante na melhora da Hidrolipodistrofia Ginóide (H .L.D.G.). 

A técnica de ultra-sonografia com efeito Doppler de até 12MHz não 

demonstrou ser indicada para a avaliação da microcirculação cutânea, pelas 

dificuldades observadas na execução e padronização das condições do estudo, 

exigindo um profissional qualificado, alto custo, bem como pela impossibilidade 

de avaliação direta da vascularização cutânea. 

Paralelamente, nas mesmas condições, foi avaliada a temperatura 

cutânea utilizando o termômetro de infravermelho. Os resultados obtidos 

demonstraram não ocorrer alterações estatisticamente significativas no "produto 

placebo", sendo concordantes com a característica do mesmo por ser uma base 

sem ativos. Os aumentos de temperatura observados para a "referência 

positiva", com pico máximo aos 20 minutos, foram esperados e confirmaram os 

dados da literatura, pelas características rubefacientes e vaso-dilatadoras do 

ativo nicotinato de metila. O termômetro infravermelho, pode ser considerado um 

equipamento adequado para a avaliação da temperatura cutânea. É uma técnica 

simples e econômica sendo necessário observar com atenção, as condições 

experimentais, minimizando desvios. 

Nas condições experimentais adotadas o "produto teste" não 

apresentou alterações na temperatura cutânea, embora os resultados obtidos 

apresentem um padrão similar aos da "referência positiva", mas sem diferença 

estatisticamente sig n ificativa. 

Algumas considerações podem explicar os resultados do produto 

teste (formulação cosmética contendo extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e 

Ptychopetalum olacoides Bentham): 

- Aplicação única do produto e avaliação imediata em 20, 30 e 40 

minutos, podendo não apresentar efeitos agudos em uma condição de aplicação 

inicial; 
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- Quantidade insuficiente do extrato hidroglicólico de Tríchília 

catígua e Pfychopefalum olacoídes Bentham, na formulação para se obter 

alterações na temperatura em uma aplicação; 

- Embora tenha ocorrido tendência de alteração no fluxo 

sanguíneo, este não foi suficiente para promover alterações na temperatura 

cutânea; 

- Os princípios ativos contidos no extrato hidroglicolico de Tríchílía 

catígua e Ptychopefalum olacoídes Bentham, foram insuficientes para promover 

significativas alterações de microcirculação e de temperatura cutânea. 

5.2.2.2 Avaliação da Espessura da Hipoderme, 

Temperatura Cutânea e Medidas Antropométricas 

A valiação do peso 

Medidas dos pesos dos voluntários foram tomadas no início e no 

final do experimento. 

O teste t-student para dados pareados foi o teste adequado para 

verificar se há diferença estatisticamente significativa entre as médias de peso 

no início e no final do experimento. 

Quadro 17 - Teste t-student na avaliação do peso dos voluntários. 

Legenda: 

GL = Graus de Liberdade 

t = t-student 

0,2613 

Pr> Itl = nível de significância observado para a estatística t 

No Quadro 17 o teste forneceu valor de p=O,2613, não havendo 

evidências estatísticas para rejeitar a hipótese de que as médias de pesos são 

iguais no início e no final do experimento. Portanto não houve variação, 

estatisticamente significativa, entre os pesos iniciais e finais dos voluntários que 

concluíram o estudo. 
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Espessura da hipoderme 

Abdômen 

o Quadro 18 indica que não foi encontrado efeito do tempo 

(p=0,8711) , portanto não houve alteração da espessura da hipoderme na região 

do abdômen durante a utilização do produto teste nos 60 dias de uso. As médias 

da espessura da hipoderme na região do abdômen estão apresentadas no 

Quadro 19. 

Quadro 18 - Teste para efeito de dia no modelo (Abdômen). 
I. ." - -,- VO":.""', - ,,'. o"~ I _~~_ ' ,'o ... ~,,_ i " "." :,.~ ~ ,. . i " - ~" _tH -·_~';.,' ·· . _ 'o .• r. - i 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 19 - Médias de mínimos quadrados para espessura da 

hipoderme, na região do abdômen, limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

'Oia 
, 

!E$tim~tivà limite Inferior 'Lim,!t~ Sup~rior . : . ' ~:;, ',~I 1.", • 

, 
,i ' . "'/,:, : 0. . " ,_f ,i,., . : ,~, rt:~,· : ,~\; ,>\.;t';.;!. ::.", -' 

01 3,21 2,93 3,49 

030 3,23 2,94 3,53 

060 3,26 2,96 3,56 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Braço 

o Quadro 20 apresenta que não foi encontrado efeito do tempo 

(p=0,6032), portanto não houve alteração da espessura da hipoderme na região 

do braço. Nesta região não fói aplicado nenhum produto, sendo considerada 
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área controle . As médias da espessura da hipoderme na região do braço estão 

apresentadas no Quadro 21 . 

Quadro 20 - Teste para efeito de dia no modelo (Braço). 

Dia 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 21- Médias de mínimos quadrados para espessura da 

hipoderme, na região do braço, limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

Dia 'Estimativ~";', ," Limite Inferjor, " Limite, Superio,r 
",,', J 

, ':_. ," ' L •• k~; 
.;.-....,. _.,,"'I<-._.~"J_ 

01 0,83 0,73 0,93 

030 0,78 0,66 0,90 

060 0,81 0,69 0,93 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Coxa 

o Quadro 22 apresenta que não foi encontrado efeito do tempo 

(p=0,3366) , portanto não houve alteração da espessura da hipoderme na região 

da coxa durante a utilização do produto teste nos 60 dias de uso. As médias da 

espessura da hipoderme na região da coxa estão apresentadas no Quadro 23. 

Quadro 22 - Teste para efeito de dia no modelo (Coxa). 

Efeito ,GL Nüm ' , GL Den",," F ". Pr> ,F " 

~ 

~ Oia 2 55 1,11 0,3366 
------

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 
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Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 23 - Médias de mínimos quadrados para espessura da 

hipoderme na região da coxa, limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

,;,,,0, , ia 1Estirp,ativa ",\~i~. ' . ;l,iil1jtê Infe.rciqr ~irtl;Jt~.':su'peri.OF "' 
:1"" .. "," ,,', ", ':3. :i .",', ." '. • ' rG"~ " , .,;, , <"; ... -.." .. ;:viC ''',' ', , ' • .. -:t:. • .:.\;: , :,~ .. ~ . '"" "~''}if\~r': :.'~ , ,, . 

001 3,36 3,10 3,62 

030 3,46 3,19 3,73 

060 3,40 3,12 3,67 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente, 

A medida da espessura da hipoderme foi escolhida como método 

de avaliação por ser objetiva, padronizada e, também, por possibilitar a análise, 

através de imagem, desta variável. É um método direto, preciso e quantitativo, 

permitindo uma mensuração sensível na avaliação de respostas nos tratamentos 

(AMSTALDEN, 1992), 

Caso houvesse a absorção do produto, os princípios ativos 

empregados atuariam favorecendo a diminuição do edema, regulação da 

permeabilidade capilar, e a reestruturação do tecido conjuntivo com possível 

redução de adiposidade (CORBEL, 1992). 

Estes efeitos poderiam repercutir na variação da espessura da 

hipoderme com possível conexão com as medidas antropométricas. De acordo 

com as condições experimentais adotadas não foram observadas alterações, 

estatisticamente significativas, na espessura da hipoderme em nenhuma das 

regiões avaliadas. Portanto o produto teste, formulação cosmética contendo 

extrato hidroglicólico de Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, 

não apresentou efeito redutor sobre a camada adiposa, ou seja, na 

popularmente conhecida gordura localizada. Embora os quadros de 

Hidrolipodistrofia Ginoide e gordura localizada sejam independentes, 

comumente apresentam-se associados e a atividade lipolítica pode contribuir 

para a melhora da aparência da H.L.D.G. 
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Temperatura cutânea corporal 

Abdômen 

o Quadro 24 indica que foi encontrado efeito do tempo (p=0,0062), 

portanto houve alteração da temperatura cutânea na região no abdômen durante 

a utilização do produto teste nos 60 dias de uso. As médias da temperatura na 

região do abdômen estão apresentadas no Quadro 25. 

abdômen). 

Quadro 24 - Teste para efeito de dia no modelo (temperatura 

DJa 2 57 5,57 10,0062 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 25 - Médias de mínimos quadrados para temperatura, na 

região do abdômen, limite inferior e superior a 95% por tempo. 

ma rLi:rnii~ Infe~jor ... ~ .... 
"i:::_ '" :,": .'\..' , ~ ...,.:~. 1 ,~,; "\,,lo;; <-

Estimativa t.:imneSuperior '~ 

i . . , .. ,~!: ~-

.>i'4"~ . %,.'1 

01 31,55 31,17 31,93 

030 32,22 31,81 32,63 

060 32,21 31 ,77 32,65 

Legenda: 01 , 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Braço 

o Quadro 26 apresenta que não foi encontrado efeito do tempo 

(p=0,2163), portanto houve alteração da temperatura cutânea na região no 

braço durante a utilização do produto teste nos 60 dias de uso. O resultado foi o 

esperado, considerando que a região do braço não recebeu aplicação de 

produto, sendo considerada área controle . As médias da temperatura na região 

do braço estão apresentadas no Quadro 27. 
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braço) . 

Quadro 26 - Teste para efeito de dia no modelo (temperatura no 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 27 - Médias de mínimos quadrados para temperatura, na 

região do braço, limite inferior e superior a 95% por tempo. 

