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Resumo
O ácido hialurónico (AH) é o componente maioritário da matriz extracelular da
derme. O envelhecimento extrínseco da pele ou fotoenvelhecimento está
relacionado com alterações na expressão do AH e no seu metabolismo
enzimático. O AH é uma das moléculas mais higroscópicas da natureza, pelo que,
quando hidratado, pode conter cerca de 1000 vezes o seu tamanho em moléculas
de água. Assim, este efeito é particularmente relevante ao nível da pele, pela sua
capacidade hidratante, o que contribui para a sua utilização em produtos antienvelhecimento.
O trabalho desenvolvido teve como objectivo a preparação de duas formas
farmacêuticas semi-sólidas (creme O/A e gel hidrófilo de Aristoflex® AVC)
contendo ácido hialurónico e a sua caracterização física e mecânica.
Por outro lado, pretendeu-se, ainda, avaliar a capacidade hidratante das
preparações com ácido hialurónico, mediante a realização de ensaios de
biometria cutânea.
As formulações desenvolvidas apresentaram qualidades adequadas para a
aplicação tópica. No entanto, o gel de Aristoflex® AVC apresentou melhores
características físicas e mecânicas pelo que poderá constituir uma base
dermatológica mais adequada para a incorporação do AH.
Os resultados obtidos nos ensaios de biometria cutânea permitiram concluir que
não houve uma influência relevante do AH no efeito hidratante e na variação do
pH da pele, após uma única aplicação dos produtos testados, pelo que seria
necessária a aplicação dos mesmos, diversas vezes, para se poderem obter
resultados mais conclusivos.
.
Palavras chave: ácido hialurónico, anti-envelhecimento, creme, gele, hidratante.
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Abstract
Hyaluronic acid (HA) is the major component of the cutaneous extracellular
matrix. Extrinsic skin ageing or “photoageing” is associated with alterations in the
expression of HA and its metabolizing enzymes. HA is one of the most
hygroscopic molecules in nature and when hydrated, it can contain up to 1.000fold more water than its own weight. Thus, this effect is particularly important in the
skin for its moisturizing ability which contributes to its application in anti-ageing
products.
This work had as objective the preparation of two semi-solid pharmaceutical
forms (oil-in-water cream and hydrophilic gel Aristoflex® AVC) containing
hyaluronic acid and its physical and mechanical characterization. Furthermore, we
intended to also assess the ability moisturizing of formulations containing HA, by
biometric skin tests.
The formulations developed showed suitable properties for topical application.
However, the Aristoflex® AVC gel showed better physical and mechanical
characteristics, so it could be used as a suitable dermatological base for HA
incorporation.
The results from tests biometric skin showed that there is no influence of HA on
the moisturizing effect and the change in pH of the skin after a single application of
the tested products, so it will be necessary several applications of this products in
order to obtain more relevant conclusions.

Key words: hyaluronic acid, anti-ageing, cream, gel, moisturizer.
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1.

INTRODUÇÃO
1.1. Envelhecimento cutâneo
A pele reveste praticamente toda a superfície do corpo, constituindo uma

barreira eficaz de defesa e regulação, assegurando as relações entre o meio
interior e exterior. É o órgão de maior dimensão do organismo humano,
representando cerca de 16% do peso corporal.1 É a pele que determina o aspecto
ou a aparência, imprime carácter sexual e racial e protege o corpo, pelo facto de
se tratar de uma barreira dotada de resistência, semi-permeabilidade e
plasticidade.
Com o envelhecimento, o ser humano tende a tornar-se cada vez mais diverso e
heterogéneo, o que é especialmente notório ao nível da pele, inúmeros que são
os fenómenos bioquímicos e metabólicos que nela ocorrem, à medida que a idade
avança.5
O envelhecimento da pele é um processo complexo e multifactorial do qual
resultam alterações severas em termos estéticos e funcionais. Com o tempo,
estas alterações levam ao declínio das funções biológicas da pele que deixa de
ter capacidade para se adaptar às constantes agressões de que vai sendo alvo.6
Nos países desenvolvidos, tem vindo a aumentar o interesse pelo estudo do
envelhecimento cutâneo, o que está relacionado com o progressivo e dramático
crescimento em número absoluto e da proporção de população envelhecida.
Tanto os factores psicossociais associados, como os próprios efeitos fisiológicos
do envelhecimento da pele nestes indivíduos, têm contribuído para a necessidade
de melhor conhecer todo o processo e, muito particularmente as possíveis
intervenções efectivas.7,8
Estudos contínuos têm mostrado que o envelhecimento resulta, basicamente, da
acção conjunta de dois processos diferentes: o envelhecimento cronológico,
também designado intrínseco, e o envelhecimento extrínseco, isto é, causado por
factores ambientais, de entre os quais, o foto-envelhecimento é o que apresenta
maior importância.5,6,9,10,11,12
10
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O envelhecimento induzido pelos factores ambientais apresenta características
morfológicas e fisiopatológicas que podem ser diferentes daquelas que são
causadas pelo envelhecimento biológico ou intrínseco.5
Os sinais clínicos associados ao fotoenvelhecimento são a hiperpigmentação, a
perda de elasticidade, o amarelecimento e em casos mais agressivos, pode
mesmo conduzir a alterações malignas da pele. Uma pele velha não exposta à
radiação pode apresentar perda de firmeza e acentuação da rugosidade, contudo
faltam sinais de dano actínico. O envelhecimento intrínseco caracteriza-se, ainda,
pelo aparecimento de rugas finas, sendo que a pele perde cada vez mais
espessura tornando-se transparente; há perda de tecido adiposo subjacente,
perda de firmeza e surgem sinais de desidratação excessiva.5
Em termos anatómicos, a pele é constituída fundamentalmente por dois tecidos
justapostos que são a epiderme e a derme.2 Além destas, é comum verificar que
alguns autores consideram a estratificação da pele em três camadas distintas pois
incluem a hipoderme.2 (Fig. 1)

