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OLIVEIRA, A. C. Ácido ascórbico associado ao ácido cafeico em formulações 
tópicas: avaliação da ação antioxidante e peroxidação lipídica. 2021. 148 p. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2021. 

Antioxidantes tópicos são eficazes na inibição dos radicais livres (RLs) e, 
consequentemente, previnem o envelhecimento cutâneo da pele. O ácido ascórbico 
(AA) é comumente empregado nas formulações cosméticas devido sua potente ação 
antioxidante, estimula a síntese de colágeno e de elastina, e atua como clareador de 
manchas. Devido à crescente demanda por produtos rejuvenescedores, este trabalho 
objetivou desenvolver formulações com ácido ascórbico (forma pura) a 10,0%p/p 
associado ou não ao ingrediente fenólico ácido cafeico (AC) 0,2%p/p e avaliou a ação 
antioxidante e eficácia das emulsões pela quantificação da peroxidação lipídica do 
extrato córneo ex vivo. Foram desenvolvidas duas emulsões O/A, F1 (base + AA 
10%p/p) e F2 emulsão O/A (base + AC 0,2% p/p + AA 10,0% p/p). Para determinar a 
eficácia das formulações, foram submetidas ao Teste de Estabilidade Normal, 
prorrogando por 1 ano e três meses nas condições de geladeira (5,0±2,0 ºC), 
temperatura ambiente (25,0±2,0 ºC) e estufa (45,0±2,0 ºC), sendo avaliadas: 
características organolépticas, valor de pH, atividade antioxidante e doseamento do 
AA. O método de TBARs foi aplicado na quantificação dos peróxidos lipídicos. A 
condição de geladeira (5,0±2,0 ºC) foi a mais adequada para armazenamento das 
formulações F1 e F2. Contudo, a F1 usando apenas o AA na sua forma pura, 
apresentou melhor perfil de estabilidade durante todo o prazo estudado, pois perdeu 
apenas 10% da concentração inicial de AA no prazo de um ano, preservando e 
retardando a oxidação do princípio ativo, assim como, apresentou níveis mais 
adequados de atividade antioxidante, pH e características organolépticas. Na 
condição de temperatura ambiente (25,0±2,0 ºC), a atividade antioxidante de F1 se 
manteve constante durante 360 dias, sem alteração estatisticamente significativa, F2 
reduziu 8,0%. Quando as formulações F1 e F2 foram aplicadas nas voluntárias e não 
exposta à radiação (NI), demonstraram ser candidatos potenciais em formulações na 
prevenção e tratamento do envelhecimento da pele, reduzindo 20% da concentração 
dos peróxidos lipídicos quando comparada com a pele não irradiada (PNI) (controle). 
Quando as amostras foram expostas a irradiação artificial (IR), ocorreu aumento dos 
peróxidos lipídicos na pele das voluntárias, principalmente F2, que continha AC, no 
qual, elevou a ± 98% a produção dos peróxidos. Entende-se que é mais adequado o 
uso noturno ou com fotoprotetor associado as formulações estudadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: Ácido ascórbico; Ácido cafeico; Envelhecimento cutâneo; 
Peroxidação lipídica; Atividade antioxidante. 
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OLIVEIRA, A. C. Ascorbic acid associated with caffeic acid in topical 
formulations: evaluation of antioxidant action and lipid peroxidation. 2021. 148 
p. Dissertation (Masters) – Faculty of Pharmaceuticals Sciences, University of São 
Paulo, 2021 

 
Topical antioxidants are effective in inhibiting free radicals (RLs) and, consequently, 
prevents cutaneous aging of the skin. Ascorbic acid (AA) is commonly used in cosmetic 
formulations due to its potent antioxidant action, stimulates the synthesis of collagen 
and elastin, and acts as a bleaching agent. Due to the growing demand for rejuvenating 
products, this work aimed to develop formulations with ascorbic acid (pure form) at 
10.0% w / w associated or not with the phenolic ingredient caffeic acid (AC) 0.2% w / 
w evaluated the antioxidant action and efficacy of emulsions by quantifying the lipid 
peroxidation of the horny extract ex vivo. Two O / A emulsions, F1 (base + 10% w / w 
AA) and F2 O / A emulsion (base + 0.2% w / w AC + 10.0% w / w AA) were developed. 
To determine the effectiveness of the formulations, they were subjected to the Normal 
Stability Test, extending for 1 year and three months in refrigerator conditions (5.0 ± 
2.0 ºC), room temperature (25.0 ± 2.0 ºC) and greenhouse (45.0 ± 2.0 ºC), being 
evaluated: organoleptic characteristics, pH value, antioxidant activity and AA 
measurement. The TBARs method was applied to quantify lipid peroxides. The 
refrigerator condition (5.0 ± 2.0 ºC) was the most suitable for storing formulations F1 
and F2. However, F1 using only AA in its pure form, presented a better stability profile 
during the entire study period, as it lost only 10% of the initial AA concentration within 
one year, preserving and delaying the oxidation of the active principle, thus as, it 
presented more adequate levels of antioxidant activity, pH and organoleptic 
characteristics. At room temperature (25.0 ± 2.0 ºC), the antioxidant activity of F1 
remained constant for 360 days, with no statistically significant change, F2 decreased 
by 8.0%. When formulations F1 and F2 were applied to volunteers and not exposed to 
radiation (NI), they showed to be potential candidates in formulations for the prevention 
and treatment of skin aging, reducing 20% of the concentration of lipid peptides when 
compared to non-irradiated skin (PNI) (control). When the samples were exposed to 
artificial irradiation (IR), there was an increase in the lipid peroxides in the volunteers' 
skin, mainly F2, which contained AC, which increased the peroxide production to ± 
98%. It is more appropriate to use at night or with sunscreen associated with the 
studied formulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Ascorbic acid; Caffeic acid; Skin aging; Lipid peroxidation; Antioxidant 
activity. 
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A pele é um órgão que reveste toda a superfície do corpo humano, estabelece 

equilíbrio entre o meio interno e externo, é imprescindível à vida e constitui uma 

barreira de defesa e regulação que protege o organismo. É considerado o maior órgão 

em extensão do corpo humano, responsável por 16% do peso corporal e um dos mais 

suscetíveis às alterações clínicas visíveis, a partir da 3ª década de vida (SCOTTI; 

VELASCO, 2003; BARATA, 1995). 

O envelhecimento cutâneo é classificado em dois tipos: intrínseco e extrínseco. 

No intrínseco (cronológico), a pele naturalmente é dependente de características 

hereditárias, estresse fisiológico e regulação hormonal (RAMOS et al., 2013). 

Relevantemente, é mais suave e reduz progressivamente a elasticidade, com palidez 

e fragilidade da pele, decorrentes da redução da espessura da epiderme e derme 

(DALCIN et al., 2003). No processo extrínseco, induzido por fatores ambientais, o 

envelhecimento é mais agressivo na superfície da pele, e surge como resultado do 

consumo de tabaco, poluição e, principalmente, decorre dos danos causados pela 

radiação ultravioleta (UV). Como consequência, temos a degradação de fibras de 

colágeno e elastina, ocasionando uma redução da tonicidade da pele, deixando-a 

menos hidratada, flácida, áspera ao toque, despigmentada, com invaginações, 

popularmente conhecida como ‘’rugas’’ e perda de expressão facial (FRIES; FRASON, 

2010; FERNANDEZ et al., 2012). 

Em decorrência destes fatores, mecanismos bem elucidados na literatura 

afirmam que os radicais livres (RL) são os principais indutores destas mudanças na 

pele (SOUZA et al., 2013). Quando a produção das espécies reativas de oxigênio 

(EROs) aumenta, ou os sistemas endógenos de neutralização são ineficientes, 

consequentemente são produzidos peróxidos lipídicos, ocasionando a condição 

denominada de estresse oxidativo que resulta nos sinais de envelhecimento descritos. 

Na pele, a peroxidação lipídica induzida pelo UV aumenta a produção de 

prostaglandinas (PGE2), que desencadeiam danos significativos no decorrer da vida, 

propiciando a apoptose celular no DNA e pode ocasionar mutações, favorecendo o 

desenvolvimento de células cancerígenas (BASTOS et al., 2012; ZUSSMAN et al., 

2010). 

Desta forma, torna-se necessário desenvolver mecanismos que possam 

prevenir o desequilíbrio provocado pela produção de EROs. O uso de antioxidantes 
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tópicos pode ser um importante mecanismo de defesa, fornecendo proteção contra o 

estresse oxidativo endógeno e exógeno pela neutralização dos RLs e bloqueando os 

danos ocasionados (ALLEMAMM; BAUMANN, 2008; FRIES; FRASON, 2010). 

Para atender esta demanda, existem diversos princípios ativos disponíveis para 

compor as formulações direcionadas à pele envelhecida, como: α-tocoferol (vitamina 

E), ácido ascórbico (vitamina C), coenzima Q10, resveratrol, ácido cafeico, ácido 

lipóico, dentre outros (RAMOS et al., 2013). Entre as vitaminas antioxidantes, o ácido 

ascórbico por exemplo, pode tratar as rugas existentes da pele pois, além de prevenir 

a sua formação, estimula a produção de colágeno, promovendo melhores resultados 

antienvelhecimento cutâneo. O AA estabiliza a molécula de colágeno por hidroxilação, 

além, de estimular a produção de mRNA de colágeno pelos fibroblastos (STAMFORD, 

2012; ALLEMAMM; BAUMANN, 2008; PULLAR et al., 2017). 

Os demais antioxidantes podem prevenir a formação de rugas, sendo 

importantes em produtos cosméticos para a pele de pessoas acima de 30 anos, 

porém, não tratam os problemas decorrentes do envelhecimento da pele, pois não 

conseguem reverter a perda de elastina e de colágeno existentes (ZUSSMAN et al., 

2010). 

O ácido ascórbico (AA), também conhecido como vitamina C, atua de forma 

multifuncional quando aplicado topicamente. Com características hidrossolúveis, sua 

função não está limitada ao seu efeito antioxidante no estresse oxidativo do 

organismo, mas, também, é eficaz na inibição e redução dos radicais livres gerados 

na pele (FERREIRA, 2012). Devido seu elevado poder de regeneração, atua como 

protetor biológico na síntese de elastina e colágeno, responsáveis pela sustentação e 

firmeza da pele nas regiões de menor espessura e de maior sensibilidade, como 

ocorre em torno dos olhos, local em que se observam os primeiros sinais do 

envelhecimento cutâneo, pelos fatores intrínsecos e extrínsecos descritos 

anteriormente (MAIA, 2002; DALCIN et al.,2003). 

A associação de outros antioxidantes ou ingredientes ativos ao ácido ascórbico 

é uma tendência atual do mercado, a fim de garantir um efeito sinérgico nas 

formulações cosméticas. Observam-se associações com α-tocoferol, ácido ferúlico, 

ácido hialurônico, entre outros, como inovações cosméticas. Desta forma, além de 

prevenir o envelhecimento precoce da pele, através da redução/inibição dos radicais 
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livres, a formulação pode propiciar maior elasticidade e firmeza à pele, entre outros 

benefícios (FRIES; FRASSON, 2010). 

Outra substância ativa de destaque é o ácido cafeico (AC), composto fenólico 

que apresenta atividade antioxidante, capaz de prevenir o envelhecimento cutâneo 

pelo aumento na produção de colágeno da pele (SPAGNOL et al., 2017). Demonstra 

efeito protetor contra a peroxidação induzida pela radiação UV e que gera radicais 

livres e, também, a fosfatidilcolina, importante por estar presente nas bicamadas 

lipídicas das membranas celulares (MAGNANI et al., 2014). O ácido cafeico apresenta 

alta lipofilicidade e explica o fato de penetrar e permear facilmente através do estrato 

córneo. 

De acordo com o caderno de tendências 2019-2020 publicado pela Associação 

Brasileira da indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), os 

produtos antienvelhecimento estão sendo cada vez mais valorizados nos últimos 

anos. Destacam-se os cosméticos constituídos por componentes ativos antioxidantes 

em sua composição visando retardar o aparecimento de sinais na pele.  

Frente ao exposto, este trabalho teve a finalidade de desenvolver e avaliar 

formulações tópicas contendo ácido ascórbico isolado e associado a outro 

antioxidante natural, visando evitar a peroxidação lipídica e sua ação antioxidante na 

pele, a fim de se obter um produto de alta eficácia no controle do envelhecimento 

cutâneo. 



 
 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral  

Desenvolver formulações com ácido ascórbico a 10,0% p/p associado ao ácido 

cafeico 0,2% p/p e avaliar a ação antioxidante e a lipoperoxidação do estrato córneo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

I. Desenvolver formulações tópicas utilizando o ácido ascórbico a 10,0% p/p 

associado ou não ao ácido cafeico 0,2% p/p; 

II. Analisar o perfil de estabilidade das formulações desenvolvidas em condições 

de temperatura diversificada e selecionar as de melhor desempenho frente às 

características físicas, químicas e físico-químicas; 

III. Acompanhar o perfil de estabilidade funcional do antioxidante (ácido ascórbico) 

por meio de método validado; 

IV. Avaliar a eficácia ex vivo das formulações cosméticas por meio do doseamento 

da lipoperoxidação do estrato córneo por tape stripping. 



 
 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1 Pele 

É um órgão de contato, que reveste praticamente toda a superfície do corpo 

humano, é formada basicamente por água, proteínas, lipídios, carboidratos e 

oligoelementos, como zinco, cobre e selênio (COSTA, 2012). Indispensável à vida, 

atua na primeira linha de defesa, protegendo os órgãos internos do ambiente externo 

e, também, impede o organismo de perda de componentes essenciais como íons, 

água e proteínas séricas. Executa várias funções importantes, como: regulação, 

excreção, absorção, termorregulação e síntese hormonal, além de atuar na síntese 

de vitamina D e melanina (PULLAR et al., 2017). Ademais, protege o corpo de 

traumatismos físicos/ térmicos e da radiação UV e/ ou agentes patogênicos (COSTA, 

2012). 

É considerado um dos órgãos que mais passam por modificações com o 

avanço da idade. Para manter a integridade cutânea da pele é importante conhecer 

suas camadas e seus componentes para que o organismo seja capaz de se defender 

das inúmeras condições ou mudanças que indivíduo esteja exposto, como fatores 

ambientais, mecânicos e nutricionais; e prevenir o envelhecimento cutâneo 

(OLIVEIRA, 2011). 

A pele é composta por três camadas primárias, Epiderme, Derme e Hipoderme 

(Figura 1), constituídas por células epiteliais, mesenquimais, glandulares e 

neurovasculares (D’ORAZIO et al., 2013).  

 

Figura 1 – Estrutura da pele 

 

 

Fonte: Adaptação de (Enciclopédia Britânica, 2011). 
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A epiderme é considerada a camada mais externa, fina e avascular, composta 

por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. A função de barreira da pele 

encontra-se quase inteiramente na epiderme e, principalmente, em sua camada 

superficial, o estrato córneo (EC), além de servir como ponto de contato do corpo 

humano com o meio ambiente (OLIVEIRA, 2011).  

Na medida em que a pele envelhece, as células da epiderme se tornam 

achatadas e passam a sintetizar e acumular a queratina em seu interior. Quando as 

células mais superficiais ficam sobrecarregadas de queratina, elas morrem e criam 

um revestimento rígido ao atrito. Ela também é impermeável à água, sendo conhecida 

como camada córnea ou estrato córneo (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). No 

entanto, a epiderme não é completamente impermeável às substâncias químicas. 

Assim, a investigação das funções de barreira cutânea é importante, não apenas para 

médicos clínicos e dermatologistas, mas também para os pesquisadores que estudam 

o mecanismo de transporte e a liberação de substâncias ativas.  

Em contraste, a camada dérmica subjacente à epiderme propicia resistência e 

elasticidade à pele, em função de ser formada por um tecido conjuntivo, constituído 

maiormente de células fibroblásticas, que estão fortemente envolvidas na síntese de 

muitas proteínas complexas da matriz extracelular, principalmente nas fibras de 

colágeno e elastina, além de fornecer suporte nutricional essencial para a epiderme 

(COSTA, 2012; MONTANARI, 2016). O colágeno é a proteína responsável pelo 

alongamento e estrutura da pele, enquanto a elastina fornece tônus e elasticidade; os 

vasos sanguíneos removem as toxinas e liberam os nutrientes essenciais.  

Os órgãos sensoriais e as terminações nervosas localizadas na derme são 

responsáveis pelas percepções e regulações de calor, frio, umidade, aspereza e 

maciez da pele (JUNQUEIRA; CARNEIRO; 2012). Ressaltando que, a derme é a parte 

vital onde muitos sinais de mudanças se manifestam. As glândulas sebáceas 

lubrificam e, por fim, as glândulas sudoríparas mantém a temperatura corporal pela 

liberação de calor (AGUIAR et al., 2017). 

Abaixo da derme, está à hipoderme, esta é a camada mais profunda da pele, 

constituída por adipócitos. A hipoderme sustenta a epiderme e derme e as unem aos 

demais órgãos, atuando como isolante térmico do corpo, bem como, concentra 

energia para desempenhar algumas funções biológicas. Ela também permite 
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importante amplitude de movimento à pele e sua espessura é modificada de acordo 

com a formação física de cada pessoa. Embora apresente mesma origem e 

características morfológicas da derme, uma nova divisão foi sugerida, em que a 

hipoderme é denominada tela subcutânea, não pertencendo mais à pele (HARRIS, 

2016; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012; AUDI et al., 2017). 

A pele é essencial para saúde e bem-estar do indivíduo e seu estado, também, 

pode ter um impacto significativo na autoestima. Vale ressaltar que, a pele normal, 

contém concentração elevada de ácido ascórbico com funções importantes, como 

estímulo da síntese de colágeno e auxilia na proteção antioxidante contra os 

fotodanos induzidos pela radiação UV (PULLAR et al., 2017). 

 

3.2 Envelhecimento cutâneo  

A pele é um dos órgãos mais suscetíveis aos processos de transformação 

enquanto a idade avança. Outros fatores envolvidos no processo de envelhecimento 

são: tabagismo, desidratação, poluição ambiental e exposição à radiação solar, 

principalmente UV (DUARTE et al., 2000). Segundo Scotti e Velasco (2003), 

aproximadamente 80% dos sinais visíveis gerados no envelhecimento são formados 

pela exposição aos raios UV e pelos radicais livres decorrentes gerados na pele. 

O envelhecimento cutâneo pode ser classificado como intrínseco e extrínseco. 

No intrínseco, a pele apresenta-se pálida e com redução de elasticidade, porém, 

envelhecida naturalmente, enquanto o extrínseco apresenta-se áspera, com 

invaginações e discretamente despigmentada, em virtude do fotoenvelhecimento que 

ocorre no interior da derme (FERNANDES et al., 2012; SCOTTI, VELASCO, 2003). 

Em decorrência do aumento da expectativa de vida das pessoas e do fato de 

buscarem maior qualidade de vida, existe a tendência dos consumidores ao uso de 

produtos cosméticos e dermocosméticos com a finalidade de atenuar, retardar, 

prevenir e controlar o envelhecimento cutâneo, visando a eficácia na melhora da 

aparência (OLIVEIRA, 2009). 

Como o envelhecimento cutâneo têm adquirido grande importância nas últimas 

décadas, as indústrias cosméticas têm demonstrado grande interesse na fabricação 

e na comercialização de produtos que contenham ingredientes ativos antioxidantes 

em sua composição, como: resveratrol, quercetina, coenzima Q10, ácido ferúlico, 
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vitamina C (RAMOS et al., 2013). O objetivo destas substâncias é reduzir os danos 

oxidativos provocados pelas EROs induzidas pela radiação UV, poluição, processos 

inflamatórios, dentre outros, e mantê-la nas melhores condições fisiológicas. Mas 

também, têm despertado o interesse de pesquisadores de buscar novas substâncias 

bem como o conhecimento do mecanismo de ação na atuação antienvelhecimento 

cutâneo, não esquecendo da segurança de uso das preparações (GILABERTE; 

GONZÁLEZ, 2010; SCOTTI; VELASCO, 2003; BARATA, 1995). 

 

3.3 Atividade antioxidante e estresse oxidativo 

Nas últimas décadas, tem chamado a atenção as pesquisas sobre a 

importância dos radicais livres e das espécies reativas de oxigênio (EROs), uma vez 

que em excesso, são prejudiciais e provocam a peroxidação lipídica de membranas 

que agridem os tecidos e danificam o DNA (GULCIN et al., 2006; SATTLER, 2013). 

