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RESUMO 

 
 

Estudo da substantividade de uma composição aromática na pele em função 
do ciclo menstrual 

 
 

O estudo da substantividade de uma composição aromática/fragrância em pele em 

função do ciclo menstrual é de relevância científica, pois a literatura científica 

menciona, sem conclusões significativas, que os hormônios sexuais manifestam 

inúmeros efeitos fisiológicos na pele e de percepção olfativa, principalmente nas 

fases ovulatória e lútea comparadas às demais fases do ciclo menstrual. O presente 

trabalho teve como objetivo investigar se os hormônios sexuais influenciam na 

sensibilidade olfativa e, se as alterações fisiológicas na pele afetam a performance 

da fragrância durante o ciclo menstrual. Para tanto, foi empregada a avaliação 

sensorial e determinada a escala de magnitude categórica LMS (escala de 

magnitude com rótulos) para a quantificação da intensidade de perfume no 

experimento. O estudo da estabilidade normal da composição aromática definiu a 

melhor composição para a fase experimental. O estudo clínico foi realizado em 

quatro fases do ciclo menstrual (menstrual, folicular, ovulatória e lútea) e, cada uma, 

a intensidade de perfume foi avaliada em 5 tempos experimentais (inicial; 1,5; 3,0; 

4,5 e 6h). Em paralelo, foram analisadas as medidas biomecânicas da pele (perda 

de água transepidérmica, corneometria e sebumetria) e um indivíduo do sexo 

masculino foi considerado como “controle” de pele no estudo. As medidas 

biomecânicas não foram significativas para influenciar na sensiblidade olfativa. A 

percepção foi maior na fase lútea quando a mulher avaliava sua pele e menor 

quando avaliava a pele do homem em relação às outras fases. Conclui-se que os 

hormônios sexuais afetaram a sensibilidade olfativa em diferentes fases do ciclo, 

porém as alterações fisiológicas provavelmente não interferiram na percepção 

olfativa e este fato nos orienta para o desenvolvimento de fragrâncias e instiga à 

pesquisa de matérias-primas aromáticas que influenciam no comportamento da 

mulher ou até mesmo na atração entre os sexos.  

 

Palavras-chave: substantividade, fragrância, escala LMS, ciclo menstrual, percepção 

olfativa 



ABSTRACT 
 
 

Substantivity study of the fragrance on the skin in function of menstrual cycle 
 
 
 

The Substantivity study of the aromatic composition/fragrance on the skin in function 

of menstrual cycle is the big issue because of the scientific literature says, with no 

significant conclusions, which the sex hormones demonstrate wide physiologic 

effects in the skin and in the olfactory perception, particularly, in the ovulatory and 

luteal phases versus other ones of the menstrual cycle. The aim of this study was to 

investigate if the sex hormones influence on the olfactory perception and their 

physiologic effects in the skin might change the fragrance performance during the 

menstrual cycle. Thus it was employed a sensory evaluation and was defined the 

LMS scale (labeled magnitude scale) to score the fragrance intensity in the 

assessment. The stability test defined the best aromatic composition/fragrance to the 

experiment. The clinical study was conducted in four phases of the menstrual cycle 

(menstrual, follicular, ovulatory and luteal) and, each one, the perfume intensity was 

evaluated in 5 experimental times (initial, 1,5h, 3,0h, 4,5h and 6h) in parallel with the 

bioengineer measurement of the skin (transepidermal water loss, moisturizing and 

sebum content) and a man was considered a “skin control” in the experiment. The 

bioengineer measurement was no significant to influence the olfactory perception; 

however, the fragrance perception in the luteal phase was higher when the woman 

evaluated her skin and lower when she evaluated man skin in comparison to the 

other phases. In summary, the sex hormones influenced the olfactory perception in 

different phases of the menstrual cycle; however, the skin physiologic effects did not 

affect the olfactory perception probably and this issue helps to development 

fragrances and instigates to discover aromatic raw materials that influence woman 

behavior or even the sex attraction.    

 

 

Keywords: substantivity, fragrance, LMS scale, menstrual cycle, olfactory perception 

 

 



OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

 

 

 

• Definir uma composição aromática mais estável para o estudo clínico 

 

• Avaliar a influência da oscilação dos hormônios sexuais na intensidade e/ou 

percepção do perfume aplicado na pele da mulher, empregando a análise 

sensorial.  

 

• Verificar se a oscilação hormonal altera fisiologicamente a pele analisada, 

empregando medidas biomecânicas, e como este efeito pode alterar a 

intensidade de perfume aplicado na pele. 

 

• Analisar se a oscilação hormonal pode afetar a sensibilidade olfativa em 

determinada fase do ciclo menstrual e, consequentemente, interferir na 

percepção da intensidade de perfume na pele.  
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“Outliers” – valores encontrados entre 1,5 e 3 intervalos interquartil acima do 

terceiro quartil ou abaixo do primeiro 

Observação extrema – valores que distam mais de 3 intervalos interquartis 

Resíduo predito e não predito – resíduo é a diferença entre o valor observado (não 

predito) e o valor esperado (predito) da variável dependente 

Histograma – uma representação gráfica da distribuição de freqüências de uma 

massa de medições, normalmente um gráfico de barras. 

Modelo Linear Misto – está fortemente associado ao exame dos efeitos aleatórios 

que devem permanecer no modelo e na possibilidade de se introduzir, no modelo, 

estruturas de variâncias e covariâncias das variáveis aleatórias que, para o modelo 

linear misto, podem estar inseridas no resíduo e, também, na parte aleatória 

associada ao fator aleatório conhecido 

 

 

 

 

 

 

 


