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RESUMO 

Os distúrbios de pigmentação devem-se a um grande número de condições 

heterogéneas que geralmente são caracterizadas pela alteração da densidade dos 

melanócitos e da concentração de melanina, ou a ambos, resultando numa discromia da 

pele. Podem ser classificados de quatro formas diferentes: congénitos; adquiridos em 

consequência de problemas de pele, doenças sistémicas ou secundárias a fatores 

ambientais; localizados, isto é, limitados a uma determinada área; ou difusos, ocorrem em 

todo o corpo.  

A hidroquinona é um despigmentante tópico muitas vezes utilizado no tratamento de 

manchas que vão aparecendo na pele. Porém, devido à elevada suscetibilidade à 

oxidação, é necessário a incorporação de antioxidantes de forma a manter a estabilidade 

das formulações com hidroquinona e evitar o escurecimento, a perda da ação 

despigmentante e a propagação das reações de oxidação. 

As microemulsões possuem um grande interesse farmacêutico devido ao seu potencial 

de aplicação como veículos para o transporte de fármacos, sendo passíveis de serem 

aplicadas em diferentes vias de administração. Além disso, possuem várias vantagens em 

relação às emulsões, principalmente no que diz respeito à libertação/proteção controlada 

de componentes bioativos e ao encapsulamento.  

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a caracterização de formulações 

semissólidas cutâneas obtidas a partir de microemulsões (microemulgeles) contendo 2% 

(m/m) de hidroquinona, com a finalidade de obter um sistema que minimizasse a 

degradação deste agente despigmentante aumentando a respetiva estabilidade e eficácia. 

Os resultados deste trabalho demonstraram que o microemulgele desenvolvido, 

contendo hidroquinona incorporada na fase interna da microemulsão múltipla 

glicerina/óleo/água, constitui uma alternativa promissora a um creme convencional com 

hidroquinona descrito no Formulário Galénico Português (FGP), uma vez que permite 

manter a estabilidade química deste agente despigmentante durante um maior período de 

tempo. 

 

 

Palavras–Chave: Hidroquinona. Oxidação. Antioxidante. Microemulsões. Agente 

despigmentante. Melasma. Pigmentação da pele. Distúrbios da pigmentação.
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ABSTRACT 

Pigmentation disorders are related with a large number of heterogeneous conditions, 

which are characterized by altered melanocyte density and/or melanin concentration, 

originating an altered skin pigmentation. They can be classified in four different types: 

congenital; acquired as a result of skin problems, systemic diseases or secondary to 

environmental factors; localized, i.e. limited to a certain area; or diffuse, throughout the 

body. 

Therefore, hydroquinone, a topical depigmentant widely used in the treatment of skin 

blemishes. However, due to the high susceptibility for molecule oxidation, the stability of the 

formulations is maintained through the incorporation of antioxidants, in order to avoid 

darkening and loss of the depigmenting action and the occurrence of oxidation reactions. 

Microemulsions have been showing high pharmaceutical interest, due to their potential 

for drug transport and ability for use in different deliver routes. In addition, they have several 

advantages over emulsions, especially with respect to the controlled release / protection of 

bioactive components and encapsulation. 

The objective of this work was the development and characterization of cutaneous 

semisolid formulations obtained from microemulsions (microemulgels) containing 2% (m/m) 

of hydroquinone, in order to obtain a system that minimizes the degradation of this 

depigmenting agent, increasing their stability and efficacy. 

The results of this work demonstrated that the microemulgel developed in this work, 

containing hydroquinone incorporated in the internal phase of the multiple glycerin/oil/ water 

gelified microemulsion, is a promising alternative to the cream containing hydroquinone 

described in the FGP, since it allows to maintain the chemical stability of the depigmenting 

agent over a longer period of time. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Hydroquinone. Oxidation. Antioxidant. Microemulsions. Depigmenting 

agent. Melasma. Skin pigmentation. Pigmentation disorders.
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EUA – Estados Unidos da América 

FDA – Food and Drug Administration 

FGP – Formulário Galénico Português 

G - Glicerina 

HIP – Hiperpigmentação pós-inflamatória 

HPMC – Hidroxipropilmetilcelulose 

HQ – Hidroquinona 

O/A – Óleo/Água 

O/A/O – Óleo/Água/Óleo  

P – Propilenoglicol 

RSD - Relative Standard Deviation (Desvio padrão relativo) 

RUV – Radiações Ultravioleta 

SNC – Sistema Nervoso Central 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Pigmentação da pele 

A pele é o maior órgão do corpo humano, possuindo como principal função o controlo 

da perda de fluidos corporais, evitando assim a penetração de substâncias estranhas e 

nocivas ao organismo, uma vez que atua como uma barreira protetora e impermeável a 

muitas substâncias nocivas. Esta é composta por três camadas: a epiderme é a camada 

mais externa, sendo a principal barreira de defesa; a derme é a camada intermediária e 

vascularizada; e a hipoderme é a camada mais profunda, sendo constituída por tecido 

adiposo (Gonchoroski D, Côrrea G, 2005).  

As células mais importantes da epiderme são os queratinócitos que constituem 

aproximadamente 95% da epiderme total. As células de Langerhans, as células de Merkel 

e os melanócitos formam os restantes 5%. Entre estas células, os melanócitos (células 

dendríticas) são o segundo tipo de células mais importantes da epiderme, possuindo a 

capacidade de sintetizar a melanina (pigmento da pele), encontrando-se espalhadas pela 

pele, cabelo, olhos, orelhas e sistema nervoso central (Tabela I) (Passeron T, Ballotti R, 

Ortonne J, 2005). 

Tabela I. Funções dos melanócitos dependentes do local do corpo (Yaar M, Park H, 
2012). 

Local do corpo Funções 

Pele 
Pigmentação da pele 

Fotoproteção 

Cabelo Pigmentação do cabelo 

Olhos 

Visão 

Fotoproteção 

Pigmentação dos olhos 

Ouvidos 
Audição 

Proteção contra ruídos de alta intensidade 

Sistema Nervoso Central Eliminação de catiões tóxicos 
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Um dos fatores de grande importância na procura de uma aparência saudável é a 

coloração da pele, consistindo esta num conjunto de vários fatores que começam na 

condição do estrato córneo e acabam na quantidade de pigmentos existentes. A produção 

de células epidérmicas e dérmicas influencia fortemente a coloração, fornecendo um tom 

branco a amarelado, de acordo com a sua espessura, enquanto os vasos sanguíneos 

contribuem com a coloração de acordo com o estado de dilatação, grau de oxigenação e 

proximidade com a superfície da pele, fornecendo um tom azulado ou arroxeado 

(Gonchoroski D, Côrrea G, 2005). Nos humanos, a pigmentação dos cabelos e da pele é 

dependente do tamanho, número, composição e distribuição dos melanossomas, da 

natureza química da melanina que estes contêm e da atividade melanogénica (Miot L, Miot 

H, Silva M, Marques M, 2009). 

As hiperpigmentações são um grupo de distúrbios que se podem apresentar tanto como 

formas congénitas, como formas adquiridas secundárias a problemas cutâneos ou 

sistémicos. A grande maioria delas está ligada a alterações na melanina e podem ser 

classificadas como epidérmicas, dérmicas ou mistas (Cestari T, Dantas L, et al. 2014). 

No melasma epidérmico a pele hiperpigmentada mostra quantidades excessivas de 

melanina, mas um número normal de melanócitos na camada basal da epiderme 

(Nieuweboer-Krobotova L, 2013). As margens das manchas são nitidamente demarcadas 

durante o exame de luz de Woods e possuem uma coloração castanha escura (Mascena 

T, 2016). 

A hiperpigmentação dérmica é causada pela presença de melanina no interior da 

derme, entre os feixes de colagénio ou dentro de melanófagos (células claras). As manchas 

possuem um tom que pode variar desde o cinzento ao azulado, às vezes até acastanhado, 

devido ao aumento da melanina nos macrófagos da derme (Mascena T, 2016).  

Por último, a hiperpigmentação mista é caracterizada pelo aumento da melanina na 

epiderme e dos melanófagos na derme. Os exemplos mais comuns são a 

hiperpigmentação pós-inflamatória, após o tratamento de remoção/esfoliação da pele ou 

do tratamento com laser, ou as dermatoses inflamatórias (acne) (Nieuweboer-Krobotova L, 

2013).  
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Os melanócitos são células fenotipicamente importantes, localizadas na camada basal 

da epiderme e na junção da derme, e os seus dendritos desenvolvem-se entre os 

queratinócitos da camada seguinte. Estes permitem que os melanócitos entrem em contato 

com os queratinócitos para a transferência de melanina, sendo que este contacto célula a 

célula estimula a proliferação e a diferenciação dos melanócitos devido a fatores de 

crescimento produzidos pelos queratinócitos (Gendreau I, Angers L, Jean J, Pouliot R, 

2013). 

Quando os melanócitos chegam à sua fase final de desenvolvimento, distribuem-se em 

diversos locais: matriz dos pelos, mucosas e pele (na camada basal da epiderme e, 

ocasionalmente, na derme); olhos (epitélio pigmentar retiniano, iris e coroide); sistema 

nervoso central (leptomeninges) e ouvidos (estrias vasculares); melhorando a tonalidade 

cutânea e conferindo proteção direta contra os danos causados pela Radiação Ultravioleta 

(RUV) (Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 2009). Contudo, este tipo de radiação é o 

principal fator que causa a variação de pigmentação da pele, podendo produzir eritemas, 

mutações, síntese de vitamina D e bronzeamento da pele (Gendreau I, Angers L, Jean J, 

Pouliot R, 2013). 

Nas áreas não expostas à radiação solar, o número de melanócitos tende a diminuir 

com a idade, sendo que as diferenças raciais no que diz respeito à pigmentação são 

devidas ao envolvimento de fatores ambientais como a exposição solar, já que estimulam 

diretamente a síntese de melanina; ao grau de atividade dos melanócitos (síntese dos 

melanossomas e da melanina); e à proporção dos subtipos de melanina. Nos melanócitos, 

a melanina encontra-se armazenada em melanossomas, estruturas intracitoplasmáticas 

específicas (Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 2009). 

Os melanossomas são organelos elíticos, altamente especializados, nos quais ocorre 

síntese e deposição de melanina (Figura 1) e armazenamento de tirosinase sintetizada 

pelos ribossomas (Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 2009). 
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Podem ser formados dois tipos básicos de melanossomas: os eumelanossomas (pretos 

ou castanhos) e os feomelanossomas (amarelos ou vermelhos). O seu desenvolvimento 

atravessa vários estágios morfologicamente definidos (Tabela II), desde estruturas 

despigmentadas (estágio I) até organelos repletos de melanina (estágio IV) (Miot L, Miot 

H, Silva M, Marques M, 2009). 

Tabela II. Características morfológicas dos melanossomas, nos seus diversos estágios 
(Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 2009). 

Estágio Descrição Microscopia Eletrónica 

I Esférico, sem melanina 
 

II 
Oval, filamentos paralelos, grande atividade da 

tirosinase 

 

III 
Oval, deposição moderada de melanina, grande 

atividade da tirosinase 

 

IV 
Oval, deposição intensa de melanina, opaco à 
microscopia eletrónica, pequena atividade da 

tirosinase 

 

 

 

 

Queratinócitos 

Melanização 

Melanofilamentos 

Lâmina Basal 

Melanossomas 

Melanócitos 

Figura 1. Esquema de produção e distribuição de melanina 
na epiderme, através dos melanossomas (Miot L, Miot H, 

Silva M, Marques M, 2009). 
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No estágio I, o eumelanossoma apresenta-se sob a forma esférica, não contendo 

melanina, mas sim vesículas membranosas com material irregular e fibroso (Kajishima A, 

2009). No estágio II, este organelo torna-se oval e forma uma estrutura de membranas 

internas e, na etapa seguinte, ocorre a síntese de melanina que é depositada sobre as 

membranas formadas previamente. No estágio IV não se verifica a presença de tirosinase 

ativa e o eumelanossoma apresenta-se totalmente opaco, carregado de pigmentos, sendo 

nesta fase denominado de grânulo de melanina. Na produção de feomelanossomas 

também são identificados os quatro estágios de desenvolvimento, no entanto estes 

permanecem esféricos durante os estágios de maturação (Ribeiro C, 2003). 

A diferença fenotípica que mais se destaca entre as raças mais pigmentadas e as 

menos pigmentadas reside na qualidade dos seus melanossomas (Tabela III) e não no 

número de melanócitos ou na produção de melanina (Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 

2009). 

Tabela III. Tipos e distribuição de melanossomas, de acordo com a pigmentação cutânea 
(Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 2009). 

Pigmentação da pele 
Estágios predominantes  

Melanócitos Queratinócitos 

Clara II, III III 

Média II, III, IV III, IV 

Escura IV > IV IV 

 

Nos indivíduos de raça negra os melanossomas são maiores e mais maduros do que 

nos indivíduos de raça branca. Nos queratinócitos a degradação dos melanossomas 

maiores é mais demorada, contribuindo assim para a presença de níveis mais elevados de 

pigmentação cutânea. Nos melanossomas da pele normal, a melanina é muito densa, 

sendo um polímero insolúvel, azotado e de elevada massa molecular, formando um 

pigmento que desempenha uma função protetora, filtrando e absorvendo as RUV, além de 

ser responsável pela coloração da pele (Miot L, Miot H, Silva M, Marques M, 2009). 