A radiação UVA apresenta comprimento de onda 320 a 400 nm e é capaz de 

penetrar profundamente a pele e atingir a derme. Ela origina radicais livres oxidativos, 

que desempenham funções importantes na patogênese do envelhecimento prematuro 

da pele (fotoenvelhecimento ou envelhecimento actínico), ocasiona citotoxicidade dos 

queratinócitos, degradação de colágeno (importante componente da matriz 

extracelular, que fornece suporte estrutural a pele), além de contribuir no 

desenvolvimento de neoplasias quando existe a predisposição (ARAUJO; SOUZA, 

2008; MAGNANI et al., 2014). 

A radiação UVB, apresenta menor comprimento de onda (280 a 320 nm) e 

penetra superficialmente na pele, sendo apenas absorvida pela epiderme. É 

responsável pelos danos agudos e crônicos à pele que contribuem no aparecimento 

de eritemas, manchas, processos inflamatórios, descamação e principalmente 

queimaduras. Por ser altamente energética, acredita-se que o UVB tenha maior 

probabilidade de gerar mais neoplasias na pele que o UVA (ARAUJO; SOUZA, 2008). 

Desta forma, antioxidantes têm sido incorporados em produtos cosméticos com 

o objetivo de reduzir os danos oxidativos na pele provocados pelas EROs induzidas 

pela radiação UVA e UVB (GILABERTE; GONZÁLEZ, 2010). Alguns radicais livres 

envolvidos na formação de EROs estão representados no Quadro 1. 
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Entre as principais espécies reativas de oxigênio, o OH• é altamente reativo na 

indução de lesões moleculares; o O2- apresenta reduzida capacidade de oxidação e o 

H2O2, apesar de não ser considerado um radical livre verdadeiro, pode atravessar a 

membrana celular e provocar sérios danos na molécula de DNA através das reações 

enzimáticas (GENARO-MATOS et al., 2015; BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

A administração tópica de antioxidantes fornece uma maneira eficiente para 

estabilizar ou desativar os radicais livres gerados na pele. Em baixas concentrações, 

retarda ou previne o processo oxidativo e fortalece o sistema endógeno de proteção 

cutânea, podendo ser uma estratégia bem-sucedida para minimizar os efeitos 

deletérios da radiação ultravioleta (GENARO-MATOS et al., 2015; GULCIN et al., 

2006). 

 

Quadro 1 – Espécie reativa de oxigênio (EROs). 

RO2
•- Peroxila ou radical peroxil 

H2O2 Peróxido de hidrogênio 

ONOO- Peroxinitrito 

O2•
- Radical superóxido 

OH• Radical hidroxila 

HO2
- Radical peridroxil 

Q• Radical Semiquinona 

NO• Óxido Nítrico 
1O2 Oxigênio singlete 

Fonte: Adaptação de (BIANCHINI; ANTUNES, 1999). 

 

Os antioxidantes, uma vez que penetram o estrato córneo e outras camadas 

da pele, podem permanecer ativos por vários dias. Porém, para ser considerado um 

bom antioxidante, é necessário que ele tenha substitutos doadores de hidrogênio no 

radical, devido seu elevado potencial de reduzir e deslocar do radical gerado em sua 

estrutura. Os metais de transição envolvidos no processo de oxidação devem ser 

quelados e também é necessário que o antioxidante acesse o local de ação (CHIARI 

et al., 2012; SUCUPIRA et al., 2015). 

 

3.4 Classificação dos antioxidantes 

Os antioxidantes são classificados como primários, secundários, mistos, 

quelantes, sinergistas, removedores de oxigênio, entre outros.  
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Os antioxidantes primários são, compostos fenólicos, que inativam ou removem 

os radicais livre (RLs), formados durante a iniciação ou propagação da reação, 

através, da doação de elétrons ou hidrogênio aos RLS, interrompendo a reação em 

cadeia (RAMALHO; JORGE, 2006).  

Os antioxidantes secundários retardam a reação de autoxidação através do 

sequestro de oxigênio, decomposição de hidroperóxidos, complexação com metais, 

absorção da radiação ultravioleta ou desativação de oxigênio singlete (LUZIA; 

JORGE, 2009). 

O ácido cafeico (AC) é considerado antioxidantes multifuncional (mistos), visto 

que, estimulam a inativação e/ou a remoção dos radicais livres, mediante a doação 

de um átomo de hidrogênio de um grupo hidroxila de sua estrutura aromática, que tem 

a capacidade de suportar o elétron desemparelhado, através do deslocamento deste 

ao redor de todo o sistema de elétrons da molécula e em alguns casos, quelam metais 

de transição (Cu+1 e Fe+2), no início da reação, bem como durante a propagação do 

processo oxidativo (PODSEDEK, 2007; PAZINATO, 2017; KYNGMI; EBELER, 2008). 

Por meio de reações químicas estáveis, os removedores de oxigênio o 

capturam do meio e os tornam incapazes de atuar como propagadores de auto-

oxidação. Os melhores exemplos deste grupo são AA e seus derivados, porque, 

também, atuam como sinergista na regeneração dos antioxidantes primários 

(RAMALHO; JORGE, 2006). 

Os sinergistas são compostos com nenhuma ou reduzida ação antioxidante, 

como por exemplo, o BHT (butil hidroxi toluol) e BHA (butil hidroxi anisol). Eles podem 

elevar a atividade dos antioxidantes primários quando empregados em combinação 

apropriada. Contudo, alguns antioxidantes primários podem atuar sinergicamente 

removendo o oxigênio, quando combinados. Por exemplo, o AA além de ser 

removedor de oxigênio, age como sinergista na regeneração de antioxidantes 

primários, como por exemplo, o α-tocoferol (vitamina E), atuando como doador de 

elétrons para restaurar o radical tocoferoxil. Contudo, o α-tocoferol funciona primeiro 

como antioxidante primário que reage com um radical ascorbil livre orgânico no 

sistema fisiológico e, então, é convertido novamente em ascorbato através do ciclo 

redox. A interação do AA com um parceiro redox, como o α-tocoferol, tem se mostrado 



14 
 

 
Andressa Costa de Oliveira 

útil em retardar sua oxidação e regenerar a forma reduzida, e neutraliza os radicais 

livres gerados (RAMALHO; JORGE, 2006; SHERAZ et al., 2015). 

Os agentes quelantes/sequestrantes são moléculas capazes de formar 

complexos com cátions, tais como o cálcio (Ca2+), alumínio (Al3+), cobre (Cu2+) e o 

magnésio (Mg2+) interrompem a disseminação dos radicais livres no processo de 

peroxidação lipídica, modificam o potencial redox do meio e reparam as lesões das 

moléculas acometidas pelos radicais livres (KYNGMI; EBELER, 2008; SUCUPIRA et 

al., 2015). 

O ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) é um sal quelante amplamente 

utilizado na indústria cosmética como estabilizador de formulações, pois formam 

quelatos estáveis com íons metálicos polivalentes, solúveis em água (CURY et al, 

2017). 

 

3.5 Ácido ascórbico (vitamina C) 

3.5.1 Características 

Ácido ascórbico (AA) ou vitamina C é um composto orgânico, cristalino branco 

pertencente à família dos monossacarídeos, hidrofílico e de baixa massa molar 

(GULCIN et al., 2006). A solubilidade em água é 0,33 g/mL; 0,02 em etanol absoluto; 

0,01 em glicerol e 0,05 em propilenoglicol (KIRK et al., 2007). 

Os seres humanos são incapazes de sintetizá-lo devido a deficiência da L-

gulonolactona oxidase, enzima envolvida na síntese do ácido ascórbico. Assim, é 

necessário sintetizá-lo a partir da glicose ou extrair de certas fontes naturais, como 

frutas e legumes, para atender aos requisitos nutricionais de uma dieta saudável e 

para administração tópica de formulações (SHERAZ et al., 2015).  

O uso tópico permite alcançar uma concentração cutânea de 20 a 30 vezes 

maior, quando comparada à suplementação oral, pois esta via não consegue atingir 

uma concentração suficiente na pele que ofereça a ação antioxidante frente à ação 

UV (AHMAD et al., 2011; MAIA, 2002; WANG et al., 2012). 

O nível de AA aplicado topicamente na epiderme é 5 vezes superior ao 

encontrado na derme e, para que a formulação seja efetiva, é necessário transpor a 

função barreira conferida pelo estrato córneo (SCOTTI; VELASCO, 2003). A fim de 
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que uma concentração maior de AA permeie a pele humana, é necessário que a 

formulação possua valor de pH menor que 3,5 (pH 2,0 – 3,5); ou seja, inferior ao 

primeiro pKa de ionização (4,2). Desta forma, a penetração cutânea pode ser 

otimizada, pois maior concentração de AA estará na forma protonada (LEE et al., 

2017; STAMFORD et al., 2012). 

A concentração efetiva na formulação tópica varia de 5,0 a 20,0% e, acima 

deste valor, não se verifica maior eficácia. Pinnell e colaboradores. (2001), aplicaram 

formulações contendo AA nas concentrações de 5,0 a 30,0% em modelo de pele 

suína. Os níveis cutâneos de ácido L-ascórbico foram medidos para determinar a 

entrega percutânea. Os níveis teciduais de AA aumentaram e foram máximos em 

20%, por razões desconhecidas, as concentrações superiores a 20% resultaram em 

redução dos níveis teciduais. E os derivados, ascorbil fosfato de magnésio (12,0%), 

ascorbil-6-palmitato (10,0%), não aumentaram significativamente os níveis de ácido 

L-ascórbico na pele. 

Pesquisas realizadas demonstraram que o AA tópico a 5,0% é altamente eficaz 

como despigmentante, principalmente no tratamento de melasma, devido a 

capacidade de reduzir a produção de pigmentos melanínicos via inibição da enzima 

tirosinase (DAYAL et al., 2017), e acima de 10,0% promove firmeza e sustentação da 

pele, devido estimular a biossíntese de colágeno e elastina (FITZPATRICK; ROSTAN, 

2002). Adicionalmente, reduz o eritema induzido pelas radiações UVA e UVB sobre a 

pele, fornecendo fotoproteção e redução dos EROs devido seu potencial antioxidante 

capaz de minimizar o processo de oxidação celular provocado pela exposição à 

radiação ultravioleta (UV) (FERREIRA, 2012; AHMAD et al., 2011). 

O AA está envolvido, também, em todas as fases da cicatrização de lesões, 

sendo que na fase inflamatória é imprescindível na apoptose e depuração de 

neutrófilos. Durante a fase proliferativa, contribui na síntese, maturação, secreção e 

degradação do colágeno e a deficiência pode afetar a produção e retardar a 

cicatrização (MOORES, 2013). 

Considerado menos tóxico e o mais potente dos antioxidantes naturais, o AA 

(Figura 2) atua como doador de hidrogênios, quelante de metais com mais de um 

estado de valência e sequestrador de radicais, como por exemplo, o superóxido, 

radical hidroxila e peróxido de hidrogênio (GULCIN et al., 2006). Um dos problemas 
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enfrentado pelos formuladores refere-se a sua estabilidade, pois é instável quando 

exposto ao ar, umidade, luz, temperaturas mais altas (> 45° C), íons metálicos, 

oxigênio e bases, exigindo a adição de substâncias aditivas antioxidantes, cuidados 

na manipulação e armazenamento (MAIA, 2002). Apesar da grande eficiência 

antioxidante, o AA age, também, paradoxalmente como pró-oxidante na presença de 

ferro, podendo causar danos oxidativos (DE-VRIESE et al., 2008). 

Sua forma reduzida é referida como ácido L-ascórbico e seu produto de 

oxidação inicial de ácido L-deidroascórbico (DHAA), os dois possuem atividade como 

vitaminas. A estrutura do ácido L-ascórbico apresenta um diol e caso sofra o processo 

de oxidação, origina-se o DHAA. Basicamente, quando perde um elétron, ocasiona a 

formação do ácido monodeidroascórbico, também denominado radical L-ascorbato 

intermediário, devido à produção anormal de agentes oxidantes e de mecanismos 

antioxidantes falhos e, quando perde o segundo elétron, é que ocorre à formação do 

DHAA, ou seja, para a oxidação do AA, dois prótons e dois elétrons devem ser 

perdidos. Entretanto, o DHAA é reversível a forma de AA e apresenta cerca de 75 a 

80% de atividade antioxidante. Nos seres humanos, ambas as formas são 

biologicamente ativas e a atividade total do AA envolve a somatória de ambas 

(FORNARO; COICHEV, 1998; SATTLER, 2014; LEES, 1975; SELIMOVIC et al., 

2011). 

A degradação do DHAA pode originar ácido 2,3 dicetogulônico cuja redução é 

irreversível e, com isto, uma variedade de produtos de degradação é originada, como: 

furfural, ácido oxálico e carboxílico, entre outros (HIATT et al., 2011). 

 

Figura 2 – Reação de oxidação e degradação do ácido ascórbico (vitamina C) 
C6H8O6. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



17 
 

 
Andressa Costa de Oliveira 

Para preservar a estabilidade das formulações cosméticas contendo AA, 

geralmente são adicionados aditivos, como: DL-metionina, glutationa, metabissulfito e 

ácido ferúlico (antioxidante); sorbitol, sacarose e doadores de viscosidade. Estes 

reduzem a degradação de AA, pois quanto maior a viscosidade do meio, menor será 

sua degradação, devido à mobilidade reduzida das moléculas. É importante ressaltar 

que a seleção cuidadosa dos componentes do excipiente/ veículo da formulação, 

incluindo emolientes e umectantes é relevante para a formulação de cosméticos 

eficazes (SHERAZ et al., 2015; AHMAD et al., 2011). 

Devido à instabilidade do ácido L-ascórbico, a modificação de sua estrutura e 

síntese de derivados são estratégias efetivas para retardar sua degradação, 

ressaltando a importância de verificar a capacidade de permeação cutânea e liberação 

da molécula ativa para exercer a ação (GILBERT; GONZÁLEZ, 2010). 

Alguns derivados do AA, como o ascorbil fosfato de magnésio (MAP) e ascorbil 

fosfato de sódio, podem ser convertidos em ácido L-ascórbico. O MAP apresenta 

estabilidade relativamente maior, porém, não favorece a função da barreira cutânea 

sugerindo uma diferença nas taxas de sua penetração nas camadas da pele. Em 

contrapartida, o ascorbil fosfato de sódio não penetra na epiderme, ou seja, apesar do 

AA ser instável, ele apresenta melhor resultado em comparação aos seus derivados 

frente às ações esperadas de sua eficácia (WANG et al., 2012). 

Em um estudo é relatado que formulação com ácido ascórbico a 15% em valor 

de pH 3,2 apresentou resultado aproximadamente 150 vezes superior comparado com 

aquelas com 10,0% de palmitato de ascorbila e 12% de fosfato de ascorbil magnésio 

(BISSETT et al., 1990). De acordo com as pesquisas, a incorporação de AA puro em 

uma formulação apresenta vantagens para a eficácia dermocosmética durante todo 

prazo de validade do produto, o que não ocorreu com os seus derivados, como, o 

palmitato de ascorbila que, embora tenha penetrado a pele, foi ineficiente sua 

conversão em ácido L-ascórbico, forma ativa e eficaz do AA (ROSS et al.,1999). Ou 

seja, apesar de serem mais estáveis, topicamente os derivados não apresentaram a 

mesma eficácia comparada ao ácido ascórbico puro (PINNELL et al., 2001). 

Para se tornar eficaz, o AA deve penetrar as diversas camadas da epiderme 

até atingir a derme, porém a liberação é criticamente dependente das características 

da formulação, como componentes e forma de apresentação (MAIA, 2002). 
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Formulações não iônicas favorecem a penetração cutânea do AA (SOUZA et 

al., 2013) e concentrações elevadas (acima de 10%) são empregadas em produtos 

tópicos devido sua baixa taxa de permeação cutânea e a efetividade de ação 

esperada. Dentre os efeitos adversos do uso do ácido ascórbico, alguns consumidores 

podem apresentar sensação de formigamento, irritação e vermelhidão na pele 

(SHERAZ et al., 2015). 

Com o intuito de amenizar os efeitos indesejáveis do AA, foi descoberto que o 

DHAA permeia o estrato córneo em até 12 vezes mais rapidamente que o AA. Assim, 

concentrações inferiores de DHAA em preparações tópicas podem aumentar os níveis 

de AA na pele, com menor potencial para efeitos adversos. Existe no mercado 

lançamento de produto com associação de DHAA (2,5%) e AA (2,5%) objetivando 

melhor eficácia e segurança (KITT, 2012).  
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3.5.2 Reação da oxidação do ácido ascórbico 

O AA contém 1 grupo carbonila e pelo processo oxidativo no início da reação, 

se reduz ao ácido deidroascórbico, que passa a conter 3 grupos carbonilas. Esta 

substância adquire 2H+ e é rapidamente convertida em ácido 2,3 - dicetogulônico, que 

perde 1 de dióxido de carbono (CO2) e, 2 moléculas de água, originando como produto 

final de degradação, o furfural. Devido ésteres um aldeído muito ativo, sua presença 

indica uma tendência à polimerização e surgimento de escurecimento (Figura 3) 

(OETTERER, 2004; SELIMOVIC et al., 2011). 

 

Figura 3 – Reação oxidativa do ácido ascórbico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A associação de antioxidantes é benéfica no sentido de elevar a atividade da 

formulação com maior eficácia protetora frente à ação da radiação UV, retardando o 

processo de degradação, principalmente se considerando que o AA é uma molécula 

facilmente oxidável (STAMFORD et al., 2012). Neste trabalho, por atuar 

sinergicamente, foi associado o ácido cafeico como alternativa de minimizar este 

efeito no AA e prolongar o prazo de validade e real eficácia antioxidante da 

formulação. 

 

3.6 Ácido cafeico 

O ácido cafeico (AC) ou ácido 3,4-di-hidroxicinâmico é um dos metabólitos do 

hidroxicinamato e fenilpropanóide, que faz parte da classe dos ácidos fenólicos e é 

amplamente distribuído nos tecidos vegetais. É um polifenol e está presente nas 

bebidas de café, mirtilos, maçãs, sidra e em vários medicamentos, baseado 

principalmente no própolis, apresenta duas hidroxilas no anel do ácido cinâmico, nas 

posições 3 e 4 (ALMAJANO et al., 2007; ARAUJO, 2017). 
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Se comporta como um antioxidante potente, superior aos ácidos p-cumárico, 

sinápico e ferúlico, capaz de inibir a oxidação de 2-desoxirribose (2-DR) (ensaio 

aplicado na formação de radical hidroxila), quela os íons metálicos pró-oxidantes, 

especialmente os íons Fe (II). Além disso, apresenta atividade antimicrobiana, 

promissora no tratamento de doenças dérmicas (GILBERT; GONZÁLEZ, 2010; 

ALMAJANO et al., 2007). 

Assim como o AA, o AC quando aplicado topicamente, reduz o eritema causado 

pela radiação UVB e previne o envelhecimento precoce da pele (GULCIN et al., 2006). 

No entanto, possui menor potencial de inibição da tirosinase, ou seja, inferior atividade 

despigmentante cutânea e poucos estudos relacionados à eficácia e segurança do AC 

na pele (MAGNANI et al., 2014). 

Os antioxidantes fenólicos como o AC são relativamente estáveis devido à 

ressonância do anel aromático. Caracterizados pela presença de um anel benzênico, 

uma porção de ácido carboxílico e uma ou mais moléculas de hidroxila ou metoxi na 

molécula (Figura 4), que lhe conferem propriedades antioxidantes (RAMALHO; 

JORGE, 2006; MAGNANI et al., 2014). 

 

Figura 4 – Estrutura molecular do ácido cafeico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Os produtos descarboxilados são os principais resultantes da degradação de 

ácidos fenólicos. Por exemplo, o 4-vinilcatecol pode ser formado pela degradação 

térmica e fotodegradação. No entanto, o hidroxitirosol, embora seja encontrado em 

quantidades moderadas, é um composto antioxidante eficaz, encontrado 

naturalmente no azeite de oliva (CORNWELL et al., 2008). Além disso, o aldeído 
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protocatecuico é considerado um dos principais produtos de oxidação do ácido cafeico 

no sistema de oxidação de Fenton (KHUWIJITJARU et al., 2014). 

Adicionalmente, as atividades antimicrobiana e antioxidante do ácido cafeico 

são conferidas em emulsões cosméticas em pH ácido (3,0 a 5,0). O efeito 

antimicrobiano foi demonstrado frente a vários microrganismos, como: Escherichia 

coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Kokuria rhizophila, Candida albicans 

e Staphylococcus aureus (MAGNANI et al., 2014). 