Estimativa, ',. .J..iimite Interior 
',., I'.' 

~'JJi} 

Dia " Limite SU,pedou ., 

....... 
~:' . t .<, .. ~c.!L 'f :ii. ~, ·c: .' 

01 30,58 30,23 30,93 

030 30,98 30,60 31 ,36 

060 30,63 30,22 31 ,04 
I 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Coxa 

o Quadro 28 indica que foi encontrado efeito do tempo (p=0,0353) , 

portanto, houve alteração da temperatura cutânea na região da coxa durante a 

utilização do produto teste nos 60 dias de uso. As médias das temperaturas na 

região da coxa estão apresentadas no Quadro 29. 

coxa) . 

Dia 

Quadro 28 - Teste para efeito de dia no modelo (temperatura 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Den = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 
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Quadro 29 - Médias de mínimos quadrados para temperatura na 

região da coxa, limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

01 129.77 29.36 30.17 

030 130.53 30.09 30.97 

060 130.13 29.65 30.61 

Legenda: 01,030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Medidas antropométricas 
Primeiramente, foram avaliados os resultados dos modelos 

ajustados para verificar efeito do produto no decorrer do tempo. O primeiro e o 

segundo quadro (Quadros 31 e 32) se referem a cada região apresentam as 

análises estatísticas: teste para o efeito de dia no modelo e as médias de 

mínimos quadrados, limite inferior e superior a 95%, por tempo, 

respectivamente. 

Em seguida apresentam-se os resultados da análise de 

repetibilidade e reprodutibilidade do sistema de medição, . das medidas 

antropométricas. Em cada região, o terceiro quadro apresenta as estimativas 

das variâncias obtidas através do modelo ajustado e o quarto quadro apresenta 

os valores da variação para cada componente e o percentual atribuído a cada 

um deles. A proporção de variabilidade devido a R&R do equipamento está 

apresentada em destaque nos quadros. 

Estômago 

Quadro 30 - Teste para efeito de dia no modelo (estômago). 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 
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Quadro 31 - Médias de mínimos quadrados para estômago, limite 

inferior e superior a 95%, por tempo. 
t, .,~ f 

. ,Estim.ativa .. ~ .i ~ilnit~l1ln~~riq.r ,<~~ .... Cimité '$uperi~F 
, 

,Oia 
"" ~;~~'A ; ~ ;J)~' :. . .ei.· "".':. ,:" •. i:~\: ' 1 '<,... .".J~ ... ". . .•. 

01 81,74 79,44 84,03 

030 81,47 79,17 83,77 

060 81 ,07 78,77 83,36 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 32 - Estimativas das variâncias (estômago). 

o 
46,7494 

0,4555 

4,4540 

Quadro 33 - Avaliação R&R (estômago) . 

"~% 
.i' 

o o 
35,21 95,13 

3,48 9,39 

10,87 29,36 

11,41 30,83 

37,02 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Foi encontrado efeito do tempo (p<O,0001), havendo diminuição 

nas medidas para a região do estômago. A análise R&R foi classificada como 

inadequada (30,83), segundo Barrentine (1991). 
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Cintura 

Quadro 34 - Teste para efeito de dia no modelo (cintura) . 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 35 - Médias de mínimos quadrados para cintura, limite 

inferior e superior a 95%, por tempo. 

01 79,28 76,61 81 ,94 

030 78,82 76,15 81 ,48 

060 77,91 75,25 80,58 

Legenda: 01 , 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 36 - Estimativas das variâncias (cintura). 

% 
iL 

O 

41,39 98,9 

3,07 7,34 

5,36 12,82 

6,18 14,77 

41 ,85 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 
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Foi encontrado efeito do tempo (p<O,0001), havendo diminuição 

nas medidas para a região da cintura. A análise R&R foi classificada como 

adequada (14,77), segundo Barrentine (1991). 

Coxa inferior 

Quadro 38 - Teste para efeito de dia no modelo (coxa inferior). 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 39 - Médias de mínimos quadrados para coxa inferior, 

limite inferior e superior a 95% por tempo. 

01 42,04 40,98 43,10 

030 41,85 40,74 42,95 

060 41,12 39,97 42,27 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 40 - Estimativas das variâncias (coxa inferior). 

10,43 

0,53 

5,07 
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Quadro 41 - Avaliação R&R (coxa inferior). 

o 
16,63 80,66 

3,77 18,26 

11 ,59 56,22 

12,19 59,11 

20,62 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Não foi encontrado efeito do tempo (p=O,1345), não havendo 

diminuição nas medidas para a região da coxa inferior. A análise R&R foi 

classificada como inadequada (59,11), segundo Barrentine (1991) . 

Coxa mediana 

Quadro 42 - Teste para efeito de dia no modelo (coxa mediana). 

"i'Efeito ·~ .lGt N'um ; , GLDen;": . ) ( ... 

F'it( , , 'pr:'> F ,"'\ 

',~1 "'Dia 2 57 0,10 0,9074 
i ........... 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

., , 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 43 - Médias de mínimos quadrados para coxa mediana, 

limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

Dia , I~;J ' Estimativa ' 
.>: ~Limite InJ~riQr LimitQ Superior ", .. 

":'~" ,,' ., 

01 52,07 50,50 53,64 

030 52,12 50,48 53,76 

060 52,36 50,65 54,07 
~---- --- ._--
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Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 44 - Estimativas das variâncias (coxa mediana). 

17,14 

0,75 

107,07 

Quadro 45 - Avaliação R&R (coxa mediana). 

% 

O O 

21 ,32 37,04 

4,46 7,74 

53,29 92,57 

53,48 92,89 

57,57 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Não foi encontrado efeito do tempo (p=O,9074), não havendo 

diminuição nas medidas para a região da coxa mediana. A análise R&R foi 

classificada como inadequada (92 ,89), segundo Barrentine (1991). 

Coxa superior 

Quadro 46 - Teste para efeito de dia no modelo (coxa superior). 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 
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Quadro 47 - Médias de mínimos quadrados para coxa superior, 
limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

. -i ~"t " -~ '\:" ~ '. ' • ,/r~·~ -~f'" ~: • 

Li~i~~! I!)fedor ,; ~;!;~Li.mite':aupêfiri~';:':i'~ .,D.ia '·· , '. . .EstIMatlv,a' ·· ,. 
~ 't'. . . , : _..' . . ;q.... ,"L_"" _'o ,iI'; ,. ' _." ,J 

D1 59,64 58,12 61 ,16 

D30 58,99 57,45 60,53 

D60 58,13 56,57 59,70 

Legenda: D1 , D30 e D60 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 48 - Estimativas das variâncias (coxa superior). 

22,28 

0,34 

0,53 

Quadro 49 - Avaliação R&R (coxa superior). 

2,98 12,02 

3,74 15,09 

5,00 20,16 

24,82 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Foi encontrado efeito do tempo (p=0,0050), havendo uma 

diminuição nas medidas para a região da coxa superior. A análise R&R foi 

classificada como adequada (20,16), segundo Barrentine (1991). 
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Perna inferior 

Quadro 50 - Teste para efeito de dia no modelo (perna inferior) . 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 51 - Médias de mínimos quadrados para perna inferior, 
limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

,. 
" , .. 'Estill1ativa " ,I: LilJlitQlnf;r·i~r . 

":;' ;;J',. . .. 'o.' , 

, D'ia Limit~';S'úperie°r' }, 
I .t";'--' , " "-."."""~.,.. r· t " ... 

01 21,56 21,14 21,98 

030 21,47 21,05 21,89 

060 21,29 20,87 21,72 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 52 - Estimativas das variâncias (pena inferior) . 

6,31 94,30 

1,59 23,71 

1,56 23,34 

2,23 33,27 

6,69 100 
Legenda: % = porcentagem -

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 
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Foi encontrado efeito do tempo (p=O,0014), havendo uma 

diminuição nas medidas para a região da perna inferior. A análise R&R foi 

classificada como inadequada (33,27), segundo Barrentine (1991). 

Perna superior 

Quadro 54 - Teste para efeito de dia no modelo (perna superior). 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 55 - Médias de mínimos quadrados para perna superior, 
limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

,'Dia. ,t 
"!" ~;t; '\ . :~, ' ,,', """ , ' ,'i., ,., • 

ç';:. ; ',~Çirp!lf·supe .. ipll.~" ~';)" . ,Es.tlmatlva '}':'Jtp!tel~f.~Ii() ~ ,v.,{l .t'r· " . .. ' ,J},,:,, ; 

01 35.72 34,90 36,46 

030 35.34 34,59 36,10 

060 34.74 33,96 35,51 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 56 - Estimativas das variâncias (perna superior). 
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Quadro 57- Avaliação R&R (perna superior). 

o 
11 ,88 92,78 

2,11 16,48 

4,28 33,47 

4,78 37,31 

128 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Foi encontrado efeito do tempo (p=O.0003), havendo uma 

diminuição nas medidas para a região da perna superior. A análise R&R foi 

classificada como inadequada (37,31), segundo Barrentine (1991). 

Quadril inferior 

Quadro 58 - Teste para efeito de dia no modelo (quadril inferior). 