Figura 1. Representação esquemática da pele.3

De um modo geral, enquanto a epiderme se encontra organizada em diferentes
camadas ou estratos de células epiteliais com características distintas, a derme é
formada maioritariamente por tecido conjuntivo denso. Este tecido conjuntivo é
11
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formado por células e elementos extracelulares, sendo que no que respeita às
células, elas podem ser residentes, tais como os fibroblastos, os histiócitos, os
macrófagos e os mastócitos, ou então serem migratórias como os leucócitos e os
plasmócitos. Quanto aos elementos extracelulares, estes são a substância
intersticial e as fibras. Na substância intersticial ou também designada de
fundamental, dispõem-se células e fibras de natureza variada. (Fig. 2)

Figura 2. Representação esquemática da composição da substância intersticial. 4

A substância fundamental é amorfa, sendo maioritariamente formada por
glicoproteínas, designadamente mucopolissacarídeos ácidos. Estas glicoproteínas
têm um elevado teor molecular em hidratos de carbono, tomando, por isso a
designação de proteoglicanos de mucopolissacarídeos ácidos, sendo que um dos
mais abundantes na derme é o ácido hialurónico.
A pele é um órgão muito extenso que desempenha um papel fundamental na
protecção do organismo na sua totalidade, tanto ao nível das agressões
traumáticas como ao nível das variações climatéricas.47 As funções principais da
pele incluem contenção de fluidos e tecidos, protecção em relação ao exterior,
excreção, secreção, acumulação e absorção de substâncias, termorregulação,
síntese

de

melanina,

percepção

sensorial

e

regulação

de

processos

imunológicos.57
A pele tem um papel mecânico do maior interesse, pois permite, mediante as
suas propriedades plásticas a realização de todos os movimentos sem que haja
normalmente ruptura tecidual. A pele é portanto resistente e flexível, sendo essas
12
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propriedades conferidas, principalmente, pelas proteínas fibrosas como o
colagénio e a elastina, e auxiliadas também pelo facto das fibras se encontrarem
imersas em líquido de natureza mucopolissacarídica (substância fundamental da
derme). Deste modo, ao dar-se a distensão cutânea ocorre deslocamento parcial
simultâneo da substância fundamental. O carácter elástico da pele permite, após
uma extensão, que os contornos iniciais se mantenham, sendo que esta
extensibilidade atribui-se ao alinhamento rígido das fibras de colagénio que sob
tensão tendem a orientar-se pela sua elasticidade paralelamente ao eixo da força
aplicada. Naturalmente que as fibras de elastina têm um papel muito importante
no fenómeno. A este nível, o estrato córneo revela-se bastante interessante, uma
vez que, sendo ainda mais resistente do que a derme é suficientemente elástico
para permitir os movimentos do corpo. Contudo, a sua flexibilidade é muito
variável, facto que depende directamente de factores tais como as condições
atmosféricas (humidade do ar), o contacto com detergentes ou solventes e
também a existência de doenças hiperqueratósicas. 2
A pele no seu estado normal, funciona como uma excelente interface entre o meio
interno e o ambiente, através mais uma vez da existência crucial do estrato
córneo, mas também dos apêndices cutâneos. Concretamente, o estrato córneo
apresenta permeabilidade selectiva

58

em relação a materiais que pretendam

atravessar a barreira da pele, pelo que só o conseguem aqueles cujas dimensões
são moleculares. Assim, a pele constitui uma barreira muito eficaz contra a
invasão por microrganismos, dificultando, deste modo a proliferação de fungos e
bactérias em tecidos viáveis. O estrato córneo também constitui uma óptima
barreira

que

impede

ou

dificulta

a

entrada

de

substâncias

químicas,

medicamentosas ou não e funciona, também como barreira térmica.
A permeabilidade selectiva da pele constitui, como já foi referido uma das suas
funções protectoras, nomeadamente no que se refere também à capacidade de
dificultar ou até impedir a passagem de radiações electromagnéticas.