 

3.7 Tape stripping 

Várias metodologias são utilizadas para avaliar a função barreira tópica in vivo 

da pele, como: biópsia cutânea, microscopia confocal de varredura, espectroscopia 

de Raman, dermato-farmacocinética e tape stripping. A técnica de tape stripping é 

amplamente utilizada desde 1940, sendo um método muito utilizado na literatura 

científica e útil para investigar a penetração e retenção de substâncias aplicadas 

topicamente na pele. Devido sua simplicidade na determinação e custo relativamente 

baixo, este método está se tornando uma ferramenta útil e cada vez mais popular para 

dermatologistas e formuladores de produtos cosméticos (SOBIEPANEK et al., 2019; 

DUARTE, 2017). O teste pode ser realizado em estudos ex vivo na pele humana, in 

vitro em pele animal, como cobra, porco e rato. 

Na Ciência Cosmética, a técnica vem sendo amplamente utilizada, a fim de 

determinar as propriedades do estrato córneo (EC), como: medição da massa de 

células do EC, função barreira, penetração transepitelial, retenção, reservatório de 

substâncias dérmicas ou exógenas, fisiologia do estrato córneo e secreção de 

substâncias ativas endógenas (ARCT, 2013). 

O método é capaz de remover camadas microscópicas de 0,5 – 1,0 µm do EC, 

utilizando fitas adesivas aplicadas sequencialmente, baseado na interação da força 

da fita adesiva com as forças de coesão que ocorrem entre as células, ou seja, a 

pressão exercida sobre as fitas deve ser uniforme e a velocidade de retirada constante 

(Figura 5) (GONÇALVES, 2019). 
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Figura 5 – Esquema da técnica de tape stripping nas camadas da pele 

 

Fonte: Adaptado de (ESCOBAR-CHÁVEZ et al., 2008). 

 

O tape stripping permite a remoção parcial de células do estrato córneo por 

uma única ou múltipla utilização de fitas adesivas (SOBIEPANEK et al., 2019). 

Segundo Arct (2013), a remoção completa de todas as camadas EC só ocorre após a 

remoção de mais de 70 tiras. O método apresenta como restrição apenas a remoção 

de queratinócitos muito densos, como os encontrados em mucosa oral de porco. 

O procedimento da técnica é relativamente indolor e minimamente invasivo, 

sendo que, somente as células mortas incorporadas na sua matriz lipídica são 

removidas (corneócitos). Caso a remoção das fitas cause injúria a pele, a reparação 

homeostática na epiderme ocorre instantaneamente, resultando no restabelecimento 

rápido da função barreira (DUARTE, 2017; ESCOBAR-CHÁVEZ et al., 2008). 

Vale ressaltar que, a decapagem com fitas adesivas pode também, ocasionar 

a renovação de funções perdidas da barreira da pele, aumentando a síntese lipídica 

epidérmica, produção e secreção de corpos lamelares no estrato granuloso, síntese 

de DNA e citocinas em células epidérmicas na pele (ARCT, 2013). 

Os testes devem ser realizados dentro de 24 a 48 h para as células recém-

colhidas ou devem ser congeladas e armazenadas à temperatura de -80 °C. Dentre 

os métodos mais usados na quantificação das fitas, temos: espectrofotometria UV-

VIS, cromatografia gasosa e líquida de alta eficiência, método de contagem de 

cintilação e espectroscopia UV e IR (SOBIEPANEK et al., 2019). 
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3.8 Peroxidação lipídica 

A peroxidação lipídica ou lipoperoxidação (LPO) ocorre, normalmente e 

continuamente, em baixos níveis em todos os seres humanos. É controlada, 

geralmente, por mecanismos biológicos de compensação. No entanto, em 

descontrole, pode resultar em estresse oxidativo, tornando-se tóxica para as células 

e membranas celulares (LUQMAN; RIZVI, 2006; ALONSO et al., 2016). A LPO, 

basicamente, pode ser descrita como um processo pelo qual EROs, radicais livres ou 

não-radicais atacam lipídeos poli-insaturados. Estes lipídios contêm duas ou mais 

ligações duplas carbono-carbono (C2C=CH2), o que os tornam alvos propícios para a 

ação dos radicais livres. A LPO, basicamente, consiste na abstração do hidrogênio a 

partir de um átomo de carbono e a incorporação de oxigênio molecular a um ácido 

graxo poli-insaturado (AGPI), resultando na formação de radicais peroxil e 

hidroperóxidos lipídicos (LOOH). O radical hidroxila é conhecido como a EROS que 

inicia a peroxidação. No processo final, ocorre a propagação dos radicais lipídicos e 

peroxila (R-C e –ROO) (Figura 6), que são produzidos, até que destruam a si próprios 

(BARRERA et al., 2018; ARRUDA, 2014). 

 

Figura 6 – Formação de malondialdeído (MDA) e 4-hidroxinonenal (HNE), a partir da 

degradação de ácido graxo poli-insaturado 

 

Fonte: Adaptado de (BARRERA et al., 2018). 

 

Em resumo, quando as EROs interagem com os ácidos graxos poliinsaturados 

em membranas ou lipoproteínas, o processo de peroxidação lipídica se inicia. Este 
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descontrole pode contribuir com danos aos lipídios, proteínas e genes, além de estar 

relacionada com grande variedade de doenças patológicas e no envelhecimento 

cutâneo da pele (GROTTO et al., 2009). O prejuízo ao tecido da pele é originado, 

principalmente, através das ações da radiação ultravioleta (UV), porque a peroxidação 

lipídica induzida por UV, aumenta a produção de prostaglandinas (PGE2), que 

desencadeia a reação inflamatória na pele (OLIVEIRA, 2015). 

Conforme a dose, comprimento de onda, tempo de exposição e área exposta, 

à radiação UV pode provocar queimaduras e envelhecimento prematuro na pele e até 

danos no DNA das células da pele e câncer de pele (MAGNANI et al., 2014). 

A medição direta do estresse oxidativo em humanos é difícil porque as espécies 

ativas de oxigênio e os RLs possuem vida muito curta. Assim, o ensaio de ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) é um dos métodos mais utilizados para estudos de estresse 

oxidativo em lipídeos e para quantificar os níveis de peroxidação lipídica por meio do 

malondialdeído (MDA). Entre os aldeídos produzidos pela peroxidação lipídica (LPO), 

o MDA e o 4-hidroxinonenal (HNE) foram os que ganharam mais atenção, 

principalmente o MDA, uma vez que, é produzido em altos níveis durante a LPO. 

Também, tem sido usado como um biomarcador confiável para determinar a extensão 

da peroxidação lipídica (ALONSO et al., 2009; BARRERA et al., 2018). 

Em temperatura elevada e valor de pH baixo, o MDA participa rapidamente da 

reação de adição nucleofílica com ácido 2-tiobarbitúrico (TBA), formando um aducto 

vermelho fluorescente 1:2 (MDA:TBA) (ALONSO et al., 2009), de acordo com a reação 

mostrada na Figura 7. 

 

Figura 7 – Reação proposta para a detecção de MDA após um processo de 

peroxidação lipídica 

 

Fonte: ALONSO et al., 2018. 
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O malondialdeído é um metabólito secundário originado pela peroxidação 

lipídica de ácidos graxos poli-insaturados e tem sido indicado como principal marcador 

do aumento do estresse oxidativo. É um aldeído composto por três carbonos, de baixa 

massa molar que, também, pode ser formado pela decomposição de certos produtos 

de peroxidação lipídica primária, uma vez que são instáveis e tendem a degradar-se 

rapidamente em uma variedade de subprodutos (GROTTO et al., 2009; LUQMAN; 

RIZVI, 2006). 

Outros marcadores de peroxidação podem ser utilizados, como: dienos 

conjugados, 4-hidroxinonenal (4-HNE), hidroperóxidos lipídicos isoprostanos, entre 

outros. Podem ser avaliados por metodologias indiretas, como espectrofotometria e 

diretas como cromatografia (JANERO, 1990). 

A LPO na pele surge como resultado do estresse oxidativo. O acúmulo lento de 

dano oxidativo pode contribuir no envelhecimento cutâneo (BARRERA et al., 2018).  

Desta forma, sistemas de defesa antioxidante tornam-se necessários para 

contrabalançar estas ações tóxicas, limitando a quantidade de peróxidos lipídicos que 

podem ser formados. Os agentes que são considerados antioxidantes incluem 

enzimas catalíticas que removem radicais como a superóxido dismutase; proteínas 

que reduzem a disponibilidade dos pró-oxidantes, por exemplo, transferrina, ferritina 

e metalotioneína; e moléculas de baixo peso molecular que capturam EROs por meio 

de auto-oxidação, como por exemplo, as que contêm vitaminas como AA, α-tocoferol, 

compostos fenólico, β-caroteno; grupos glutationa e tiol. Desta forma, quando 

aplicados topicamente, são capazes de proteger a pele, reduzindo a peroxidação 

lipídica da membrana e a formação de proteínas carboniladas, contribuindo para o 

efeito protetor contra o envelhecimento cutâneo, neoplasias e outras doenças 

(LUQMAN; RIZVI, 2006; FERREIRA, 2012; MAGNANI et al., 2014; PERES, 2015). 

 



 
 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1 Materiais  

4.1.1 Padrões secundários  

o Ácido ascórbico – Sigma- Aldrich®, utilizado como padrão de referência 

secundário sem ulterior purificação, pureza de 99,0% 

o Ácido cafeico – Sigma- Aldrich®, utilizado como padrão de referência 

secundário sem ulterior purificação, pureza de 99,0% 

o Trolox® (6-hidroxil-2,5,7,8-tetrametil cromo-2-ácido carboxílico) - Sigma-

Aldrich®, padrão de referência secundário, teor de 97,0%. 

 

4.1.2 Matérias-primas (INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredient) 

o Ácido ascórbico (INCI: Ascorbic acid) - DSM® 

o Ácido hialurônico (INCI: Sodium Hyaluronate and water) - DSM® 

o Ácido cafeico (INCI: Caffeic Acid) – Active Pharmaceutical® 

o Cera autoemulsionante não iônica (INCI: Emulsifying Wax NF) - Mapric® 

o Ciclometicone (INCI:Cyclopentasiloxane) - Mapric® 

o Conserv® NE (INCI: Phenoxyethanol)- Biovital® 

o EDTA (INCI: Disodium EDTA) - Infinity Pharma® 

o Essência (INCI:Essence) - WNF® 

o Glicerina I (INCI: Glicerin) - Mapric® 

o Glucan® E-20 (INCI: Methyl Gluceth-20) - DINACO® 

o Metabissulfito de sódio (INCI: Sodium Metabisulfite) - Mapric® 

o Oleato de decila (INCI: Decyl Oleate) - BASF® 

o Propilenoglicol (INCI: Propylene Glycol) - Mapric® 

 

4.1.3 Solventes e reagentes 

o 1,1,3,3-Tetrametoxipropano (INCI: 1,1,3,3-Tetramethoxypropane) - 

Sigma Aldrich®- Grau De Pureza Analítico (P.A) 

o Acetonitrila (INCI: Acetonitrile) Merck® - Grau de pureza Cromatográfica 

o Ácido Fosfórico (INCI: Phosphoric acid) - Sigma Aldrich® 
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o Ácido Metafosfórico (INCI:Metaphosphoric acid) - Grau De Pureza 

Analítico (P.A) 

o Ácido Sulfúrico (INCI: Sulfuric acid) - Synth® 

o Ácido tiobarbitúrico (INCI: 2-Thiobarbituric acid) - Merck® 

o Água Ultra-Pura Milliq® 

o Álcool n-butílico (INCI: N-butyl alcohol) - Synth® 

o Dpph (INCI: 2, 2-Difenil-2-Picrilhidrazila) - Sigma- Aldrich® (P.A) 

o Hidroxitolueno butilado (INCI: Butylated hydroxytoluene) – Vital 

Especialidades® 

o Metanol (INCI: methanol) - Merck® - Grau De Pureza Cromatográfica 

 

4.1.4 Equipamentos e dispositivos diversos 

o Agitador mecânico Fisatom® 713D 

o Agitador Vortex 3 Ika® 

o Balança analítica Shimadzu® AUX220 

o Balança semi-analítica Metller® P-120 

o Banho de ultrassom Ultrasonic Clean® 1600 Unique 

o Banho-maria com agitação interna- Nova Ética 500/3D 

o Câmara de fotoestabilidade- Atlas Suntest® CPS+ 

o Centrífuga Hitachi® CF-RN series 

o Chapa de aquecimento Ika® C-MAGHS7 

o Cromatógrafo líquido de alta eficiência Shimadzu® LC-20AD/T 

o Espectrofotômetro Thermo Scientific Evolution® 600 UV-Vis, com cubeta 

de  1cm de caminho óptico 

o Espectrômetro de Ressonância Paramagnética Eletrônica Bruker® EMX 

o Geladeira Consul® 

o pHmetro e eletrôdo combinado de imersão direta Quimis® 

o Purificador de água Gehaka® OS10 LX 

o Purificador de água Milli-q Simplicity® UV 

o Fitas adesivas 3M® Scotch MagicTM Tape 

o Membrana de acetato de celulose Millipore®, diâmetro 0,22µm 

o Placa de vidro 
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o Pote de vidro cor âmbar, capacidade nominal de 45g 

o Vial cor âmbar, 1,5mL 

 

4.2 Métodos  

4.2.1 Desenvolvimento das formulações tópicas 

Uma formulação cosmética deve priorizar as características sensoriais a fim de 

torná-las mais agradáveis, com fácil aplicação e espalhabilidade, baixa oleosidade e 

suavidade sobre a pele. Para que isto ocorra, é importante a escolha do tipo de 

formulação, sendo a emulsão muito recomendada que, além de estimular os 

processos de penetração e permeação cutânea do princípio ativo, possui 

características de baixa irritação (tensoativos não iônicos) e propiciam a eficácia 

cosmética (SOUZA et al., 2013; BISSETT, 2009). 

Os constituintes da emulsão inicialmente proposta neste estudo (emulsão óleo 

em água/creme base) foram pesados em balança analítica (Quadro 2). As emulsões 

foram desenvolvidas por mistura direta da fase aquosa (A) aquecida a 70,0 ± 2,0 ºC, 

vertida sobre a fase oleosa (O) aquecida a 70,0 ± 2,0 ºC, e submetidas ao agitador 

mecânico Fisatom®, até completa homogeneização (PRISTA, 1996). 

Após o veículo emulsionado ser resfriado a 35,0 ± 2,0 ºC; os demais 

componentes da formulação foram adicionados, sob constante agitação, até 

homogeneização da preparação. Após 24 horas, o princípio ativo (ácido ascórbico) foi 

disperso em propilenoglicol q.s. e adicionado o metabissulfito de sódio à temperatura 

ambiente (25,0 ± 2,0 ºC), até a formação de uma pasta. A mistura foi transferida para 

a formulação lentamente, sob constante agitação do sistema emulsionado à 

velocidade de 1.000 rpm, com hélice do tipo centrífuga, durante 5 minutos. O conteúdo 

foi protegido do oxigênio atmosférico durante a mistura, posicionando o agitador no 

fundo do recipiente e cobrindo-o durante o processo para evitar o ar. O valor de pH 

(3,5 ± 1,0) das formulações foram corrigidas com trietanolamina ou ácido cítrico 10,0% 

p/p, quando necessário (BABY et al., 2007; SHERAZ et al., 2014). 

Posteriormente, o conteúdo foi transferido para potes de vidro herméticos, com 

capacidade nominal de 45,0 g para cada tipo de preparação protegida da luz. As 
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funções cosméticas dos componentes ativos e a composição qualitativa e quantitativa 

(% p/p) estão descritas respectivamente no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Composição quanti e qualitativa (% p/p) das formulações. 

Nome químico INCI Nome comercial 
Composição 

(p/p) 
Função 

Fase Oleosa 

Álcool cetoestearílico(e) 
Estearato PEG-20 

Emulsifying Wax NF PolawaxTM 8,0 Cera auto-emulsionante O/A 

Oleato de decila Decyl Oleate Cetiol V® 2,5 
Emoliente e hidratante secundário 

(oclusão) 

Glicerina Glycerin Glicerina 3,0 Umectante, emoliente, amaciante 

Fase Aquosa 

GlucamTM E-20 Methyl Gluceth-20 ....... 3,0 Umectante superficial da pele 

EDTA Disodium EDTA Uniquelan® NA2S 0,2 Quelante/sequestrante de metais 

Água destilada Aqua ....... q.s.p. Veículo 

Outros componentes 

Ciclometicone Cyclopentasiloxane DC 245® 2,0 
Emoliente, umectante, aumenta 
viscosidade, lubrificante e volátil 

Conserv NE® 
Phenoxyethanol / 2-Methyl-2H-

Isothiazolin-3-One 
...... 0,5 Conservante, ação bioestática 

Ácido hialurônico Sodium Hyaluronate ...... 3,0 Hidratante profundo da pele 

Ácido cafeico Caffeic acid ...... 0,2 Ativo: antioxidante, anti-irritante 

Essência Essence ...... q.s. Corretivo do odor 

Ácido ascórbico Ascorbic acid Ácido ascórbico 10,0 Ativo: antioxidante e clareadora pele 

Metabissulfito de sódio Sodium Metabisulfite ...... 0, 25 Antioxidante/Conservante 

Propilenoglicol Propyleneglycol ...... q.s. 
Solubilizante, umectante, promotor 

de penetração cutânea 
Legenda: (*) = INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredient (BATISTUZZO et al., 2011). 
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4.2.2 Teste de estabilidade 

4.2.2.1 Avaliação preliminar da estabilidade (APE) 

Após 48 h do preparo das formulações (triplicata), tempo necessário para 

finalização do processo de emulsificação (t0), as amostras foram submetidas ao Teste 

de centrifugação e de Estresse térmico, com a finalidade de auxiliar e orientar a 

escolha das formulações (BRASIL, 2004). 

Tipos de amostras avaliadas: base + ácido ascórbico 10,0% p/p (F1); base + 

ácido cafeico 0,2% p/p + ácido ascórbico 10,0% p/p (F2); base + ácido cafeico 0,2% 

p/p (F3); base + ácido cafeico 0,4% p/p + ácido ascórbico 10,0% p/p (F4); e base + 

ácido cafeico 1,0% p/p + ácido ascórbico 10% p/p (F5). 

 

4.2.2.1.1 Teste de centrifugação 

Em tubos de ensaio foram adicionadas quantidades de amostra, de tal forma 

que o conjunto pesasse, em balança granatária, o equivalente a 5,0 g. Posteriormente, 

foram submetidas à centrifugação até atingir a velocidade máxima de rotação a 3000 

rpm por 30 minutos, à temperatura ambiente (25,0± 2,0 ºC) (BRASIL, 2004). 

Após o ensaio, as amostras foram analisadas macroscopicamente quanto ao 

aspecto e classificadas da seguinte maneira: 

(IM) - Intensamente modificada 

(LM) - Levemente modificada 

 (M) - Modificada 

  (N) - Normal, sem alteração quanto ao aspecto (BABY et al., 2007) 

 

4.2.2.1.2 Estresse térmico 

Aproximadamente 5,0 g das formulações foram aquecidas em banho 

termostatizado, no intervalo de temperatura controlada entre 40,0 a 80,0 ºC. Realizou-

se a progressão de elevação de 10 ºC a cada 30 min. Após, ocorreu o arrefecimento 

à temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 °C) e as formulações foram avaliadas quanto às 



33 
 

 
Andressa Costa de Oliveira 

possíveis modificações de aspecto e classificadas conforme o item 4.2.2.1.1. As 

amostras (triplicata) ao estresse térmico (BRASIL, 2004; MAIA, 2002). 

As formulações que apresentaram modificações foram descartadas para os 

próximos testes a serem realizados. 

 

4.2.2.2 Teste de estabilidade normal (TEN) 

Foram acondicionadas 30,0 g de cada uma das emulsões em embalagens de 

vidro (capacidade nominal de 45,0 g), necessário para a realização de todos os 

ensaios pré-determinados. Os parâmetros avaliados envolveram possíveis 

alterações físicas e físico-químicas, tais como: aspecto, cor, odor (características 

organolépticas), valor de pH, atividade antioxidante equivalente em Trolox® e 

doseamento do ácido ascórbico (BRASIL, 2004). 