A melanina é um polímero biológico homogéneo constituído por radicais intrínsecos e 

semiquínicos, sendo o único biopolímero conhecido que contém radicais livres estáveis 

(Herrling TH, et al. 2007). É insolúvel na maioria dos solventes orgânicos, ácidos e água; 

possui alto peso molecular e é capaz de quelar iões metálicos e absorver fortemente a luz 

visível (Sajjan S, Oblesha A, Kulkarni G, Nayak A, et al. 2012). 
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Este pigmento pode ser encontrado em todos os tipos de organismos vivos, desde 

bactérias a mamíferos, sendo que nos animais está presente tanto na pele como nos 

cabelos, e em alguns tecidos neurossensoriais. A melanina é classificada em dois tipos 

principais: a eumelanina e a feomelanina, cuja principal diferença reside na ausência (eu) 

ou na presença (pheo) de enxofre na composição de melanina. Na feomelanina, o enxofre 

vem da conjugação do aminoácido cisteína, ou de alguns dos seus derivados, como a 

glutationa, com precursores fenólicos (Solano F, 2017). 

As patogenias caracterizadas pela alteração da cor natural da pele, relacionadas com 

distúrbios dos melanócitos, denominam-se discromias. Estas podem apresentar-se sob a 

forma regional, difusa, localizada ou circunscrita no corpo. Estas desordens pigmentares 

locais ou generalizadas são classificadas, de acordo com a distribuição irregular da 

melanina, em hipocromias (hipopigmentação – perda de pigmentação da pele) e 

hipercromias (hiperpigmentação – presença de manchas escuras na pele formadas devido 

ao aumento da pigmentação) (Gonchoroski D, Côrrea G, 2005). 

1.1.1 Hipopigmentação 

Os distúrbios de hipopigmentação afetam a pigmentação da pele pela destruição dos 

melanócitos, impedindo o seu desenvolvimento e inibindo ou retardando a produção de 

melanina. O vitiligo é caracterizado pelo primeiro mecanismo, enquanto o piebaldismo é 

caracterizado pelo segundo (Gendreau I, Angers L, Jean J, Pouliot R, 2013). 

1.1.1.1 Vitiligo 

O vitiligo é uma doença adquirida caracterizada pela destruição de melanócitos 

funcionais na epiderme e, menos frequente, nos folículos pilosos, resultando no 

aparecimento de manchas brancas bem circunscritas. Afeta cerca de 0,5% a 2% da 

população geral, surgindo geralmente entre os 10 e os 30 anos de idade. As manchas 

encontram-se geralmente distribuídas simetricamente na face, pescoço, axilas, cotovelos, 

joelhos, tornozelos, mãos e pés, podendo ser classificadas em três tipos: localizadas 

(segmentais, focais ou mucosas); generalizadas (acrofaciais ou vulgares) e universais 

(afetam mais de 80% da superfície do corpo) (Tey H, 2010). 

Têm sido utilizados vários tipos de tratamentos de forma a travar a progressão do 

vitiligo, principalmente através do uso de corticosteroides tópicos (acetato de 

hidrocortisona, betametasona, furoato de mometasona), inibidores tópicos da calcineurina 

(ciclosporina), fototerapia (fotoquimioterapia), entre outros (Nicolaidou E, Katsambas A, 

2014). 
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1.1.1.2 Piebaldismo 

O piebaldismo é uma desordem pigmentar rara herdada como condição autossómica 

dominante, caracterizado pela ausência congénita de melanócitos em áreas afetadas da 

pele e do cabelo devido a mutações do gene c-kit, que afeta a diferenciação e a migração 

dos melanoblastos (Agarwal S, Ojha A, 2012). É descrito pelo aparecimento de manchas 

brancas triangulares e alongadas ou em forma de losango na testa de um determinado 

indivíduo desde o seu nascimento, sendo que também podem aparecer nas sobrancelhas 

e pestanas, costas, coxas (Figura 2) e, ocasionalmente, na parte inferior do pescoço, face, 

parte superior do braço e punhos (Kaushik M, Gupta S, Mahendra A, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao tratamento do piebaldismo podem ser usados protetores solares, 

de forma a proteger as áreas afetadas das queimaduras solares, e agentes pigmentares 

artificiais (Kaushik M, Gupta S, Mahendra A, 2016).  

1.1.2 Hiperpigmentação 

Os distúrbios de hiperpigmentação são caracterizados pela presença de uma pele mais 

escura que podem ser causados por um aumento da síntese da melanina ou por um 

aumento dos melanócitos na epiderme. A hiperpigmentação pós-inflamatória e o melasma 

caracterizam-se pelo aumento da produção de melanina (Gendreau I, Angers L, Jean J, 

Pouliot R, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Piebaldismo: aparecimento de 
manchas brancas na parte frontal e num terço 

das pernas (Agarwal S, Ojha A, 2012). 
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1.1.2.1 Melasma 

O melasma é uma hipermelanose cutânea crónica adquirida, caracterizada pelo 

aparecimento de manchas acastanhadas a acinzentadas, com contornos irregulares, 

localizadas em áreas fotoexpostas da pele (Handel A, 2013). De forma geral surge mais 

na zona da face e pescoço e é menos comum nos braços e no esterno (Figuras 3 e 4). 

Afeta tanto o sexo feminino como o sexo masculino, mas em maior proporção as mulheres 

(9 a 10:1), especialmente durante a gestação e, na maioria dos casos, a condição 

desaparece após o parto, podendo aparecer outra vez na menopausa (Mascena T, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Esta hiperpigmentação pode ser classificada de duas formas distintas, a primeira está 

relacionada com as suas características clínicas e histológicas (centrofacial, malar e 

mandibular) e a segunda é relativa à localização do pigmento (epidérmico, dérmico e 

misto). A sua classificação é importante na procura da adequação terapêutica, visto que 

os melhores resultados terapêuticos são normalmente alcançados no melasma 

epidérmico, o subtipo menos severo (Hammerschmidt M, Lopes de Mattos S, Suzuki H, 

Pinheiro de Freitas C, Mukai M, 2012). 

O padrão centrofacial é o mais comum, envolvendo a região supralabial, nasal, frontal 

e malar. O padrão malar engloba as áreas malar e nasal e o padrão mandibular acomete 

a respetiva região e afeta cerca de 9% a 16% dos casos (Figura 5). Apesar de não ser 

muito comum, podem ser afetados outros locais como os braços e o pescoço, sendo 

dominado melasma extrafacial, podendo-se associar a qualquer dos outros padrões 

(Tamler C, Fonseca R, Pereira F, Barcauí C, 2009). 

 

Figura 3. Hiperpigmentação adquirida - 
melasma moderado - manchas castanhas 
com limites irregulares que afetam a face 

do lado direito, seguindo um padrão 
mandibular num paciente com fototipo V 

(Cestari T, et al. 2014). 

Figura 4. Hiperpigmentação adquirida - 
melasma grave – manchas homogéneas, mas 

com elevada pigmentação, predominantemente 
no meio da face (Cestari T, et al. 2014). 
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São descritos ainda três tipos de melasma, segundo o exame pela Lâmpada de Woods: 

epidérmico – aumento da coloração com o aumento da absorção da luz pelo excesso de 

melanina nas regiões basal ou suprabasal; dérmico – não ocorre aumento da coloração; e 

misto – o aumento da coloração é notado em apenas alguns locais uma vez que o depósito 

de melanina ocorre na derme e na epiderme (Tamler C, Fonseca R, Pereira F, Barcauí C, 

2009). 

1.1.2.2 Hiperpigmentação Pós – Inflamatória  

A hiperpigmentação pós-inflamatória (HIP) é uma hipermelanose adquirida que resulta 

da superprodução de melanina ou de uma dispersão irregular do pigmento após a 

inflamação cutânea. Quando esta se encontra restringida à epiderme, ocorre um aumento 

na produção e transferência de melanina para os queratinócitos circundantes, estimulado 

por prostanóides (ácidos gordos de 20 carbonos), citocinas, quimiocinas e outros 

mediadores inflamatórios, bem como espécies reativas de oxigénio que são libertadas 

durante o processo inflamatório (Davis E, Callender V, 2010). 

A localização do excesso de melanina dentro das camadas da pele irá determinar a 

sua coloração: a hipermelanose epidérmica é castanha ou castanha escura e pode levar 

desde meses a anos para desaparecer sem tratamento e a hiperpigmentação dérmica 

possui uma aparência azul-acinzentada e pode ser permanente ou desaparecer durante 

um período de tempo prolongado se não for tratada (Davis E, Callender V, 2010). 

 

 

 

 

Figura 5. Melasma no lábio superior 
(Tamler C, Fonseca R, Pereira F, 

Barcauí C, 2009). 
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A HIP pode vir a ter um grande impacto nas atividades diárias dos pacientes, nos 

estados psicológicos e emocionais e nas relações sociais. Os dermatologistas devem 

identificar os pacientes com maior risco de HIP, evitar procedimentos cirúrgicos e 

cosméticos desnecessários e considerar questões de qualidade de vida, aspetos sociais, 

natureza do distúrbio, eficácia e tolerabilidade de várias opções terapêuticas de forma a 

otimizar alívio e conforto. Antes de iniciar qualquer tratamento, é essencial identificar o 

distúrbio subjacente que causa a pigmentação, fazendo um histórico completo e realizando 

um exame físico (Taylor S, Grimes P, Lim J, Im S,  Lui H, 2009). 

1.1.3 Tratamento 

De forma a tratar as desordens pigmentares é necessário o uso de substâncias 

clareadoras ou despigmentantes da pele. Uma vez que a maioria dos compostos eficazes 

no tratamento apresenta, propriedades irritantes e podem, de forma geral, promover a 

descamação, o tratamento da pele discrómica pode ser difícil. Observa-se também que o 

resultado conseguido imediatamente não é satisfatório pois a despigmentação é gradual 

(Gonchoroski D, Côrrea G, 2005). 

Os agentes despigmentantes possuem diversos mecanismos de ação, encontrando-se 

todos ligados à produção ou transferência de pigmentos, nomeadamente (Gonchoroski D, 

Côrrea G, 2005): 

 Destruição seletiva dos melanócitos; 

 Inibição da formação de melanossomas e alteração da sua estrutura; 

 Degradação de melanossomas e queratinócitos;  

 Alteração química da melanina; 

 Inibição da formação de melanina; 

 Interferência no transporte dos grânulos de melanina. 

Cada um deles possui características que podem interferir na eficácia da sua ação. As 

características químicas, físicas, microbiológicas, toxicológicas e terapêuticas devem ser 

observadas no momento da escolha de um agente clareador da pele, assim como a origem 

da discromia a ser tratada (Gonchoroski D, Côrrea G, 2005). 
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Na Tabela IV estão representados alguns agentes despigmentantes e os respetivos 

mecanismos de ação.  

Tabela IV. Mecanismos de ação de diversos agentes despigmentantes (Nieuweboer-
Krobotova L, 2013), (Sarkar R, Arora P, Garg K, 2013), (Soften B, Prado G, Emer J, 

2016). 

Inibidor da 
tirosinase 

Esfoliante do 
estrato córneo 

Inibidor da 
DOPA 

Promotor da 
conversão da 
melanina em 

leucomelanina 

Inibidor da 
melanogénese 

não seletivo 

Hidroquinona 

Ácido Azelaico 

α-arbutina 

Ácido Gentísico 

Flavonóides 

Isoflavonas 

Resveratrol 

α-Hidroxi ácidos 

Retinóides 

Ácido Kójico 

Glabridina 
Vitamina C e E 

Corticosteróides 

Glabridina 

1.2 Hidroquinona 

1.2.1 Características 

A hidroquinona (benzeno-1,4-diol, 1-4 dihidroxibenzeno ou ainda quinol) (HQ) (Figura 

6) é um composto fenólico aromático, muito utilizado devido à sua ação despigmentante 

(Kato F, Souza M, Gomes A, 2010), sendo muitas vezes encontrada em alimentos e 

bebidas (café, chá, frutas, vinho tinto e trigo) (Metsavaht L, 2017). A sua fórmula molecular 

é C6H6O2 e o seu peso molecular é de 110,11 g/mol, apresentando as seguintes 

características: ponto de fusão entre 170°C a 171°C; solúvel em água, etanol, éter etílico, 

e clorofórmio; e insolúvel em benzeno (Valle B, Chiavegatto L, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estrutura química e cristais da 
hidroquinona (Kato F, Souza M, Gomes A, 2010). 
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A hidroquinona é utilizada topicamente nos tratamentos das desordens pigmentares, 

como hiperpigmentação pós-inflamatória, melasmas, dermatite de berloque (causada por 

determinados tipos de perfumes) e sardas, atuando como um substrato da tirosinase e 

inibindo a formação de melanina (Kato F, Souza M, Gomes A, 2010). Além disso, tem a 

capacidade de diminuir a atividade proliferativa dos melanócitos a partir da inibição da 

síntese do ácido desoxirribonucleico (ADN) e do ácido ribonucleico (ARN) e de interferir na 

formação e degradação de melanossomas e de melanócitos (Gonchoroski D, Côrrea G, 

2005). 

1.2.2 Processo de oxidação e concentrações usadas 

A HQ, por ser hidrossolúvel, é incorporada facilmente em diversas formulações, no 

entanto, em contacto com o ar, estas adquirem um tom acastanhado devido à oxidação, 

necessitado da adição de antioxidantes e do ajustamento do pH (4-6) para a sua 

estabilização. Além disso, é necessário proteger este fármaco da luz, da humidade e do 

ar, evitando que se oxide antes de contactar com a pele (Gonchoroski D, Côrrea G, 2005). 

Na tentativa de retardar o processo oxidativo, são utilizados agentes antioxidantes nas 

formulações contendo HQ, devendo estes ser estáveis e eficazes numa ampla faixa de 

valores de pH, solúveis na sua forma oxidada, incolores, não voláteis, eficazes em 

pequenas concentrações, termoestáveis e compatíveis com os outros excipientes da 

fórmula e com os recipientes de acondicionamento (Kato F, Souza M, Gomes A, 2010). 

Os antioxidantes mais usados para os sistemas aquosos são o metabissulfito de sódio, 

o bissulfito de sódio e o ditionito de sódio, podendo estes ser combinados com 

antioxidantes para sistemas oleosos como o butilhidroxitolueno (BHT), com o metabissulfito 

ou o bissulfito, e a vitamina E com a Vitamina A. É também recomendável armazenar as 

formulações contendo HQ no frigorífico e estabelecer um prazo de validade inferior a três 

meses (Kato F, Souza M, Gomes A, 2010). 