58

As

proteínas em geral e os pigmentos melânicos em particular, sobretudo as
melaninas, dispõem de capacidade máxima na absorção das radiações cujo
comprimento de onda é de 280 nm. No entanto, a acção protectora da pele em
relação às radiações não se encontra circunscrita apenas à camada basal. Na
13
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realidade, a camada córnea constitui o primeiro filtro cutâneo na penetração das
radiações ultravioleta (UV). As suas proteínas, particularmente a queratina,
desempenham também alguma acção foto-protectora, por dispersão e absorção
das radiações ultravioleta (UV). Por outro lado, a exposição repetida à radiação
UV provoca hiperplasia epitelial com espessamento da camada córnea e aumento
da tolerância cutânea à luz.
A função primordial da pele é, como já foi referido, a de proteger o organismo de
agressões ambientais, nomeadamente a radiação solar, as infecções, as
temperaturas extremas, a desidratação, bem como os traumas mecânicos. A pele
está, portanto, envolvida em mecanismos de imunização, processos endócrinos e
funções neurológicas.6 Todas estas funções vão sofrendo deterioração com a
idade, de acordo com o que está geneticamente determinado, mas é um
fenómeno extensamente agravado por factores ambientais.6,59
A pele é, normalmente, classificada em quatro tipos, de acordo com a produção
sebácea que apresenta: pele normal, seca, oleosa e mista. Um outro tipo que se
pode acrescentar à lista é a pele sensível, devido à sua crescente popularidade,
criada à volta da grande variedade de produtos alvo. Esta classificação aplica-se,
particularmente à pele do rosto porque, sendo aquela que está mais exposta, para
além das mãos, é a que melhor reflecte o seu estado tendo em conta a idade, a
situação geográfica e estado de saúde. (Tabela I)
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Tabela I. Características dos vários tipos de pele.

TIPOS DE PELE

Pele normal
Aspecto
pele

mate,
flexível,

firme e sólida.

Pele oleosa
Aspecto
luminoso,
com

Pele seca
Pele alípica

Pele mista

Pele desidratada

pele
muito

Pele

seca

brilho, devido a

por insuficiência

falta

de

excesso

de

diminuição

componentes

lípidos

gordos.

hidrófilos.

sebo cutâneo.

zona

“T”

(nariz e mento)
baço

de

A

Aspecto

por
água,

apresenta
características

dos

de pele oleosa,

cutâneos

enquanto outras
zonas

são

pobres

em

substâncias
lipídicas
tendência

com
a

ficarem secas e
irritadas.