Em geral, todos os parâmetros foram avaliados, conforme as condições de 

armazenamento descritas a seguir. Tempos de avaliação: tempo inicial (t0) após 48h 

de repouso do preparo (t inicial), 7º, 15º, 30º, 60º, 90º, 120º, 360º e 450º dias, 

adaptado da literatura (BRASIL, 2004). Como o teste foi conduzido até 450º dias, 

podemos considerar que foi realizado o estudo Teste de Prateleira ou Shelf Life para 

estimar o comportamento da formulação durante o prazo de validade. Condições: 

● Temperatura ambiente (25 ºC ± 2,0 ºC) ao abrigo da luz. 

● Geladeira (5,0 ± 2,0 ºC). 

● Estufa (45,0 ± 2,0 ºC) (BRASIL, 2004). 

 

A avaliação da estabilidade envolveu a determinação da atividade antioxidante 

das formulações, tornando-se necessário separar os componentes antioxidantes da 

formulação e avaliar separadamente as formulações para melhor entendimento dos 

resultados. As análises foram realizadas conforme os dias e parâmetros descritos 

anteriormente. Todos os materiais de acondicionamento foram protegidos com papel 

alumínio para proteção frente à luz. 
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4.2.3 Parâmetros avaliados 

4.2.3.1 Características organolépticas 

Foram seguidas como referência, as amostras recém-preparadas, pois as 

amostras apresentam o mínimo de alteração. Os parâmetros avaliados envolveram 

os seguintes critérios adotados:  

Aspecto: integridade das formulações mantendo o aspecto inicial das 

condições de armazenamento, exceto na temperatura elevada que pequenas 

modificações foram aceitas. 

Cor e odor: foram avaliadas por meio de percepção visual e olfativa, em 

bancada de fundo branco, seguindo como referência as amostras recém-preparadas. 

Estes índices são seguros para elucidar quanto ao estado de conservação da 

preparação, e que, a alteração de cor ou cheiro, são indícios de que houve alteração 

(BRASIL, 2004, BABY et al., 2008). 

Escala para a avaliação da estabilidade: 

IM - Intensamente modificada; LM - Levemente modificada; M - Modificada; N - 

Normal, sem alteração quanto ao aspecto. 

 

4.2.3.2 pH 

O pH (potencial hidrogeniônico) é um parâmetro de monitoramento importante 

da estabilidade das emulsões, pois sua alteração pode ser indicativa de reações 

químicas, degradação dos componentes e oxidação que comprometem o prazo de 

validade e a qualidade do produto final (MARTINI, 2005). 

O pHmetro foi aferido com solução tampão pH 4,0 e 7,0; posteriormente, as 

amostras foram diluídas em água destilada (1:10) e submetidas à leitura em 

temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC). Não se admitiram variações maiores que ± 

10,0% em relação ao inicial, sob todas as condições de armazenamento (VELASCO 

et al., 2008). 
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4.2.3.3 Análise da atividade antioxidante 

A avaliação da atividade antioxidante foi realizada com o radical 2, 2-Difenil-2-

Picrilhidrazila (DPPH●), seguindo a metodologia descrita por BRAND- WILIIANS et al. 

(1997) e DARIO (2016). Para obtenção da solução de DPPH● 100 µM, pesou-se 3,9 

mg de DPPH● e diluiu-se em 100,0 mL de metanol P.A. Agitou-se em agitador Vórtex® 

até completa mistura e posteriormente, no ultrassom por 15 minutos. 

Pesaram-se exatamente 250,0mg das nove amostras, conforme as condições 

de armazenamento listadas anteriormente e completou-se o volume para 25,0 mL com 

metanol em balão volumétrico. Posteriormente, agitou-se em vórtex até completa 

mistura, ultrassom por 15 min e centrífuga Hitachi® RX2 5 min a 3.000 rpm. 

Novas diluições foram realizadas para obter a concentração final de 48 µg/mL. 

Em tubos de ensaios (triplicata) foram transferidas alíquotas de 0,5 mL de cada 

solução diluídas anteriormente e acrescentados 2,5 mL da solução de DPPH● 100 

µM. Homogeneizou-se manualmente e incubou-se ao abrigo da luz por 30 min, à 

temperatura ambiente (22,0 ± 3,0 ºC). As soluções foram lidas em espectrofotômetro 

com cubeta de 1cm, e caminho óptico a 517 nm (BRAND-WILIIANS et al., 1997). 

Foram utilizadas soluções controle (branco de leitura), adicionando- se 2,5mL 

de DPPH● 100 µM a 0,5mL de metanol P.A. O decaimento da absorbância das 

amostras (AAm) correlacionado ao do controle (Ac) resultou na porcentagem de 

sequestro de radicais livres (% SRLM), conforme Equação 1 (BRAND-WILIIANS et al., 

1997). 

% 𝑆𝑅𝐿 =  
𝐴𝑐 − 𝐴𝑎𝑚

𝐴𝑐
 𝑋 100 

 

Equação 1. Cálculo da porcentagem de inibição dos radicais livres (%SRLM). 
Legenda: Ac= Absorbância do controle negativo; AAm= Absorbância da amostra (BRAND-

WILIIANS et al., 1997). 

 

A leitura da absorbância da mistura com caráter mais baixo é indicativo de 

atividade de eliminação de radicais livres mais elevadas expressas como a 

porcentagem de inibição de radical livre pela amostra. 
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A atividade antioxidante foi expressa em Trolox® equivalente, padrão de 

referência muito utilizado na prática. Para isso foi necessária a construção de curva 

analítica que correlacionasse o %SRLM e a concentração deste padrão (DARIO, 

2016). 

Exatamente 20 mg de Trolox® (6-hidroxil-2,5,7,8-tetrametil cromo-2-ácido 

carboxílico), padrão de referência secundário (grau de pureza 97,0 %), foi pesado e 

diluído em balão volumétrico de 100,0 mL com metanol P.A., obtendo uma solução na 

concentração a 800 µM. A partir desta, foram preparadas em balões volumétricos de 

10,0 mL em diluições seriadas, obtendo concentrações finais de Trolox® de 3,22; 

13,61; 31,80; 64,46; 97,70;129,97; 159,30; 192,94; 222,86 e 255,13 µM. 

Alíquotas de 0,5 mL de cada concentração de Trolox® foram transferidas para 

tubo de ensaio de vidro, em triplicata. Em seguida, foi adicionado exatamente 2,5 mL 

da solução metanólica de DPPH● 100 µM, seguindo-se do método descrito 

anteriormente. A curva analítica foi construída de acordo com os valores obtidos 

(DARIO, 2016). 

O ensaio baseia-se na alteração da coloração roxa para amarela; ou seja, 

quanto mais o radical DPPH● (violeta) for reduzido para DPPH● menor será o valor 

da absorbância na mistura da reação a 517 nm. 

 

4.2.4 Avaliação do ácido ascórbico por CLAE 

4.2.4.1 Fase móvel 

Com base na metodologia proposta por Maia et al. (2007), utilizou-se a fase 

móvel a mistura: ácido metafosfórico 0,2% em água, metanol e acetonitrila (90:8:2). 

 Posteriormente, o pH foi determinado em pHmetro no valor de pH ± 2,8 e 

submeteu-se a solução ao processo de filtração acoplado com membrana de acetato 

de celulose, em diâmetro de 0,22 µm. Para degaseificação utilizou-se o compressor-

aspirador. Em seguida, foi submetido ao banho ultrassônico por 30 min. Esta solução 

foi previamente preparada no momento da realização das análises. 
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4.2.4.2 Condições instrumentais 

Para realizar a quantificação (µg/mL) das formulações, o sistema de 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) foi utilizado, seguindo os parâmetros 

conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Condições cromatográficas na quantificação do ácido ascórbico nas 
formulações. 

Parâmetros Descrição 

Coluna 
Phenomenex Luna C18 (150 x 4, 60 mm, 5 µm de tamanho de 
partícula) 

Fase móvel 
Ácido metafosfórico 0,2% em água, metanol e acetonitrila 
(90:8:2) 

Fluxo 1,0 mL/ min 

Volume de injeção 20 µL 

Tempo de corrida 6 min 

Tempo de retenção 3,47 ± 0,24 min 

Detecção Ultravioleta - 254 nm 

Temperatura da análise Temperatura ambiente (25 ºC) 

Fonte: MAIA et al. (2007). 

 

4.2.4.3 Validação da metodologia analítica 

a) Especificidade 

A especificidade foi realizada a fim de verificar possíveis interferências do pico 

do AA com os demais componentes da formulação. Sendo realizados os 

ensaios: 

I) Ácido ascórbico padrão secundário 99,0%; 

II) Formulação base (controle) - isenta de ácido ascórbico (AA) e ácido cafeico 

(AC); 

III) Formulação com adição de AC; 

IV) Formulação completa, com adição do AA e AC. 
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Procedimento: 

Pesaram-se 25,0 mg do ácido ascórbico e transferiu-se para um balão 

volumétrico de 25,0 mL. Completou-se o volume com a fase móvel. Centrifugou-se e 

desprezou-se os sobrenadantes. Desta solução, uma alíquota de 1,0 mL foi diluída 

para balão volumétrico de 10,0 mL, completando-se com fase móvel e obtêm-se a 

concentração de 100,0 µg/mL. Retirou-se uma alíquota de 1,0 mL para balão de 10,0 

mL, com concentração final de 10 µg/mL. 

Das formulações, pesaram-se 250,0 mg e transferiram-se para balões 

volumétricos de 25,0 mL. Homogeneizou-se com fase móvel e completou-se o 

volume. Centrifugou-se e desprezou-se os sobrenadantes. Novas diluições foram 

realizadas para obter concentrações finais de 10µg/mL. 

 

b) Linearidade e curva analítica 

A linearidade é avaliada através da curva analítica obtida e está relacionada 

com a capacidade de um método analítico certificar que os resultados obtidos são 

proporcionais à concentração do AA na amostra, dentro de um intervalo especificado 

(BABY et al., 2008; SILVEIRA,2013). 

A legislação brasileira recomenda que a linearidade seja determinada com no 

mínimo 5 concentrações diferentes, e que o coeficiente de correlação considerado 

aceitável, seja maior ou igual a 0,99 com desvios inferiores a 10% (FDA, 2015; 

BRASIL, 2017). 

Para avaliar a linearidade foi construída uma curva analítica a partir de diluições 

seriadas do padrão secundário de ácido ascórbico 99,0% teor de pureza (Sigma-

Aldrich®), nas concentrações de 1,0; 5,0; 7,5; 10,0; 15,0; e 20,0 µg/mL. 

 

c) Limite de detecção (LD) 

Esta análise determina a menor concentração de amostra que pode ser 

detectada, diferenciando-se do ruído do equipamento e não necessitando que seja 

quantificada com precisão e exatidão aceitáveis (INMETRO, 2007). Foram realizadas 

diluições do padrão secundário (AA) em triplicata, no intervalo de 0,025 a 1,0 µg/mL. 
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Para determinar os valores de LD, foi realizado cálculos conforme as Equação 

2 (BRASIL, 2017; INMETRO, 2007). 

LD = DPx3 

  IC 

Equação 2. Cálculo limite de detecção 

Legenda: LD = limite de detecção; DP = desvio padrão do intercepto com o eixo do y de, no 
mínimo, 3 curvas analíticas construídas com concentrações do analito próximas ao suposto 
limite de quantificação, IC = inclinação da curva analítica. 

 

d) Limite de quantificação (LQ) 

É a menor concentração da substância que pode ser determinada com precisão 

e exatidão aceitáveis, sob as condições experimentais estabelecidas (INMETRO, 

2007). 

Foram realizadas diluições seriadas de solução do padrão secundário de ácido 

ascórbico em triplicata no intervalo de 0,025 a 1,0 µg/mL. Para determinar os valores 

de LQ, foi realizado cálculos conforme a Equação 3 (BRASIL, 2017; INMETRO, 2007). 

 

 LQ = DPx10 

IC 

 

Equação 3. Cálculo do limite de quantificação 

Legenda: LD = limite de quantificação; DP = desvio padrão do intercepto com o eixo do y de, 

no mínimo, 3 curvas analíticas construídas com concentrações do analito próximas ao 
suposto limite de quantificação, IC = inclinação da curva analítica. 

 

e) Exatidão  

Na avaliação da exatidão do método, realizou-se o teste de recuperação do 

padrão secundário nas concentrações de 5,0; 7,5 e 10,0 µg/mL em dias diferentes e 

em triplicatas (mesmo analista). As diluições procederam-se como no item 

4.2.5.2.2.a. 

A exatidão foi expressa pela relação entre a concentração real determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente (Equação 4) (BRASIL, 

2017; FDA, 2015). 
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𝐸(%) =  
𝐶𝑀𝐸

𝐶𝑀𝑇
𝑋 100 

 

Equação 4. Cálculo para determinar exatidão 
Legenda: E (%) = exatidão em porcentagem; CME = Concentração Média Determinada 
Experimentalmente; CMT = Concentração Média Teórica de todas as amostras consideradas 

 

f) Precisão 

A precisão intercorridas (intermediária) é a concordância entre os resultados 

obtidos em dias diferentes. Este parâmetro foi avaliado em três diferentes 

concentrações da formulação contendo ácido ascórbico 10,0% p/p em triplicata em 

dias diferentes. Foi expressa como o desvio padrão relativo (DPR%) dos valores das 

triplicatas (INMETRO, 2007). 

 

4.2.4.4 Doseamento do ácido ascórbico na emulsão (CLAE) 

Com o método validado na quantificação do AA, alíquotas de 0,250 mg das 

formulações F1 e F2 foram coletadas nas três condições de temperatura de 

armazenamento no Teste de Estabilidade Normal: 5,0 ± 2,0 ºC; 25, 0 ± 2,0 ºC e 45,0 

± 2,0 ºC, totalizando seis amostras para análise. Uma análise prévia da base e da 

formulação F3 foi realizada, para avaliar possíveis interferentes às demais amostras. 

Posteriormente, foram realizadas diluições como descrito no item 4.2.4.3.a, 

obtendo-se a concentração de 7,5 ug/mL cada. As soluções foram transferidas para 

tubos de ensaio, agitado em Vortex® por 1 min, seguido por banho ultrassom 10 min, 

e centrifugação a 3.000 rpm. O sobrenadante foi recolhido e analisado por CLAE de 

acordo com as condições instrumentais descritas no item 4.2.4.2, e realizados nos 

dias:1(t0), 7, 15, 30, 60, 90, 120, 270, 360 e 450 dias de análise. 

 

 

4.2.5 Avaliação das espécies reativas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

A quantificação dos peróxidos lipídicos foi realizada pelo ensaio de TBARS, por 

Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência (CLAE), com modificações. 
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4.2.5.1 Preparo da solução de malondialdeído (MDA) 

O MDA foi obtido por meio da reação de 22 µL de 1,1,3,3 - tetrametoxypropane 

em 10 mL de solução com 1,0% de ácido sulfúrico (H2SO4), mantida a temperatura 

ambiente por 2 h protegida da luz. Uma alíquota de 17 µL da solução foi transferida 

para balão volumétrico de 5 mL e completou-se o volume com 1% H2SO4 v/v. A 

concentração da solução mãe foi determinada pela leitura da absorbância a 245 nm 

(€245 = 13700). Como branco, foi utilizado H2SO4 a 1% v/v. 

 

4.2.5.2 Determinação do aducto malondialdeído – ácido tiobarbitúrico (MDA-

TBA) 

4.2.5.2.1 Linearidade  

O MDA foi obtido por meio da reação de 22 µL de 1,1,3,3 - tetrametoxypropane 

em 10 mL de solução com 1,0% de ácido sulfúrico (H2SO4), mantida a temperatura 

ambiente por 2 h protegida da luz. Uma alíquota de 17 µL da solução foi transferida 

para balão volumétrico de 5 mL e completou-se o volume com 1% H2SO4 v/v. A 

concentração da solução mãe foi determinada pela leitura da absorbância a 245 nm 

(€245 = 13700). Como branco, foi utilizado H2SO4 a 1% v/v. 

O aducto MDA-TBA foi quantificado por método TBARS, descrito a seguir, 

utilizando o por sistema CLAE Shimadzu® Prominence com detector 

espectrofotométrico de arranjo de diodos modelo SPD-M20A. Os dados obtidos foram 

analisados no programa LC-Solution® Multi-PDA. 

O sistema de eluição utilizada foi uma coluna de fase reversa C-18 (4,6 mm X 

25,0 cm) da marca Shimadzu®, eluída com uma fase móvel composta por 35:65 de 

metanol e tampão fosfato de potássio em pH 7,0; vazão de 1,0 mL/min e comprimento 

de onda de 532 nm para detecção do aducto MDA-TBA formado a temperatura de 

30,0 ± 1,0 ºC, com corrida de 10 min cada (OLIVEIRA, 2015; GONÇALVES, 2019; 

BASTOS et al., 2012). 

A linearidade foi avaliada pela curva analítica preparada com diferentes 

concentrações de MDA-TBA com PBS (triplicata). A partir da concentração obtida da 
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solução-mãe (108,1 µM), foram realizadas novas diluições, a fim de obter as 

concentrações adequadas. 

As concentrações crescentes obtidas foram: 0,0010; 0,0016; 0,0032; 0,0064; 

0,0080; 0,013; 0,018 µM. Posteriormente, 1 mL das amostras foram acondicionadas 

em tubos de ensaio, adicionados 144 µL de BHT (0,2%) e 400 µL de H3PO4 (0,44 M); 

e agitadas em vórtex por 1 min e repousaram à temperatura ambiente por 10 min. 

 Posteriormente, foram adicionados 600 µL de 0,6% TBA e novamente 

submetidos ao vórtex e, em seguida, ficaram incubados em banho-maria a 90 ºC por 

45 min. Após, foram resfriados à temperatura ambiente; adicionados 600 µL de n-

butanol em cada tubo, agitados por 1 min e centrifugados por 10 min a 3.000 rpm. 

Aproximadamente 40 µL da camada de n-butanol foram filtrados em membrana de 

0,22 µM e injetado no cromatógrafo. As reações foram protegidas da luz ambiente 

durante todas as etapas. Assim, a curva foi construída a partir da média das 

absorbâncias em função da concentração de MDA (GONÇALVES, 2019; BASTOS et 

al., 2012; BRASIL, 2017). 

 

4.2.5.2.2 Especificidade  

Foi avaliada para identificar possíveis interferências na detecção do aducto 

TBARS. De acordo com a agência regulatória (ANVISA), a seletividade ou 

especificidade é definida como um método analítico capaz de quantificar ou identificar 

o analito de interesse, de componentes que possam estar presentes na amostra, 

como impurezas, componentes da matriz (pele) e produtos de degradação (BRASIL, 

2017). 

As formulações F1 e F2 compostas de ácido ascórbico (AA) irradiado ou não 

(para simular possíveis processos de degradação da formulação), os reagentes que 

compuseram o experimento e a fita utilizada no ensaio ex vivo foram examinadas 

individualmente. Os reagentes foram inseridos nos frascos após filtração por 

membrana de 0,22 μm usando o CLAE com as mesmas condições cromatográficas 

do ensaio TBARS. As formulações antioxidantes e a fita adesiva foram diluídas em 

metanol com auxílio de banho ultrassônico e, em seguida, foi realizado todo o ensaio 

TBARS, porém sem adição do reagente TBA. Todas as amostras foram filtradas em 
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membrana de 0,22μm usando as mesmas condições cromatográficas do ensaio 

TBARS no sistema CLAE para leitura (GONÇALVES, 2019). 

 

4.2.5.3 Ensaio Ex vivo  

4.2.5.3.1 Aspectos legais e éticos 

Para a realização dos ensaios ex vivo com voluntários foi necessário submeter 

o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Após a aprovação do CEP (ANEXO 

B), regulamentado pelo Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, parecer número 3. 

360.258 (CONEP) os ensaios foram realizados (BRASIL, 2012). 

Os participantes foram entrevistados e avaliados previamente, considerando os 

critérios de inclusão e exclusão exigidos pela legislação vigente. Os critérios de 

inclusão foram: (I) voluntários com fototipo de pele II e III, de acordo com a escala de 

Fitzpatrick; (II) sexo feminino; (III) faixa etária de 50 a 70 anos de idade; (IV) pele 

saudável e íntegra na região do teste. Os critérios de exclusão foram: (i) reações 

fotoalérgicas e fototóxicas (ii) histórico de câncer de pele; (iii) gestantes;(iv) presença 

de dermatoses; (v) queimadura solar; (vi) pele bronzeada; (vii) cicatrizes; (viii) alergias 

conhecidas a componentes das formulações (FITZPATRICK, 1988; PERES, 2015). 

Foram selecionadas 10 voluntárias e foi necessário o consentimento prévio de 

cada participante, que se deu por meio da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), no qual, todas receberam as informações e 

esclarecimentos necessários para a execução do mesmo. 