I;f~ito " + GL Num ' GLDen ' 'F \ 'i: ' Pr ;> ,F 

Dia 2 57 2,10 
",'" 

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Oen = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

0,1322 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

Quadro 59 - Médias de mínimos quadrados para quadril inferior, 
limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

, ' •. , '":~;f' ':, 1::~ 

, d;i,ª, ,~~ . , i 

l' 
Estií!1'ati~al, ~, 1~ ""íLimjte, lnf~riOli v " "t'l:!; ~il11'ité s~pério~ '; 

01 101,81 99,52 104,09 

030 101,32 98,99 103,65 

060 100,45 98,07 102,82 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 
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Quadro 60 - Estimativas das variâncias (quadril inferior). 

51 ,86 

0,33 

1,03 

Quadro 61 - Avaliação R&R (quadril inferior). 

37,09 98,71 

2,97 7,90 

5,24 13,94 

6,02 16,02 

3757 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Não foi encontrado efeito do tempo (p=0,1322), não havendo 

diminuição nas medidas para a região do quadril inferior. A análise R&R foi 

classificada como adequada (16,02), segundo Barrentine (1991). 

Quadril superior 

Quadro 62 - Teste para efeito de dia no modelo (quadril superior) . 

.. 

;" F ' "í Efeito GLNum ' GL Den. -.. ,", ,.,\-

Dia 2 57 3,33 
.;; . '", ... - ,.-:",-

Legenda: 

GL Num = Graus de Liberdade do numerador 

GL Den = Graus de Liberdade do denominador 

F = estatística F 

" p(> F ~; 

0,0429 

Pr> F = nível de significância observado para a estatística F 

134 



Quadro 63 - Médias de mínimos quadrados para quadril superior, 
limite inferior e superior a 95%, por tempo. 

"'.,~ -'I ';,. ., - '~~' <~, < • ;J;;;: ',f < 
.. 

" ·.Dia ·:Es<~if11al'y~ .. .. \~ ... 
';. !'limite flnferior . '!lií11itêJ' 5;':lperior 

'..};,"_ >',.",0, :, 

01 90,08 87,53 92,63 

030 89,76 87,18 92,34 

060 88,72 86,11 91 ,32 

Legenda: 01, 030 e 060 = dia 1, 30 e 60 respectivamente. 

Quadro 64 - Estimativas das variâncias (quadril superior). 

Estimativa · 

0,02 

58,84 

0,70 

3,87 

Quadro 65 - Avaliação R&R (quadril superior) . 

% .«;i-,-i, 

~ 

1,80 

39,50 96,31 

4,31 10,50 

10,13 24,71 

11 ,04 26,91 

Variação total l; ! 41,02 100 

Legenda: % = porcentagem 

R&R = análise da repetibilidade e reprodutibilidade 

Foi encontrado efeito do tempo (p=O,0429), havendo diminuição 

nas medidas para a região do quadril superior. A análise R&R foi classificada 

como marginal (26,91), segundo Barrentine (1991). 

As análises dos resultados obtidos, nas medidas antropométricas, 

estão esquematizadas na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resumo dos resultados da avaliação das medidas 

antropométricas em cada região. 

Região 

Estômago 

Cintura 

Coxa inferior 

Coxa mediana 

Coxa superior 

Perna inferior 

Perna superior 

Quadril inferior 

Quadril superior 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Legenda: + = houve diminuição das medidas 

-= não houve diferença das medidas 

I = resultado inadequado 

A = resultado adequado 

M = resultado marginal 

R&R = repetibilidade e reprodutibil idade 

Resultado da a,nálise R&R de 

'acordo'com Berr~ntine. 1991 

A 

I 

A 

A 

M 

Na avaliação dos dados antropométricos, a comparação do I.M.C 

dos voluntários, antes e depois do uso dos produtos, teve como objetivo excluir 

a possível variação do peso como elemento de confusão, o que poderia 

comprometer o resultado (validação interna) da pesquisa (FLETCHER et ai, 

1991 ). 

Uma vez que um dos critérios de descontinuidade envolveu 

variação acima de 5% do peso corporal, não ocorreu diferença estatisticamente 

significativa entre antes e após a aplicação do produto teste, ou seja, os 

voluntários permaneceram com o mesmo peso médio, permitindo a comparação 

entre as medidas realizadas nos diferentes tempos. 

Nos métodos empregados para a avaliação da eficácia do produto 

teste, contendo o extrato hidroglicólico de Trichillia catigua e Ptychopelatum 

olacoides Bentham, na melhora da H.L.D.G. foram incluídas as medidas 

antropométricas, pois estas são utilizadas com frequência na literatura, embora 
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seu uso não esteja padronizado. Trata-se de um método simples e barato, 

entretanto exige cuidado e atenção do examinador para se tornar reprodutível. 

No intuito de não incorrer nos vícios de aferição, as medidas 

devem ser tomadas nas mesmas condições e pelo mesmo examinador, antes e 

depois dos voluntários se submeterem ao tratamento. As alterações encontradas 

por meio deste método são indiretas e não medem especificamente a melhoria 

de H.L.D.G., e sim a diminuição quantitativa do tecido adiposo, ou seja, é um 

método mais adequado para avaliação da obesidade. As diferenças, entre as 

medidas, citadas na literatura (BARGHEON, 1976; CAZÉS & COMBALlÉ, 1976; 

BARTOLETTI et ai , 1983; GREENWAY & BRAY, 1987) provavelmente foram 

associadas à variação do peso dos voluntários, uma vez que todos os trabalhos 

mencionados, propunham uma reeducação alimentar e a prática de exercícios 

físicos. Além disso, utilizaram terapêuticas adjuvantes que favoreceram a 

lipogênese, como a oclusão ou aplicação de calor local, implicando em maior 

mobilização de tecido adiposo, e não, necessariamente, na melhora do quadro 

de H.L.D.G. A casuística destes trabalhos foi pequena (5 a 35 casos), e muitos 

não realizaram testes estatísticos para a análise dos dados, comparando apenas 

valores absolutos, o que comprometeu o seu valor científico. Neste estudo, a 

repetibilidade e reprodutibilidade da avaliação antropométricas foram realizadas 

por 2 pesquisadores com 10 tomadas de ensaio por região. 

Neste experimento, a utilização do próprio voluntário como 

controle, para minimizar os problemas descritos anteriormente, implicou na 

eliminação de variáveis influenciadoras, como alterações de peso, dieta e 

atividade física , que pudessem ocorrer durante o ensaio. Assim, a perda de peso 

provocaria uma diminuição das medidas, tanto nas regiões onde foi usado o 

produto teste, contendo o extrato hidroglicólico de Trichillia catigua e 

Ptychopelatum olacoides Bentham, como nas áreas controle, sem aplicação de 

qualquer produto. 

Os resultados na comparação das medidas antropométricas 

apresentaram uma grande variabilidade, determinando um desvio-padrão 

elevado. Isto sugere que o comportamento da amostra foi bastante heterogêneo, 

ainda que concordantes com a avaliação subjetiva (apreciabilidade cosmética), 

na qual 83% dos voluntários referiram melhora, no quadro de H.L.D.G., ao final 

do estudo, conforme indicado na Tabela 12b e Figura 12b p. 144. Para 
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conseguir diminuir a variabilidade, poderia se aumentar a amostragem ou 

restringir seu critério de seleção. Entretanto, esta última opção diminuiria a 

capacidade de se aplicar os resultados para a população (validade externa) e o 

aumento do número de voluntários dificultaria o desenvolvimento operacional do 

experimento. 

Como resultado do teste antropométrico, houve diferença 

estatisticamente significativa nas medidas centimétricas, antes e depois da 

utilização do produto teste, contendo o extrato hidroglicólico de Trichillia catigua 

e Ptychopelatum olacoides Bentham, nas regiões do estômago, cintura, coxa 

superior, perna superior e quadril superior, como esquematizado na Tabela 10 p. 

139. 

Para a análise de repetibilidade e reprodutibilidade (R&R), segundo 

o critério de Barrentine (1991), a variação foi considerada adequada para as 

regiões: cintura, coxa superior e quadril inferior, significando que os dados 

originais foram obtidos criteriosamente; marginal para a região do quadril e 

inadequada para as demais regiões. 

Avaliando-se o conjunto: medidas e análise R&R (Tabela 11) 

alguns dos resultados obtidos apresentaram análise R&R adequada, portanto 

podem ser considerados confiáveis para a análise da eficácia do produto 

(regiões da cintura, coxa superior, quadril inferior e quadril superior) . Contudo, 

fica evidente a necessidade de um aprimoramento e controle da técnica para a 

padronização adequada das tomadas de ensaio, minimizando desvios e falsos 

resultados, como os ocorridos nas demais regiões, cuja análise de R&R foi 

insatisfatória, dificultando a conclusão final, mesmo que os resultados tenham 

sido favoráveis nas medidas antropométricas. 
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Tabela 11 - Avaliação conjunta das medidas com a análise R&R. 