O envelhecimento cutâneo intrínseco é influenciado pela passagem do tempo e
relaciona-se directamente com o processo de senescência do próprio organismo,
sendo por isso, praticamente um fenómeno inevitável. Ao contrário, o
envelhecimento extrínseco é, por definição, susceptível de intervenção, uma vez
que resulta da acção nefasta de factores externos. De entre estes factores, a
radiação UV contribui em cerca de 80% para todo o processo, constituindo o
factor mais importante para o envelhecimento prematuro da pele. Desta forma, os
tratamentos disponíveis, actualmente, são direccionados para combater o
envelhecimento extrínseco.
O conceito anti-envelhecimento concentra-se em duas estratégias: prevenção e
tratamento. A prevenção implica um conjunto de acções que visam evitar e
reduzir o aparecimento dos sinais de envelhecimento, enquanto o tratamento
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pretende reverter determinadas manifestações clínicas visíveis de uma pele
envelhecida.
O tratamento anti-envelhecimento pode considerar-se dividido nos seguintes
grupos:
¾ Aplicação de cosméticos;
¾ Agentes tópicos;
¾ Agentes sistémicos;
¾ Procedimentos cirúrgicos;
Enquanto a aplicação de cosméticos se refere aos gestos diários de protecção
solar e de hidratação, os agentes tópicos dizem respeito à aplicação tópica de
cosméticos que contêm na sua composição substâncias antioxidantes, retinóides,
hidroxiácidos, despigmentantes, factores de crescimento, citoquinas e outros
péptidos, estrogénios e agentes anti-inflamatórios.55
Para o seu estado de equilíbrio, a pele necessita da contribuição integrada de
todos os seus organitos e respectivas secreções, cujas funções convergem,
resultando na multiplicidade de propriedades que apresenta. A conservação da
homeostasia cutânea resulta, assim, da capacidade de síntese e metabolização e
das regulações hemodinâmicas e térmicas da pele.58
Em termos concretos, manifesta-se de grande importância o factor hidratação da
pele, o qual ao nível do estrato córneo é fundamental, já que é necessário que
exista à sua superfície um equilíbrio adequado de lípidos, de substâncias
hidrossolúveis, da quantidade de água, bem como de queratinas para que a
flexibilidade seja máxima. A água é mesmo considerada como principal agente
“plastificante ou amolecedor” da pele, pelo que para termos condições ideais de
manutenção das suas boas funções, deve encontrar-se numa concentração
compreendida entre 10 a 20%. A capacidade em fixar a água no estrato córneo a
partir dos tecidos mais profundos depende dos compostos nela dissolvidos e dos
lípidos teciduais, sendo que quanto menor for a porção lipídica menor é a
retenção.
16
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1.1.1. Hidratação
Hidratação é um termo que engloba um vasto leque de significados e
interpretações, dependentes da forma como nos referimos à pele em termos de
aparência macroscópica, textura ou suavidade ao toque. Contudo, o conceitochave é a existência de água na pele. A suavidade da pele ao toque é,
efectivamente, obtida à custa de água. A maior parte dos investigadores postula
que é necessário um mínimo de 10% de água no estrato córneo para produzir
elasticidade/flexibilidade e suavidade, sendo que a taxa de hidratação certa é a
chave da manutenção da integridade da pele humana.39,47
A água é, absolutamente, essencial para o normal funcionamento da pele,
particularmente para a camada mais externa, o estrato córneo. A perda de água
da pele é regulada fisiologicamente e depende, de um conjunto de factores
relacionados com a natureza complexa do estrato córneo.
A retenção de água a nível do estrato córneo depende, essencialmente de dois
componentes maioritários:
1. a presença de agentes higroscópicos naturais no interior dos corneócitos
(colectivamente referidos como Factor Humectante Natural);
2. a existência de lípidos intercelulares devidamente organizados para formar
uma barreira contra a perda transepidérmica de água (TEWL).
Por outro lado, também parece contribuir para minimizar a perda de água, o facto
de a difusão das moléculas de água ser lenta, uma vez que têm de percorrer um
tortuoso percurso criado pelo arranjo das camadas do estrato córneo e dos
grupos de corneócitos.48,49
O Factor Humectante Natural (NMF, do inglês Natural Moisturizing Factor)
reporta-se a uma mistura complexa de compostos hidrossolúveis e de baixo peso
molecular, formados primariamente, no interior dos corneócitos pela degradação
de uma proteína rica em histidina, designada por filagrina.48 Estas substâncias
estão relacionadas com o aporte e fixação da água no estrato córneo, sendo por
isso agentes com propriedades hidratantes. O NMF é constituído por uma mistura
17
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55

de aminoácidos, ácidos orgânicos e seus sais, ureia e iões inorgânicos. (Fig. 3)

De entre eles, o lactato de sódio e o sal sódico do ácido 2- pirrolidona-5carboxílico, parecem ser os componentes com a maior capacidade higroscópica.

Figura 3. Composição química do FHN.47

O conteúdo de água do estrato córneo é necessário para o seu próprio processo
de maturação e também é essencial no fenómeno de descamação da pele.
Assim, um aumento da perda transepidérmica de água (TEWL) conduz a danos
funcionais nas enzimas envolvidas no processo de descamação normal da pele,
do que resulta a formação de pequenos “flocos” visíveis à superfície da pele, o
que constitui o aspecto de uma pele desidratada.49,50 Para além do problema
estético, dado o seu aspecto baço e áspero, a pele desidratada apresenta perdas
acentuadas das propriedades biomecânicas e biológicas.
Para assegurar um papel fisiológico de protecção, o estrato córneo deve
apresentar flexibilidade e elasticidade adequadas. A percentagem de água
contida nesta camada celular funciona como plastificante que associa as
moléculas solúveis do NMF às proteínas da epiderme. Pode considerar-se duas
origens para esta água:
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¾ origem endógena: a água é encaminhada desde a derme até à superfície
cutânea através de uma difusão molecular, dando origem à chamada
perspiração insensível e uma perda sensível constituída pelo suor
(transpiração);
¾ origem exógena: a água é fornecida por contacto com o meio ambiente,
quando a atmosfera está com humidade elevada ou quando são aplicados
cosméticos hidratantes que vão fornecer água às células que contenham
NMF, corpúsculos com alto poder higroscópico; no entanto, a sua eficácia
está dependente, igualmente das perdas por evaporação que terão de ser
reduzidas (o que se consegue com a aplicação de cremes-barreira); 47
A película hidrolipídica que existe à superfície da epiderme e que recobre toda a
camada córnea corresponde a uma emulsão formada pelos produtos de secreção
das glândulas sebáceas (sebo) e sudoríparas (suor).
A elasticidade da pele é definida pela capacidade que esta tem de voltar ao
estado inicial, assim que cessam as forças que provocam essa extensão. Esta
propriedade depende da actividade das fibras elásticas e de colagéneo, mas
igualmente do estado de hidratação da substância fundamental, pelo que é de
extrema importância a manutenção do conteúdo hídrico da pele. A elasticidade
varia de acordo com alguns estados fisiológicos, mas também com a idade, pelo
que é essencial promover um bom estado de hidratação da pele, para actuar na
prevenção do envelhecimento cutâneo. No decorrer da senescência cutânea, a
película hidrolipídica reduz-se e o teor em água na pele vai diminuindo, passando
de 13% para cerca de 7%, assim como a concentração em glucosaminoglicanos
(GAGs - factores de elasticidade do tecido conjuntivo) e dos electrólitos do tecido
dérmico, o que dá origem a um aumento da velocidade de desidratação da
camada córnea. Põe-se, assim, em evidência a importância da presença em
quantidades