As formulações F1 e F2 compostas de ácido ascórbico (AA) irradiado ou não 

(para simular possíveis processos de degradação da formulação), os reagentes que 

compuseram o experimento. 

 

4.2.5.3.2 Técnica de tape stripping 

A caracterização funcional ex vivo das formulações foi realizada por meio da 

técnica de tape stripping, conforme descrito por Gonçalves (2019), com modificações. 
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O antebraço foi limpo com compressa de algodão. Quatro marcações foram 

realizadas a partir de 2,5 cm do pulso nas dimensões 2,0 x 5,0 cm (10 cm2), com 

intervalo de 1,5 cm entre as regiões demarcadas.  

Após a limpeza e demarcação, foram aplicadas uniformemente no antebraço 

dos 10 voluntários, alíquotas de 2,5 mg/ cm2 da emulsão não iônica, totalizando 25 

mg por área. Foi realizada a aplicação das formulações cosméticas desenvolvidas: 

formulação com ácido ascórbico (F1); formulação completa (ácido ascórbico + ácido 

cafeico (F2); e uma demarcação para a pele considerada como branco, sem a adição 

de formulação. Os voluntários permaneceram em temperatura ambiente de 22°C por 

2 h. No antebraço direito dos voluntários foram aplicadas as formulações que, 

posteriormente, seriam removidas pelas fitas de tape stripping e irradiadas; e no 

antebraço esquerdo as formulações não irradiadas, após remoção das fitas, de acordo 

com a Figuras 8 e Figura 9 (SAMBANDAN; RATNER, 2011). 

Duas horas após a aplicação das formulações, a técnica de tape stripping 

removeu o estrato córneo (EC) do antebraço das voluntárias, utilizando quatro fitas do 

tipo Scotch MagicTM Tape (2,0 X 5,0 cm, 3M®) por área demarcada. A parte da fita 

demarcada com 2,0 cm foi dobrada ao meio para facilitar o manuseio e descartada 

após a remoção. As fitas adesivas foram colocadas na superfície da pele com uma 

leve pressão exercida sobre, garantindo um bom contato da fita com as células e, em 

seguida, puxada acentuadamente na direção ascendente. Quando as fitas foram 

removidas, porções do estrato córneo também foram removidas da superfície da 

epiderme. Posteriormente, foi realizado a quantificação da peroxidação lipídica pelo 

método de TBARS.  
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Figura 8 – Área de demarcação para aplicação das formulações e fitas de tape 

stripping no antebraço 

 

Legenda: F2 = formulação completa; P= pele (branco); F1 = formulação com ácido ascórbico, 
NI = fita não irradiada após remoção; IR = fita irradiada após remoção; Brç = braço; cm = 
centímetro. As aplicações em todas as voluntárias seguiram as mesmas sequências.    
Fonte: adaptado de (GONÇALVES, 2019)
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Figura 9 – Esquematização da técnica de aplicação e remoção das fitas tape stripping, para avaliação da peroxidação lipídica em 

voluntários 

 

Legenda: Brç. Dir – braço direito, Brç. Esq – braço esquerdo, TS - Tape stripping 
Fonte: adaptado de (SOBIEPANEK; KOBIELA, 2019). 
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4.2.5.3.3 Ensaio do ácido tiobarbitúrico (TBARS) ex vivo 

Os peróxidos lipídicos foram quantificados através do ensaio de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (MDA-TBA), por Cromatografia a Líquido de Alta 

Eficiência (CLAE) com modificações do método de Bastos et al, e Gonçalves, 2019.  

Após o banho ultrassônico, retirou-se uma alíquota de 1 mL da amostra e 

adicionou em outro tubo de ensaio com 144 µl de 0,2% de BHT e 400 µl de H3PO4 

(0,44 M). As amostras foram protegidas com papel alumínio. Agitou-se no vórtex e 

esperou 10min em temperatura ambiente. Posteriormente, adicionaram-se 600 µl da 

solução com 0,6% TBA em H3PO4 (0,44 M), colocando-se no vórtex por 1 min.  

Após a adição de 0,6% de TBA, os tubos foram acondicionados em banho-

maria por 45 min a 90°C. Após, foram resfriados à temperatura ambiente e, em 

seguida, adicionaram-se 600 µl de n-butanol. Os tubos novamente foram ao vortex 

por 1 min e centrifugou-se por 10 min a 3.000 rpm.  

Amostras de 40 µL da camada de n-butanol de cada tubo foi filtrada em 

membrana de 45 µm, colocadas em vials âmbar com inserts e injetadas em CLAE, 

usando as especificações do item 4.2.5.2.1 Todas as etapas, desde a retirada da 

amostra do béquer até o preenchimento dos vials, foram protegidas da luz. 

 

4.2.6 Análise dos resultados 

Os resultados foram avaliados estatisticamente, em triplicata e com nível de 

significância de 5% (p ≤ 0,05) na determinação dos resultados através da análise de 

variância (ANOVA) seguida de Tukey. O software utilizado nas análises foi o MiniTab® 

19 (PERES et al., 2015). 



 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1. Avaliação preliminar da estabilidade (APE) 

A estabilidade das formulações antioxidantes foi avaliada por meio dos testes 

de centrifugação e estresse térmico, utilizados para acelerar possíveis sinais de 

instabilidade inerente aos sistemas emulsionados (BRASIL, 2004). 

De acordo com os resultados obtidos, no teste de centrifugação, não houve 

nenhuma indicação de instabilidade física nas formulações estudadas, conforme 

indicado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Avaliação das formulações no estudo da Avaliação Preliminar da 

Estabilidade 

Formulações Centrifugação Estresse Térmico 

F1 N N 

F2 N N 

F3 N N 

F4 N M 

F5 N M 

Legenda: N - aspecto normal; LM – Levemente modificado; M- Modificado; IM- Intensamente 
Modificado; F1 – base + ácido ascórbico/ AA 10% p/p; F2 – Formulação completa (base + 
ácido cafeico/ AC 0,2% p/p + AA 10% p/p); F3 - base + AC 0,2 % p/p; F4 - base + AC 0,4% 
p/p + AA 10% p/p; F5- base + AC 1% p/p + AA 10% p/p. 

Não foi observado coalescência, precipitação ou separação de fases após 

submetê-las a agitação e força da gravidade, conforme preconizado pelo Guia de 

Estabilidade De Produtos Cosméticos da ANVISA (BRASIL, 2004). Posteriormente, 

foi realizado o teste de estresse térmico. 

As formulações-teste consideradas aptas no teste de estresse térmico (N) 

foram: F1, F2 e F3 foram estáveis suportando as alterações de temperaturas que 

foram submetidas (40,0 a 80,0 ± 2,0 ºC). Não apresentaram separação de fases, 

alterações na cor, sedimentação e homogeneidade. Segundo Isaac et al. (2008), 

quando não ocorre separação de fases é indicativo de estabilidade do produto 

ensaiado. 

A partir de 60,0 ºC, as formulações reduziram sua consistência devido à 

elevação da temperatura. Este comportamento é esperado mediante a condição de 

estresse térmico imposto (ISAAC, et al., 2008; BABY et al., 2007). Entretanto, as 

formulações F4 e F5 compostas pelo antioxidante ácido cafeico (AC) a 0,4 e 1,0% p/p, 
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respectivamente, tiveram modificações ao longo da elevação da temperatura, com 

separação de fases, redução da viscosidade e alteração de cor, conforme indicado na 

Figura 10. O aumento das concentrações do princípio ativo, associado à elevação da 

temperatura, pode ter possibilitado aceleração da cinética de deterioração da forma 

cosmética. 

Estudo demonstraram que elevar a temperatura acima de certos valores resulta 

em quantidades diminuídas de compostos fenólicos, gerando produtos de 

degradação, como: hidroxitirosol (3,4-di-hidroxifeniletanol), aldeído protocatecuico 

(3,4-di-hidroxibenzaldeído) e 4-vinilcatecol (2-hidroxi-4- vinilfenol) (KHUWIJITJARU et 

al., 2014). 

Segundo Almajano et al. (2007), a solubilidade do ácido cafeico limita-se a 

concentração máxima a 0,4%; indicação adotada nesta pesquisa. 

Em concordância com os resultados obtidos, as formulações F4 e F5 foram 

rejeitadas para o TEN. 

 

Figura 10 – Formulações após arrefecimento natural do estresse térmico à 

temperatura ambiente 

 

 

Legenda: F1 – base + ácido ascórbico (AA) 10% p/p; F2 – Formulação completa (base + 
ácido cafeico/AC 0,2% p/p + AA 10% p/p); F3 - base + AC 0,2 % p/p; F4 - base + AC 0,4% 
p/p + AA 10% p/p; F5- base + AC 1% p/p + AA 10% p/p. 
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5.2 Teste de estabilidade normal (TEM) 

5.2.1 Análise organoléptica 

Com um excelente perfil de segurança, e considerado um dos antioxidantes 

mais poderosos, o ácido ascórbico (AA) tornou-se um popular agente cosmecêutico. 

No entanto, os estudos clínicos sobre a eficácia das formulações tópicas 

durante período de uso na pele permanecem limitados, em razão do AA na forma pura 

ser altamente instável tanto físico como quimicamente e se degradar facilmente na 

presença de oxigênio (ar), água, temperaturas elevadas, e luz UV (NIAIMI et al., 2017). 

Consequentemente, o armazenamento do produto cosmético pelo consumidor nestas 

condições drásticas pode reduzir a predição do prazo de validade do produto. Por 

isso, é desafiador encontrar e desenvolver bases farmacêuticas mais estáveis e 

permeáveis após a mistura com este princípio ativo para alcançar melhores resultados 

(NIAIMI et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017). Desta forma, estudos criteriosos tornam-

se necessários, aprimoramento das formulações, melhora da estabilidade e aspecto 

sensorial. 

O estudo de estabilidade tem a finalidade de orientar o desenvolvimento das 

formulações cosméticas e do material de acondicionamento; estimar o prazo de 

validade; fornecer subsídios para aperfeiçoamento das formulações; auxiliar no 

monitoramento da estabilidade organoléptica, físico-química e microbiológica, 

produzindo informações sobre a confiabilidade e segurança dos produtos, mesmo 

após serem expostas a condições drásticas (ISAAC, 2008). 

É sabido que a estabilidade de um produto cosmético depende de suas 

características de formulação e da natureza dos ingredientes ativos. Essas 

características são influenciadas pela natureza e quantidade dos excipientes a serem 

adicionados e sua sensibilidade aos fatores ambientais aos quais essas formas de 

dosagem estão expostas (SPAGNOL et al., 2015; SHERAZ et al., 2015). 

Pelo exposto, a seleção de ingredientes ativos foi realizada de forma criteriosa 

no desenvolvimento da base cosmética, incluindo agentes emulsificantes óleo em 

água (O/A), umectantes, emolientes, etc. Como observado no Quadro 2, a fim de 

proporcionar estabilidade física às formulações e aumentar o prazo de validade do 

produto final. 
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Desta forma, foi avaliado o aspecto, cor e odor das respectivas formulações 

nas condições de Geladeira (5,0 ± 2,0 ºC), Temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC) e 

Estufa (45,0 ± 2,0 ºC). A Figura 11 e Tabela 2, 3 e 4 descrevem respectivamente os 

resultados obtidos das emulsões F1, F2 e F3 após o Teste de Estabilidade Normal. 

O teste de estabilidade de F1 (Base + AA 10% p/p) foi realizado, com a 

finalidade de avaliar o comportamento do AA isolado ao ácido cafeico. A formulação 

F1 apresentou os mesmos parâmetros iniciais (aspecto homogêneo, cor branca e odor 

normal característico da essência) durante 120 dias nas condições de Geladeira e 

Temperatura ambiente. Quando atingiu o tempo de 360 dias em Geladeira, o aspecto 

e odor foi levemente modificado; a cor apresentou pequena alteração, tornando-se 

levemente amarela, os mesmos resultados permaneceram ao atingir 450 dias. Em 

Temperatura ambiente, o aspecto e odor, também, apresentaram os mesmos 

resultados que na Geladeira (levemente amarelo), durante todo período de estudo, 

contudo, em 450 dias, houve alteração na cor, passando à amarela (BRASIL, 2004). 

Na condição de Estufa (45,0 ± 2,0 ºC), a F1 apresentou maior alteração, em 

comparação com as condições anteriores, principalmente de cor e odor a partir de 30 

dias. Uma coloração marrom foi atingida a partir de 360 dias, mantendo-se até o 

período máximo de estudo (450 dias); e produção de gás e odor intensamente 

modificado, característico de enxofre. 

A primeira percepção que o consumidor tem de um produto é a aparência e, 

portanto, a cor e o odor de um cosmético são muito importantes. A aceitação pelo 

consumidor pode ser alterada com o tempo, se ocorrerem alterações indesejáveis de 

aspecto, reações de escurecimento na formulação cosmética e modificação de odor. 

Desta forma, entende-se a necessidade de manter a formulação F1 em temperaturas 

mais baixas, inferiores a 45,0 ºC; a fim, de garantir a segurança e eficácia do produto, 

assegurando a qualidade da formulação que será entregue ao consumidor. 

Na literatura, relata-se que estabilidade de cremes tópicos de diferentes 

sistemas emulsificados contendo AA como ingrediente ativo é afetada pelo tempo e 

por temperaturas elevadas (acima de 45,0 ºC), em razão do AA ser instável e oxida-

se facilmente (LIN et al., 2016). O ácido 2,3 dicetogulônico e o furfural são compostos 

finais de degradação do AA e intermediários de furona, que ocasionam à formação de 

pigmentos dourado ao marrom; produção de odores estranhos, que diminuem a 



53 
 

 
Andressa Costa de Oliveira 

qualidade geral do produto no qual o AA está inserido e forma dióxido de carbono 

(CO2) que, quando liberado, confere aspecto aerado ao produto (JUTJUS et al., 2015; 

MAIA, 2002). Assim, a formulação cosmética pode apresentar comportamento 

complexo, como a formação de produtos de degradação que podem ser tóxicos ou 

não, quebra das bases dos cremes, instabilidade física e química (NAVEED et al., 

2016; MAIA, 2002), tornando as preparações inadequadas para o uso. 

É importante adotar medidas de precaução pré e pós-formulação e o 

acompanhamento substancial dos testes de protocolos de estabilidade, a fim de 

melhor controlar o fenômeno de degradação, manter a eficácia e a segurança das 

preparações, visto que, o consumidor pode expor o produto durante seu uso a 

condições adversas de armazenamento e afetar sua performance e não se alcançar 

os objetivos desejados. 

A preparação F2, Formulação Completa (ácido cafeico 0,2% p/p + ácido 

ascórbico 10,0% p/p) em Temperatura ambiente e Estufa apresentou resposta inferior 

a F1, uma vez que, apresentou modificações de cor, odor e aspecto em um prazo de 

tempo relativamente menor. Na condição de Estufa, verificou-se acentuada 

degradação no decorrer do tempo e o aumento da temperatura provocou 

amarelamento gradativo da emulsão até o escurecimento, obtendo cor marrom e odor 

forte. Apesar deste resultado ser esperado devido o AA ser sensível a temperaturas 

elevadas (40-50 ºC), esperava-se que o ácido cafeico (AC) retardasse sua 

degradação, tendo uma resposta melhor que F1 nesta condição, assim como em 

Temperatura ambiente. 

As combinações de antioxidantes naturais de baixa massa molar tem sido 

consideradas seguras, menos tóxicas e importantes na conservação da estabilidade 

de formulações cosméticas. Adicionalmente, fornecem proteção sinérgica significativa 

contra o estresse oxidativo na pele; atuando contra o fotoenvelhecimento e podem 

impedir o desenvolvimento de neoplasias (MONTEIRO-SILVA et al., 2020; LIN et al., 

2005; MONTEIRO-SILVA et al., 2017). 

Um exemplo é a comum a associação do ácido ferúlico em formulações 

contendo ácido ascórbico (AA). Estudos realizados por Lin et al. (2005) em 

voluntários, indicaram que incorporação de uma solução tópica (5% Brij® 30 e etanol 
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a 15%) contendo 0,5% de ácido ferúlico, 15% de AA, e 1% de a-tocoferol melhorou a 

estabilidade química das vitaminas. 

No entanto, no presente estudo, propomos adicionar outro ingrediente ativo 

fenólico, o ácido cafeico, a fim de avaliar se esta associação ao AA era capaz de 

promover melhor estabilidade e potencialização da formulação, principalmente na 

condição Temperatura ambiente, que busca simular condições prováveis de 

armazenamento no mercado, uma vez que, é relatado na literatura que o ácido cafeico 

é um antioxidante com potencial maior quando comparado ao ácido ferúlico 

(SPAGNOL et al., 2015).  

Entretanto, na condição de Geladeira, a F2 apresentou uma excelente 

resposta, houve maior estabilidade do AA, viscosidade uniforme da formulação 

durante quase todo o período estudado, como observado na Figura 11 e Tabela 3. A 

formulação apresentou leves modificações no aspecto, cor e odor ao atingir 360 dias, 

e os mesmos resultados foram mantidos ao atingir 450 dias, ou seja, a emulsão 

contendo AA em valor de temperatura baixo e associada ao ácido cafeico promoveu 

menor degradação da formulação. Pode-se dizer, que a formulação se manteve 

estável por aproximadamente um ano após o desenvolvimento da mesma. 

Os testes de estabilidade são procedimentos preditivos. Como todo 

procedimento preditivo, estes resultados não são absolutos, porém, tem certa 

probabilidade de sucesso, visto que, as durações dos testes foram mais longas e as 

condições de mercado (Temperatura ambiente) apresentaram resultados superiores 

a outros estudos (MAIA, 2002).  

A F3 (Base + Ácido cafeico 0,2% p/p) foi elaborada, a fim de avaliar o 

comportamento do ácido cafeico isolado (AC) ao AA. No presente estudo, a 

preparação não teve alteração de cor em nenhuma condição de estresse ao longo da 

duração do estudo, ficando apenas mais fluída e com aspecto levemente nacarado, a 

partir de 360 dias em todas as condições. Com relação ao odor, em Geladeira e 

Temperatura ambiente mantiveram-se as características olfativas da essência 

escolhida durante todo o estudo, na condição de Estufa o odor da essência ainda era 

sentido, porém, em menor intensidade, a partir de 360 dias. 

Segundo Spagnol (2018), o AC tem vantagem de ser mais estável que o ácido 

ascórbico. No entanto, como reconhece Monteiro e Silva et al. (2020), poucos estudos 
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publicados relataram as propriedades antioxidantes do AC em preparações, 

principalmente, em estudos de Estabilidade Normal e shelf life. Desta forma, novas 

pesquisas com essa perspectiva podem dar contribuição valiosa no desenvolvimento 

de novas formulações, contendo este componente ativo, assim como, a incorporação 

de outros ingredientes fenólicos, a fim de obter melhor respostas de estabilidade. 
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Tabela 2 – Avaliação das formulações no estudo da Avaliação Preliminar da Estabilidade. 

Condições de armazenamento da F1 

t arm (dias)/ Variáveis t0 7 15 30 60 90 120 

 

360 

 

450 

5,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N LM LM 

Cor N N N N N N N LA LA 

Odor N N N N N N N LM LM 

25,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N LM LM 

Cor N N N N N N N LA A 

Odor N N N N N N N LM LM 

45,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N LM M M M 

Cor N N N BC BE LA MO MA MA 

Odor N N N N LM M M IM IM 

Legenda: F1 – Base + Ácido ascórbico 10% p/p; t arm (dias): tempo de armazenamento (dias); t0: 48h após o preparo da formulação; geladeira 
(5,0 ± 2,0 ºC); temperatura Ambiente (25,0 ± 2,0 ºC); estufa (45,0 ± 2,0 ºC); Aspecto e odor: N - Normal, Sem Alterações; LM – Levemente 
Modificado; M – Modificado; IM – Intensamente Modificado; Cor: N – Normal, Sem Alterações; BC – Bege claro; BE – bege escuro; LA - 
Levemente Amarelado; A – Amarelo; MO – mostarda; MA - marrom. 
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Tabela 3 – Avaliação física da formulação completa, durante o Teste de Estabilidade Normal. 