Estômago 

Cintura 

Coxa inferior 

Coxa mediana 

Coxa superior 

Perna inferior 

Perna superior 

Quadril inferior 

Quadril superior 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Legenda: + = houve diminuição das medidas 

-= não houve diferença das medidas 

I = resultado inadequado 

A = resultado adequado 

M = resultado marginal 

/ = resultado não validado 

X = resultado validado 

R&R = repetibilidade e reprodutibilidade 

I 

A 

A 

I 

A 

M 

ValjdâçãodOS 
,f' , 

x 

/ 

X 

X 

X 

Na avaliação subjetiva, houve a percepção da melhora do quadro 

de H.L.D.G. em 57% aos 30 dias e 83% aos 60 dias de uso do produto. As 

informações sobre a apreciabilidade dos voluntários estão apresentadas nas 

Tabela 12a e 12b e Figuras 12a e 12b. 
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Tabela 12a- Apreciabilidade Cosmética em 030, 

o 'G) ftI- o 111 0J!! GI 
111 ftI 111 

ftI 
,- GI zftl 'CftI 'C 

zca I!! > u> ftI'-» 'iij IftI ._ ,- 'C 'iij ftI o I!! 
~~ 

'-»- o ~ ftlJ!! ::loCV C:oCV :2 I!! E ftI ftI": zca::l E'j3 zftl o. 
:l!!~ 

_'C 'f! 'C 0.- 111 ::l GI ,-»'C E ftI 
GI ftI '-»E 

~ I!! Cll!! -ftIGI CII= c: U ::l ~ GI ~ c: o o. I!!Cl ~ c: 'ii J!!ftI 'Co -'C 'G)E J!!u -Cl GI ,_ 
ftI ftI ... ftI & Q, ftI'C Gl Cl Q,J: Q, ,5 ~ 

Voluntário 
100% 83% 10% 97% 97% 57% 43% 97% 93% 83% Satisfeito 

Voluntário 
0% 17% 90% 3% 3% 43% 57% 3% 7% 17% 

Insatisfeito 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

li! fácil aplicação 

100%( I_ textura agradável 

80%V 
o fragrância agradável 

I o rápida penetração 

60% r _ - -- I_ pele mais lisa 

40%V I 
atenuação da celUlit 

_ redução de gordura 

20% V lo pele mais hidratada 

0% 1"- I - pele mais macia 
_ intenção da compra 

Figura 12a: Avaliação da apreciabilidade cosmética em 030 
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Tabela 12b: Apreciabilidade Cosmética em 060 

111- o o GI GI 111 o I!~ l1li UI 
"111 

UI 111 UI " l1li .- GI .Cij ICU~ .- " .Cij 111 o I! 
~~ 

u> 1111> 1>- o'" 11IJ:!! ;:,'111 C '111 :2 I! E 111 1112 l1li;:' E·ü l1li0. 

:e~ -" 'l!!" 0.- UI ;:, GI I> "E E 111 
Gl I1I I>E >< I! oI! 'I1I GI GI: cu ;:, o GI ... C o -" "ijE o. .!lo I!0 ... c "ij .!I 111 ~o 8.:c .!lu 

111 111 ... 111 8. o. 111" o. .5 

Voluntãrio 
100% 83% 7% 90% 93% 83% 70% 90% 87% 80% 

Satisfeito 

Voluntãriol 
0% 17% 93% 10% 7% 17% 30% 10% 13% 20% 

nsatisfeito 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

111 fácil aplicação 

100%(~ I_ textura agradável 

o fragrância agradável 
80% -Y I o rápida penetração 60%. -

_ pele mais lisa 

40% 
!fi atenuação da celulit 

_ redução de gordura 

20% -Y I o pele mais hidratada 

0% 1 I - pele mais macia 
_ intenção da compra 

Figura 12b: Avaliação da apreciabilidade cosmética em 060 

A contrastante impressão da melhora na H.L.O.G., na avaliação 

subjetiva dos voluntários, pode ter sido acentuada pela melhora de outros 

aspectos, como a hidratação e a maciez da superfície cutânea. Estas 

informações nos conduzem a afirmar que o produto teste, contendo o extrato 

hidroglicólico de Trichillia catigua e Ptychopelatum olacoides Bentham, possa ter 

realmente atuação sobre o processo de H.L.O.G. e que esta ação, também, 

detectada pelas medidas centimétricas, não foram reprodutíveis pela análise 

R&R. 

Ao se comparar os resultados obtidos com os citados na literatura, 

encontramos discordâncias e concordâncias. Os resultados preliminares 

encontrados foram compatíveis com os de um estudo piloto realizado por Smith, 
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(1995) que avaliou a eficácia de algumas formulações tópicas contendo: 

aminofilina a 2%, cafeína a 2% mais teofilina 0,5%, e uma apresentação 

comercial com princípios ativos vegetais. Os métodos utilizados no estudo 

foram: medidas antropométricas; aspecto clínico ; espessura e densidade da 

pele, através da ultrassonografia com transdutor de 20MHz e laser-doppler

fluxometria. No estudo citado não ocorreram diferenças estatisticamente 

significativas em todas as avaliações realizadas, entretanto a avaliação subjetiva 

indicou resultados importantes de melhora que não foi quantificada, concordante 

com este experimento. 
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6. CONCLUSÕES 

- A ultra-sonografia com efeito Doppler (7 a 13 MHz), não foi 

considerada satisfatória para a avaliação da microcirculação cutânea , pela 

dificuldade de padronização, por ser uma técnica operador-dependente, 

dispendiosa e sem sensibilidade (baixo comprimento de onda) para avaliar 

diretamente a vascularização cutânea. 

- A ultra-sonografia modo B indicou ser adequada para a avaliação 

da espessura da hipoderme, pela facilidade de visualização e medição. É uma 

medida indireta para a avaliação do quadro de Hidrolipodistrofia Ginóide 

(H.L.D.G.), mas não foi conclusiva neste estudo. 

- A avaliação da temperatura cutânea por meio do termômetro 

infravermelho, foi uma medida objetiva e direta das alterações cutâneas 

ocorridas na H.L.D.G .. O estudo indicou que é sensível, de fácil utilização, pouco 

dispendiosa, requerendo uma boa padronização das condições experimentais. 

- A variabilidade dos resultados nas medidas antropométricas foi 

confirmada. A análise R&R indicou que a adequada padronização da técnica de 

medição é possível, obtendo-se resultados confiáveis. 

Os altos índices de melhora na avaliação subjetiva 

(apreciabilidade cosmética) refletiram aspectos mercadológicos do produto no 

público alvo. Este teste, isoladamente não comprova a eficácia dos produtos, 

sua realização é indicada em conjunto com avaliações objetivas. 

- A formulação cosmética contendo o extrato hidroglicólico de 

Trichilia catigua e Ptychopetalum olacoides Bentham, apresentou : 

* aumento na temperatura cutânea estatisticamente significativo, 

utilizando o termômetro infravermelho, nas regiões do abdômen (p=O,0062) e 

coxa (p=O,0353), por inferência indica melhora na vascularização cutânea local e 

drenagem linfática; 
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* redução nas medidas antropométricas nas regiões do estômago 

(P<O,0001), cintura (p<O,0001) , coxa superior (p=O,0005) e quadril superior 

(p=O,0429), locais característicos de presença da Hidrolipodistrofia GinÓide. 

- Os resultados do aumento de temperatura cutânea, redução nas 

medidas antropométricas, colaborados pela apreciabilidade cosmética indicam 

que a formulação cosmética contendo o extrato hidroglicólico de Trichilia catigua 

e Ptychopetalum olacoides Bentham, se apresentou eficaz na melhora da 

Hidrolipodistrofia Ginóide (H.L.D.G.) . 
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Anexo 1- Condições Gerais para realização de um teste em seres 

humanos 

EVIC BRASIL 

Document of 
10/10/03 

CONDIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DE UM TESTE EM HUMANO 

I . REGULAMENTO 

A realização deste estudo é baseada em : 

• os princípios da ética médica na pesquisa clínica vêm da Declaração de Helsinki (Junho de 1964) e suas 
emendas sucessivas (Tóquio - Outubro 1975, Veneza - Outubro 1983, Hong- Kong - Setembro 1989, Somerset 
West - Outubro 1996. Edinburgh - Outubro 2000), 

• as recomendações da Colipa - Agosto 1997: regulamentos para a avaliação da compatibilidade da pele 
humana, 

• o texto do SCCNFP - 23/6/1999: Opinião relativa: Diretrizes do uso em voluntários humanos em teste de 
compatibilidade de um produto cosmético acabado, 

as recomendações internacionais relativas às Boas Práticas Clínicas para a condução de pesquisas clínicas para 
drogas ICH E 6, step 4, de 10 de Maio de 1996, 

• a Diretiva do Parlamento e Conselho Europeu 200l/20/EC relativo à harmonização da legislação, provI soes 
estatutária e administrativa dos Estados membros de acordo com a aplicação das boas práticas clínicas na 
condução de pesquisas clínicas para drogas para uso humano - OJ/EC de 1/5/2001, 

• as boas práticas laboratoriais (GLP): Ordem departamental de 14/3/2000 pUblicada no OJ/FR de 23/3/2000 
relacionada à GLP aplicada para a avaliação segura de drogas para uso humanos, inseticidas e acaricidas. 

• A Resolução Número 196/MS/CNS (10/10/1996) relativa a Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, aprovada 
pela Assembléia do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. 

• A NBR ISO/IEC 17.025:2001 - Requerimentos Gerais para Competência de Calibração e Testes Laboratoriais, 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Brasil. 

lI. SEGURANÇA DO PATROCINADOR E DO INVESTIGADOR 

Evic Brasil está coberta por uma apólice de seguro em sua responsabilidade civil em relação aos voluntários. 

Antes do início do estudo, o Patrocinador certifica que ele assume a responsabilidade das conseqüências referentes a 
possíveis danos resultantes do uso does) produto(s) teste neste estudo. 