adequadas

de

glicosaminoglicanos

como

um

dos

factores

responsáveis pela manutenção da hidratação dérmica e epidérmica da pele.39,47
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A desidratação pode ser favorecida por vários factores, dos quais se destacam os
seguintes:
o vento, as mudanças bruscas de temperatura, a exposição excessiva ao
sol e ao ar seco favorecem a evaporação da água de superfície e, portanto,
levam a uma diminuição do grau de hidratação da camada córnea;
substâncias químicas: tensioactivos detergentes (laurilsulfatos, laurilétersulfatos, alquilarilsulfatos e outros), assim como os solventes orgânicos
(álcool, éter de petróleo), eliminam os lípidos cutâneos e, na sequência,
são

arrastados

os

compostos

hidrossolúveis,

suprimindo

toda

a

possibilidade de fixação ou retenção de água pela camada córnea;

certas doenças (ictioses, dermatoses, psoríase, eczemas) provocam
alteração na camada córnea e perturbam a hidratação, tornando-a incapaz
de fixar e reter a água;
o processo de envelhecimento intrínseco da pele.47,53
Na maioria dos casos, a pele desidratada pode ser tratada, adequadamente, com
a aplicação diária de produtos hidratantes, o que faz desta classe de cosméticos a
mais comummente utilizada a nível tópico.51,52
Os cosméticos hidratantes são capazes de restabelecer o conteúdo hídrico da
pele desidratada, protegê-la e proporcionar as condições necessárias à
recuperação das suas propriedades naturais. São exemplos de substâncias com
propriedades hidratantes:
¾ compostos higroscópicos constituintes do NMF, como a ureia, o ácido 2pirrolidona-5-carboxílico, a alantoína, os hidrolisados de proteínas;
¾ humectantes, tais como a glicerina, o proprilenoglicol, o sorbitol, os sais de
ácidos fracos e em particular, o lactato de sódio;
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¾ substâncias com características oclusivas: vaselinas, parafinas.47,53,56

Em termos químicos, as substâncias hidratantes podem ser de natureza hidrófila
ou lipófila. Um estudo recente (Bouwstra et al, 2009) demonstrou que 3 horas
após a aplicação, os hidratantes de natureza hidrofílica penetram mais
rapidamente do que os lipófilos, sendo que estes últimos ficam abundantemente
retidos nas regiões mais externas do estrato córneo. Pôde verificar-se, ainda, que
não se obteve aumento do conteúdo hídrico no estrato córneo com os compostos
lipófilos, enquanto os hidratantes de natureza hidrofílica conduzem ao aumento da
retenção de água nas camadas da pele para onde se deslocam.54
Num produto cosmético hidratante são utilizadas, por vezes, outras substâncias
específicas com carácter emoliente para auxiliar o efeito hidratante e, ainda
extractos com características suavizantes e refrescantes (aloé vera, camomila,
arnica, calêndula, centelha asiática, malva, tussilagem).
Para evitar a desidratação (ou ressecamento) da pele deve impedir-se,
essencialmente, a evaporação da água, de acordo com dois princípios
fundamentais:
¾ evitando ou diminuindo o efeito das agressões externas;
¾ utilizando produtos cosméticos adequados para corrigir e restabelecer o
equilíbrio biológico.47 (Tabela II)
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Tabela II. Representação esquemática dos procedimentos necessários para manter ou
restabelecer o equilíbrio hídrico epidérmico.

MECANISMO DE CORRECÇÃO

EXEMPLOS DE COMPOSTOS

Mecanismo passivo

Creme oclusivo (vaselina)

Mecanismo activo

Substâncias higroscópicas e humectantes
(glicerina, sorbitol, propilenoglicol, ácido
hialurónico);
Substâncias filmogénicas (hidrolizados de
proteínas e derivados aminoglicídicos)

Incorporação nos produtos cosméticos
de lípidos hidrófilos

Efeito protector e emoliente: triglicéridos
de origem vegetal, cera animal como a
lanolina e seus derivados, colesterol e seus
ésteres.