Condições de armazenamento da F2 

t arm (dias)/ Variáveis t0 7 15 30 60 90 120 

 

360 

 

450 

5,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N LM LM 

Cor N N N N N N N BC BC 

Odor N N N N N N N LM LM 

25,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N M M 

Cor N N N N N N N A MO 

Odor N N N N N N N M M 

45,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N M M M M M 

Cor N N N BC BE MO MA MA MA 

Odor N N N LM M M IM IM IM 

Legenda: F2: Formulação Completa (ácido cafeico 0,2% p/p + ácido ascórbico 10,0% p/p); t arm (dias): tempo de armazenamento (dias), t0: 
48h após o preparo da formulação; geladeira (5,0 ± 2,0 ºC); temperatura Ambiente (25,0 ± 2,0 ºC); estufa (45,0 ± 2,0 ºC); Aspecto e odor: N - 
Normal, Sem Alterações; LM – Levemente Modificado; M – Modificado; IM – Intensamente Modificado; Cor: N – Normal, Sem Alterações; BC – 
Bege claro; BE – bege escuro; LA - Levemente Amarelado; A – Amarelo; MO – mostarda; MA - marrom. 

 

 

450 
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Tabela 4 – Avaliação física da associação de ácido cafeico 0,2 % p/p a formulação base, durante o Teste de Estabilidade Normal 

Condições de armazenamento da F3 

t arm (dias)/ Variáveis t0 7 15 30 60 90 120 

 

360 

 

450 

5,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N LM LM 

Cor N N N N N N N N N 

Odor N N N N N N N N N 

25,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N LM LM 

Cor N N N N N N N N N 

Odor N N N N N N N LM LM 

45,0 ± 2,0 ºC 

Aspecto N N N N N N N LM LM 

Cor N N N N N N N N N 

Odor N N N N N N N LM LM 

Legenda: F3: Base+ Ácido cafeico 0,2% p/p; t arm (dias): tempo de armazenamento (dias); t0: 48h após o preparo da formulação; geladeira (5,0 
± 2,0 ºC); temperatura Ambiente (25,0 ± 2,0 ºC); estufa (45,0 ± 2,0 ºC); Aspecto e odor: N - Normal, Sem Alterações; LM – Levemente Modificado; 
M – Modificado; IM – Intensamente Modificado; Cor: N – Normal, Sem Alterações; BC – Bege claro; BE – bege escuro; LA - Levemente 
Amarelado; A – Amarelo; MO – mostarda; MA - marrom. 
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Figura 11 – Características organolépticas (aspecto e cor) das formulações cosméticas 

 

Legenda: F1- emulsão contendo ácido ascórbico 10% p/p; F2- emulsão contendo ácido cafeico 0,2% p/p e ácido ascórbico 10% p/p; F3- emulsão 
contendo ácido cafeico 0,2% p/p; submetidas às condições de EST – estufa; GEL – geladeira; T.A – temperatura ambiente. 
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5.2.2 Determinação do pH 

O ácido ascórbico (AA) por ser uma molécula hidrofílica e instável, acaba 

resultando em baixa penetração na pele devido ao caráter hidrofóbico do estrato 

córneo, e quando carregada pode limitar sua penetração (PINNEL et al., 2001, LIN et 

al., 2005). 

O pH das formulações contendo AA pode variar de 2,5 a 5,0 (SHERAZ et al., 

2015) e ácido cafeico pH 3,0 a 5,0 (ALMAJANO et al., 2007). No entanto, pH de 

formulações cosméticas inferior a 3,0 ou superior a 8,0 pode causar ressecamento da 

pele, devido à desestruturação da queratina ou remoção excessiva do sebo 

(BEZERRA; REBELLO, 2011). 

As formulações F1, F2 e F3 foram ajustadas em pH 3,5 quando recém 

preparadas e avaliadas durante 450 dias. Os resultados obtidos dos valores de pH 

estão apresentados na Tabelas 5. 

Na condição de geladeira (5,0 ± 2,0 ºC), as formulações F1 e F2 apresentaram 

pequenas alterações de pH ao longo do tempo, no entanto, o pH se manteve dentro 

da faixa aceitável para aplicação na pele (pH 3,5); visto que, as variações não foram 

maiores que ± 10,0% em relação ao valor inicial. 

Na condição de temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC), o valor de pH da 

formulação F1 permaneceu inalterado, porém, a formulação F2, a partir de 1 ano não 

garantiu estabilidade, elevando o valor de pH em torno de ± 12,0% até o prazo final 

do estudo. De acordo com AHMAD et al. (2011), o aumento do pH eleva a degradação 

do AA nos cremes, causando fotólise do AA e da formulação. Esta afirmação 

corrobora com os resultados obtidos, pois foi possível observar na Figura 11, que a 

F2 apresentou alteração na cor maior que a F1. 

Na condição de estufa em (45,0 ± 2,0 ºC), as formulações F1 e F2 foram 

significativamente diferentes a partir de 120 dias, com aumento do valor de pH acima 

de 10%. Verificou-se que a velocidade de oxidação do AA é dependente do pH, 

podendo concluir que a variação do pH foi indicativa de reações de degradação ou 

processos oxidativos, dificultando o uso dessa emulsão em valores de temperatura 

elevada, em função da instabilidade. 

O pH ideal da formulação cosmética é 2,5 a 3,5; pois o AA se encontra na forma 

não ionizada e menos suscetível é a oxidação. A fotoestabilidade máxima nos cremes 
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contendo este princípio ativo é até o pH 4 e acima de pH 4,1 ocorre aumento do 

potencial redox do AA, favorecendo maior oxidação da molécula (AHMAD et al., 

2011). Na literatura é relatado que a oxidação do AA ocorre rapidamente em 

temperaturas mais altas (> 50 °C) e sua reação com o oxigênio é fortemente catalisada 

por íons metálicos, principalmente íons cúpricos e férricos (SHERAZ et al., 2015). 

Os valores de pH da formulação F3 contendo como ativo principal o ácido 

cafeico (AC), permaneceram inalterados nas condições de geladeira (5,0 ± 2,0 ºC) e 

temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC), durante 60 dias como observado na Tabela 5. 

No entanto, a partir de 120 dias apresentaram alteração significativa em todas as 

condições de armazenamento, ocorrendo elevação de ±30% do pH inicial, apesar de 

não ter sofrido alterações de cor em nenhuma condição de armazenamento durante 

os 450 dias, como observado no item 5.2.1. 

De acordo com Almajano e colaboradores (2007), em valores de pH superiores 

a 7, a estrutura do ácido cafeico é alterada irreversivelmente, perde sua atividade 

antioxidante e antimicrobiana é afetada, e ocorre rapidamente o processo oxidativo. 

Sabe-se que em pH básico, o ácido caféico (AC) forma dímeros após a oxidação dos 

grupos OH, tornando-se um novo produto sem capacidade antioxidante. Em pH ácido, 

o ácido cafeico é protonado (o ácido cafeico pKa é 4, 04) e a molécula é um 

antioxidante eficaz. No entanto, na ausência de tampão de fosfato, é provável que os 

íons metálicos catalisam a oxidação, apesar da presença de ácido caféico 

(FRIEDMAN et al., 2000; ALMAJANO et al., 2007). 

Segundo Silva e Maia (2001), o ácido ascórbico possui melhor penetração na 

pele quando o pH da formulação possui valor ácido. Logo, aumentar a acidez do ácido 

L-ascórbico para valores de pH abaixo de 3,5 é um método eficaz para aumentar sua 

estabilidade e permeabilidade; preservando as propriedades físicas, químicas e 

terapêuticas do AA (NIAIMI et al., 2017). Os resultados obtidos neste estudo estão em 

conformidade com as afirmações dos autores citados, visto que, as formulações que 

mantiveram pH próximo ao valor inicial (pH 3,5), não apresentaram visualmente 

processos oxidativos significativos.  

De acordo com Lin et al. (2005), pH abaixo de 3,5 do ácido ascórbico auxilia 

sua penetração na pele. É possível que a emulsão F1 nas condições de geladeira e 

temperatura ambiente e F2 na condição de geladeira, corroboram com as afirmações 
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dos autores, visto que não tiveram alterações estatisticamente significativas, sendo 

consideradas formulações estáveis na avaliação do potencial hidrogeniônico. 

O pH intramelanocítico é um importante fator na regulação da função da 

tirosinase e na maturação dos melanossomas. De acordo com MIAO et al. (2019), a 

acidificação intracelular dos melanócitos induzida pelo AA reduziu o conteúdo de 

melanina por meio da supressão da atividade da tirosinase, assim, como resultou em 

reduções significativas nos níveis de espécies reativas de oxigênio intracelular (ROS), 

indicando que AA possui atividades antimelanogênicas, devido à acidificação dos 

melanossomas. 

Desta forma, concluiu-se que ajustar o pH da formulação no valor ideal e mantê-

lo estável até o prazo de validade final do produto é necessário para preservar as 

propriedades físicas, químicas e terapêuticas do AA e da emulsão, garantindo os 

efeitos benéficos em potencial na pele do consumidor. 
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Tabela 5 – Valores de pH (n =3) das formulações em diversas condições estudadas 

T dias Condição de armazenamento F1 Condição de armazenamento F2 Condição de armazenamento F3 

 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 

 pH 

0 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,00A 

7 3,50 ± 0,00a 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,00a 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,01A 3,50 ± 0,00a 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,00A 

15 3,39 ± 0,01a 3,49 ± 0,00A 3,45 ± 0,01B 3,47 ± 0,00a 3,50 ± 0,02A 3,24 ± 0,01C 3,50 ± 0,00a 3,50 ± 0,01A 3,43 ± 0,02B 

30 3,46 ± 0,01a 3,46 ± 0,00A 3,43 ± 0,00B 3,17 ± 0,01b 3,43 ± 0,00B 3,39 ± 0,02B 3,50 ± 0,01a 3,47 ± 0,02A 3,35 ± 0,00C 

60 3,47 ± 0,03a 3,47 ± 0,00A 3,51 ± 0,00A 3,34 ± 0,00b 3,45 ± 0,02B 3,53 ± 0,00A 3,50 ± 0,00a 3,50 ± 0,00A 3,50 ± 0,00A 

90 3,57 ± 0,00a 3,53 ± 0,01A 3,68 ± 0,00C 3,37 ± 0,02b 3,52 ± 0,02A 3,54 ± 0,01A 3,57 ± 0,02a 3,71 ± 0,01B 3,87 ± 0,00D 

120 3,61 ± 0,02a 3,54± 0,00A 3,77 ± 0,02D 3,38 ± 0,01b 3,69 ± 0,00C 3,77 ± 0,00D 3,99 ± 0,01a 4,02 ± 0,00C 4,03 ± 0,03E 

270 3,62 ± 0,02a 3,55 ± 0,01A 3,88 ± 0,01E 3,50 ± 0,00a 3,76 ± 0,00D 4,03 ± 0,03E 4,04 ± 0,05a 4,17 ± 0,02D 4,17 ± 0,02F 

360 3,66± 0,03a 3,57 ± 0,01A 3,95 ± 0,03F 3,52 ± 0,02a 3,92 ± 0,02E 4,28 ± 0,00F 4,28 ± 0,01b 4,23 ± 0,01E 4,26 ±0,01G 

450 3,72 ± 0,02a 3,64 ± 0,02A 4,10 ± 0,01G 3,54 ± 0,01a 3,93 ± 0,01E 4,35 ± 0,00G 4,46 ± 0,02b 4,53 ± 0,00F 4,56 ± 0,02H 

Legenda: t: tempo; F1: base + ácido ascórbico 10 % p/p; F2: formulação completa (ácido cafeico 0,2% + ácido ascórbico 10% p/p), F3: base + 
ácido cafeico 0, 2 % p/p, t0= 48 h após o preparo da emulsão não iônica, t: dias; geladeira: (5,0 ± 2,0 ºC); Temperatura ambiente: (25,0 ± 2,0 
ºC); Estufa: (45,0 ± 2,0 ºC).  Valores que não compartilham uma letra dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes pela análise 
estatística por ANOVA seguida de Tukey (α = 0,05). 



64 
 

 
Andressa Costa de Oliveira 

5.3 Atividade antioxidante 

5.3.1 Condições analíticas 

A luz, oxigênio e altas temperaturas influenciam diretamente nos resultados da 

atividade antioxidante obtidos pelo método de DPPH●, visto que, aumenta a taxa de 

composição da molécula, levando a maior formação de radicais livres, provocando 

alterações nos valores da absorbância (OZCELIK, et al., 2003; PERES, 2015). A partir 

do exposto, foi realizada a padronização destas variáveis neste estudo. 

O metanol foi utilizado como solvente no presente estudo, visto que, este 

composto, apresenta maior solubilidade, além de proporcionar maior estabilidade ao 

radical livre. Além disso, o ácido ascórbico é um composto polar com maior afinidade 

pelo metanol que o etanol (SHARMA; BHAT, 2009). 

 

5.3.2 Curva analítica de Trolox® padrão de referência secundário 

O DPPH● (2,2-difenil-1-picrilidrazil) é um radical de nitrogênio orgânico, e um 

dos poucos radicais estáveis e comercialmente disponíveis capaz de aceitar um 

elétron ou um radical de hidrogênio para se tornar uma molécula estável. Possui 

absorção na faixa de 515 a 520 nm e a reação é baseada na redução ou 

desaparecimento de sua cor violeta, quando o radical é reduzido por um agente 

antioxidante, ou por uma espécie radical. Desta forma, a redução do radical DPPH● é 

monitorada pelo decréscimo da absorbância durante a reação até chegar no platô 

(SUCUPIRA, 2012; DARIO,2016; MAIA, 2002; BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; 

BERSET, 1995). 

A atividade antioxidante do AA foi expressa em função do Trolox®, antioxidante 

sintético análogo à vitamina E utilizado como referência para a capacidade 

antioxidante de misturas complexas. 

Para o cálculo da atividade antioxidante foi construída uma curva analítica de 

Trolox® (Figura 12) que correlaciona à concentração de Trolox® à porcentagem de 

radicais livres (SRLM%), conforme apresentado na Tabela 6. As leituras da 

absorbância foram realizadas em triplicata.  
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Tabela 6 – Curva analítica de Trolox® padrão de referência (n = 10) (teor de pureza 
97, 0%) 

Conc. Trolox® (µM) AbsM± DP %SRLM ± DP 

3,22 0,889 ±0,01 0,022 ± 0,01 

13,61 0,859 ±0,00 3,629 ± 0,04 

31,80 0,796 ±0,00 10,587 ± 0,00 

64,46 0,685 ±0,00 23,083 ± 0,01 

97,70 0,572 ± 0,01 35,802 ± 0,01 

129,97 0,462 ± 0,00 48,148 ± 0,01 

159,30 0,365 ± 0,00 59,371 ± 0,02 

192,94 0,247 ± 0,00 72,241 ± 0,02 

222,85 0,145 ± 0,01 83,689 ± 0,02 

255,13 0,035 ± 0,01 96,034± 0,02 

Legenda: Conc: Concentração; DP:Desvio Padrão; AbsM: Absorbância média (triplicata); 

%SRLM: Média da porcentagem de sequestro de radicais livres. 

 

 

Figura 12 – Curva analítica de Trolox® padrão de referência secundário (pureza 
97,0%) (n =10) em função da porcentagem de sequestro de radicais livres 

 

 

O coeficiente de determinação é simbolizado por R2 e indica quanto da variação 

total é comum aos elementos que constituem os pares analisados (MORAES, 2013).  
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A equação que relaciona concentração de Trolox® e SRLM encontra-se na 

Equação 5. 

 

y= 1,3532 + 0,3823x 

 

Equação 5. Equação da reta que relaciona a concentração de Trolox® e %SRLM 
Legenda: y = % sequestro de radicais livres; x = concentração e Trolox® (µM), com R² = 0,9999 

valor de acordo com a exigência da legislação (BRASIL, 2017). 

 

5.3.3 Atividade antioxidante das emulsões 

O uso do ensaio de DPPH fornece uma maneira rápida e fácil na triagem ou 

medição da atividade antioxidante da formulação por espectrofotometria, tornando-se 

útil para avaliar vários componentes ativos. 

Devido à falta de evidências sobre qual antioxidante (ácido ascórbico ou ácido 

cafeico) poderia ser mais eficaz como antioxidante na formulação ou até mesmo, qual, 

tenha apresentado maior capacidade de eliminação de radicais livres na formulação, 

foi avaliado o comportamento da atividade antioxidante destes componentes ativos 

isolados e associados na emulsão cosmética durante 450 dias, utilizando o ensaio de 

radicais livres DPPH. Inicialmente, também foi avaliado se a base cosmética (Quadro 

2) teve a capacidade de eliminação de radicais livres na formulação cosmética, visto 

que, na sua composição, contêm metabissulfito de sódio, que apresenta propriedades 

conservantes e, antioxidante em menor destaque. 

A redução do radical livre DPPH foi medida pela monitorização contínua do 

decréscimo da absorção a 517 nm. Os valores de DPPH obtidos das formulações nas 

diferentes condições de armazenamento foram expressos em concentração de 

Trolox® equivalente, apresentados na Tabela 6. 

Foi possível observar que a base cosmética não apresentou atividade 

antioxidante, como esperado, e que a atividade antioxidante das matérias-primas 

empregadas não obteve valores diferentes do ponto de vista estatístico entre elas. 

Porém, o ácido cafeico mostrou-se superior, uma vez que a concentração a 0,2% p/p 

(96,594 ± 0,37 %SRLM da emulsão), desenvolveu potencial antioxidante semelhante 

ao AA na concentração de 10% p/p (97,871 ± 0,18 %SRLM da emulsão). 
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Posteriormente, as substâncias foram incorporadas nas emulsões e divididas 

em três grupos principais, como representado na Tabela 7. O primeiro grupo (F1) foi 

composto por ácido ascórbico 10% p/p adicionado à base cosmética desenvolvida, o 

segundo (F2) foi composto por ácido cafeico 0,2% + ácido ascórbico 10% p/p 

adicionados à base cosmética, e o terceiro grupo (F3) foi composto por ácido cafeico 

0, 2 % p/p, também, incorporado à base cosmética. 

Verificou-se que, no t0, a formulação F2 apresentou resposta antioxidante 

superior a F1 e F3, concluindo que inicialmente pode ter ocorrido uma potencialização 

da atividade antioxidante com a associação dos dois componentes ativos. 

As formulações F1 e F2 na condição de geladeira (5,0 ± 2,0 ºC), não 

apresentaram alterações significativas na atividade antioxidante das emulsões não 

iônicas, 95,29 ± 0,33 e 95,34 ± 0,35 %SRLM respectivamente, durante 360 dias, 

conforme análise estatística realizada e observada na Tabela 7. O radical no DPPH 

foi reduzido e, consequentemente, as soluções de leitura mudaram de violeta para 

amarelo pálido. A mudança de cor resultante (roxo para amarelo) foi proporcional ao 

número de elétrons capturados e está relacionado à atividade antioxidante mantida 

durante todo o prazo de armazenamento do produto. Consequentemente, é 

recomendável o armazenamento nesta condição, a fim de prolongar a ação 

antioxidante na emulsão. 

Na condição de temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC), a formulação F1 garantiu 

resultado satisfatório durante o prazo de um ano (360 dias) e a atividade antioxidante 

se manteve constante, sem alteração estatisticamente significativa. Após um ano, a 

emulsão apresentou modificação significativa na atividade antioxidante, o decréscimo 

observado, apresentou redução ± 32,0% de sua atividade antioxidante até atingir o 

prazo máximo de estudo, que foi 450 dias. Este resultado foi muito interessante, 

demonstrando elevada estabilidade do ácido ascórbico nesta condição, visto que, 

formulações com adição do mesmo na forma pura, não atingem longa estabilidade. 

 Em estudos de estabilidade de formulações cosméticas contendo AA, Santos 

et al. (2019), realizou Teste de Estabilidade Normal (90 dias), e constatou alterações 

nas características organolépticas das formulações cremes e géis, submetidas à 

temperatura ambiente e estufa após 60 dias; Arnejo et al. (2001), as emulsões do tipo 

O/A contendo AA teve redução de aproximadamente 35% nos 3 primeiros meses e 
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praticamente nulas após 7 meses. Nos estudos de Krambeck (2011), foram 

analisadas as características organolépticas das formulações contendo AA, por 90 

dias e foi observada redução de ±40% em relação à concentração inicial. 

Não foram observados na literatura científica estudos de estabilidade de 

formulações cosméticas contendo AA, com duração igual ou superior a 1 ano. De 

acordo, com o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos (2004) da ANVISA, a 

Avaliação da Estabilidade Normal ou Exploratória tem como finalidade, fornecer dados 

que prevê o prazo de validade do produto sob condições específicas. Ao estender o 

estudo de Estabilidade Normal, pode ser caracterizado como Teste de Prateleira, 

Estabilidade de Longa Duração ou Shelf life. Este estudo visa acompanhar o produto 

durante todo prazo de validade com a finalidade de comprovar os resultados obtidos 

no Teste de Estabilidade Normal e confirmar se o prazo de validade estimado do 

produto no mercado deva ser mantido ou readequado. 