III . CENTRO INVESTIGADOR 

O IBP - Instituto de Bioengenharia da Pele - Evic Bras/I, localizado na avo Indianópolis, 14S5, Planalto Paulista, 04063-002 

São Paulo - é equipado com meios material e técnico adequados para a eficácia e controle seguro dos produtos 

cosméticos e compatível com a segurança requerida para assuntos humanos e permitidos pela ''Agência Estadual de 

Vigilância Sanitária" (AEVSJ, de 10 de Abril de 2001. Esta licença é renovada anualmente. 

157 



IV . EQUIPE TÉCNICA 

o teste é realizado sob a responsabilidade de um Investigador competente, por equipe técnica treinada e experiente. 

V • COMITÊ DE ÉTICA 

o estudo deve ser isento de qualquer riscos possíveis sérios para a segurança das voluntários, o protocolo e a informação 
referente ao(s) produto(s) teste, particularmente aqueles relativos a sua(s) segurança são submetidos à opinião do 
Comitê de Ética do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, cuja constituição e métodos de funcionamento são 
definidos de acordo com a Resolução Número 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. 

o comitê assegura que o projeto reúne as condições de ótimo rigor científico, avalia sua relevância geral, a adequação 
entre os princípios seguidos e os meios implantados e dá uma opinião sobre a proteção dos voluntários. 

VI. PRODUTO(S) TESTE 

Produto codificado e arquivado 

o Patrocinador fornece o(s) produto(s) em quantidade suficiente para o estudo, se possível em embalagem neutra, 
claramente identificada. 
O(s) produto(s) é (são) codificado na entrega, de acordo com o procedimento correspondente. 

A amostra do(s) produto(s) é (são) recebida(s) e guardada(s) na sala de arquivo de amostras do centro investigador por 

5 anos de acordo com o procedimento correspondente. (P5: A Legislação Brasileira requer 5 anos de arquivamento para 

documentos e amostras). 

Segurança 

o patrocinador assegura: 

• que a formulação does) produto(s) teste acabado(s) concorda(m) com a Resolução Número 79 de 28 de Agosto 
de 2000 relativa à harmonização das legislações referentes a produtos cosméticos, 

• as estritas condições de manufatura does) produto(s) teste acabado(s) garantindo as qualidades químico-fíSicas 
e microbiológicas estão de acordo com as especificações, 

a estabilidade does) produto(s), dentro do prazo, 

• se possível sua(as) inocuidade(s) e ausência de possíveis riscos sérios para a saúde dos voluntários que 
participam do estudo. 

VII. VOLUNTÁRIOS 

VII.l . Constituição do painel doss voluntários e maneiras de recrutamento 

A Evic Brasil tem a sua disposição um painel de voluntários constantemente renovados. Esses voluntários vêem de todas 
as categorias sociais. Eles se apresentam voluntariamente ao Instituto ou respondem a um chamado direto posterior. 

Antes de suas admissões eles são submetidos a um exame médico e a um questionário dermatológico e cosmetológico 
detalhado, realizado por um médico no Instituto de acordo com um procedimento interno. 

Todos os dados referentes ao painel são computadorizados e/ou uma cópia impressa é também arquivada. 

Os voluntários são selecionados de um painel geral do Instituto com base nos critérios de inclusão e critérios de não 
inclusão específiCOS ao estudo e em suas capaCidades de respeitar as exigências requeridas pelo protocolo. Eles são 
definitivamente incluídos no estudo depois de questionário específico e exame clínico. 
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VII.2 . Critérios gerais de inclusão 

Os seguintes voluntários são incluídos no estudo: 

• usando método contraceptivo a fim de evitar gravidez durante o estudo (mulheres), 

• corresponder aos critérios específicos do protocolo, 

certificar não participar de outra pesquisa biomédica com ou sem benefício individual, em outro 
centro investigador, de acordo com o procedimento correspondente, 

• dar por escrito "termo de consentimento ", de acordo com o procedimento correspondente, 

• corresponder à qualidade de "voluntário sadio" como definido pela Evic Brasil no procedimento 
correspondente e portanto : 

exibir ou declarar nenhuma patologia cardiovascular, pulmonar, digestiva, neurológica, genital, 
urinária, osteoarticular, psiquiátrica, hematológica, imunológica ou endócrina que não esteja 
estabilizada ou possa interferir direta ou indiretamente com o estudo, 

declarar ou exibir durante o exame cutâneo nenhuma afecção cutânea, localizada na área 
experimental ou afetando outras partes do corpo, que possam interferir com o estudo, por exemplo: 
dermografismo, dermatites seborréicas, eczema, herpes recorrente, pitiriases versicolor, acne juvenil 
com erupção inflamatória ou nodular ou acne cística, psoriasis, doenças pigmentares importantes 
(vitiligo, cloasma, manchas múltiplas, nevi numerosos ou congênitos), dermatites induzidas por luz 
UV, urticária, lupus eritematoso crônico, /ichen planus, câncer de pele ... , 

declarar nenhum tratamento capaz de interferir com a interpretação dos resultados, por exemplo: 
anti-inflamatório, anti-istamínico, tratamento de dessensibilização, 

não ser dependente de álcool, 

não ser usuário de drogas, 

• certificar a verdade da informação pessoal declarada ao Investigador, 
VII.3 . Critérios gerais de não -inclusão 

Os seguintes voluntários não são incluídos no estudo: 

• menor de 18 anos, 

• maior, mas protegido pela Lei, 

desprovido da liberdade por disposição administrativa ou judicial, 

• admitido em um estabelecimento médico ou social com propósitos diferentes ao do estudo, 

• hospitalizado e doente em situação de emergência, 

• gráVida ou lactante (mulheres), 

• estando em período de exclusão, 

incapaz de respeitar as exigências do protocolo (morando muito longe do centro de pesquisas ou barreiras 
intelectual ou lingüística). 

VIl.4 . Informação dos voluntários e termo de consentimento 

A informação é dada aos voluntários antes do início do estudo. 
Esta informação, acessível, compreensível e adequada para cada pessoa, é dada oralmente. Então é escrita em um 
documento específico. 

O conteúdo mínimo dessa informação inclui o princípio do estudo, a metodologia, a duração do estudo, as exigências 
(obrigações, restrições e dificuldades) os riscos mínimos possíveis, a opinião do comitê de ética e possivelmente, quando 
justificado, os benefícios cosméticos esperados. 

A informação é completada, se necessário, pelo técnico ou pelo investigador (ou pessoa competente designada) que 
responde todas as questões formuladas pelos voluntários. 

O termo de consentimento é pessoal e anterior ao início do estudo. 
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Ele é claro, informativo e explícito. Ele pode ser averiguado e é escrito e dado sobre o mesmo suporte que a informação 
para evitar qualquer risco de disputa sobre seu conteúdo. 

o documento que habilita coletar o termo de consentimento por escrito e informar o voluntário é assinado pelo último e 
pelo Investigador. 

o documento inclui a soma da compensação para as exigências suportadas, o período de exclusão durante o qual ao 
voluntário não é permitido participar de outro estudo em Humano, a proibição em participar de outros estudos 
simultaneamente em Humanos, a informação da existência do arquivo "voluntário" interno e o tratamento confidencial 
dos seus dados. 

VIII. TÉRMINO PREMATURO OU SUSPENSÃO DO ESTUDO 

Suspensão do estudo: o Investigador pode interromper o estudo se a experimentação mostra um risco para a saúde 
ou integridade dos voluntários, sujeito a informar o gerente técnico da Evic Brasil e o patrocinador (caso de efeitos 
adversos sérios). 

o patrocinador pode suspender o estudo a qualquer momento por razões administrativas ou por outras razões. 

Exclusão: O investigador pode excluir do estudo um voluntário : 

• não concordante com o protocolo (resultados não utilizados), 
• que participa de outro estudo clínico em outro centro investigador, 
• que tem efeito adverso incompatível com o bom cumprimento do protocolo, 
• em caso de evento adverso (doença intercorrente requerendo um tratamento que possa interferir com o estudo 

e a interpretação dos resultados). 

Desistências: São considerados como desistentes os voluntários que descontinuam o estudo por razões pessoais 
independentes do estudo ou que perdem contato com o centro investigador. 

A suspensão do estudo, por exclusões ou desistências é anotada no caderno do Investigador. 

IX. TRATAMENTO DE EFEITOS ADVERSOS E DE EVENTOS ADVERSOS 

IX.1 . Definições 

• menor reatividade : qualquer reação local leve esperada ou inesperada de intolerância ou sensação de 
desconforto ao(s) produto(s) teste, ocorrendo em um voluntário durante o estudo ou que não questiona o 
cumprimento de tratamento ou o bom desenvolvimento do estudo. . 

• efeito adverso : qualquer irritação e não esperada reação local de intolerância ou sensação de 
desconforto aos produtos teste, ocorrendo em um voluntário durante o estudo ou tão logo após que pode 
questionar o cumprimento do tratamento ou o bom desenvolvimento do estudo . 

• efeito adverso sério : qualquer efeito adverso causando dor ou resíduos pós efeitos ou induzindo uma 
hospitalização ou causando uma doença ou incapacidade ou questionando o prognóstico de sobrevivência ... 
conduz a suspensão de todo o estudo. 

• evento adverso: qualquer evento nocivo ou inesperado sem relação com o produto(s) teste ocorrendo 
em um voluntário durante o estudo (mudança de estado geral, doença intercorrente, acidente ... ) que não 
conduz necessariamente à suspensão de todo o estudo. 