Fornecimento de ácidos gordos
essenciais

Vitamina F, ácidos araquidónico,
linolénico, linoleico.

Incorporação de substâncias específicas
semelhantes à composição do NMF

Ureia, lactato de sódio, pirrolidona
carboxilato de sódio)

Incorporação de substâncias sobre o
metabolismo celular, providenciando o
equilíbrio hídrico profundo

Extractos biológicos animais, vegetais e
marinhos

Recurso a substâncias com acção na
estrutura dermo-epidérmica

Ácido retinóico, alfa-hidroxiácidos)
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Actualmente, os cosméticos hidratantes disponíveis exercem a sua actividade
mediante dois mecanismos de hidratação diferentes:

 Hidratação por fixação de água endógena
As preparações hidratantes procuram suplantar as insuficiências da
barreira epidérmica repondo a funcionalidade da película hidrolipídica com
produtos que se opõem à evaporação excessiva da água recorrendo a:
• hidrocarbonetos diversos: vaselina, óleo de vaselina, peridroesqualeno;
• ceras: cera de abelhas, branco de baleia ou seus derivados sintéticos,
lanolina;
• óleos vegetais hidrófilos: óleo de amêndoas doces, gérmen de trigo,
abacate, argan, óleos animais específicos ou seus derivados: óleo de
vison, de tartaruga, álcoois gordos cetílicos e estearílicos.

 Hidratação por fixação de água exógena
A preparação de hidratantes deste tipo recorre a produtos higroscópicos e
humectantes:
• polióis hidrossolúveis (glicerol, sorbitol, propilenoglicol, poliglicóis);
• ácido pirrolidona carboxílico, lactato de sódio e ureia;
Alguns destes elementos são veiculados recorrendo a novas tecnologias
(lipossomas, niossomas, ciclodextrinas microesferas, nanosferas).
Outras substâncias com papel na hidratação e no anti-envelhecimento:
• vitaminas: vitamina E, vitamina A, vitamina PP, vitamina C.47
A manutenção de uma pele devidamente hidratada constitui um passo essencial
para promover a conservação do seu aspecto jovem, prevenindo o processo de
envelhecimento cutâneo. Assim, é de referir os cuidados a ter em conta para
preservar a pele das agressões externas, em particular da desidratação:
 evitar a exposição solar excessiva e sem protecção eficaz; para evitar o
envelhecimento precoce da pele com o aparecimento da xerose, é
23
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fundamental a utilização de produtos protectores solares de forma a evitar
o aparecimento de fotoalergias, sensibilidade exagerada e rosácea;
 é desaconselhável a utilização de detergentes formulados com teores
excessivos de tensioactivos como o laurilsulfato de sódio e seus derivados,
ou simplesmente o uso de produtos de higiene demasiadamente
desengordurantes;
 são, igualmente, desaconselhadas as loções tónicas com elevado grau
alcoólico, tanto pela sua acção desengordurante como pelo possível efeito
irritante;
 as substâncias humectantes, como a glicerina, não devem ser utilizadas
isoladas sobre a pele, pois o seu grande poder higroscópico tanto pode
retirar água da atmosfera como da própria epiderme, dependendo do
estado higrométrico do ar (humidade relativa);
 os hidrocarbonetos como a vaselina, quando utilizados diariamente, podem
irritar a pele, tornando-a mais descamativa e ainda aumentar a espessura
da camada de Malpighi;
 para a limpeza do rosto deverão ser utilizadas emulsões fluidas (leites) com
emulsionantes não iónicos, anfotéricos ou derivados naturais, evitando
tanto quanto possível os produtos alcalinos obtidos por saponificação de
material gordo com bases fortes (pH>8);
 aplicação diária e frequente de cosméticos hidratantes adequados.
Como é sabido, uma pele seca e/ou desidratada apresenta mais precocemente
sinais de envelhecimento do que uma pele normal ou mista/oleosa. Por outro
lado, sabe-se também que as características de hidratação da pele são
determinantes para a gravidade dos sinais clínicos típicos do envelhecimento,
pelo que uma pele seca ou desidratada, quando envelhece apresenta rídulas e
rugas mais profundas e mais difíceis de reverter, maior perda de firmeza e
elasticidade do que uma pele normalmente hidratada. Assim, hidratação e anti24
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envelhecimento são dois conceitos dependentes e intimamente ligados, pelo que
muitos produtos cosméticos com acção anti-rugas possuem na sua composição
substâncias como o colagénio e outros constituintes do tecido conjuntivo, como o
ácido hialurónico, reinvindicando efeito revitalizante, mas a sua acção é
principalmente hidratante.