Devido ao facto de a HQ apresentar um efeito tóxico sobre os melanócitos, esta pode 

causar irritações cutâneas como vermelhidão e queimaduras, podendo levar à ocronose 

em elevadas concentrações e com o uso contínuo. De um modo geral, pode ser utilizada 

sob a forma de cremes (5-10%), emulsões (2%) e soluções (3%), sendo que para aplicação 

no tronco e extremidades, a sua concentração pode variar entre 6% a 10%. Uma vez que 

basta interromper o tratamento para que a síntese de melanina seja normalizada, é 

possível afirmar que a despigmentação obtida é reversível e, por este motivo, devem usar-

se protetores solares durante e após o tratamento com a HQ (Ribas J, Schettini A, 

Cavalcante M, 2010). 
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1.2.3 Desvantagens 

As formulações contendo HQ utilizadas para clarear a pele apresentam as seguintes 

desvantagens principais: elevada taxa de recorrência (primeiro efeito apenas após 

aplicações de 3 a 4 meses) e elevada concentração necessária (Nieuweboer-Krobotova L, 

2013). Os efeitos adversos que têm vindo a ser descobertos devido ao seu uso incluem 

dermatite de contato, descoloração das unhas, leucodermia permanente (condição 

cutânea caracterizada por uma redução permanente ou crónica da pigmentação normal 

cutânea principalmente devido à melanina) e hipopigmentação da pele normal. Os 

pacientes também podem desenvolver ocronose exógena, onde o ácido homogentísico 

(intermediário no metabolismo da tirosina) se acumula dentro da derme, causando 

hiperpigmentação e pápulas em áreas expostas ao sol, onde a HQ é aplicada (Davis E, 

Callender V, 2010).  

1.2.4 Toxicidade 

Sob o ponto de vista toxicológico, a HQ tem sido alvo de grande controvérsia. A 

inalação das partículas de HQ ou a ingestão acidental provoca transtornos no sistema 

nervoso central (SNC) e outros efeitos como tremores, dificuldade respiratória e 

convulsões. Como referido anteriormente, os efeitos adversos do uso crónico da HQ 

consistem em alterações como a ocronose exógena (Ribas J, Schettini A, Cavalcante M, 

2010). 

1.3 Microemulsões 

1.3.1 Definição e Classificação 

De uma forma geral, as microemulsões são dispersões coloidais transparentes ou 

translúcidas, monofásicas, isotrópicas e termodinamicamente estáveis, de dois líquidos 

imiscíveis, compostas por óleo, água, tensioativos e co-tensioativos, com tamanhos de 

gotículas da fase interna entre os 10 e os 100 nm (Nastiti C, Ponto T, Abd E, Grice J, 

Benson H, Roberts M, 2017), embora outros autores considerem dimensões entre os 10 e 

os 300 nm (Damasceno B, et al. 2011).  
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Estruturalmente, encontram-se divididas em microemulsões simples e microemulsões 

múltiplas (Figura 7): sistemas formados por gotículas de óleo dispersas numa fase aquosa 

são microemulsões simples óleo/água (O/A); sistemas formados por gotículas de água 

dispersas numa fase oleosa são microemulsões simples água/óleo (A/O); sistemas 

formados por uma fase aquosa dispersa numa fase oleosa, sendo esta última dispersa 

numa outra fase aquosa são microemulsões múltiplas água/óleo/água (A/O/A); sistemas 

formados por uma fase oleosa dispersa numa fase aquosa sendo esta última dispersa, 

ainda, numa outra fase oleosa são microemulsões múltiplas óleo/água/óleo (O/A/O) 

(Pereira L, Garcia-Rojas E, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito às microemulsões bicontínuas, os componentes hidrófilos e lipófilos 

formam sistemas com estruturas bicontínuas constituídas por gotículas na faixa de 1-100 

nm, contendo volumes relativos aproximadamente iguais entre a fase aquosa e oleosa 

(Formariz T, Urban M, Júnior A, Gremião M, Oliveira A, 2005). 

1.3.2 Microemulsões versus Emulsões 

É possível estabelecer diferenças entre uma microemulsão e uma emulsão, estando 

estas representadas na Tabela V. As emulsões são dispersões turvas e leitosas podendo 

ser obtidas por agitação mecânica devido à sua instabilidade termodinâmica (Damasceno 

B, et al. 2011). 

Figura 7. Representação esquemática das estruturas das 
microemulsões simples e múltiplas mais comuns: 1 - emulsão 

simples O/A; 2 - emulsão simples A/O; 3 - emulsão múltipla A/O/A; 
4 - emulsão múltipla O/A/O (Pereira L, Garcia-Rojas E, 2015). 
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Tabela V. Comparação entre emulsões e microemulsões (Damasceno B, et al. 2011). 

Propriedade Emulsões Microemulsões 

Composição Água, óleo e tensioativo 
Água, óleo, tensioativo e 

co-tensioativo 

Aspeto Turvo e leitoso 
Transparente ou 

translúcido 

Viscosidade Líquidos viscosos Menos viscosas 

Tamanho das gotículas 1 – 20 µm 10 – 300 nm 

Tensão interfacial Alta Muito baixa 

Quantidade de 
tensioativo 

Baixa Alta 

Estabilidade 
Termodinamicamente 

instáveis 
Termodinamicamente 

estáveis 

 

O tamanho das gotículas das microemulsões é muito reduzido, cerca de 100 vezes 

menor do que o tamanho das gotículas das emulsões, que é de aproximadamente 1-20 

µm. Por este motivo, as microemulsões são oticamente límpidas, devido também ao facto 

de o diâmetro médio das gotículas ser menor do que ¼ do comprimento de onda da luz 

incidente. Deste modo, as mesmas não espalham a luz e o sistema apresenta-se 

transparente (Damasceno B, et al. 2011). 

1.3.3 Principais constituintes 

Os excipientes oleosos e os tensioativos utilizados para a formulação de 

microemulsões devem ser clinicamente aceitáveis, biocompatíveis e não tóxicos (Muzaffar 

F, Singh U, Chauhan L, 2014). Esta combinação de excipientes deve reduzir a tensão 

interfacial e produzir microemulsões estáveis com um tamanho de gotículas apropriado, 

mas que também garanta uma irritação da pele mínima (Nastiti C, Ponto T, Abd E, Grice J, 

Benson H, Roberts M, 2017). 

Os excipientes oleosos utilizados devem solubilizar a dose necessária de fármacos 

lipófilos, mas também aumentar a sua absorção. Normalmente, os mais usados são os 

ácidos gordos saturados como o ácido láurico, o ácido mirístico e o ácido cáprico; os ácidos 

gordos insaturados como o ácido oleico, o ácido linoleico e o ácido linolénico e os ésteres 

dos ácidos gordos como os ésteres etílicos ou metílicos do ácido láurico, mirístico e oleico 

(Muzaffar F, Singh U, Chauhan L, 2014). 
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O tensioativo escolhido deve ser capaz de diminuir a tensão interfacial para um valor 

muito baixo, o que irá facilitar o processo de dispersão durante a preparação da 

microemulsão. Os tensioativos com baixo Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo (EHL) são os mais 

indicados para a formulação de microemulsões A/O, enquanto os tensioativos com alto 

EHL (> 12) são os mais usados para a formação de microemulsões O/A. Os tensioativos 

com EHL superior a 20 requerem frequentemente a presença de co-tensioativos para o 

reduzir para um valor dentro do intervalo necessário para a formação de microemulsões 

estáveis (Talegaonkar S, Azeem A, Ahmad F, Khar R, Pathan S, Khan Z, 2008). 

Há autores que conseguem ser mais específicos no que diz respeito aos tensioativos 

que devem ser escolhidos para a obtenção de uma microemulsão estável. Estes podem 

ser não-iónicos (tensioativos derivados do polioxietileno, tais como o Brij 35), anfotéricos 

(fosfolípidos), catiónicos (sais de amónio quaternário) ou aniónicos. Os tensioativos iónicos 

são os mais utilizados na produção de microemulsões, no entanto, a sua utilização a nível 

farmacêutico é de certa forma limitada, sendo os tensioativos não iónicos e/ou os 

anfotéricos os mais usados por promoverem uma grande permeabilidade dos fármacos 

através da pele, baixa irritabilidade, elevada estabilidade química e baixa toxicidade para 

as membranas celulares (Talegaonkar S, Azeem A, Ahmad F, Khar R, Pathan S, Khan Z, 

2008). 

Os principais co-tensioativos utilizados na preparação de microemulsões são os álcoois 

e glicóis, de massa molecular baixa ou média, que apresentam uma cadeia constituída por 

dois a dez carbonos (1-butanol; 2-butanol, 2-metil-1-butanol; 1-pentanol e 1-hexanol) (Silva 

J, Silva Y,  Piatnickic C, Böckeld C, Mendonça C, 2015). 

1.3.4 Aplicações 

Ao longo dos últimos anos, as microemulsões como sistemas de libertação de fármacos 

têm vindo a ser muitas vezes utilizadas. No âmbito farmacêutico, têm sido encontrados na 

literatura diversos estudos que descrevem o uso destes sistemas em diversas vias de 

administração (Oliveira A, Scarpa M, Antonio C, Rodrigues C, Pedronis F, 2004). 
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Como entre o local de aplicação e o local onde devem exercer o efeito farmacológico 

se interpõem uma série de barreiras biológicas, as substâncias ativas, quando veiculadas 

em formas farmacêuticas convencionais, não conseguem atingir uma concentração 

apropriada no tecido ou órgão alvo. Hoje em dia, o estudo de novos sistemas de libertação 

de fármacos, particularmente as microemulsões, tem vindo a ser muito importante na área 

farmacêutica uma vez que proporciona inovadoras alternativas terapêuticas para fármacos 

por vezes pouco utilizados devido à sua potencial toxicidade. De uma forma geral, estes 

são capazes de direcionar os fármacos para células ou tecidos específicos do organismo 

e conferir proteção antes da decomposição (Oliveira A, Scarpa M, Antonio C, Rodrigues C, 

Pedronis F, 2004). 

Uma vez que a pele é uma barreira que deixa passar apenas algumas substâncias em 

condições específicas, a maioria dos fármacos possui alguma dificuldade em penetrar no 

estrato córneo (Silva J, Santana D, Bedor D, Borba V, Lira A, Egito E, 2009). Devido à 

existência de uma grande quantidade de tensioativos presentes na sua formulação, as 

microemulsões permitem a interação com o estrato córneo, desestruturando a bicamada 

lipídica e facilitando a permeabilidade dos fármacos. No entanto, deve-se ter em atenção 

os cuidados com a libertação do fármaco, pois em alguns casos não se pretende que o 

mesmo seja absorvido sistemicamente, expondo o paciente a reações adversas 

(Damasceno B, et al. 2011). 

1.3.5 Caracterização 

De forma a conseguir caracterizar as microemulsões, é necessário o uso de diversas 

técnicas que evolvam o uso de diferentes métodos experimentais para obter informações 

sobre a estrutura destes sistemas. Entre as técnicas mais utilizadas destacam-se os 

métodos espectroscópicos, como a ressonância magnética nuclear; o espalhamento de luz 

de raio X e de neutrões a baixo ângulo; a microscopia de luz polarizada; e outros métodos 

mais tradicionais como a avaliação do comportamento reológico, aspetos macroscópicos, 

condutividade elétrica, densidade, potencial zeta e índice de refração, importantes para 

determinar o tipo de microemulsão e caracterizá-la fisicamente (Damasceno B, et al. 2011). 

Os sistemas emulsionados são sistemas não-Newtonianos, caracterizados por uma 

mudança na viscosidade com o aumento da velocidade de corte, em que a relação entre a 

velocidade de corte e a tensão não é constante e os gráficos apresentam-se como uma 

curva. Frequentemente, as microemulsões também apresentam tixotropia (Formariz T, 

Urban M, Júnior A, Gremião M, Oliveira A, 2005). 
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Diversos autores têm demonstrado que a viscosidade aparente dos sistemas 

emulsionados depende da natureza e do volume da fase oleosa, uma vez que o aumento 

do volume da fase interna é responsável pelo aumento da viscosidade aparente e que as 

microemulsões com estruturas bicontínuas apresentam valores de viscosidade mais baixos 

(Formariz T, Urban M, Júnior A, Gremião M, Oliveira A, 2005). 

1.4 Exemplos de formulações com hidroquinona 

A estabilidade das formulações que contêm hidroquinona é mantida através da adição 

de antioxidantes, de forma a evitar a perda da ação despigmentante e o escurecimento. 

Por sua vez, estas preparações devem ser protegidas da luz, conservadas sob refrigeração 

(2 a 8ºC) e armazenadas em recipientes hermeticamente fechados (Valle B, Chiavegatto 

L, 2013). Um antioxidante deve ser estável, solúvel na sua forma oxidada, compatível com 

os excipientes da fórmula e, além disso, os compostos formados na reação devem ser 

incolores e inodoros (Sampar A, 2016). 

Cook-Bolden e Hamilton (2008) realizaram um estudo durante 12 semanas no qual 

utilizaram 4% de hidroquinona microencapsulada, 0,15% de retinol e vários antioxidantes 

no tratamento de 21 pacientes (17 com HIP e 4 com melasma). Os resultados observados 

demonstraram diminuições significativas no tamanho das manchas e na pigmentação 4 

semanas após o início do tratamento. Foram obtidos resultados semelhantes num estudo 

anterior onde se usou 5% de hidroquinona e 0,5% de ácido ascórbico de forma a aumentar 

a penetração e reduzir a irritação (Kamakshi R, 2012). 