• evento adverso seno: qualquer evento adverso cuja evolução é fatal ou sugere o prognóstico de 
sobrevivência ou induz a uma hospitalização ou causa uma inabilidade ou incapacidade. 

IX.2 . Coleta de dados 

• a menor reatividade, efeitos adversos e eventos adversos são anotados na sessão específica do caderno 
do investigador, de acordo com o procedimento correspondente. 

Quando um desses fenômenos ocorre, o Investigador avalia a designabilidade do produto(s) teste de acordo 
com a seguinte escala : nenhum, duvidoso, possíve~ óbvio. 

• os efeitos adversos sérios e os eventos adversos sérios são anotados em um termo de emergência, de 
acordo com o procedimento correspondente. 

IX.3 . Conduta a ser adotada em caso de efeito adverso ou evento adverso 

Em presença de efeito adverso ou evento adverso, o Investigador define, caso a caso, a conduta a ser adotada e os 
passos adequados para garantir a segurança dos voluntários que participam do estudo. 
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Ele é livre para interromper o estudo se a experiência mostra um risco para a saúde ou integridade dos voluntários, mas 
ele deve informar prontamente (dentro de 24 horas), o gerente técnico da Evic Brasil e o patrocinador, por telefone, fax 
ou e-mail . 

Durante o estudo, o Investigador pode excluir (definitivamente ou temporariamente) um voluntário: 

• em caso de efeito adverso incompatível com um bom cumprimento do protocolo, 
• em caso de evento adverso (doença intercorrente com tratamento que pode causar interferência com o estudo 

e a interpretação dos resultados). 

o Investigador pode modificar o protocolo ou realizar testes adicionais. Entretanto, primeiramente, ele precisa ter nova 
opinião do Comitê de Ética. 
Ele deve informar o gerente técnico da Evic Brasil e o patrocinador por telefone, fax ou e-mail dentro de 24 horas .. 

o Investigador pode estender o período padrão de exclusão ou eliminar definitivamente o voluntário do arquivo de 
"voluntário". 

Os efeitos adversos sérios ou eventos adversos sérios são notificados pelo Investigador ao gerente técnico da Evic Brasil 
e ao patrocinador por telefone, fax e e-mail, dentro de 24 horas. 

Em caso de efeitos adversos sérios, a informação adicional requerida pelo patrocinador deve ser fornecida dentro de 5 
dias seguintes ao recebimento do termo, a fim de informar as autoridades em tempo. 

x . DURAÇÃO DO PERÍODO DE EXCLUSÃO NO FIM DO ESTUDO 

O período de exclusão do voluntário no fim do estudo depende da reatividade da última duração do estudo e do tipo de 
estudo, de acordo com o procedimento correspondente. 

Em caso de estudo de compatibilidade cutânea: 

• quando nenhuma irritação significante ou reação alérgica (intolerânCia da pele ou da membrana mucosa) ou 
sensação de desconforto, justificando uma exclusão temporária ou definitiva ocorre, o período de exclusão 
últimos 15 dias, exceto particular redução relativa ao tipo de estudo 

• quando uma irritação significativa (intolerância cutânea ou da membrana mucosa) ou sensação de desconforto, 
justificando uma exclusão temporária ou definitiva, ocorre, o período de exclusão últimos 15 dias ao menos e 7 
dias ao menos depois de completo desaparecimento dos sintomas; quando justificado pelo Investigador, o 
voluntário pode não ser mais incluído nos testes, independente de seus princípios, envolvendo produtos de 
mesma categoria. 

• quando uma reação alérgica significante (intolerância cutânea ou membrana mucosa) ou sensação de 
desconforto, justificando a definitiva exclusão, ocorre, o período de exclusão último mês ao menos e 15 dias ao 
menos depois de completo desaparecimento dos sintomas; quando justificado pelo Investigado~ o voluntário 
pode não ser mais incluído em testes, independente de seus prindpios, envolvendo produtos de mesma 
categoria (exceto por requerimento espedfico do Patrocinador). 

Em caso de aceitabilidade cutânea e estudos de eficácia, o período de exclusão últimos 7 dias exceto em caso de 
reação de intolerância (cf. testes de compatibilidade) e em caso de necessidade particular relativa ao tipo de efeito 
pesquisado. 

XI . COLETA DE DADOS, RELATÓRIO E ARQUIVO 

Todos os dados reunidos durante o estudo são registrados legível e indelevelmente pelo Investigador ou pelo técnico 
responsável pelo estudo, sob sua responsabilidade, em documento(s) específico(s) (caderno do Investigador). 

Cada página deste(s) documento(s) é rubricada e datada pelo Investigador e pelo técnico responsável pelo estudo. 

Qualquer dado perdido é justificado e qualquer correção é justificada, rubricada e datada sem encobrir o original. 

O relatório final (um relatório por produto teste ou um relatório para vários produtos testes), assinado e datado por : 

o investigador que certifica que os dados são válidos e de acordo com GPC, 
• a pessoa responsável pela análise estatística dos resultados (pOSSivelmente), 
• a pessoa responsável pela Evic Brasil, 
• e a pessoa do departamento da Segurança da Qualidade, 
é enviado ao Patrocinador. 

O conteúdo do relatório de estudo traz a anotação explicativa relativa à estrutura e o conteúdo dos relatórios de estudos 
clínicos - ICH E3, step 4, de 28 de Novembro'. 1995. 

As possíveiS correções e adições trazidas no fim do relatório são realizadas de acordo com o procedimento 
correspondente. 
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No fim do estudo, o caderno do Investigador e o protocolo assinado pelo Patrocinador são arquivados com uma cópia do 
relatório por 5 anos. 

No fim desse período, exceto requerimento específico do Patrocinador, os documentos e a(s) amostra(s) são destruídas 
de acordo com o procedimento correspondente. 

Nenhum resultado pode sair sem consentimento prévio do Patrocinador e da Evic Brasil. 

XII . CONFIDENCIALIDADE 

A informação referente aos voluntários, requerida para seus recrutamentos, inclusão e particularmente aquela relativa a 
suas saúde, obtida durante o exame médico anterior a suas admissões no painel geral do Instituto, faz parte do segredo 
médico e é tratada confidencialmente. 

Os voluntários são codificados desde que eles são incluídos no estudo (as quartro primeiras letras do nome e a primeira 
letra do sobrenome) a fim de preservar seu anonimato. 

o Investigador e todas as pessoas que contribuem para o estudo, são comprometidas pelo segredo profissional referente 
à identidade do Patrocinador, à denominação do(s) produto(s) teste, o protocolo de estudo, os voluntários envolvidos no 
estudo e os resultados obtidos. 

XIII. SEGURANÇA DA QUALIDADE 

o estudo é realizado de acordo com os procedimentos da Evic Brasil e com os procedimentos espec/ficos aos Instituto de 
Dermo-Cosmética estabelecido de acordo com as regulamentações da Lei. 

o Investigador, responsável pela realização prática do estudo, assegura a qualidade do trabalho da equipe técnica, 
particularmente referente ao respeito ao protocolo e seus apêndices, a coleta de dados brutos, o gerenciamento do(s) 
produto(s) teste. 

A pessoa do departamento da Segurança da Qualidade, assegura por auditorias que o protocolo e os procedimentos de 
trabalho relevantes a este tipo de estudo são estritamente aplicadas. 

Os dados brutos e o relatório do estudo são auditados de acordo com o procedimento correspondente. 

Qualquer mudança significativa trazida ao protocolo é submetida a uma emenda assinada pelo Patrocinador. Qualquer 
mudança afetando substancialmente a informação comunicada ao comitê é relatada ao Comitê de Ética. 

Qualquer anomalia significante ocorrida durante o estudo é registrada e relatada ao Patrocinador. 

Documento interno Evic 
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Anexo 2 - Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO. DA SAúoe ,oe: :REGIÕES METROPOLltA.NAS DA GRANDE SÃO PAULO 

UN~DADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV -l,J!. G.A. JV 
HOSPITAL MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS 

A'I. Celso Garà:t,2477 Belenz~l1ho São PaUlo 
191: 6292-4100 taX: 66".J4-.4925 

São Paui:o,09 de novembro de 2,004. 

Para 
la(tlina. Maria Nunes Saigado Reis dos Santos 

Ref. Protocolo CEP 0147/04 

Prezado Sentlm, 

o Comitê de Ética em Pesquisa. do H.M.L.M,R , vem .peia presente infoi/lt Hu 
que a pesqulsa "Avaliação eln htunanos de um produto cosmético como 
,coadJuvante namelh,ora dactil.uUte." na redução' de ~wrdnrll, lU1 ativnçji() da 
miCr'odreulação sanguinea e d,a a~)r-eciabilidade c1>s'Jnétioo sob c,<mdi'ções 
normais de uso, Avaliaçã~ dia blpódienne e da temperâhu'flC6'rpol'id. Teste em 
uso sob ·controle, clíllic().EDe &02'" e () Termo de C01l;se:lltimeuI!:O Livre ,c 
Esclal"eCido (\>'el"8ão 27/0912004). fbjapmvada, atendendo a Resolução 196/96. 

Salientrunos que a responsabilidade ética junto ao Órgão de nasse e! 
atribuída ao pesquisador. O Con~c;entimento Lí\11'C e Esclarecido, após assinado pelo 
sujeito pcsquisad.o devérá 'pe!T!íanecer at(lu'va.do pôr um pedodo de 5 a.nos . 