1.2. Ácido hialurónico
O ácido hialurónico (AH) é um polímero carbohidratado linear e natural que
pertence à classe dos glicosaminoglicanos não-sulfatados.13
Em 1934, foi isolado, pela primeira vez, a partir do humor vítreo de bovino, por
Meyer et al., que prosseguiram os seus estudos do que resultou, cerca de 20
anos mais tarde, o conhecimento da estrutura do AH.13,14,18
O AH é um polissacarídeo composto por unidades dissacarídicas repetidas de
ácido D-glucurónico e N-acetilglucosamina. (Fig.4) Normalmente, o grupo
carboxílico (-COOH) do ácido D-glucorónico forma um sal sódico, pelo que a
forma mais comum do AH é o hialuronato de sódio. (Fig.5) Os monómeros
dissacarídicos formam a cadeia através de ligações β-1,4 glicosídicas. Cada
dissacarídeo apresenta um peso molecular de cerca de 400 Da, o que leva a que
a cadeia polimérica de AH possa atingir os 10 MDa.13,14,15,25

Figura 4. Representação esquemática da estrutura do ácido hialurónico. 35
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Figura 5. Representação esquemática da estrutura do hialuronato de sódio. 36

O AH é o único biopolímero cuja estrutura se encontra altamente conservada e
idêntica em todas as espécies.13 O AH encontra-se disperso por todo o organismo
humano,

sendo

especialmente

abundante

no

tecido

conjuntivo.

Atinge

concentrações mais elevadas no tecido cartilagíneo, no humor vítreo, no líquido
sinovial das articulações e no cordão umbilical, sendo responsável pela
manutenção da homeostasia tecidular.37 Estima-se que a quantidade total de AH
no organismo ronda os 12 gramas, mas é na pele que se encontra a maior
quantidade (aproximadamente 7 g).13,14,21,29
O AH é o componente maioritário da matriz extracelular da derme; é sintetizado
na membrana plasmática dos fibroblastos e outras células (sinoviais, endoteliais,
musculares) e libertado, imediatamente no espaço extracelular.17,21,26,34 Um
estudo feito por Bonté et al. (2007) veio demonstrar que também existe ácido
hialurónico na epiderme, o que se revela interessante na manutenção da estrutura
normal do estrato córneo e na função de barreira epidérmica.49
Nos mamíferos, estão identificadas três sintetases homólogas responsáveis pela
segregação do AH, são elas: a AHS1, AHS2 e AHS3.20,32
O catabolismo do AH é extremamente rápido, pelo que ao nível da pele, o seu
tempo de semi-vida é inferior a 24 horas.14 A degradação do AH pelas enzimas
hialuronidases é influenciada por factores térmicos, enzimáticos e interacções
oxidativas (interferência de radicais livres). 14,32
Apesar da sua estrutura simples, o AH detém funções de grande importância em
numerosos fenómenos do organismo. As suas funções biológicas dependem do
seu peso molecular e resultam da sua interacção com determinadas proteínas de
ligação (“hialaderinas”) e receptores de superfície, pelo que o AH apresenta
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excelentes características de sinalização celular.17,28,29,31,40 Este polímero está
directamente envolvido em processos tais como a embriogénese, a inflamação, o
fenómeno metastásico ou de progressão tumoral, a renovação tecidular, a
angiogénese, bem como o processo de cicatrização.17,18,19,21,30 No processo
inflamatório, está demonstrado que fragmentos oligossacarídicos derivados do AH
desempenham um papel importante na estimulação da secreção de citoquinas e
na proliferação de células endoteliais.17,18
A