A HQ pode ser formulada com diversos excipientes, possuindo cada um deles diversas 

funções. As formas farmacêuticas que são mais manipuladas em farmácias são os cremes 

e os géis. Estão descritas formulações sob a forma de creme constituídas por miristato de 

isopropilo, silicone 200/350, propilparabeno, propilenoglicol, metilparabeno e água 

purificada e como base para géis foram usados hidroxietilcelulose, glicerina, metilparabeno 

e água purificada. Neste caso, os antioxidantes usados foram o BHT, o metabissulfito de 

sódio, a vitamina C (ácido ascórbico) e a vitamina E (-tocoferol) (Valle B, Chiavegatto 

L, 2013). 

Formulações contendo hidroquinona a 4%, tendo como base o creme Lanette, e o 

etanol e o propilenoglicol como solventes estão representadas na Tabela VI (Silva J, Lima 

I, 2005). 
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Tabela VI. Formulações de cremes de Hidroquinona a 4% (Silva J, Lima I, 2005). 

Formulação 1 Formulação 2 

Constituintes % Constituintes % 

Hidroquinona 4,0 Hidroquinona 4,0 

Etanol 10,0 Propilenoglicol 10,0 

Metabissulfito de 
sódio 

0,5 
Metabissulfito de 

sódio 
0,5 

Vitamina C 0,5 Vitamina C 0,5 

Creme Lanette q.b.p Creme Lanette q.b.p 

 

As formulações foram acondicionadas em recipientes do tipo polietileno e submetidas 

a diferentes condições de temperatura de armazenamento, sendo estas: temperatura 

ambiente (25ºC ±2), estufa (37ºC) e refrigeração (5ºC ± 1). Durante o período de 60 dias 

foram realizados os ensaios de análise do fármaco HQ, determinação do pH, doseamento 

e análise microbiológica. Foram feitas análises em triplicado, estando estas protegidas da 

exposição à luz (Silva J, Lima I, 2005). 

Através dos resultados dos ensaios realizados é possível afirmar que a matéria-prima 

possui 0,3% de teor de água e 99,6% de teor de hidroquinona, calculado em relação à 

formulação controlo (constituída pela substância anidra) e que este mostrou variações 

tanto com o etanol como com o propilenoglicol, que oscilaram na faixa dos 3,8% a 4%, 

correspondendo, respetivamente, de 96% a 100,5% da quantidade indicada de HQ 

presente no creme. Estas variações mantiveram-se ao longo dos 60 dias de 

armazenamento, dentro dos limites especificados pela Farmacopeia Europeia (2002) (Silva 

J, Lima I, 2005). 

Também se verificou variações no pH que oscilaram na faixa dos 2,6 a 4,0, tanto para 

o etanol como para o propilenoglicol. Uma vez que a Farmacopeia Europeia (2002) 

especifica o limite de pH ideal de 3,0 a 4,2, é possível afirmar que as amostras manipuladas 

com etanol, conservadas à temperatura ambiente e sob refrigeração, mantiveram os seus 

valores de pH entre a faixa ideal de pH especificada anteriormente. Na análise 

microbiológica das amostras contendo HQ, verificou-se uma contagem de microrganismos 

totais aeróbicos <0,001 UFC/g, não havendo crescimento de fungos, estando as amostras 

analisadas dentro dos limites microbiológicos recomendados (Silva J, Lima I, 2005). 
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O tratamento clássico do melasma inclui o uso de HQ, isolada ou combinada com ácido 

retinóico (AR) ou ácido glicólico (AG) (combinação dupla) ou o AR e um corticosteróide 

tópico (combinação tripla). As terapias combinadas são as mais utilizadas por 

apresentarem sinergismo nas suas ações, sendo, portanto, mais eficazes e com menos 

efeitos adversos. Um estudo recente demonstrou que a combinação tripla de substâncias 

ativas é mais rentável do que as terapias onde se usam apenas dois ou um único composto 

e que a combinação de 0,05% de AR, 4% de HQ e 0,01% de acetonido de fluocinolona 

tem o melhor grau de ação despigmentante demonstrado através de estudos de eficácia 

no tratamento do melasma (Cestari T, et al. 2014). 

Mais recentemente, foram aprovadas pela FDA várias formulações incluindo a de 

Pathak (2% de HQ e 0,05-0,1% de tretinoína) e a de Westerhof (4,7% de N-acetilcisteína, 

2% de HQ e 0,1% de acetonido de triancinolona) que geralmente levam 4 a 8 semanas a 

demonstrar resultados no tratamento de hiperpigmentações da pele. No entanto, de acordo 

com a FDA, estas combinações não devem ser usadas durante um período de tempo muito 

longo (> 4-8 semanas) devido ao risco de aparecimento de efeitos adversos (Udare S, 

Borade D, Narayanan V, Mahajan H, 2017). 

1.5 Objetivo do trabalho 

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento e a caracterização de formulações 

semissólidas cutâneas obtidas a partir de microemulsões contendo hidroquinona, com a 

finalidade de obter um sistema que permitisse minimizar a degradação deste agente 

despigmentante aumentando a estabilidade e a eficácia das formulações. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 Material e equipamento 

Neste trabalho foram utilizadas as matérias-primas e o equipamento indicados na 

Tabela VII e na Tabela VIII, respetivamente. 

Tabela VII. Matérias-primas utilizadas no trabalho experimental. 

Matérias-primas Funções Lote Origem 

Ácido cítrico mono-
hidratado 

Antioxidante 070285-Z-9 
Acofarma 

Álcool cetílico Tensioativo 130151-P-2 Acofarma 

Álcoois da lanolina Tensioativo CN-5329 Fancor 

Aristoflex® Gelificante GBG0003931 Clariant 

Cetrimida® Conservante DG/001/078/2001 SCHUTZ 

Dimeticone Emoliente 110118 Acofarma 

Glicerina Co-tensioativo 170601-P-1 Acofarma 

Hidroquinona Substância ativa 161977-N-1 Acofarma 

HPMC Gelificante DT317684 Colorcon 

Metabissulfito de sódio Antioxidante 16177B Vaz Pereira 

Etanol Solvente UN1238 VWR 

Miglyol® 812 Excipiente lipófilo 132249-P-2 Acofarma 

Propilenoglicol Co-tensioativo 140802-P-1 Acofarma 

Span® 80 Tensioativo 072295-Z-90 Acofarma 

Sulfito de sódio anidro Antioxidante W44 Vaz Pereira 

Tween® 80 Tensioativo 130287-9-1 Acofarma 
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Tabela VIII. Equipamento utilizado no trabalho experimental. 

Equipamento Marca Modelo País 

Balança analítica 
RADWAG Wagi 
Electroniczne 

AS 220.R2 Polónia 

Balança semi-
analítica 

OHAUS AdventurerTM China 

Centrífuga Eppendorf AG 5804 Alemanha 

Colorímetro Konica Minolta CR-400 Japão 

Difratómetro laser Malvern Mastersizer 3000 Reino Unido 

Espectrofotómetro 
UV-Vis 

Jasco V-650 Japão 

Placa de 
Aquecimento 

IKA® G-MAG HS7 Alemanha 

Potenciómetro Hanna® 2221-02 Itália 

Texturómetro Stable Microsystems  TA-XT2i Reino Unido 

Ultra–Turrax IKA® 220-240 V-50Hz Alemanha 

Ultrassons Vibra cell® Sonic & Materials E.U.A. 

Viscosímetro Thermo Haake® VT 550 E.U.A. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Preparação das formulações  

Foram preparadas 2 microemulsões múltiplas A/O/A constituídas por água purifica 

(Tabela IX) e 4 microemulsões múltiplas A/O/A em que na fase mais interna a água foi 

substituída por glicerina (G) ou propilenoglicol (P) (Tabela XI), e 2 microemulsões simples 

O/A (Tabela XII) de forma a comparar as microemulsões múltiplas com as microemulsões 

simples, no que diz respeito à preservação da estabilidade da hidroquinona ao longo do 

tempo. 

 

 

 

 

 

 



23 

Tabela IX. Composição das microemulsões múltiplas A (com hidroquinona) e A0 (sem 
hidroquinona) (m/m). 

Matéria-prima A A0 

Hidroquinona 2%  

Etanol 5% 5% 

Água purificada 1 10% 10% 

Álcool cetílico 7% 7% 

Miglyol® 812 13% 13% 

Tween® 80 5% 5% 

Cetrimida® 0,1% 0,1% 

Água purificada 2 
q.b.p. 
100% 

q.b.p. 
100% 

 

Antes de se proceder à preparação das microemulsões múltiplas realizou-se um teste 

para comprovar a maior estabilidade deste composto na ausência de água. Para o efeito 

pesaram-se 0,5g de hidroquinona, 1g de água, glicerina ou propilenoglicol e 2g de álcool 

para vários recipientes (Tabela X) que foram armazenados em condições diferentes (20°C 

Luz, 20°C Escuro, 5°C Escuro e 40°C Escuro). Os resultados deste teste demonstraram 

que nas misturas contendo água (Figura 8) a hidroquinona oxidou muito mais rapidamente 

que as misturas contendo glicerina (Figura 9) ou propilenoglicol (Figura 10). 

 

 

  

 

1. Luz 20°C 2. Escuro 20°C 3. Escuro 5°C 4. Escuro 40°C 

Figura 8. Recipientes contendo 0,5g de 
hidroquinona, 2g de água e 2g de álcool 

Figura 9. Recipientes contendo 0,5g de 
hidroquinona, 2g de glicerina e 2g de álcool 

Figura 10. Recipientes contendo 0,5g de 
hidroquinona, 2g de propilenoglicol e 2g de álcool 

1 
2 

3 
4 1 

2 3 4 

1 2 3 4 
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Tabela X. Teste de oxidação da hidroquinona. 

Mistura nº1 Mistura nº2 Mistura nº3 

0,5g de hidroquinona 0,5g de hidroquinona 0,5g de hidroquinona 

2g de água 2g de glicerina 2g de propilenoglicol 

1g de álcool 1g de álcool 1g de álcool 

 

Uma vez que as formulações contendo glicerina apresentaram resultados semelhantes 

às formulações contendo propilenoglicol, foram preparadas microemulsões com estes dois 

excipientes (Tabela XI). 

Tabela XI. Composição das microemulsões múltiplas P/O/A (1), P/O/A (2), G/O/A e 
G/O/A (0) (m/m). 

Fases 
Matéria-
prima 

P/O/A (1) P/O/A (2) G/O/A  G/O/A (0) 

I 

Hidroquinona 5% 5% 5% --------- 

Propilenoglicol 70% 20% --------- --------- 

Glicerina --------- --------- 20% 20% 

Álcool --------- 10% 10% 10% 

Metabissulfito 
de sódio 

--------- --------- 0,3% 0,3% 

II 

Span 80 5% 5% 5% 5% 

Dimeticone 20% --------- --------- --------- 

Miglyol® 812 --------- 60% 59,7% 64,7% 

III I+II 40% 40% 40% 40% 

IV 

Tween® 80 5% 5% 5% 5% 

Cetrimida® 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Água 
purificada 

q.b.p 100% q.b.p 100% 
q.b.p 
100% 

q.b.p 100% 

HPMC --------- 1,8% --------- --------- 

Aristoflex® --------- --------- 1,8% 1,8% 

 

Uma vez que as formulações A e P/O/A (2) oxidaram e na formulação P/O/A (1) se 

verificou separação de fases após centrifugação, estas três foram descartadas, tendo-se 

prosseguido com os ensaios apenas com as formulações G/O/A e G/O/A (0). As diferenças 

entre estas formulações e as anteriores é a substituição do propilenoglicol pela glicerina, a 

adição do metabissulfito de sódio de forma a evitar a oxidação durante a preparação e a 

substituição da hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) utilizada como agente gelificante da fase 

externa na formulação P/O/A (2) pelo Aristoflex®. 
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Antes de se proceder à gelificação das microemulsões, foi avaliado o tamanho das 

gotículas da fase interna oleosa utilizando o Mastersizer 3000 (Malvern, Reino Unido). 

Como se pode verificar na Tabela XI, a fase I corresponde à fase mais interna, tendo 

na sua constituição a hidroquinona, o etanol e o metabissulfito de sódio, presente apenas 

nas formulações G/O/A e G/O/A (0). A fase II corresponde à fase oleosa, estando presentes 

o Span® 80 e o dimeticone na Formulação P/O/A (1) e o Miglyol® 812 nas formulações 

P/O/A (2), G/O/A e G/O/A (0). A fase I foi adicionada à fase II mediante agitação com o 

Ultra-Turrax® a 8000 rpm durante 2 minutos. Formada assim a emulsão Poliálcool/Óleo 

que corresponde à fase III, procedeu-se posteriormente à formação da microemulsão 

múltipla Poliálcool/Óleo/Água. 

Para a preparação de todas as microemulsões múltiplas o Tween® 80 foi adicionado à 

água com um ligeiro aquecimento para facilitar a dissolução. Após arrefecimento juntou-se 

a Cetrimida® e adicionou-se a fase III mediante agitação com o Ultra-Turrax®, a 8000 rpm 

durante 2 minutos. 

Posteriormente, as emulsões foram submetidas a um processo de elevada energia 

(ultrassons), para que as gotículas da fase oleosa sofressem cisão adquirindo tamanhos 

mais reduzidos, para assim se obter microemulsões com as características desejadas. 

Para o efeito foi usado um Sonicador, constituído por uma sonda de 6 mm de diâmetro, 

tendo sido utilizada uma amplitude energética de 70%, durante 5 minutos.  

Após preparada a microemulsão múltipla foi necessário gelificar a respetiva fase 

externa aquosa a fim de obter uma preparação semissólida. Como agentes gelificantes 

foram utilizados o HPMC (hidroxipropilmetilcelulose) na formulação P/O/A (2) e o 

Aristoflex® (polímero hidrófilo sintético) nas formulações G/O/A e G/O/A (0). 