E ste Comhê sente-se no diretto de interromper o estudo cientifico~ caso os 
principios éticos não venham a ,ser cumpádos. O pesquisador deverá apre.seotar 
relatórios semestrais, das atividades ao Cffl'nitê. 

Atenciosam.ente, 

iliador.n de Aqui,..o 
Co()rde..~adorft 
CEP-ul.U,MB 
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Anexo 3 - Termo de consentimento 

Termo de Consentimento 

Inciso 11-11 da Resolução nO 196, de 10.10.1996 do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 

AVALIAÇÃO EM HUMANOS DE UM PRODUTO COSMÉTICO COMO COADJUVANTE NA MELHORA DA 

H.L.D.G., NA REDUÇÃO DE GORDURA, NA ATIVAÇÃO DA MICROCIRCULAÇÃO SANGuíNEA E DA 

APRECIABILlDADE COSMÉTICA SOB CONDiÇÕES NORMAIS DE USO. 

AVALIAÇÃO DA HIPODERME E DA TEMPERATURA CORPORAL. 

Teste em uso sob controle clínico 

VOLUNTÁRIO 

ESTUDO: EB 

REFERÊNCIA: 

Fui convidado(a) pela EVIC Brasil, situada na Av. Indianópolis, 1455 - Planalto Paulista / São Paulo, a 

participar de um estudo a ser realizado com grupo de voluntários. 

Tenho a liberdade de recusar a minha participação ou retirar meu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem penalização ou prejuízo. 

Atesto que recebi orientações e informações sobre o teste do qual concordei participar. 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Este estudo tem por objetivo verificar se o produto cosmético em estudo pode promover uma melhora e no 

aspecto da pele acometida pela H.L.D.G .. 

RESUMO DA METODOLOGIA 

As pessoas que constituem o grupo de estudo são 30 voluntárias, com idade entre 20 a 40 anos, e que 

obedeçam às exigências do estudo. 

O estudo é feito com acompanhamento de um dermatologista. 

No início do estudo o voluntário é submetido a uma avaliação clínica que visa verificar a ausência de 

doenças de pele preexistentes. Esta visita será realizada em médico externo localizado na Avenida Brigadeiro Faria 

Lima, 2.639, 1° andar Conjuntos 11 e 12. Nessa visita será realizada ultrassonografia para a avaliação da espessura 

da hipoderme (uma das camadas da pele) e da microcirculação sanguínea. Também será controlada a temperatura 
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cutânea com um termômetro (Termômetro Infravermelho). No dia seguinte, o voluntário comparecerá ao Instituto 

para que sejam determinadas as medidas de peso, altura e medidas das partes do corpo .. Então, receberei o produto 

a ser testado e as instruções de uso. 

o voluntário retornará ao médico externo para novas avaliações após 30 dias de uso do produto e após 60 

dias e retornará ao Instituto para novas avaliações dermatológicas após 29 dias de uso do produto e após 59 dias. 

Em cada visita, fotografias das áreas avaliadas (abdômen, braço e coxas) serão registradas em todas as 

visitas. 

TEMPO DE DURAÇÃO DO ESTUDO I VISITAS NO INSTITUTO 
, 

D1-1°Dia 3h 

02 - 2° Dia 3h 

029 - 29° Dia 3h 

030 - 30° Dia 3h 

059 - 59° Dia 3h 

060 - 60° Dia 3h 

--

EXIGÊNCIAS DO ESTUDO 

Comparecer às consultas e ao Instituto nas datas e horários combinados. 

Evitar exposição solar intensa durante o período de teste. 

Evitar banhos de mar/piscina durante o período de teste. 

Devo relatar ao responsável pelo meu acompanhamento, qualquer doença ou uso de medicação existente 

antes do início do estudo e, em caso de necessidade de uso de qualquer medicamento, entrarei em contato com o 

mesmo. 

Não estar grávida ou amamentando e estar fazendo uso de métodos para evitar a gravidez durante o período desse 

estudo. Comunicar imediatamente ao médico responsável pelo estudo se houver suspeita de gravidez durante o 

estudo. 

Se eu decidir interromper a minha participação na pesquisa, devo comunicar de forma prévia ao 

responsável pela pesquisa. 

Versão 1 - 23 de julho de 2004 

RISCOS MíNIMOS PREVISTOS 

As substâncias que compõem os produtos utilizados nas pesquisas são seguras e adequadas para a 

finalidade a que destinam. 
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Os riscos previstos para este tipo de estudo são possíveis manifestações de uma alergia a um determinado 

produto cosmético ou o possível aparecimento de uma irritação no local de aplicação, na forma de vermelhidão da 

pele ou coceira. Também poderão ocorrer aquecímento, formigamento, repuxamento, queimação, eritema, vesícula , 

bolha, pápula, crosta, ressecamento, discromia e mácula. Se isto ocorrer, a aplicação do produto será suspensa, 

sendo colocada à minha disposíção toda a assistência que se fizer necessária. 

BENEFíCIOS 

A voluntária pode notar uma melhora no aspecto geral das regiões acometidas pela H.L.D.G .. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

Ao final do estudo, o voluntário receberá um ressarcimento de despesas referente à alimentação e 

transporte. 

Comprometo-me a seguír todas as instruções que me foram dadas na entrevista e que constam deste Termo 

de Consentímento Livre e Esclarecido. Em caso de dúvidas ou qualquer intercorrência, poderei procurar a equ ipe técnica 

da EVIC BRASIL para ter a assistência que se fizer necessária , pessoalmente ou pelo telefone (11 ) 5581 4949. 

Recebi a primeira via do presente Termo de Consentimento, assinado pelo pesquisador responsável. 

Todas as informações e opiniões por mim emitidas, serão tratadas de forma confidencial e será garantido ° 
sigilo que assegure a minha privacidade e proteção da minha imagem. 

Eu, ........... .. ......................... .. .. .... .. .... ................ ............................................ ....... .. .... ... , portador do RG No . 

... .. .................... .... , declaro que recebi de forma clara todas as informações a respeito do estudo e concordo em 

participar de forma espontânea. 

São Paulo , ... .... de ....... .. .. .... ... .. ... de .. .... . . 

Assinatura do Voluntário 

Assinatura do Investigador _1_1_-

Nome Legível ou Carimbo 

Testemunha 1 

Nome Legível ou Carimbo 

Testemunha 2 

Nome Legível ou Carimbo 

Versão 1 - 23 de julho de 2004 

Documento interno Evic 
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Anexo 4 - Caderno do investigador - entrevista inicial 

ANEXO CADERNO DE INVESTIGAÇÃO 
ACOMPANHAMENTO DO ESTUDO - CLÍNICO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Referência 
Nome 

Assinatura do Data de Controle no Instituto 
do Consentimento 

Voluntário 
Sobrenome 

Informado Dl 02 
(EXTERNO) (EVIC) 030 060 

1 
2 

Legenda: sim = x não = / * = 4 primeiras letras do nome e a l a letra do sobrenome 

CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

Voluntário Usuário Pele 
Ref. do "saudável" 

Fototipo 
Idade Sexo Método ocasional ou Presença saudável 

Voluntá trato em curso 
(I a IV) 

(20-40 (F=Femi Contracepti regular de de na área 
rio em novas anos) nino) VO produtos H.L.D.G. experimen 

patologias cosméticos tal 
1 
2 

Legenda: sim = x não = / 

CRITÉRIO DE NÃO -INCLUSÃO 

Tratamento anti-
Previsão de alteração 

H.L.D.G. como: 
do método drenagem 

Referência Tratamento 
Dieta de contraceptivo oral 

linfática, 
do Obesidade hormonal não 

emagrecimento 
durante o períOdO do 

mesoterapia, 
Voluntário balanceado 

estudo 
acu,,-untura, ... 

1 

2 

Legenda: sim = x não = / 

CRITÉRIO DE NÃO -INCLUSÃO 

Alergia ou 
Ref. reatividade a 

Voluntário produtos da 
Menopausa Anorexia Hiperucemia Dismenorréia 

Hipercolestero 
mia 

mesma cateaoria 
1 

2 

Legenda : sim = x não = / 
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CRITÉRIO DE NÃO -INCLUSÃO 

Previsão de 
Tratamento 

Exposição banho de mar 
com produtos 

anti-H.L.D.G. ou 
Ref. intensiva ao sol ou piscina 

redutores de 
Insuficiência 

Hiperglicemia 
Voluntário no mês anterior durante o cardíaca 

ao teste período do 
gorduras 3 

meses antes do 
teste início do estudo 

1 

2 

Legenda: sim = x não = / 

EXAME CLÍNICO DA REGIÃO EXPERIMENTAL NO (INÍCIO OU FINAL) DA AVALIAÇÃO 

Referência do EXAME CUTANEO: SINAIS CLINICOS 

voluntário Natureza Localização Intensidade 

1 

2 

Legenda: conforme expressão dos resultados do exame cutâneo e do interrogatOrio. 