A formulação completa (F2) armazenada em temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 

ºC) foi estatisticamente diferente, ocorrendo redução na atividade antioxidante da 

formulação de aproximadamente ± 32,0% durante todo o prazo de estudo (450 dias). 

Contudo, vale ressaltar que, durante o período de um ano a redução foi de ± 8,0% e 

a partir deste período, uma redução mais drástica, em torno de ± 24,0%. Ainda assim, 

era esperada uma melhor resposta quando confrontada com F1, visto que, no tempo 

zero, a formulação F2 apresentou resposta antioxidante superior. A associação do 

ácido caféico com o ácido ascórbico, contudo, não foi bem-sucedida. Esperava-se que 

este efeito combinado promovesse maior atividade antioxidante e, 

consequentemente, mantendo-a por longos períodos, além de biodisponibilidade 

adequada, permitindo assim, seu uso em um amplo espectro de aplicações 

cosméticas na forma pura. 

O armazenamento em estufa (45,0 ± 2,0 ºC) promoveu significativa redução na 

atividade antioxidante das formulações F1 e F2 no prazo de 120 dias. 

Aproximadamente 62,0% (36,989 ± 2,33 %SRLM da emulsão) de atividade 

antioxidante da F1 foi reduzida; e 71,0% (28,459 ± 1,25 %SRLM da emulsão) da 

formulação F2. Estes resultados corroboram com os resultados obtidos nos ensaios 

de cor e pH, no qual estas amostras tiveram degradação pelo calor e pela elevação 
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de pH. Consequentemente, proporcionando a redução da atividade antioxidante, 

ocasionando oxidação na F1 na condição de estufa.  

De acordo com Lees (1975), o ácido L-ascórbico (AA) apresenta 100% de 

atividade antioxidante e o ácido deidroascórbico (DHAA) cerca de 75 a 80%, no qual, 

normalmente existe um equilíbrio entre as duas formas, sendo o teor de ácido 

ascórbico total resultante da somatória dos teores de ambos os ácidos. O DHAA é 

reversível na forma de AA, na presença de agentes redutores contendo tiol, como a 

cisteína, homocisteína, ditiotreitol, bromina, por enzimas e glutationa. A atividade 

biológica somente é perdida quando o anel da lactona do DHAA é irreversivelmente 

aberto, dando origem ao ácido 2,3 dicetogulônico (KALL et al., 2011; ROSA et al., 

2007). 

De acordo com Sheraz et al. (2015) a estabilização de AA pode ser alcançada 

usando antioxidantes. Segundo Gulcin et al. (2006), o ácido cafeico comporta-se como 

um potente antioxidante, superior aos ácidos p-cumárico e ferúlico, capaz de inibir a 

oxidação, extinguir radicais e oxigênio singlete. Como é comum a associação do ácido 

ferúlico e α-tocoferol em formulações tópicas contendo ácido ascórbico (AA) para 

melhor sua estabilidade (LIN et al., 2005). Neste estudo, foi incorporado o ácido 

cafeico visto que, a literatura científica ratifica que este apresenta maior atividade 

antioxidante em relação ao ácido ferúlico (AF), pois o AC apresenta dois grupos 

hidroxilas na posição 3 e 4 do anel benzênico, enquanto, AF tem um grupo metoxila 

na mesma posição 3 do anel benzênico, conforme Figura 12 (DAMASCENO et al.; 

2013). No entanto, o emprego do AC junto ao AA não evidenciou melhores resultados 

em longos prazos, uma vez que a formulação F2 teve elevado processo oxidativo, 

principalmente em altas temperaturas, ocorrendo rápida degradação da atividade 

antioxidante e em potencial maior do que a formulação contendo apenas o 

antioxidante ácido ascórbico. 

A emulsão F3, composta apenas pelo antioxidante ácido cafeico 0,2% p/p, 

apresentou drástica redução de atividade antioxidante em todas as condições de 

armazenamento em curto prazo, ficando praticamente nula durante o período 

analisado; principalmente para as formulações armazenadas em condições de estufa. 

Este resultado, demonstrou que o composto ativo pode ter efeitos antioxidantes 

limitados quando aplicados passivamente, apesar de não ter ocorrido grande 
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modificação de cor. Almajano e colaboradores (2007) demonstraram que o AC, foi um 

antioxidante ativo e sua atividade aumentou quando um tampão de fosfato foi 

adicionado para tamponar a amostra em pH ácido (3,0 e 5,0) e o não tamponamento, 

também, pode ser uma das justificativas para a resposta malsucedida.  

Alguns relatos da literatura informam que o ácido cafeico atua mais eficiente na 

etapa de propagação em que ocorre a formação dos radicais peroxila e hidroperóxido 

(DAMASCENO et al., 2013). De acordo com Spagnol (2018), a atividade antioxidante 

do AC é superior à do ácido ascórbico frente ao DPPH•. Embora este resultado, 

também, tenha sido observado no t0 quando comparado F1 e F2 e nos ensaios 

preliminares com as matérias-primas, este comportamento não ocorreu no decorrer 

do período de tempo estudado, degradando-se rapidamente. 

Em estudos realizados por Monteiro-Silva et al. (2020), as formulações 

contendo a combinação de ácidos fenólicos (ácido cafeico e ferúlico) apresentaram 

redução significativa da atividade antioxidante após 30 dias, em todas as condições 

de armazenamento. Neste estudo, observou-se similaridade com o resultado do autor. 

No entanto, quando o autor usou esta preparação mista de ácidos fenólicos, 

incorporado ao ácido gálico, pode preservar a estabilidade química e a atividade 

antioxidante do mesmo. Esta informação pode ser particularmente útil no 

desenvolvimento de novas formulações, adicionando este efeito combinado de ácido 

cafeico e ácido ferúlico em formulações com ácido ascórbico, a fim de avaliar se exibe 

potencial antioxidante superior, prolongamento da sua atividade e consequentemente, 

redução dos processos oxidativos. 

Talvez a atividade antioxidante do AC, também possa ser mantida ou 

preservada quando encapsulada; assim como, é provável que, na presença de 

tampão fosfato o AC não ocorra processo oxidativo. 

Segundo Monteiro-Silva et al. (2020), os ensaios ORAC-Fl e ABTS são mais 

adequados para o estudo da atividade antioxidante de ácidos fenólico quando 

comparado ao DPPH e, de acordo com Symes et al. (2018), a atividade do DPPH 

pode ser afetada em função do ácido cafeico ser mais favorável à extração pelo etanol.  

Com este estudo, foi possível observar que as melhores condições de 

armazenamento são em temperaturas abaixo de 25,0 ± 2,0 ºC e que a formulação 

cosmética desenvolvida F1, foi capaz de manter atividade antioxidante do ácido 
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ascórbico durante um ano de armazenamento. Todavia, o objetivo era adicionar um 

ingrediente ativo inteligente capaz de veicular ao AA de forma que a intercalação 

elevasse a atividade antioxidante com a finalidade prevenir o envelhecimento cutâneo 

e minimizar os danos teciduais, além da maior estabilidade da formulação durante um 

longo prazo de validade, ou seja, um prazo que sobressaísse ao AA, incorporado 

sozinho a emulsão. Desta forma, viabilizaria seu uso em amplo espectro de aplicações 

cosméticas na forma pura, com maior biodisponibilidade local e efeito 

antienvelhecimento prolongado. 

Apesar do grande avanço alcançado neste estudo, é necessária a realização 

de novas pesquisas, envolvendo o desenvolvimento de formulações com associação 

de AA a outros ativos naturais e fenólicos, e sistemas de administração para melhorar 

sua estabilidade. 

Observa-se também que, além de aplicar o Teste de Estabilidade Acelerada, a 

realização do Teste de Estabilidade Normal é de suma importância, porque avalia o 

comportamento da formulação em determinados intervalos de tempo, frente a 

diferentes condições de armazenamento, indicando se o produto mantém suas 

características dentro dos limites previamente estabelecidos sem acelerar a 

velocidade de degradação química dos princípios ativos, apresentando maior 

segurança e confiabilidade dos resultados obtidos. Adicionalmente, o teste de shelf 

life é muito importante para as farmácias magistrais e a indústria de produtos, a fim 

de acompanhar o produto durante prazo de validade e garantir a eficácia cosmética 

com segurança aos usuários (MAIA, 2002; ANVISA, 2004).
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Tabela 7 – Atividade antioxidante da emulsão não iônica equivalente em concentração de Trolox® (n=3) 

t (d) Condição de armazenamento F1 Condição de armazenamento F2 Condição de armazenamento F3 

5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 

Atividade antioxidante (%SRLM) 

0  95,23 ±0,18A  97,17± 0,22A  96,58 ± 0,37A 

7 93,51±0,83 A 92,81±0,28 A 76,68±0,18 B 97,03±0,1A 96,044±0,33 A 76,59±0,22B 33,12±0,19B 31,31 ±0,35 B 29,40±0,09B 

15 93,16±0,08 A 93,81±0,11 A 70,02±0,11 C 97,17±0,00A 94,81±0,32 A 73,98±3,87B 13,71±0,54C 12,58±0,16 C 10,98±0,20C 

30 93,38±2,77 A 93,41±0,31 A 65,58±0,8C 93,45±0,21AB 94,54±0,13 A 68,19±0,41C 7,31±3,81 D 9,67±2,15 CD 3,98±2,91D 

60 94,57±0,00 A 90,99±0,17 A 56,58±0,8D 94,57±0,11 AB 93,45±0,21 A 65,80±1,20 C 4,96±0,28 DE 9,24±0,02 CD 2,61±0,21D 

90 93,85±3,62 A 93,29±0,98 A 42,75±0,1E 91,60±0,28B 93,84±0,12 A 57,14±0,42D 4,72±0,41DE 5,37±3,11DE 2,32±0,11D 

120 93,37±0,41 A 93,40±0,62 A 36,99±2,3E 95,66±3,20 A 92,51±3,60B 28,46±1,25E 4,15±0,62 DE 3,91±3,53E 2,06±0,6D 

270 94,80±0,34 A 94,64±0,37 A N.A 94,76±0,07 AB 91,09±0,22B N.A 4,49±0,12DE 2,88±0,26E N.A 

360 95,29±0,33 A 94,59±0,38 A N.A 95,34±0,35 A 89,97± 0,08C N.A 2,58±1,41 E 1,88±0,48E N.A 

450 92,61±0,45 A 63,22±0,84B N.A 95,02±0,26 A 65,59 ±2,16D N.A 2,14±0,36 E 2,44±1,19E N.A 

Legenda: F1: base+ácido ascórbico 10%p/p; F2: formulação completa (ácido cafeico 0,2%+ácido ascórbico 10% p/p), F3: base+ácido cafeico 
0,2%p/p, t0= 48 h após o preparo da emulsão não iônica, t: dias; geladeira (5,0 ± 2,0 ºC); Temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC); Estufa (45,0 ± 
2,0 ºC). Valores que não compartilham uma letra dentro da mesma coluna, são significativamente diferentes pela análise estatística por ANOVA 

seguida de Tukey (α = 0,05). 
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5.4 Validação de metodologia analítica AA 

5.4.1 Especificidade 

Quando comparado ao perfil cromatográfico, a formulação com ácido cafeico 

(AC) e do branco, não apresentaram interferentes, ou seja, nenhum pico ficou próximo 

ou no mesmo tempo de retenção do padrão secundário do ácido ascórbico (AA). 

Os resultados obtidos com o ácido ascórbico (AA) adicionado nas formulações 

foram muito semelhantes ao do padrão de referência, indicando que o método foi 

considerado adequado, apresentando o mesmo perfil cromatográfico. Os tempos de 

retenção na identificação do AA nas formulações F1 e F2 foram: 3,47min matéria-

prima e 3,41min para padrão de referência secundário.  A Figura 13 representa a 

injeção das quatro amostras, evidenciando que os outros compostos não foram 

capazes de interferir na identificação do AA. 

 

Figura 13 - Perfil cromatográfico das formulações cosméticas aumentar 

 

Legenda: ácido ascórbico como padrão de referência secundário a 10 µg/mL, F1: 
formulação cosmética com ácido ascórbico 10% p/p; F2: formulação cosmética com ácido 
ascórbico 10% p/p e ácido cafeico 0,2% p/p, branco, F3: formulação com ácido cafeico (AC) 
sem adição de AA. 

 

Como observado nos resultados, os demais antioxidantes utilizados na 

formulação cosmética (ácido cafeico e metabissulfito de sódio) não interferiram na 

análise quando comparada com a formulação com o ácido ascórbico. 
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Pelo exposto, o método analítico não apresentou interferência dos 

componentes da preparação, pois os demais compostos não foram capazes de 

interferir na identificação da substância de interesse. 

 

5.4.2 Linearidade 

O coeficiente de correlação linear (R2) é usado para indicar o quanto pode ser 

considerado adequado à reta como modelo matemático (INMETRO, 2007). A 

linearidade foi calculada através da curva de calibração e apresentou coeficiente de 

correlação linear R2 = 0,9998, próximo de 1,0 e estando de acordo com os critérios de 

aceitação previsto pela ANVISA, que exigem o valor de R2 ≥ 0,99 (BRASIL, 2017). A 

equação da reta está descrita na Equação 6. 

A Figura 14 apresenta a curva analítica obtida, a partir das 6 concentrações do 

padrão secundário (99,0%) de AA, no qual os valores do coeficiente angular 

(inclinação da reta) e da intersecção com o eixo y igual a 40103 µg/mL e 40025x 

respectivamente. 

 

Figura 14 – Curva analítica de ácido ascórbico padrão secundário (µg/mL), a 254 nm 

 

 

y = 40025x + 40103 
R2 = 0,9998 

 
Equação 6. Equação da curva analítica que correlaciona (x) à concentração do ácido 
ascórbico padrão secundário de referência (µg/mL) e (y) a área, com R2 =0,9998 
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5.4.3 Limite de detecção e quantificação 

O limite de detecção que permite a diferenciação entre o pico do ácido 

ascórbico e o ruído da linha de base foi 0,075 µg/mL. 

A menor concentração de ácido ascórbico determinada pelo limite de 

quantificação no estudo foi 0,100 µg/mL, com precisão e exatidão aceitáveis (BRASIL, 

2017). 

 

5.4.4 Exatidão 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 8, a exatidão apresentou 

valores próximos de 100%. Logo, o método foi considerado satisfatório, pois está de 

acordo com a legislação vigente (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 8 – Exatidão do método de quantificação de ácido ascórbico na formulação 
cosmética 

Concentração 
(µg/mL) 

CE 1 
(µg/mL) 

CE 2 
(µg/mL) 

CE 3 
(µg/mL) 

Exatidão 
(%) 

5,0 4,89 4,83 4,90 97,51 

7,5 7,44 7,46 7,33 98,84 

10,0 9,87 9,90 9,66 98,12 

Legenda: CE: concentração experimental. 

 

5.4.5 Precisão 

Conforme preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 166, de 11 de julho de 2017, os valores 

obtidos de DPR não foram superiores a 5%, sendo considerados precisos, como 

observado na Tabela 9.  
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Tabela 9 – Concentração de ácido ascórbico no ensaio de precisão intermediária 

 
CT AA 

(µg/mL) 
CE1 

(µg/mL) 
CE 2 

(µg/mL) 
CE 3 

(µg/mL) 
DP Média DPR 

C1  4,96 4,83 4,87 0,07 4,89 1,16 

C2 5,0 4,83 4,87 4,80 0,04 4,84 0,65 

C3  4,90 4,89 4,92 0,14 4,90 0,23 

C1  7,56 7,41 7,35 0,11 7,44 1,28 

C2 7,5 7,50 7,32 7,58 0,13 7,47 1,58 

C3  7,50 7,08 7,43 0,22 7,33 2,70 

C1  9,95 9,79 9,87 0,08 9,87 0,70 

C2 10,0 9,89 9,90 9,93 0,02 9,90 0,21 

C3  9,62 9,74 9,63 0,06 96,64 0,60 

Legenda: C1: corrida 1º dia; C2: 2º dia; C3: 3º dia; CT: concentração teórica de ácido 
ascórbico; CE: concentração experimental; DP: desvio padrão; DPR: desvio padrão 

relativo. 

 

5.5 Quantificação do ácido ascórbico nas formulações 

O teste de estabilidade é realizado para determinar a diminuição quantitativa 

de ingrediente ativo em qualquer forma de doseamento devido à degradação. 

Métodos de indicação de estabilidade são usados para medir com precisão a 

concentração do ingrediente ativo, independentemente da presença de impurezas e 

interação de excipientes ou produtos de degradação (NAVEED; SAJID, 2016). 

O doseamento do ácido ascórbico foi realizado com o objetivo de avaliar o perfil 

de estabilidade nas formulações nas diversas condições de armazenamento e ao 

longo do tempo. Utilizou-se a Equação 6, obtida da curva analítica, a fim calcular os 

níveis de concentração de AA obtidos do 1º ao 450º dia de análise, a partir da leitura 

das absorbâncias. 

Constatou-se que a concentração de ácido ascórbico (AA) na F1, na condição 

de geladeira (5,0 ± 2,0 ºC), apresentou variação significativa, no qual, não 

permaneceu constante durante todo o tempo de avaliação. No entanto, percebe-se 

que, no decorrer de 360 dias, a redução da concentração inicial foi de apenas ±10%. 

Este valor é aceitável, pois está dentro dos padrões farmacopeicos da UNITED 

STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION (UNITED STATES PHARMACOPEIAL 

CONVENTION, 2018) que foram considerados nesta pesquisa (90,0 – 110,0%). 
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A formulação armazenada à temperatura ambiente (25,0 ± 2,0 ºC) reduziu 

±15% do teor de AA frente a concentração inicial, no período de seis meses e ±18% 

em um ano. Quando comparado a condição de geladeira o seu declínio foi 

relativamente maior, como observado na Tabela 10. No entanto, ao atingir 450 dias, 

as concentrações obtidas foram estatisticamente iguais nas duas condições de 

armazenamento, no qual, apresentaram concentrações de 70,82 ± 0,05 µg/mL 

(temperatura ambiente) e 72,43 ± 0,04 µg/mL (geladeira). 

Na condição de estufa (45,0 ± 2,0 ºC) ocorreu variação do teor de AA, que 

demonstrou diferença significativa em relação à concentração inicial, com redução em 

± 50,0% no prazo de 90 dias. Ao atingir o prazo de 120 dias, obteve concentração de 

± 20,0µg/mL, ou seja, redução de ± 80,0% da concentração inicial de AA na 

formulação. A realização das análises nos demais tempos, nesta condição foi 

descartada, visto a drástica redução da concentração em um curto prazo de tempo. 

A formulação F2, na condição de geladeira, também apresentou resposta 

superior quando comparada ao armazenamento em temperatura ambiente. Até o 

período de 270 dias a formulação esteve dentro dos limites de aceitação, no entanto 

formulação com ácido cafeico (AC) acrescido na formulação, não inibiu a redução do 

ácido ascórbico (AA) e pode ter potencializado sua degradação, visto que, na F1 na 

mesma condição de geladeira, a redução de 10% da concentração ocorreu no prazo 

de um ano. No período de um ano em temperatura ambiente reduziu ±40% da 

concentração inicial de AA.  

Na condição de estufa, a concentração de AA também foi inferior a F1, 

degradando-se rapidamente, visto que, em 30 dias F1 apresentou concentração de 

80,43 ± 2,52 µg/mL e F2 teor de 68,17 ± 0,15 µg/mL de ácido ascórbico. Ao alcançar 

120 dias, as formulações reduziram drasticamente o teor de AA, apresentando 

concentrações de 20,96 ± 0,23 µg/mL e 18,93 ± 0,16 µg/mL respectivamente, sendo 

consideradas estatisticamente iguais. 

De acordo com a literatura, as características observadas e obtidas nesta 

condição de estudo, é possível ter originado o ácido 2,3 dicetogulônico, produto de 

degradação do DHAA, cuja redução é irreversível; e uma variedade de produtos e 

subprodutos de degradação é capaz de ter sido originados em subsequência, como: 

furfural, ácido oxálico e carboxílico, entre outros (HIATT et al., 2011). 
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De acordo com Segall e colaboradores (2008), os ésteres ascorbílicos ascorbil 

fosfato de sódio e o ascorbil fosfato de magnésio são derivados mais estáveis do AA, 

do que o palmitato de ascorbila e podem ser facilmente utilizados em produtos 

cosméticos. No entanto, sabe-se que o AA na forma pura apresenta resultado 

aproximadamente 150 vezes superior quando comparado aos derivados (BISSETT et 

al. 1990), possuindo propriedades neocolagênicas, clareadoras da pele e é um dos 

antioxidantes mais importantes da pele (NIAIMI et al., 2017). Porém, a rápida 

degradação do AA em meio aquoso ainda é um fator importante nas formulações onde 

está incorporado. A degradação do AA ocorre tanto pelas vias aeróbias quanto 

anaeróbias e depende de vários fatores, como: oxigênio, temperatura, luz, pH e 

condições de armazenamento (SHERAZ et al., 2015). 