Além das microemulsões múltiplas foram também preparadas microemulsões simples 

com e sem hidroquinona, formulações B e B0, respetivamente (Tabela XII). Na formulação 

B foi apenas adicionado 2% de HQ para que a dose fosse a mesma das formulações 

obtidas a partir das microemulsões múltiplas, uma vez que nestes casos foram dispersos 

apenas 40% da fase interna (aquosa) e intermédia (oleosa) em 60% da fase externa 

(aquosa).   
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Tabela XII. Composição das microemulsões simples (m/m). 

 Matéria-
prima 

B B0 

Fase interna Miglyol® 812 23,9% 23,9% 

Fase externa 

Tween® 80 7,5% 7,5% 

Etanol 4% 4% 

Hidroquinona 2%  

Metabissulfito 
de sódio 

0,12% 0,12% 

Cetrimida® 0,1% 0,1% 

Água 
purificada 

q.b.p 
100% 

q.b.p 
100% 

 Aristoflex® 1,8% 1,8% 

 

No que diz respeito às formulações B e B0 presentes na Tabela XII, pode-se verificar 

que estas são apenas constituídas por duas fases: a fase oleosa composta por Miglyol® 

812 e a fase aquosa constituída pela hidroquinona (dissolvida no etanol), Tween® 80, 

Cetrimida® e metabissulfito de sódio dissolvidos na água. A fase oleosa foi adicionada à 

fase aquosa mediante agitação com o Ultra-Turrax® a 8000 rpm durante 2 minutos, tendo 

a emulsão sido posteriormente submetida a sonicação usando uma amplitude energética 

de 70%, durante 5 minutos, com o objetivo de se obter uma microemulsão simples com as 

características desejadas. Após preparada a microemulsão foi necessário gelificar a fase 

aquosa a fim de obter uma preparação semissólida, usando o Aristoflex® como gelificante.   

Devido às propriedades da hidroquinona, todo o procedimento foi feito ao abrigo da luz 

e os materiais utilizados foram revestidos com papel de alumínio.  

Além das microemulsões simples e múltiplas gelificadas contendo 2% de hidroquinona 

foi também preparado um Creme de Hidroquinona (CH) cuja fórmula consta no Formulário 

Galénico Português (FGP) (2001) e está descrito nas Tabelas XIII e XIV. Esta preparação 

foi sujeita aos mesmos ensaios realizados nas formulações descritas anteriormente para 

efeitos comparativos. 
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Tabela XIII. Creme de hidroquinona descrito no FGP (2001) (m/m). 

Hidroquinona 2,0% 

Propilenoglicol 1,0% 

Sulfito de sódio anidro 0,4% 

Metabissulfito de sódio 0,25% 

Ácido cítrico mono-hidratado 0,30% 

Água purificada 1,0% 

Creme hidrófilo q.b.p. 100%  

 

Tabela XIV. Composição do creme hidrófilo descrito no FGP (2001). 

Pomada hidrófila 

Álcool estearílico 25,0g 

Vaselina Branca 25,0g 

Propilenoglicol 12,0g 

Lauril sulfato de sódio 1,0g 

Metilparabeno 0,025g 

Propilparabeno 0,025g 

Água purificada 37,0g 

 

Pesou-se o creme hidrófilo, previamente preparado, diretamente no recipiente do 

agitador mecânico e adicionaram-se os antioxidantes (sulfito de sódio anidro, metabissulfito 

de sódio e ácido cítrico mono-hidratado) procedendo-se à agitação durante 1 minuto. 

Posteriormente, adicionou-se a água e a hidroquinona dissolvida no propilenoglicol e 

agitou-se também durante 1 minuto. 

Devido às propriedades da hidroquinona, todo o procedimento foi feito ao abrigo da luz 

e os materiais utilizados foram revestidos com papel de alumínio.  

As formulações preparadas foram armazenadas nas seguintes condições: à luz a 20ºC; 

no escuro a 20ºC; no escuro a 5ºC e no escuro a 40ºC. 
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2.2.2 Caracterização das formulações 

Os ensaios de caracterização físico-química são importantes para avaliar as alterações 

na estrutura das formulações que não são percetíveis visualmente. Este tipo de análise 

pode indicar problemas de instabilidade das substâncias ativas ou dos excipientes ou 

problemas decorrentes do processo de fabrico. Trata-se de análises físico-químicas, dentre 

as quais a determinação do pH, teor da substância ativa, viscosidade, tamanho de 

partículas da fase oleosa das microemulsões, estabilidade acelerada por centrifugação, 

entre outros.  

Ao longo do estudo foram realizados diferentes ensaios, em diferentes tempos, durante 

2 meses, como indicado na Tabela XV. 

Tabela XV. Cronograma dos ensaios realizados para caracterização das preparações 
semissólidas. 

G/O/A, G/O/A (0), B, B0, CH e CH0 

Tempo 0 8 Dias 15 Dias 21 Dias 1 Mês 2 Meses 

Tamanho das 
gotículas da 
fase interna 

(exceto na CH 
e CH0) 

Características 
organoléticas 
(cor, aspeto e 

odor) 

pH 

Estabilidade 
acelerada por 
centrifugação 

Doseamento 

Textura 

Reologia 

Características 
organoléticas 

(cor) 

Textura 

Reologia 

Características 
organoléticas 

(cor) 

Características 
organoléticas 

(cor) 

pH 

Textura 

Reologia 

Características 
organoléticas 

(cor) 

Doseamento 

Características 
organoléticas 
(cor, aspeto e 

odor) 

pH 

Textura 

Reologia 

Doseamento 

Teste de 
oclusão 

 

2.2.2.1 Tamanho das gotículas da fase interna das microemulsões 

A literatura mostra que a adição de um co-tensioativo diminui o tamanho das gotículas 

das microemulsões. Dessa forma, este parâmetro é influenciando pela presença de um ou 

mais tensioativos no sistema, havendo uma relação inversa entre o tamanho das gotículas 

(diminuição) e a concentração do tensioativo (aumento), dando origem a um sistema 

transparente ou translúcido. Isso ocorre porque a mistura de tensioativo com um co-

tensioativo consegue reduzir a tensão interfacial entre a fase oleosa e a fase aquosa, 

proporcionado a redução máxima do tamanho das gotículas da fase interna (Formariz T, 

Urban M, Júnior A, Gremião M, Oliveira A, 2005). 
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Para medir o tamanho das gotículas da fase interna das microemulsões foi utilizado o 

difratómetro laser, Mastersizer 3000, Malvern (Reino Unido). As determinações foram 

realizadas em triplicado. 

2.2.2.2 Estabilidade acelerada por centrifugação das microemulsões 

A estabilidade de uma preparação farmacêutica encontra-se relacionada com a sua 

capacidade de resistir a alterações físicas e/ou químicas. Os produtos de aplicação 

cutânea evidenciam várias vezes problemas de estabilidade específicos pelo que se torna 

necessário uma avaliação prévia deste parâmetro, de forma a prever o seu comportamento 

físico e químico, ao longo do tempo (Oliveira A, 2009).  

De forma a ser possível detetar quaisquer alterações nas características da preparação 

das formulações é necessário adaptar as técnicas usadas para avaliar a estabilidade dos 

produtos cosméticos e dermofarmacêuticos. Para isso, é necessário realizar ensaios de 

estabilidade acelerada, permitindo estes aumentar a velocidade das alterações físicas e/ou 

químicas do produto, através do recurso a diferentes métodos, tais como os que utilizam 

condições de temperatura e humidade exageradas e os testes mecânicos. No método de 

centrifugação, a força gravítica, quando atua sobre o produto, promove o movimento das 

suas partículas e a antecipação de possíveis alterações de estabilidade, podendo estas 

ser observadas sob a forma de precipitados, formação de sedimentos compactos, 

coalescência, ocorrência de separação de fases, entre outros (Oliveira A, 2009).  

Antes de iniciar os testes de estabilidade em tempo real, as formulações foram 

submetidas ao teste de estabilidade acelerada por centrifugação utilizando a centrífuga 

5804 Eppendorf AG (Alemanha), com rotação de 3000 rpm durante 30 minutos. Neste 

estudo foi verificado se as microemulsões permaneciam estáveis ou se apresentavam 

algum sinal de instabilidade. As determinações foram realizadas em duplicado. 

2.2.2.3 Características organoléticas das microemulsões gelificadas 

A avaliação organolética consta de procedimentos realizados para identificar as 

características de um produto detetáveis pelos órgãos dos sentidos (aspeto, cor, odor, 

sabor e a sensação ao tato) e permite uma análise imediata da amostra em estudo, mantida 

em diferentes condições de armazenamento (Moraes I, Canuto R, 2011). 
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Pretende-se que os produtos em estudo se apresentem homogéneos, com um bom 

odor e cor, sendo estas características organoléticas o primeiro indicador para avaliar a 

qualidade de uma preparação dermofarmacêutica e/ou cosmética (Azeem A, et al. 2008). 

Para tal, quer no tempo 0 dias quer no tempo 2 meses, foram verificadas as caraterísticas 

organoléticas das diferentes preparações (armazenadas à luz a 20ºC, no escuro a 20ºC, 

no escuro a 5ºC e no escuro a 40ºC), no que diz respeito à cor, odor e aspeto. 

2.2.2.4 Cor das microemulsões gelificadas 

A cor é um fenómeno de perceção visual, que corresponde à luz refletida ou transmitida 

a partir de um objeto. Uma vez que se trata de um parâmetro que pode ser interpretado de 

forma diferente por cada indivíduo, e que se torna, por vezes, cansativo e subjetivo, a 

Commission Internationale de l'Eclairage (Comissão Internacional de Iluminação (CII)) 

estabeleceu padrões que eliminam estas diferentes interpretações (Dias 2016). Esses 

padrões são utilizados de forma frequente e baseiam-se na padronização da cor, das 

fontes de luz e dos observadores. Hoje em dia, tem vindo a ser utilizada a escala 

colorimétrica L*, a*, b* (Figura 11), onde as coordenadas apresentam um componente 

luminoso (L), que corresponde à quantidade de luz que é refletida (0% corresponde ao 

preto e 100% ao branco). Relativamente aos dois componentes cromáticos a* e b*, estes 

oferecem informações sobre a tonalidade, sendo que a* corresponde a uma escala 

cromática entre o verde (-60) e o vermelho (+60) e b* varia da cor azul (-60) para o amarelo 

(+60) (Harder M, Canniatti-Brazaca S, Arthur V, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branco 

Amarelo 

Verde 

Preto 

Vermelho 

Azul 

Figura 11. Descrição espacial da cor segundo o espaço de 
cor L*a*b* (Harder M, Canniatti-Brazaca S, Arthur V, 2007). 
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Através dos valores dos parâmetros cromáticos a* e b* e do espaço de cor L*a*b* é 

possível calcular o parâmetro Croma (C*), o qual representa a cor e permite verificar 

alterações nesta característica através da seguinte equação: 

𝑬𝒒. (𝟏) 𝐶 ∗= √𝑎2 + 𝑏2 

A cor foi avaliada em triplicado durante 2 meses em todas as preparações 

armazenadas em diferentes condições (à luz a 20ºC; no escuro a 20ºC; no escuro a 5ºC e 

no escuro a 40ºC), utilizando o colorímetro Konica Minolta CR-400 (Japão). 

2.2.2.5 pH das microemulsões gelificadas 

Ao fazer a determinação do pH da fase aquosa é possível obter respostas sobre a 

estabilidade e aplicabilidade da formulação por via dérmica e transdérmica. De um modo 

geral o pH da estabilidade dos compostos ativos e o da tolerância biológica para produtos 

cutâneos (5,5 a 8,0) uniformiza o pH ideal de uma formulação (Silva J, Santana D, Bedor 

D, Borba V, Lira A, Egito E, 2009). A sua redução pode indicar a presença de ácidos gordos 

livres na formulação, provenientes da hidrólise dos triglicerídeos da fase oleosa (Bruxel F, 

Laux M, Wild L, Fraga M, Koester L, Teixeira H, 2012). 

Neste trabalho foi avaliado, em triplicado, o pH das amostras no decorrer do estudo 

com o auxílio do Potenciómetro – HANNA® Instruments 2221-02 (Itália). 

2.2.2.6 Textura das microemulsões gelificadas 

A análise dos parâmetros de textura (firmeza, adesividade e compressibilidade) fornece 

informações importantes acerca das caraterísticas mecânicas dos sistemas semissólidos, 

envolvendo um conjunto de propriedades físicas percebidas sensorialmente que são 

consequência da estrutura interna do material que, por sua vez, é determinada pelas 

interações moleculares dos seus constituintes. Neste trabalho, foram avaliados três 

parâmetros: a força máxima (firmeza), que corresponde à força necessária para provocar 

uma certa deformação; a área negativa (adesividade) que representa o trabalho 

desenvolvido para ultrapassar as forças atrativas entre a superfície da sonda e a da 

amostra e a área positiva (compressibilidade) que corresponde à resposta do fluído às 

forças de compressão (Jones D, Woolfson A, Brown A, 1997). 
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Para a análise da textura usou-se o Texturómetro TA-XT2i Stable Microsystems (Reino 

Unido), com uma velocidade de teste de 3mm/s. O teste foi realizado em modo de 

compressão, com uma distância de penetração da sonda de 5mm e com uma “Tigger 

Force” de 0,049 N. Foi utilizada uma sonda de 25 mm (P/25P), devido à consistência das 

amostras. As determinações foram realizadas em triplicado. 

2.2.2.7 Reologia das microemulsões gelificadas 

O termo reologia surgiu com o objetivo de identificar a área da física que estuda a 

deformação dos sistemas líquidos, sólidos e semissólidos, podendo ser definida como o 

estudo das propriedades de fluxo e de deformação da matéria (Lahoud M, Campos R, 

2011).  