QUESTIONÁRIO NO INÍCIO DO ESTUDO 

Referência 
do Local onde possui H.L.D.G. Local onde possui gordura localizada 

voluntário 

1 

2 

Legenda: conforme expressão dos resultados do exame cutâneo e do interrogatorlo 

Ref. do 
Voluntário 

1 

2 

Ref.do 
voluntário 

1 

2 

MEDIDAS Dl, 030, 060 

PESO (KG) ALTURA (M) 

Aplicação de 

CONTROLE DE OBSERVAÇÃO (030 OU 060) 
Verificacão da obediência às restrições 

Conservação Exposição intensiva Uso de produtos similares dos hábitos de ao sol UVA na região medicamentos na região higiene 
experimental experimental interditados * 

* antialérgicos/ anti-inflamatórios / substâncias à base de vitamina A ácida ou seus derivados 

IMC 

Tratamento 
Tópico com 

produtos 
para H.L.D.G. 
ou redutores 
de gordura 
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CONTROLE DE OBSERVÂNCIA ÀS RESTRI 

Alteração do 
Alteração 

Ref. do Esfoliação na área 
Tratamento 

Alteração do modo Alteração da dos modos 
voluntário experimental 

hormonal corrente 
contraceptivo dieta de 

vestimenta 
1 
2 

CONTROLE DE OBSERVÂNCIA ÀS RESTRICÕES 

Não utilizar 
Não alterar 

Não alterar Não 
Ref. do moderadores de Não realizar dieta 

hábitos de 
método exposição 

voluntário apetite ou emagrecedora 
atividades físicas 

contraceptivo solar 
anoréticos oral intensa 

1 

2 

Documento interno Evic 
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Anexo 5 - Reações adversas e desconforto clínico. Exclusão de 

voluntários 

ANEXO __ REAÇÕES ADVERSAS, EXCLUSÃO DO ESTUDO, ETC. 

SUSPENSÃO DO ESTUDO 

Ref. 
Voluntário Data Motivo 

EXCLUSÃO 

Ref. Data da 
Duração Disposições 

Voluntário 
Motivo 

Exclusão da tomadas Evolução 
Exclusão 

DESISTÊNCIA 

Ref. do Voluntário Motivo Data de Desistência 

EVENTOS ADVERSOS 

Descrição Específca: local, 
natureza, datas de 

Nome/Sobrenome/ aparecimento e Disposições tomadas Evolução Ref. do Voluntário desaparecimento, duração, 
freqüência de aparecimento 

e intensidade 
+---

Documento interno Evic 
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Anexo 6 - Quadro de randomização dos produtos referência positiva e 

produto teste 

ANEXO __ _ RANDOMIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA REFERÊNCIA POSITIVA 

Referência Area experimentill Assinatura do técnico 
do Área Tratada Área Controle responsável 

Voluntário 

1 D E 

2 D E 

9 E D 

15 D E 

21 E O 

24 E O 

26 O E 

28 O E 

29 E O 

30 E O 

33 O E 

34 E O 

35 O E 

36 E O 

37 E O 

-
38 E O 
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RANDOMIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO TESTE 

Referência Area experimental 
do 

Voluntário Área Tratada Área Controle 
Assinatura do técnico responsável 

3 E D 

4 E D 

5 E D 

6 D E 

7 E D 

8 D E 

10 D E 

11 E D 

12 E D 

13 D E 

14 E D 

16 D E 

17 D E 

18 D E 

19 E D 

20 D E 

22 E D 

23 D E 

25 E D 

27 D E 

31 D E 

32 E D 

39 E D 

40 D E 

Legenda. D = braço direito 
E = braço esquerdo 
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Anexo 7 - Avaliação da microcirculação cutânea e temperatura 

ANEXO __ 

Ref. Do 
Voluntário 

1 

2 

CADERNO DE INVESTIGAÇÃO 
QUESTIONÁRIOS DE MICROCIRCULAÇÃO SANGUÍNEA 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome I Sobrenome Dl 

Legenda: sim = x não = / * = 4 primeiras letras do nome e a l a letra do sobrenome 

CONTROLE DE TEMPERATURA E PRESSÃO ARTERIAL 

Referência Temperatura (0 C) Pressão Arterial 
do TO TO T20 T30 

Voluntário 

1 

2 

CONTROLE DO FLUXO SANGUÍNEO mL/min - ultra som 

Vaso: ________________________ ___ 

Voluntário 

TO T20 T30 
Tomadas 
de ensaio Lado Lado Lado Lado Lado Lado 

T40 

T40 

Lado Lado 
Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

1 

2 

3 

Média 
- -
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CONTROLE DO DIAMETRO DO VASO (em) - ultra som 

Voluntário 

TO T20 T30 T40 
Tomadas 
de ensaio Lado Lado Lado Lado Lado Lado Lado Lado 

Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

1 

2 

3 

Média 

CONTROLE DO PICO SISTÓLICO (em/s) - ultra som 

Voluntário 

TO T20 T30 T40 
Tomadas 
de ensaio Lado Lado Lado Lado Lado Lado Lado Lado 

Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

1 

2 

3 

Média 

CONTROLE DE TEMPERATURA CUTÂNEA - MICROCIRCULAÇÃO - termômetro infravermelho 

Tomadas TO 
de ensaio 

Esquerdo Direito 

1 

2 

Tempos 
experimentais 

Documento interno Evic 

Data 

Temperatura (0 C) 

T20 T30 T40 

Esquerdo Direito Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Temperatura em o C Umidade Relativa em % 
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ANEXO __ 

Voluntário 

Medidas 

1 

2 

3 

Média 

Tempos 
experimentais 

Documento interno Evic 

Data 

Anexo 8 - Avaliação da espessura da hipoderme 

CADERNO DE INVESTIGAÇÃO 
QUESTIONÁRIO DE HIPODERME 

HIPODERME ( Dl, D30 OU D60) 

BRAÇO ABDOMÊN 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

COXA 

Temperatura em o C Umidade Relativa em % 
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ANEXO __ 

Anexo 9 - Medidas antropométricas 

CADERNO DE INVESTIGAÇÃO 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Referência Assinatura do 
Data de Controle no Instituto 

do Nome I Sobrenome Consentimento 
Voluntário Informado 030 060 

1 

2 

Legenda: sim = x não = / * = 4 primeiras letras do nome e a l a letra do sobrenome 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS - LEITOR 1 OU 2 

Voluntário 

LOCAL 

TEMPO 
Cm 1 2 3 4 5 6 7 

EXPERIMENTAL 
Altura 

padronizada 
em 
1 
2 

3 
TOMADAS DE 

ENSAIO Dl, 030 4 

OU 060 5 

6 

7 

8 

9 
10 

8 9 
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CONTROLE DA TEMPERATURA CUTÂNEA NOS SÍTIOS DE USO DO PRODUTO 

Voluntário 

LOCAL 

TEMPO 
Medidas BRAÇO ABDOMÊN COXA 

EXPERIM ENTAL 

1 

2 

TEMPO 
3 

EXPERIMENTAL 4 

5 

Média 

CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Tempos 
Data Temperatura em o C 

ex,,-erimentais 
Umidade Relativa em % 

~ -~ -- - ---

Documento interno Evic 
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Anexo 10 - Controle da observância do tratamento e apreciabilidade do 

voluntário 

ANEXO __ PESQUISADOR 

CONTROLE DE OBSERVAÇAO 
Verificacão do consumo do Droduto em estudo 

Consumo teórico: 
Número de aplicações previstas: 
Número de aplicações efetuadas: 

Referência Pesos 
do Início do '" = fim - início 

Número de 

voluntário estudo 
Fim do estudo utilização 

1 

2 

__ _ __ L- __________ ~ _____ - -- - -

CONTROLE DE OBSERVAÇÃO (030 OU 060) 
Verificacão das modalidades de utilizacão do Droduto em estudo em domicílio 

Referência 

Consumo por 
utilização 

(outras Número de dias Freqüência de Uso por outra 
do Região de aplicação modalidades de de utilização utilização pessoa* voluntário utilização) 

1 

2 

--* número de pessoas e frequência de utillzaçao 

QUALIDADES COSMÉTICAS: QUESTIONÁRIO DO FINAL DO ESTUDO 

Referência Fácil aplicação Textura Fragrância Rápida Pele mais Atenuação 
agradável agradável penetração lisa da H.L.D.G. 

do voluntário 
sim não sim não sim não sim não sim não sim não 

1 

2 

Legenda: Não aplicável: NA 
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QUALIDADES COSMÉTICAS: QUESTIONÁRIO AO FINAL DO ESTUDO 

Referência 
Redução de Pele mais Pele Mais Intenção de A respeito da eficácia, 

gorduras hidratada macia compra possui preferência para: 
do Prod. Prod. Não voluntário sim não sim não sim não sim não usual Teste sabe 

1 

2 

Legenda : Não aplicável: NA 

QUESTIONÁRIO NO FINAL DO ESTUDO 

Referência 
do Local onde percebeu melhora da H.L.D.G. 

Local onde percebeu diminuição de gordura 

voluntário localizada 

1 

2 

Legenda: conforme expressão dos resultados do exame cutâneo e do interrogatório. 

Documento interno Evic 

179 



Anexo 11 - Controle em domicilio 

ANEXO __ _ CALENDÁRIO DO USO E ACOMPANHAMENTO DO PRODUTO EM 
DOMICÍLIO PELO VOLUNTÁRIO 

VOLUNTÁRIO: ______ _ 
ESTUDO: 

REF. _________ _ 

Dia Data Manhã Noite Sensações e sinais apresentados 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
--

Legenda: X - sim; / - nao 
DATA RETORNO 1 1 __ _ 

Não esquecer de trazer a tabela preenchida juntamente com o frasco do produto da 
última visita. 
Asseguro que todas as informações aqui contidas são verdadeiras. 
Data: / / 

Assinatura do voluntário 

Documento interno Evic 
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