A partir do exposto, verificamos que controlar estes fatores desempenham um 

papel importante na fotoestabilidade da vitamina pura em formulações na forma 

creme. De acordo com Ahmad e colaboradores (2011), quanto maior a viscosidade 

do meio, menor é a degradação do AA; a presença de glicerina (umectante) nas 

emulsões, confere maior efeito estabilizador na degradação do AA devido sua 

viscosidade. Portanto, a cuidadosa seleção de excipientes, incluindo emolientes e 

umectantes, é muito importante para melhorar a estabilidade do AA (SHERAZ et al., 

2015).  

Os recipientes herméticos utilizados no armazenamento de cremes dificultam 

o acesso de ar na formulação e, consequentemente, favorecem a redução/inibição do 

processo de oxidação química do AA (AHMAD et al., 2011). Estas informações podem 

justificar o bom desempenho da formulação cosmética F1. No entanto, apesar da base 

cosmética ser bem-sucedida para adição do AA, quando incorporado o AC na F2, a 

resposta foi significativamente diferente e não auxiliou na menor degradação do AA. 

 O AA degradou-se mais quando comparado à formulação sem adição deste 

composto fenólico. O fato de não tamponar o AC, pode ser uma das justificativas para 

a resposta negativa da F2. Podem ser sugeridos novos estudos com adição do AC na 

forma encapsulada e ácido ferúlico, visando auxiliar na estabilidade do AA e 

potencializando sua ação na pele. 
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Tabela 10 – Concentrações do ácido ascórbico no Teste de Estabilidade Normal, nas diversas condições de armazenamento e 
tempo 

Concentração do ácido ascórbico nas formulações (µg/mL) 

Tempo F1 F2 

Dia 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 5,0 ± 2,0 ºC 25,0 ± 2,0 ºC 45,0 ± 2,0 ºC 

0 100,62 ± 0,06A 100,62 ± 0,06 A 100,62 ± 0,06 A 100,62± 0,06 A 100,62 ± 0,06 A 100,62 ± 0,06 A 

7 101,14 ± 0,03 A 100,15 ± 0,04 A 101,11± 0,91 A 100,61± 0,05 A 100,34 ± 0,32 A 99,59 ± 0,14 A 

15 101,01 ± 0,11 A 100,27 ± 0,02 A 87,01 ± 1,64B 95,10± 0,09B 97,89 ± 0,10 A 95,50 ± 0,04 A 

30 101,31 ± 0,03 A 98,20 ± 0,05 A 80,43 ± 2,52C 95,65± 0,04 B 98,01 ± 0,52 A 68,17 ± 0,15 B 

60 96,52 ± 0,14 AB 95,98 ± 0,09A 59,64 ± 1,42D 93,93± 0,02 B 91,20 ± 0,17B 59,89 ± 0,16 BC 

90 95,01 ± 0,05BC 93,33 ± 0,01B 49,98 ± 0,18 E 94,29± 0,06 B 91,08 ± 0,77B 52,05 ± 0,11C 

120 93,90 ± 0,06BC 85,16 ± 0,03C 20,96 ± 0,23 F 90,45± 0,17 C 88,53 ± 0,02 B 18,93 ± 0,16D 

270 93,61 ± 0,24BC 85,08 ± 0,10 C N.A 90,51± 0,01 C 58,07 ± 0,04 C N.A 

360 90,10 ±0,31C 82,08 ± 0,11 D N.A 84,45± 0,02 D 60,02 ± 0,07 C N.A 

450 72,43 ± 0,04D 70,82 ± 0,05E N.A 60,62± 0,03 E 59,40 ± 0,10 C N.A 

Legenda: F1 – formulação contendo ácido ascórbico 10% p/p, F2 – Formulação completa (ácido ascórbico 10% p/p + ácido cafeico 0,2% p/p). 

 

 

  

 



80 
 

 
Andressa Costa de Oliveira 

5.6 Quantificação do aducto dialdeído malônico - ácido tiobarbitúrico (MDA-

TBA) 

5.6.1 Linearidade  

A linearidade dos níveis totais de MDA-TBA foi determinada através da curva 

analítica. A faixa linear foi estabelecida utilizando 7 (sete) concentrações de MDA da 

faixa de trabalho, como observado na Tabela 12.  

A curva analítica obtida, apresentou equação de regressão linear igual a y = 

917637x + 1842 e coeficiente de correlação linear (R2) = 0,9998, como observado na 

Figura 15 e Tabela 11. A partir dos dados apresentados, se concluiu que o modelo 

de regressão linear é adequado, visto que, o valor de coeficiente de correlação linear 

está de acordo com os critérios de aceitação previsto pela ANVISA, que exigem R2 ≥ 

0,99 e pelo INMETRO, (acima de 0,90) (BRASIL, 2017; INMETRO, 2007). 

 

Figura 15 – Curva analítica do aducto MDA-TBA (n = 3) 

 

Legenda: Concentrações de MDA utilizadas na construção da curva foram 0,001; 0,0016; 

0,0032; 0,0064; 0,0080; 0,013; 0,018. 
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Tabela 11 – Linearidade 

Regressão linear 

Equação da reta y = 917637x + 1842 (concentração do aducto MDA-TBA µM)  

Coef. Cor. Lin. (R2) 0,9998 

Legenda: x = Concentração MDA-TBA; y = Área do pico; Coef. Cor. Lin. (R2) = coeficiente de 
regressão linear. 

 

 

Tabela 12 – Parâmetros da regressão linear da curva analítica do aducto MDA-TBA 

Ct aducto MDA-

TBA (µM) 

Área de picos (µAU) 

1 2 3 Amédia ±DP 

1x10-3 2774 2774 2774 2774 ± 0,00 

1,6x10-3 3381 3381 3381 3381 ± 0,00 

3,2x10-3 4850 4650 4850 4783 ± 94,28 

6,4x10-3 7716 7716 7716 7716 ± 0,00 

8,0x10-3 9396 8804 8804 9100 ± 279,07 

1,3x10-3 12449 13891 15170 13836 ± 1111,51 

1,8x10-3 18038 18558 18558 18384 ± 245,13 

Legenda: µM = Micro Molar; µAU= Mili Unidade de absorbância Amédia ± DP= média das áreas 
mais ou menos o desvio padrão. Ct = concentração teórica 

 

 

5.6.2 Especificidade 

Como observado na Figura 16, o método pode ser considerado específico, 

visto que não ocorreu sobreposição de pontos entre a formulação cosmética e os 

reagentes frente ao aducto MDA-TBA). Os picos dos possíveis interferentes não 

apareceram no mesmo tempo de retenção que o aducto MDA-TBA. 
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Figura 16 – Cromatograma dos interferentes de TBARS 

 

Legenda: 1: Reação TBARS; 2: formulação F2, 3: sobreposição do cromatograma de 0,2% 

BHT, H3PO4 0,44M, 1% H2SO4. 

 

5.6.3 Tape stripping 

O AA tem um grande potencial de fornecer propriedades antienvelhecimento 

em formulações para a pele. A avaliação in vitro (DPPH) comprovou esta afirmativa, 

no entanto, foi necessário saber como a formulação age diretamente na pele do 

consumidor, desta forma, os estudos ex vivo corroboram para maior entendimento 

sobre sua aplicação quando incorporado nas preparações. 

O método TBARS é utilizado na quantificação da peroxidação lipídica que 

corresponde a um dano na membrana celular causado pelos radicais livres que são 

formados sob estresse oxidativo (NETO et al., 2013). Um dos metabólitos oriundos da 

peroxidação lipídica é o malondialdeído (MDA). Desta forma, sua determinação, ainda 

que de forma indireta, é um indicador de avaliação do grau de estresse oxidativo 

(KRUSE et al., 2006). Dentre os métodos de quantificação, o HPLC ou CLAE 

permanece como o mais indicado na determinação de MDA-TBA devido sua 

especificidade e sensibilidade elevada (YONNY et al., 2015). 

A avaliação ex vivo da eficácia das formulações cosméticas F1 e F2 foi 

realizada por meio da quantificação da peroxidação lipídica, proveniente do estrato 

córneo removido por tape stripping. Seguiu-se, o proposto por Gonçalves (2019) e 

Alonso et al. (2009), com algumas modificações.  

A quantificação da peroxidação lipídica pelo aducto MDA-TBA avaliou se as 

formulações cosméticas contendo ácido ascórbico (AA) associada ao ácido cafeico 
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(AC) seriam capazes de conter/ inibir a peroxidação lipídica na pele das voluntárias, e 

até mesmo, estimar o possível estresse oxidativo provocado pelas formulações 

antioxidantes.  

Após a remoção das fitas de tape stripping do antebraço das voluntárias, um 

grupo de amostras foi exposto à irradiação solar artificial, com a finalidade de avaliar 

a capacidade destas formulações em proteger e prevenir a pele contra os danos 

causados pela exposição solar. 

Dez voluntárias foram selecionadas, de acordo com os termos de inclusão e 

exclusão estabelecidos neste estudo; no qual as características principais seriam: 

fototipo de pele II e III; faixa etária de 50 a 70 anos de idade; sexo feminino, pele 

saudável e íntegra na região do teste, como descrito no item 4.2.5.3.1. 

Na Tabela 13 pode ser observado os resultados comparativos entre as 

diferentes formulações estudadas e as condições submetidas 

 

Tabela 13 – Concentração média de aductos MDA-TBARS obtido das amostras de 

tape stripping irradiadas e não irradiadas (n= 10). 

Formulações Condição 

Razão da 

Concentração 

(PNI) 

Conc. M ± DP (µM) 

P NI 1,00 6,0x10-3A 

P IR 1,57 9,4x10-3C 

F1 NI 0,90 5,4x10-3B 

F1 IR 1,55 9,3x10-3C 

F2 NI 0,87 5,2x10-3B 

F2 IR 1,97 11,8x10-3D 

Legenda: P = pele sem formulação (controle ou branco); F1 = Formulação com ácido 
ascórbico; F2 = Formulação completa (ácido ascórbico + ácido cafeico); NI = fita não irradiada 
após remoção; IR = fita irradiada após remoção. Conc. M + DP= concentração média mais 

desvio padrão. Valores que não compartilham a mesma letra, são significativamente 
diferentes pela análise estatística ANOVA seguida de Tukey (p ≤ 0,05). 

 

Tendo em vista que, a pele não irradiada (PNI) (considerada controle), 

apresentou concentração de 6,0x10-3 ± 0,00 µM, ambas formulações, F1 (base + ácido 

ascórbico 10,0% p/p) e F2 (base + ácido ascórbico 10,0% p/p + ácido cafeico 0,2% 

p/p) na condição Não Irradiada (NI), reduziram a peroxidação lipídica da pele, com 

resultados estatisticamente iguais; 5,4x10-3 ± 0,00 e 5,2 x10-3 ± 0,00 µM, 
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respectivamente. As formulações foram capazes de prevenir a peroxidação lipídica, 

inibindo a quantidade de TBARS formado. Estes resultados sugeriram que o AA pode 

exercer efeito antioxidante que protege as biomoléculas lipídicas essenciais no 

controle do envelhecimento cutâneo da pele. Apesar de valores próximos, a F2NI 

apresentou resultado indicativo de contribuição na diminuição da peroxidação lipídica, 

relativamente superior à F1NI, como pode ser observado nos valores obtidos da 

razão, na Tabela 13 e Figura 17. 

 

Figura 17 – Razão da concentração do aducto MDA-TBA da Pele Não Irradiada 
comparada as amostras não irradiadas no teste de TBARS via ex vivo (n= 10) 

 

Legenda: F1NI = Fita não irradiada após remoção formulação com ácido ascórbico 10%p/p 
do estrato córneo; F2NI =Fita não irradiada após remoção formulação com ácido ascórbico 

10%p/p + ácido cafeico 0,2%p/p do estrato córneo. Letras diferentes do mesmo parâmetro 
indicam diferenças estatisticamente significativas entre as amostras (ANOVA de uma via: p 
≤0,05; n =10). 

 

Também, é importante observar a diferença dos valores obtidos do controle 

(PNI), e da pele irradiada (PIR). Notou-se a tendência no aumento da peroxidação 

lipídica quando exposta a radiação, no qual, foi de 6,0x10-3 ± 0,00µM para 9,4 x10-3 ± 

0,00 µM. A razão da concentração elevou de 1,0 (PNI) para 1,57 (PIR) quando 

irradiado. A formação de radicais livres acelera o envelhecimento cutâneo, através do 

estresse oxidativo gerado, cujo maior dano é a peroxidação lipídica. Os peróxidos 

lipídicos formados, são conhecidos como produtores de perda irreversível da fluidez 

e elasticidade da membrana da pele, podendo levar à ruptura ou morte celular 

(HIRATA et al., 2004). 

Quando comparado Pele irradiada (PIR) com amostra de F1 irradiada (F1  IR) 

verificou-se que ambas elevaram a intensidade do estresse oxidativo da pele. Devido 
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à estrutura dérmica, conforme, as amostras foram expostas à radiação, a quantidade 

de peróxidos lipídicos formados aumentou-se, no entanto, ambas não apresentaram 

diferença estatística significativa, as concentrações obtidas foram: 0,0094 ± 0,00 e 

0,0093 ± 0,00 µM, respectivamente. Ou seja, a formulação com ácido ascórbico, após 

a exposição à radiação solar não apresenta promoveu maior proteção frente a 

peroxidação lipídica, mas manteve o mesmo nível de dano oxidativo. Sugerem-se 

novos estudos com valores maiores de AA que possam oferecer maior proteção que 

10% p/p. 

Quando comparado F2 nas condições NI e IR, observou-se que, quando não 

irradiado (IR), apresentou excelente resposta frente a peroxidação lipídica, sendo 

capaz de reduzir a concentração de peróxidos (0,0052 ± 0,00 µM). Contudo, a F2 IR 

elevou a concentração de peróxidos e sobressaiu às demais amostras estudadas, 

tendo em vista, que a intensidade do estresse oxidativo provocado pela associação 

de AC ao AA ficou mais evidente quando exposta à radiação artificial, obtendo 

concentração média de 0,0118 ± 0,01 µM. A condição desta amostra apresentou 

aumento significativo na produção da lipoperoxidação por MDA, ±130% quando 

comparado com a pele não irradiada (NI) e aumento de ±98% quando comparado ao 

controle (PNI).  

Os resultados obtidos demonstraram que a adição do ácido cafeico (AC) na 

formulação contendo ácido ascórbico (AA) não resultou em benefício quando aplicado 

sobre a pele e exposto à radiação, resultado não esperado. Verificou-se que a adição 

do AC (composto fenólico) potencializou a peroxidação lipídica, resposta prejudicial à 

saúde da pele, favorecendo o envelhecimento cutâneo. 

Na literatura, relata-se que a luz ultravioleta (UV) produz espécies reativas de 

oxigênio (EROS) na pele, que acelera o envelhecimento ao danificar o DNA, 

proteínas, lipídios e outros constituintes celulares (POVICHIT et al., 2010). A F2 IR 

poderia ser utilizada com fotoprotetor (diurno) ou no período noturno. A preparação 

F1 IR não apresentou maiores danos a pele quando, indicando benefícios do AA a 

10% sem a associação com AC. 

Atualmente, produtos como protetor solar, antipoluição e antienvelhecimento 

reivindicam a ação antioxidante, mas é importante entender como esses produtos 

atuam no estrato córneo na proteção e na manutenção da qualidade da pele 
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(MARTINS et al., 2020) e como ocorre sua interação com o estrato córneo e como 

tornar as formulações mais eficazes. Neste estudo foi possível observar a melhor 

resposta quanto a inibição da peroxidação lipídica quando as formulações F1 e F2 

foram aplicadas sem exposição à radiação ultravioleta. Com base nas variáveis 

estudadas, sugeriu-se que o AA pode formar um complexo com um radical livre, 

possivelmente por um efeito quelante, no qual, converte estes radicais em espécies 

menos reativas (NETO et al., 2013). No entanto, a exposição à radiação ultravioleta 

não foi capaz de aumentar seu potencial antioxidante, sendo necessária a aplicação 

de um fotoprotetor; ou identificá-los como produtos de uso noturno.  

Mais estudos são sugeridos, para melhor elucidar os possíveis mecanismos de 

ação que explicam a atividade antioxidante do AA quando aplicado na pele do 

consumidor e exposto a radiação ultravioleta. 

A respeito da segurança das formulações, foram consideradas adequadas para 

aplicação na pele das voluntárias, que não apresentaram nenhum sinal de 

hipersensibilidade ou irritação cutânea durante e após a realização do teste.  



 
 

 

6. CONCLUSÃO 
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As melhores condições de armazenamento das formulações foram na geladeira 

(5,0 ± 2,0 ºC). No entanto, a formulação F1 apresentou melhor eficácia, visto que, 

manteve a atividade antioxidante do ácido ascórbico (AA) constante durante o prazo 

um ano após armazenamento; aspecto e odor foi levemente modificado; a cor 

apresentou pequena alteração, tornando-se levemente amarela; além de reduzir 

apenas 10% da concentração inicial do AA na condição de Geladeira. Em 

Temperatura ambiente, reduziu 18% da concentração. 

A inclusão do ácido cafeico (AC) junto ao AA na F2 não elevou atividade 

antioxidante, quando comparado a F1, visto que, na condição de Geladeira (5,0 ± 2,0 

ºC), as duas formulações foram estatisticamente iguais durante um ano de estudo, 

95,29 ± 0,33   e 95,34 ± 0,35 %SRLM, respectivamente. Em Temperatura ambiente, 

reduziu 8% da atividade antioxidante inicial das emulsões não iônica e 40% do teor 

de AA, concluindo que a, mesma não ofereceu maiores eficácia à formulação.  

A F1 constituída por ácido ascórbico 10% p/p na sua forma pura apresentou os 

melhores resultados, sugerindo que a mesma apresenta potencial de aplicação em 

formulações antienvelhecimento cutâneo e de minimizar os danos teciduais. 

Adicionalmente, apresentou maior estabilidade que normalmente se acredita que 

possa apresentar as formulações manipuladas, visto que, a estimativa de prazo é 

estreita, de dois a três meses. A formulação desenvolvida apresentou durabilidade 

maior, tendo em vista que, em seis meses reduziu apenas 15% da concentração inicial 

e não apresentou nenhuma alteração das características organolépticas estudadas 

na condição de temperatura ambiente.  

A F3 contendo apenas o antioxidante ácido cafeico (AC) na concentração de 

0,2%p/p na formulação cosmética apresentou comportamento complexo, com 

instabilidade física e química, tornando inadequado para emprego nas preparações 

em todas condições estudadas. Houve aumento de pH e redução da atividade 

antioxidante em ±4,15% SRLM em 120 dias de estudo em temperatura ambiente.  

Outra metodologia empregada foi a do TBARS. Quando as formulações F1 e 

F2 foram aplicadas nas voluntárias e não exposta a radiação (NI), demonstraram-se, 

como: forte potencial de uso na prevenção e tratamento do envelhecimento da pele 

(evita formação de radicais livres), com redução de 20% da concentração de 
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peróxidos lipídicos do estrato córneo quando comparado com a Pele não irradiada 

(PNI), considerada controle.  

Comparando-se PNI com as amostras que foram expostas a irradiação 

ultravioleta (IR), ocorreu aumento dos peróxidos lipídicos na pele das voluntárias. 

Principalmente, a formulação F2, contemplada com a adição do AC na fórmula, 

ocorrendo substancialmente a produção de ± 98% dos peróxidos, quando comparado 

ao controle (PNI), sugerindo que esta formulação atuou como pró-oxidante e 

restringindo seu uso durante a noite ou com fotoproteção adicional.  

As formulações foram consideradas seguras, por não causar reação irritativa 

ou alérgica nas voluntárias. 
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Anexo A – Informações para os membros da banca julgadora 
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Anexo B – Parecer da comissão ética 
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Anexo C – Currículo lattes 
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Anexo D – Ficha do aluno 
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Anexo E – Produção científica 
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Anexo F – Convites 
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