Existem diversas propriedades relacionadas com a deformação da matéria que estão 

relacionadas com a reologia, destacando-se a viscosidade, sendo este um dos parâmetros 

mais importantes, principalmente no que diz respeito à sua aplicação na indústria 

farmacêutica, sendo definida como a medida da resistência de um corpo ao fluxo. A 

equação matemática que a descreve foi formulada por Isaac Newton, sendo: 

𝑬𝒒. (𝟐) ƞ =
𝜏

𝐷
 

Onde o ƞ corresponde à viscosidade, o τ corresponde à tensão de corte e o D 

corresponde à velocidade de corte (Lahoud M, Campos R, 2011). 

Através da viscosidade pode-se dividir os fluidos em duas classes, de acordo com as 

suas propriedades de fluidez e deformação: fluidos newtonianos ou de viscosidade ideal 

(os fluidos obedecem à lei da equação de fluxo proposta por Newton); e fluidos não 

newtonianos ou de viscosidade estrutural (os fluidos não obedecem à lei da equação de 

fluxo proposta por Newton). Distinguem-se ainda nos sistemas não newtonianos dois tipos 

de comportamentos reológicos: comportamento dependente da variação da taxa de corte 

e comportamento dependente do tempo de ação do corte (Lahoud M, Campos R, 2011). 
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Um fluido newtoniano é um fluido cuja viscosidade não varia com diferentes tensões de 

corte e é constante com o tempo de escoamento, chegando a tensão no fluído ao 0 

imediatamente após o fim do escoamento. Apesar de não existir um fluido perfeitamente 

newtoniano, fluidos mais homogêneos como a água e o ar costumam ser estudados como 

newtonianos para muitas finalidades práticas (Pereira G, 2010). A Figura 12 representa as 

características gerais dos sistemas newtonianos (Lahoud M, Campos R, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário dos líquidos Newtonianos, nos não-Newtonianos existe variação da 

viscosidade com a variação das taxas de corte. Existem diversos tipos de materiais que 

possuem este comportamento, tais como dispersões, emulsões, soluções poliméricas, 

entre outros. Na grande maioria dos casos, a viscosidade diminui com o aumento das taxas 

de corte, sendo este comportamento denominado reofluidificante (Figura 13), no entanto, 

também já se verificou que a viscosidade pode aumentar com o aumento das taxas de 

corte, sendo este comportamento denominado de reoespessante (Figura 14) (Pereira G, 

2010). 

Na Figura 13 está representado o aspeto normal de uma curva da variação da 

viscosidade em função da taxa de corte, para materiais com comportamento reofluidificante 

(Pereira G, 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Características gerais dos sistemas newtonianos. O gráfico A 
relaciona a velocidade de corte e a tensão de corte, enquanto o gráfico B 
relaciona a viscosidade e a velocidade de corte (Lahoud M, Campos R, 

2011). 

Figura 13. Curva viscosidade vs. velocidade de corte 
para dois produtos de higiene pessoal (Pereira G, 2010). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viscosidade
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No caso do comportamento reoespessante, é possível observar-se o aumento da 

viscosidade do material com o aumento da taxa de corte. Na Figura 14 estão ilustradas 

algumas curvas típicas de materiais com comportamento reoespessante, usando como 

exemplo uma solução polimérica utilizada no combustível de aeronaves (Pereira G, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Exemplos de curvas de viscosidade vs. velocidade de corte apresentadas por uma 
solução polimérica mostrando o efeito reoespessante (Pereira G, 2010). 

A análise da viscosidade das formulações foi efetuada utilizando o Viscosímetro – 

Thermo Haake® VT 550 (EUA). O ensaio foi realizado a 20ºC com leituras de 1s-1 até 500s-

1 (rampa ascendente) e de 500 s-1 até 1s-1 (rampa descendente), após um tempo de 

estabilização da temperatura de 30 minutos. 

2.2.2.8 Doseamento da hidroquinona 

Para avaliar o teor de hidroquinona presente nas formulações G/O/A, B e CH seguiu-

se o procedimento descrito na Farmacopeia dos Estados Unidos (USP 30), para as 

preparações semissólidas contendo hidroquinona. 

Inicialmente foram preparadas soluções padrão de hidroquinona em metanol nas 

concentrações de 12, 10, 8, 6 e 4 μg/mL a partir de uma solução mãe de 100 µg/mL. Além 

disso, também se dissolveram 500 mg de cada uma das formulações em 100 mL de 

metanol, procedendo-se de seguida à filtração por gravidade, utilizando um filtro de pregas 

previamente lavado com metanol. O filtrado foi depois diluído numa proporção de 1:10. 

Posteriormente procedeu-se à leitura das absorvâncias dos padrões e das amostras 

utilizando um Espectrofotómetro UV-VIS Jasco V-650 (Japão), a um comprimento de onda 

de 293 nm, usando metanol como branco (Kato F, Souza M, Gomes A, 2010). 
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Através da curva de calibração obtida a partir do gráfico das absorvâncias versus 

concentração dos padrões calculou-se o teor de hidroquinona presente nas várias 

formulações (Kato F, Souza M, Gomes A, 2010). 

2.2.2.9 Teste de oclusão das microemulsões gelificadas 

O estado de hidratação da camada córnea varia de acordo com a quantidade de água 

nela presente, com o transporte de água das camadas inferiores, com a velocidade de 

evaporação e de queratinização e com a quantidade/composição das preparações 

cosméticas e dermofarmacêuticas aplicadas na sua superfície. Sendo assim, de forma a 

evitar a desidratação, é necessário manter a integridade da barreira cutânea através de 

diferentes mecanismos de hidratação que atuam na proteção da barreira hidrolipídica: 

oclusão, humectação e hidratação ativa (Silva J, Santana D, Bedor D, Borba V, Lira A, 

Egito E, 2009). 

O mecanismo de oclusão é alcançado por meio do uso de substâncias oleosas que 

produzem uma fina camada de óleo sobre a pele o que vai enriquecer a ação do filme 

hidrolipídico, retardando a evaporação da água. Estas substâncias emolientes (por 

exemplo, os óleos vegetais, os óleos minerais e as gorduras animais) produzem mais efeito 

quando aplicadas na pele após o banho, tendo como objetivo apreender a água no estrato 

córneo (Costa C, Oliveira A, Zanin S, Miguel M, 2005). 

Para evitar o potencial efeito irritante das formulações contendo hidroquinona é 

importante que as mesmas apresentem componentes que confiram emoliência e hidratem 

a pele. De forma a avaliar o efeito oclusivo e indiretamente o poder emoliente e hidratante 

das formulações desenvolvidas foram realizados testes de oclusão. Para isso procedeu-se 

ao enchimento de três gobelés de 50 ml com água purificada que foram pesados e tapados 

com papel de filtro de celulose. De seguida, procedeu-se à aplicação de 1,5g de cada 

formulação a testar na superfície dos gobelés, exceto no controlo, onde não foi aplicado 

qualquer produto. Os gobelés foram depois colocados numa estufa a 32ºC, durante 24 

horas, sendo pesados 2 h após retirar da estufa e novamente pesados após 24h e 72h. 

Cada formulação foi testada em duplicado. Por fim, foi calculado o fator de oclusão com 

recurso à seguinte equação: 

𝑬𝒒. (𝟑) 𝐹(%) =
𝐴 − 𝐵

𝐴
∗ 100 

Em que A é a quantidade de água pesada no gobelé sem formulação e B a quantidade 

de água pesada no gobelé com a formulação na superfície do papel de filtro. 
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2.3 Resultados e discussão 

Foi selecionada a microemulsão múltipla A/O/A que apresentou melhores resultados 

relativamente ao tamanho das gotículas da fase oleosa, tendo-se procedido à sua 

gelificação (G/O/A e G/O/A (0)). De seguida, foram feitos os ensaios de caracterização 

anteriormente descritos em todas as preparações semissólidas cutâneas (microemulsão 

múltipla gelificada, microemulsão simples gelificada e creme com 2% de hidroquinona 

descrito no FGP). Em todas as determinações foram utilizadas as preparações que 

estavam armazenadas a 5ºC, à exceção da avaliação da cor e das características 

organoléticas em que foram utilizadas todas as preparações armazenadas à luz a 20ºC, 

no escuro a 20ºC, no escuro a 5ºC e no escuro a 40ºC. 

2.3.1 Tamanho das gotículas das microemulsões 

Tabela XVI. Tamanho das gotículas das Formulações G/O/A, G/O/A (0), B e B0 

Microemulsões 

G/O/A G/O/A (0) B B0 

AV 
(µm) 

RSD 
(%) 

AV 
(µm) 

RSD 
(%) 

AV 
(µm) 

RSD 
(%) 

AV 
(µm) 

RSD 
(%) 

DV90 0,412 4,20 0,587  0,235 0,645  0,260 0,700  0,544 

DV50 0,133  4,47 0,186  0,564 0,385  0,420 0,198  1,030 

DV10 0,034 5,19 0,050 1,09 0,212  0,700 0,0518  1,960 

 

Tendo em conta os dados obtidos na determinação do tamanho das gotículas da fase 

oleosa, apresentados na Tabela XVI, pode-se observar que a Formulação G/O/A foi a que 

apresentou os melhores resultados relativamente ao Dv90 , Dv50 e Dv10, comparativamente 

às restantes. 

De uma forma geral, no que diz respeito às determinações obtidas, é possível observar 

que praticamente todas as formulações (exceto a B) apresentaram um valor médio de 

tamanho de gotículas inferior a 0,300µm, sendo esta uma condição referida por 

Damasceno B (2011) para ser considerada uma microemulsão.  
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2.3.2 Estabilidade acelerada por centrifugação das microemulsões 

 Nas formulações A e P/O/A (2), uma vez que oxidaram, não foi necessário realizar 

o ensaio da estabilidade acelerada por centrifugação; 

 Na formulação P/O/A (1) verificou-se separação de fases após centrifugação; 

 Nas formulações G/O/A, B e CH, após a realização do ensaio de estabilidade 

acelerada por centrifugação, não se verificou separação de fases 

2.3.3 Características organoléticas das microemulsões gelificadas 

Após a preparação e ao fim de 2 meses foi feita a avaliação das características 

organoléticas das preparações G/O/A, G/O/A (0), B, B0, CH e CH0, relativamente à cor, 

aspeto e odor. 

As condições a que estavam expostas as preparações foram fulcrais para determinar 

a condição ideal de armazenamento e de conservação das amostras. 

A análise das formulações permitiu verificar o seguinte: 

 A formulação CH apresentou, ao longo de 2 meses, aspeto homogéneo e 

inodoro em todas as condições de armazenamento; 

 A formulação B, no tempo 0, apresentou um aspeto homogéneo e inodoro, 

sendo que, quando exposta à luz a uma temperatura de 20ºC, foi adquirindo, 

ao longo do tempo, uma cor acastanhada, aspeto não homogéneo, mantendo-

se inodora; 

 A formulação G/O/A apresentou aspeto homogéneo e inodoro, mantendo estas 

características durante o tempo de armazenamento em diferentes condições. 
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2.3.4 Cor das microemulsões gelificadas 

2.3.4.1 Luminosidade 

Tabela XVII. Média e Desvio Padrão da luminosidade das formulações G/O/A e G/O/A (O) 

 
G/O/A G/O/A (0) 

Média D. Padrão Média D. Padrão 

T0 

 

Luz 84,543 0,146 88,587 0,0231 

Escuro 

20° 84,967 0,046 88,590 0,0100 

5° 82,360 0,459 88,583 0,0208 

40° 77,883 1,168 87,713 0,5839 

T8 

 

Luz 86,123 0,135 84,437 0,0379 

Escuro 

20° 87,137 0,725 85,830 0,0173 

5° 87,060 0,078 86,150 0,0100 

40° 68,447 0,116 73,267 0,0208 

T15 

Luz 77,827 0,075 85,830 0,4729 

Escuro 

20° 83,833 0,116 90,467 0,5194 

5° 84,600 0,010 90,890 0,2163 

40° 45,230 0,035 53,130 0,0500 

T21 

Luz 71,077 0,012 57,620 0,0624 

Escuro 

20° 89,630 0,036 87,227 0,2454 

5° 89,917 0,330 89,113 0,0379 

40° 37,643 0,099 52,850 0,1308 

T30 

Luz 60,613 0,015 47,560 0,2261 

Escuro 

20° 86,753 0,006 85,207 0,0321 

5° 88,413 0,064 86,403 0,0153 

40° 35,810 0,170 51,740 0,3859 

T60 

Luz 50,050 0,218 35,050 0,0889 

Escuro 

20° 83,170 0,262 57,377 0,1626 

5° 86,927 0,207 58,213 0,4676 

40° 33,783 0,574 34,850 0,1732 
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Figura 15. Luminosidade das formulações G/O/A e G/O/A (0) nas diferentes condições de 
armazenamento. 

Como se pode verificar pela análise Tabela XVII e da Figura 15, as Formulações G/O/A 

e G/O/A (0) apresentaram valores mais baixos de luminosidade no caso das amostras 

expostas à luz e no escuro à temperatura de 40°C. As amostras armazenadas no escuro 

a 5°C e a 20°C apresentaram valores de luminosidade mais elevados, embora se tenha 

verificado uma maior diminuição deste parâmetro no caso da Formulação G/O/A (0) ao 

longo do tempo de armazenamento. 

 

Figura 16. Luminosidade das formulações B e B0 nas diferentes condições de armazenamento. 
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Tabela XVIII. Média e D. Padrão da luminosidade das formulações B e B0 

 
B B0 

Média D. Padrão Média D. Padrão 

T0 

 

Luz 80,757 0,327 82,333 0,0808 

Escuro 

20° 81,497 0,012 81,480 0,0361 

5° 77,960 0,090 80,323 0,0839 

40° 81,727 0,025 81,313 0,0971 

T8 

 

Luz 80,590 0,036 82,347 0,0462 

Escuro 

20° 82,183 0,025 80,163 0,0551 

5° 78,950 0,125 79,900 0,0866 

40° 78,697 0,102 77,967 0,0404 

T15 

Luz 80,593 0,006 82,013 0,0551 

Escuro 

20° 81,330 0,026 79,693 0,0058 

5° 79,007 0,060 80,557 0,0115 

40° 75,840 0,010 63,733 0,0058 

T21 

Luz 50,303 0,068 78,717 0,3669 

Escuro 

20° 85,910 0,000 85,410 0,4613 

5° 82,483 0,159 83,847 0,0058 

40° 47,507 0,012 53,650 0,0854 

T30 

Luz 46,297 0,158 68,510 0,0200 

Escuro 

20° 79,320 0,087 80,703 0,0058 

5° 78,810 0,010 80,000 0,0100 

40° 38,420 0,040 48,047 0,0153 

T60 

Luz 48,207 0,025 55,997 1,0902 

Escuro 

20° 66,570 0,026 81,430 0,0990 

5° 82,630 0,122 82,603 0,0058 

40° 30,080 0,010 52,543 0,1079 

 

De acordo com a Figura 16 e com a Tabela XVIII, as Formulações B e B0 

apresentaram valores mais baixos no caso das amostras expostas à luz e no escuro à 

temperatura de 40°C. As amostras armazenadas no escuro a 5°C e a 20°C apresentaram 

valores de luminosidade mais elevados e, de um modo geral, não se verificaram diferenças 

entre a Formulação B e a B0 ao longo do tempo de armazenamento. 
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Tabela XIX. Média e D. Padrão da luminosidade das formulações CH e CH0 

 
CH CH0 

Média D. Padrão Média D. Padrão 

T0 

 

Luz 91,220 0,020 88,577 0,117 

Escuro 

20° 91,027 0,012 88,857 0,201 

5° 90,953 0,119 88,493 0,045 

40° 91,247 0,006 88,370 0,111 

T8 

 

Luz 88,817 0,263 89,343 0,645 

Escuro 

20° 89,233 0,040 90,963 0,166 

5° 90,370 0,010 91,090 0,106 

40° 80,210 0,178 87,697 0,244 

T15 

Luz 85,010 0,035 85,863 0,006 

Escuro 

20° 85,913 0,006 87,400 0,010 

5° 83,753 0,185 87,590 0,020 

40° 74,213 0,032 78,640 1,732 

T21 

Luz 81,570 0,079 82,393 0,006 

Escuro 

20° 85,503 0,012 86,627 0,012 

5° 86,287 0,012 87,103 0,015 

40° 73,747 0,021 75,830 0,017 

T30 

Luz 75,347 0,339 78,840 0,178 

Escuro 

20° 82,853 0,497 82,910 0,026 

5° 85,600 0,235 85,927 0,184 

40° 72,150 0,075 73,610 0,010 

T60 

Luz 58,523 0,170 36,367 1,580 

Escuro 

20° 67,970 3,940 49,800 8,491 

5° 67,923 3,242 53,757 7,047 

40° 54,040 1,663 60,417 1,397 
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Figura 17. Luminosidade das formulações CH e CH0 nas diferentes condições de 
armazenamento. 

De acordo com a Tabela XIX e com a Figura 17, as Formulações CH e CH0 

apresentaram valores mais baixos de luminosidade no caso das amostras expostas à luz 

e no escuro à temperatura de 40°C, resultado mais notório no caso da Formulação CH0 ao 

fim de 60 dias (T60) de armazenamento.  

De uma forma geral: 

 Ao longo do tempo, ocorreram variações da luminosidade, sendo as preparações 

que se encontravam no escuro a 40ºC as que apresentaram maiores variações, 

seguidas das armazenadas à luz a 20ºC; 

 As formulações armazenadas a 5ºC no escuro foram as que apresentaram menor 

variação da luminosidade ao longo do tempo. 

 A luminosidade da formulação G/O/A armazenada a 5ºC no escuro diminuiu de 

88,6% para 86,9% ao fim de 2 meses, a da formulação CH diminuiu de 88,6% para 

67,9% e a da E manteve-se praticamente constante. 
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2.3.4.2 Parâmetro Chroma 

 

Figura 18. Parâmetro Chroma das formulações G/O/A e G/O/A (0) nas diferentes condições de 
armazenamento. 

Como se pode observar na Figura 18, a Formulação G/O/A apresentou valores mais 

baixos do parâmetro Chroma no caso das amostras armazenadas no escuro à temperatura 

de 5ºC e 20ºC, sendo que as amostras armazenadas no escuro a 40ºC apresentaram 

valores muito elevados.  

 

Figura 19. Parâmetro Chroma das formulações B e B0 nas diferentes condições de 
armazenamento. 
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De acordo com o Figura 19, a Formulação B apresentou valores mais baixos do 

parâmetro Chroma no caso das amostras armazenadas no escuro a 40ºC do tempo T0 (0 

dias) ao tempo T15 (15 dias), aumentando a partir do T21 (21 dias). No entanto, no T60 

(60 dias) a formulação B armazenada no escuro a 5ºC apresentou valores mais baixos que 

a mesma amostra armazenada nas outras condições testadas. 

 

Figura 20. Parâmetro Chroma das formulações CH e CH0 nas diferentes condições de 
armazenamento. 

Conforme indicado na Figura 20, os valores do parâmetro Chroma na Formulação CH 

foram mais baixos nas amostras armazenadas no escuro a 5ºC ao fim de 60 dias. Para 

além disso, ao contrário do que seria de esperar, verificou-se que a Formulação CH0, ao 

fim de 60 dias, apresentou valores superiores à Formulação CH. 

De uma forma geral: 

 A Formulação G/O/A armazenada no escuro a 5ºC foi a que apresentou valores 

menores do parâmetro Chroma ao fim de 60 dias, e a Formulação CH foi a que 

apresentou valores mais elevados; 

 A Formulação G/O/A foi a que apresentou menor alteração do parâmetro Chroma 

ao longo do tempo em condições de armazenamento inferiores a 40ºC; 

  As formulações que se encontravam no escuro a 40ºC e expostas à luz 

apresentaram valores mais elevados do parâmetro Chroma ao fim de 60 dias; 

 Em oposição, as preparações que se encontravam no escuro a 5ºC foram as que 

apresentaram menores variações do parâmetro Chroma ao fim de 60 dias. 
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O armazenamento no escuro a 5ºC constitui a condição ideal de armazenamento das 

preparações contendo hidroquinona, sendo que nestas condições o parâmetro Chroma 

apresentou menores variações ao longo do tempo, independentemente do tipo de 

preparação. 

Num estudo prévio em que foi testada a variação dos parâmetros cromáticos ao longo 

do tempo de uma microemulsão múltipla A/O/A gelificada e de um gel de Aristoflex® com 

hidroquinona, armazenados em diferentes condições, verificou-se igualmente uma maior 

estabilidade no caso das formulações armazenadas no frigorífico, ao abrigo da luz. 

2.3.5 pH das microemulsões gelificadas 

Como se pode verificar na Tabela XX e na Figura 21, de uma forma geral, o pH não 

sofreu grandes alterações ao longo do tempo na maioria das formulações, variando entre 

4 e 5,5, o que constitui um valor favorável, visto que o pH da pele é de cerca de 5,5. 

Tabela XX. Média e D. Padrão do pH das formulações G/O/A, G/O/A (O), CH e CH0 

 

G/O/A G/O/A (0) B B0 

Média 
D. 

Padrão 
Média 

D. 
Padrão 

Média 
D. 

Padrão 
Média 

D. 
Padrão 

0 dias 4,573 0,049 4,970 0,229 4,580 0,017 4,573 0,049 

1 mês 4,667 0,577 4,333 0,577 4,047 0,087 4,667 0,577 

2 
meses 

5,053 0,122 5,097 0,045 3,943 0,099 5,053 0,122 

 

 

CH CH0 

Média D. Padrão Média D. Padrão 

0 dias 4,757 0,286 4,897 0,244 

1 mês 4,910 0,157 4,930 0,223 

2 meses 5,643 0,067 4,943 0,015 
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Figura 21. pH das formulações G/O/A, G/O/A (0), B, B0, CH e CH0. 

As Formulações B e B0 foram as que apresentaram valores de pH mais baixos, tendo 

este apresentado uma descida de cerca de 4,5 para 3,9 ao fim de 2 meses. Nas 

Formulações G/O/A e CH verificou-se um aumento do pH, tendo este aumento sido maior 

no caso da Formulação CH (de 4,7 para 5,6). No entanto, as Formulações G/O/A (0) e CH0 

não apresentaram grandes variações dos valores de pH entre os 0 dias e os 60 dias de 

armazenamento. 

2.3.6 Textura das microemulsões gelificadas 

2.3.6.1 Firmeza 

 

Figura 22. Firmeza das formulações G/O/A e G/O/A (0). 
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Tabela XXI. Média e D. Padrão da firmeza das formulações G/O/A e G/O/A (O) 

 
Firmeza 

Média D. Padrão 

G/O/A 

T8 0,394 0,033 

T15 0,405 0,017 

T30 0,370 0,027 

T60 0,499 0,033 

G/O/A (0) 

T8 0,565 0,102 

T15 0,726 0,017 

T30 0,753 0,044 

T60 0,626 0,104 

 

Como se pode verificar no gráfico da Figura 22 e na Tabela XXI, a firmeza da 

Formulação G/O/A aumentou ao fim de 2 meses (T60), ao passo que a Formulação G/O/A 

(0), de um modo geral, aumentou os valores após 8 dias (T8) de armazenamento. 

Tabela XXII. Média e D. Padrão da firmeza das formulações B e B0 

 
Firmeza 

Média D. Padrão 

B 

T8 0,457 0,066 

T15 0,551 0,018 

T30 0,558 0,077 

T60 0,450 0,129 

B0 

T8 0,566 0,040 

T15 0,701 0,009 

T30 0,754 0,033 

T60 0,767 0,062 

 



48 

 

Figura 23. Firmeza das formulações B e B0. 

Como se pode verificar na Tabela XXII e na Figura 23, a firmeza da Formulação B0 

aumentou ao longo dos 2 meses de armazenamento, ao passo que a da Formulação B, de 

um modo geral, manteve os valores ao longo do tempo. 

Tabela XXIII. Média e D. Padrão da firmeza das formulações CH e CH0 

 
Firmeza 

Média D. Padrão 

CH 

T8 2,545 0,995 

T15 3,256 0,386 

T30 4,787 0,973 

T60 5,552 1,739 

CH0 

T8 0,652 0,003 

T15 1,220 0,116 

T30 1,491 0,402 

T60 0,810 0,563 
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Figura 24. Firmeza das formulações CH e CH0. 

Como se pode verificar na Tabela XXIII e na Figura 24, a firmeza da Formulação CH 

aumentou ao longo dos 2 meses de armazenamento, ao passo que a Formulação CH0, 

além de ter apresentado valores de firmeza mais baixos que a CH, manteve os valores 

praticamente sem alteração ao longo do tempo.  

De uma forma geral: 

 As Formulações que apresentaram maior firmeza foram as Formulações CH e 

CH0, seguindo-se as Formulações B e B0 e, com menor firmeza, as 

Formulações G/O/A e G/O/A (0); 

 As Formulações G/O/A (0) e B0 apresentaram valores de firmeza mais elevados 

que as Formulações G/O/A e B, sendo que nas Formulações CH e CH0 se 

verificou o oposto, ou seja, a adição de hidroquinona nas duas primeiras 

Formulações baixou a firmeza, enquanto na Formulação CH, a sua adição 

provocou um aumento da firmeza; 

 As Formulações G/O/A e B apresentaram menores variações de firmeza ao 

longo do tempo, apresentando uma maior estabilidade física e melhores 

características para aplicação na pele. 
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2.3.6.2 Adesividade 

 

Figura 25. Adesividade das formulações G/O/A e G/O/A (0). 

Tabela XXIV. Média e D. Padrão da adesividade das formulações G/O/A e G/O/A (0) 

 
Adesividade 

Média D. Padrão 

G/O/A 

T8 -0,211 0,020 

T15 -0,132 0,020 

T30 -0,141 0,051 

T60 -0,088 0,063 

G/O/A (0) 

T8 -0,213 0,075 

T15 -0,135 0,053 

T30 -0,089 0,004 

T60 -0,162 0,016 

 

Como se pode verificar na Figura 25 e na Tabela XXIV, a adesividade da Formulação 

G/O/A diminuiu durante o armazenamento, ao passo que a da Formulação G/O/A (0), 

aparentemente manteve os valores após 2 meses.  
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Figura 26. Adesividade das Formulações B e B0. 

Tabela XXV. Média e D. Padrão da adesividade das formulações B e B0 

 
Adesividade 

Média D. Padrão 

B 

T8 -0,173 0,009 

T15 -0,311 0,065 

T30 -0,338 0,021 

T60 -0,342 0,089 

B0 

T8 -0,200 0,053 

T15 -0,215 0,081 

T30 -0,347 0,153 

T60 -0,293 0,150 

 

Como se pode verificar na Figura 26 e na Tabela XXV, a adesividade da Formulação 

B aumentou durante o armazenamento e a da Formulação B0 também sofreu um aumento 

aparente ao longo do tempo. 
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Figura 27. Adesividade das Formulações CH e CH0. 

Tabela XXVI. Média e D. Padrão da adesividade das formulações CH e CH0 

 
Adesividade 

Média D. Padrão 

CH 

T8 -0,130 0,012 

T15 -0,137 0,015 

T30 -0,112 0,014 

T60 -0,185 0,053 

CH0 

T8 -0,168 0,044 

T15 -0,169 0,028 

T30 -0,113 0,004 

T60 -0,172 0,005 

 

Como se pode verificar na Figura 27 e na Tabela XXVI, a adesividade da Formulação 

CH aumentou durante o tempo de armazenamento, e a da Formulação CH0 

aparentemente manteve os valores ao longo do tempo, embora com algumas variações 

aos 30 dias de armazenamento. 
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De uma forma geral: 

 As Formulações que apresentaram maior adesividade foram as Formulações B 

e B0; 

 As Formulações G/O/A e B apresentaram valores de adesividade semelhantes 

às respetivas bases (Formulações G/O/A (0) e B0); 

 As Formulações CH e CH0 foram as que apresentaram menores variações de 

adesividade com o tempo, apresentando-se como as preparações com uma 

maior estabilidade relativamente a este parâmetro 

2.3.6.3 Compressibilidade 

 

Figura 28. Compressibilidade das Formulações G/O/A e G/O/A (0). 

Tabela XXVII. Média e D. Padrão da compressibilidade das formulações G/O/A e G/O/A (O) 

 
Compressibilidade 

Média D. Padrão 

G/O/A 

T8 0,572 0,030 

T15 0,559 0,068 

T30 0,512 0,021 

T60 0,724 0,042 

G/O/A (0) 

T8 0,793 0,134 

T15 0,988 0,084 

T30 0,967 0,118 

T60 0,805 0,157 
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Como se pode verificar na Figura 28 e na Tabela XXVII, a compressibilidade da 

Formulação G/O/A aumentou ao fim de 2 meses, ao passo que a da Formulação G/O/A 

(0), de um modo geral, manteve os valores ao longo do tempo de armazenamento, embora 

com algumas oscilações. 

 

Figura 29. Compressibilidade das Formulações B e B0. 

Tabela XXVIII. Média e D. Padrão da compressibilidade das formulações B e B0 

 
Compressibilidade 

Média D. Padrão 

B 

T8 0,589 0,090 

T15 0,681 0,076 

T30 0,717 0,120 

T60 0,692 0,127 

B0 

T8 0,658 0,028 

T15 0,897 0,071 

T30 0,938 0,071 

T60 0,878 0,076 

 

Como se pode verificar na Figura 29 e na Tabela XXVIII, os valores da 

compressibilidade da Formulação E0 aumentaram ao longo dos 2 meses de 

armazenamento, ao passo que os da Formulação E, de um modo geral, mantiveram os 

valores, sem diferenças significativas, ao longo do tempo. 
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Figura 30. Compressibilidade das Formulações CH e CH0. 

Tabela XXIX. Média e D. Padrão da compressibilidade das formulações CH e CH0 

 
Compressibilidade 

Média D. Padrão 

CH 

T8 1,420 0,653 

T15 2,803 0,527 

T30 3,641 0,576 

T60 1,783 0,854 

CH0 

T8 1,003 0,103 

T15 2,081 0,893 

T30 1,129 1,005 

T60 0,966 0,694 

 

Como se pode verificar na Figura 30 e na Tabela XXIX, os valores da 

compressibilidade da Formulação CH e da Formulação CH0 ao fim de 8 dias (T8) e ao fim 

de 60 dias (T60) mantiveram-se, sem alterações significativas, embora em ambos os casos 

se tenham verificado variações aos 15 dias (T15) e aos 30 dias (T30). 
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De uma forma geral: 

 As Formulações que apresentaram maior compressibilidade foram as 

Formulações CH e CH0 (valores superiores a 1,000 N), seguindo-se as 

Formulações G/O/ A (0) e B0 e, com menor compressibilidade, as Formulações 

G/O/A e B (valores inferiores a 0,800 N);  

 As Formulações G/O/A (0) e B0 apresentam valores de compressibilidade mais 

elevados que as Formulações G/O/A e B, sendo que nas Formulações CH e 

CH0 se verificou o oposto, ou seja, a adição de hidroquinona nas duas primeiras 

formulações diminuiu a compressibilidade, enquanto na Formulação CH, a 

adição do despigmentante provocou aumento da compressibilidade; 

 As Formulações B, G/O/ A (0), CH e CH0 foram as que apresentaram menores 

variações de compressibilidade com o tempo, apresentando-se como as 

preparações com uma maior estabilidade relativamente à compressibilidade. 

2.3.7 Reologia das microemulsões gelificadas 

 

Figura 31. Reogramas da Formulação G/O/A ao longo do tempo. 

A Formulação G/O/A, representada na Figura 31, apresentou comportamento plástico 

com tensão de cedência e ausência de tixotropia, visto que a viscosidade aumentou 

significativamente ao fim de 60 dias. Estes resultados são concordantes com os obtidos na 

avaliação da textura, pois verificou-se um aumento da firmeza e da compressibilidade da 

Formulação G/O/A ao fim de 60 dias de armazenamento. 

O comportamento plástico é comum a muitos produtos de aplicação cutânea, pois estes 

devem manter a viscosidade quando armazenados, mas ao aplicar sobre a pele a 

viscosidade deve diminuir para facilitar o espalhamento e a penetração (Oliveira A, 2009).  
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Figura 32. Reogramas da Formulação G/O/A (0) ao longo do tempo. 

A Formulação G/O/A (0), representada na Figura 32, apresentou comportamento 

plástico com tensão de cedência, uma vez que a viscosidade se manteve sem alteração 

ao longo do tempo de armazenamento. Estes valores estão de acordo com os obtidos na 

avaliação da firmeza e da compressibilidade, pois não se verificaram variações destes 

parâmetros ao longo do tempo. 

Esta formulação apresentou valores de viscosidade ligeiramente superiores aos da 

Formulação G/O/A nos primeiros 30 dias.  

 

Figura 33. Reogramas da Formulação B ao longo do tempo. 
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A Formulação B, representada na Figura 33, apresentou comportamento plástico e 

tixotropia, visto que a viscosidade apresentou grandes variações ao longo do tempo de 

armazenamento, pelo que é difícil fazer a análise dos perfis ao longo do tempo. A tixotropia 

é fundamental, pois durante a aplicação do produto na pele a viscosidade deve diminuir, 

mas deve voltar ao estado inicial quando cessa a aplicação da força o que evita que a 

viscosidade diminua indefinidamente e que o produto escorra (Oliveira A, 2009).  

 

Figura 34. Reogramas da Formulação B0 ao longo do tempo. 

A Formulação B0, representada na Figura 34, apresentou comportamento plástico e 

tixotropia, uma vez que a viscosidade diminuiu ligeiramente com o tempo de 

armazenamento do tempo T8 (8 dias) para os restantes tempos, mantendo-se o tipo de 

comportamento reológico. 

 

Figura 35. Reogramas da Formulação CH ao longo do tempo. 
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A Formulação CH, segundo a Figura 35, apresentou comportamento pseudoplástico 

ou reofluidificante, uma vez que a viscosidade aparente diminuiu com a velocidade de 

corte, tendo apresentado tixotropia, visto que a viscosidade diminuiu com o tempo. No 

entanto, verificou-se que a área de histerese diminuiu do T8 para o T60, o que significa 

que o produto foi perdendo tixotropia ao longo do tempo de armazenamento, tendo-se 

também verificado uma diminuição constante da viscosidade. Estes resultados podem ser 

indicativos de que a formulação CH poderá estar a sofrer instabilidade física. 

 

Figura 36. Reogramas da Formulação CH0 ao longo do tempo. 

A Formulação CH0 apresentou comportamento pseudoplástico ou reofluidificante com 

tixotropia. Tendo em conta a Figura 36, é possível afirmar que ao contrário da formulação 

CH, a viscosidade aparente foi aumentando ao longo do tempo, mantendo-se o 

comportamento reológico. 

Verificou-se que as formulações CH e CH0 apresentaram valores de viscosidade 

bastante inferiores aos apresentados pelas formulações G/O/A, G/O/A (0), B e B0. Estes 

valores não estão em concordância com os resultados dos parâmetros de textura (firmeza 

e adesividade), pois neste caso, as formulações CH e CH0 apresentaram valores 

significativamente superiores às outras formulações testadas. 
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2.3.8 Doseamento da hidroquinona 

 

Figura 37. Doseamento das Formulações G/O/A, B e CH ao longo do tempo. 

Para avaliar o teor de hidroquinona nas Formulações G/O/A, B e CH, fez-se a extração 

e o doseamento deste composto por espectrofotometria UV-Vis, cujos resultados estão 

apresentados na Figura 37. Os cálculos foram realizados utilizando a equação da reta de 

calibração y=24,995x-0,0043, com um R2 de 0,999, obtida a partir do gráfico das 

absorvâncias versus concentrações das soluções padrão. 

É possível afirmar que, ao longo dos 2 meses, não se verificaram alterações nas 

amostras armazenadas no escuro a 5ºC no caso das formulações G/O/A e B, ao contrário 

da Formulação CH, onde se verificou uma diminuição do teor de hidroquinona ao fim de 2 

meses relativamente ao tempo 0. A formulação baseada na microemulsão múltipla 

demonstrou ser vantajosa relativamente ao creme do FGP, pois permitiu manter a 

estabilidade da hidroquinona durante mais tempo, utilizando apenas um agente 

antioxidante, além de ser preparada utilizando uma metodologia relativamente simples que 

não implica a necessidade de aquecimento. Além disso, a formulação G/O/A demonstrou 

ser mais estável que a B. 

De acordo com a USP 60 para uma formulação se apresentar dentro do prazo de 

validade o teor de substância ativa deve estar entre 94% e 106%. Neste sentido, só a 

formulação G/O/A cumpriu este requisito ao fim dos 2 meses. 

Apesar dos resultados serem satisfatórios, é de realçar a dificuldade no procedimento 

experimental quer na extração da hidroquinona a partir das amostras (perdas durante a 

transferência das formulações para o balão volumétrico) quer no respetivo doseamento, 

pelo que seria importante ter realizado um maior número de ensaios. 
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Num outro estudo realizado anteriormente com uma microemulsão múltipla gelificada 

semelhante à formulação G/O/A, mas contendo água na fase mais interna 

(água/óleo/água), na qual foi adicionada a hidroquinona, verificou-se que o teor desta 

substância ativa diminuiu para cerca de 92% ao fim 30 dias (Canha N, 2008).  

2.3.9 Teste de oclusão das microemulsões gelificadas 

 

Figura 38. Fator de oclusão das Formulações G/O/A, B e CH. 

De acordo com a Figura 38, o fator de oclusão das Formulações B e CH diminuiu ao 

fim de 72h, tendo sido esta descida mais significativa na Formulação CH. O fator de oclusão 

da Formulação G/O/A, embora fosse mais baixo que os apresentados pelas formulações 

B e CH, manteve-se mais constante ao fim de 72 h.  

O efeito oclusivo das formulações é importante na medida que promove a hidratação 

cutânea, facilitando a penetração da hidroquinona através do estrato córneo. 
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3. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram desenvolvidas microemulsões múltiplas com a fase mais interna 

constituída por um poliálcool em substituição da água, contendo hidroquinona (2%, m/m), 

com a finalidade de proteger este agente despigmentante de fatores externos responsáveis 

pela sua degradação. Posteriormente, foram realizadas determinações por difratometria 

laser, tendo sido selecionadas para estudos posteriores as microemulsões que 

apresentaram menores tamanhos das gotículas da fase oleosa.  

Foram também preparadas microemulsões simples O/A, com hidroquinona (2%, m/m) 

na fase aquosa e formulações sem esta substância ativa para comparação.  

Devido à necessidade de conferir alguma consistência às microemulsões 

desenvolvidas, de modo a melhorar a sua aplicação cutânea, procedeu-se à gelificação da 

fase externa, obtendo-se sistemas do tipo “microemulgeles”. Posteriormente, estas 

formulações foram submetidas aos seguintes ensaios de caracterização: tamanho das 

gotículas, estabilidade acelerada por centrifugação, características organoléticas, cor, pH, 

textura, reologia, doseamento e efeito oclusivo. 

Para além disso, foi também preparado o Creme de Hidroquinona (2%, m/m) do FGP 

o qual foi submetido aos mesmos ensaios de caracterização descritos anteriormente. 

Correlacionando todos os resultados obtidos pode concluir-se que, de um modo geral, 

todas as formulações com hidroquinona apresentaram características organoléticas e 

valores de pH adequados para aplicação cutânea.  

Todas as formulações exibiram melhor estabilidade ao longo do tempo quando 

armazenadas ao abrigo da luz a uma temperatura de 5ºC. Por este motivo, os ensaios 

reológicos, de textura e de doseamento da substância ativa foram realizados apenas nas 

amostras conservadas nestas condições.  

As bases dermatológicas (microemulgeles sem hidroquinona) que servem de 

transportador desta substância também demonstraram boas características de 

estabilidade quando armazenadas a 5ºC ao abrigo da luz. As microemulsões múltiplas 

gelificadas e as microemulsões simples gelificadas apresentaram melhores características 

de firmeza e compressibilidade que o creme descrito no FGP. Relativamente ao 

comportamento reológico, o creme do FGP apresentou comportamento reofluidificante 

com tixotropia, enquanto os microemulgeles apresentaram comportamento plástico, o que 

significa que estes sistemas apenas sofrem deformação quando lhes é aplicada uma 

determinada tensão de corte. 



63 

Em termos de estabilidade química, o doseamento do teor de hidroquinona demonstrou 

que a Formulação obtida a partir da gelificação da microemulsão múltipla contendo a fase 

mais interna anidra foi a única que apresentou um prazo de validade superior a 2 meses, 

sendo que o creme do FGP exibiu um prazo de validade de apenas 1 mês. Estes resultados 

demonstraram que o microemulgele desenvolvido neste trabalho, contendo 2% (m/m) de 

hidroquinona incorporada na fase interna da microemulsão múltipla glicerina/óleo/água 

constitui uma alternativa promissora ao creme O/A descrito no FGP, uma vez que 

apresenta melhores características reológicas e de textura e permite manter a estabilidade 

química do agente despigmentante durante um maior período de tempo.  

Os aspetos menos positivos apresentados pelo microemulgele obtido a partir da 

microemulsão múltipla deverão ser melhorados em estudos posteriores e, para a além 

disso, deverão ser realizados outros tipos ensaios, como por exemplo, estudos de 

permeação in vitro e ensaios biométricos de forma a avaliar a eficácia da preparação 

desenvolvida em voluntários que apresentem problemas de hiperpigmentação. 
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