cicatrização

é

um

processo

dinâmico

e

envolve

diferentes

fases

interrelacionadas que visam a reparação da integridade tecidular. Este fenómeno
reflecte a existência de uma resposta orgânica complexa que resulta da
interacção entre diferentes tipos de células e os componentes da matriz
extracelular. A este nível, o AH desempenha um papel-chave em cada fase de
cicatrização porque estimula a migração, a diferenciação e a proliferação
celulares e, por outro lado, regula a organização e o metabolismo da matriz
extracelular.17,18
Desde 1980 que as várias propriedades e funções do AH vêm sendo
demonstradas em contínuos estudos de forma que, actualmente, este biopolímero
seja reconhecido como um composto de elevado valor, no que respeita às
numerosas aplicações, nomeadamente nas áreas biomédica e tecnológica.13 A
FDA (Food and Drug Administration) tem aprovado inúmeros produtos derivados
do AH que têm sido empregues, designadamente em oftalmologia como
substitutos do humor vítreo no olho; em reumatologia, no tratamento da
osteoartrite; na reparação tecidular de feridas cirúrgicas e outras e como matriz
para a libertação de determinados fármacos.24,40 O AH desempenha um papel
fundamental na manutenção da integridade mecânica dos tecidos.
Devido ao seu comportamento polianiónico, o AH não favorece a adesão celular
nem proteica. 37
A vasta aplicabilidade do AH deve-se às suas excelentes características
higroscópicas, ao seu óptimo comportamento reológico e às suas propriedades
visco-elásticas.23,37,40
O número de produtos cosméticos que incluem o AH na sua formulação tem
vindo a aumentar, devido à natureza viscoelástica única desta substância, bem
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como ao facto de ser extremamente bem tolerada, o que significa um risco muito
reduzido ou quase inexistente de efeitos adversos. A molécula de AH não é
imunogénica, sendo que esta biocompatibilidade está relacionada com o facto da
sua estrutura molecular ser semelhante entre espécies distintas, do que resultam
também as suas características biodegradáveis.14,15,37,38,40,42
O AH tem sido, amplamente, utilizado na área da Dermocosmética, sendo
incorporado em produtos cosméticos de aplicação tópica, essencialmente como
agente hidratante e anti-envelhecimento.13,14,27,41 O AH é uma das moléculas mais
higroscópicas da natureza, pelo que, quando hidratado, pode conter cerca de
1000 vezes o seu tamanho em moléculas de água. Assim, este efeito é
particularmente relevante ao nível da pele, pela sua capacidade hidratante, o que
contribui para manter ou recuperar a sua elasticidade.13 O AH apresenta, portanto
uma elevada solubilidade em água, que é devida a diversos factores, mas está,
especialmente, relacionada com a presença de 4 grupos hidroxilo (-OH) e um
grupo salino –COO- Na+ por cada unidade dissacarídica. Deste modo, os grupos
hidroxilo estabelecem ligações por pontes de hidrogénio com as moléculas de
água, o que estabiliza o seu estado solvatado. Por outro lado, o grupo salino
dissocia-se na água segundo uma reacção química energeticamente favorável.15
O AH exibe também efeito antioxidante, porque funciona como agente
sequestrante de radicais livres, o que aumenta a protecção da pele em relação à
radiação UV e contribui para aumentar a capacidade de reparação tecidular.13
O envelhecimento cutâneo é, como já foi referido, um processo natural que
conduz a alterações fisiológicas nas funções da pele. A exposição à radiação UV
afecta os processos biológicos, acelerando o processo de envelhecimento. A pele
velha é, tipicamente, seca e irregular e apresenta rugas e rídulas, bem como
elasticidade reduzida.13 O envelhecimento extrínseco (aquele que resulta da
influência da exposição a factores externos/ambientais) está associado a
inúmeras alterações, entre elas a expressão do AH e as suas enzimas de
metabolizaçâo. O que se verifica é que, com o envelhecimento, ocorre um
aumento acentuado na expressão de AH de baixo peso molecular, o que está
relacionado

com

a

diminuição

significativa

das

enzimas

de

síntese
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(particularmente HAS1) e um aumento da expressão das hialuronidases (HYAL13). Por outro lado, pode verificar-se também que a expressão de receptores
celulares para o AH (CD44 e RHAMM) se encontra diminuída numa pele
fotoexposta, quando comparada com a pele fotoprotegida.22,33,43
A secura cutânea é uma das desordens mais evidentes da pele envelhecida, daí
que um dos gestos diários essenciais é o uso de produtos hidratantes. Um
hidratante é um produto cosmético capaz de restabelecer e/ou contribuir para a
manutenção das características de hidratação do estrato córneo.13 Estudos têm
demonstrado que a aplicação tópica de um hidratante contendo AH constitui um
tratamento eficaz no combate à desidratação cutânea e, por conseguinte, na
prevenção do envelhecimento da pele, o que está directamente relacionado com
a sua capacidade de retenção da água e propriedades hidratantes.13,30
Embora a utilização de AH se encontre predominantemente associada à injecção
de agentes de preenchimento dérmico (“dermal fillers”), também tem sido prática
comum a sua aplicação tópica, mediante o uso de cremes e geles.14,16
O AH começou por ser extraído a partir de tecidos de origem animal, tais como a
crista de galo e o cordão umbilical humano. Contudo, a sua produção por
processos biotecnológicos constitui, actualmente, uma técnica utilizada em larga
escala, recorrendo à fermentação microbiológica, essencialmente de duas
espécies de bactérias: Streptococcus e Bacillus.13,14,42,44 O AH é produzido por
métodos que visam limitar ou eliminar a presença de agentes infecciosos. Quando
a produção é efectuada por fermentação por meio de bactérias Gram-positivas, é
demonstrado que o processo utilizado permite limitar ou eliminar os constituintes
da parede celular com características pirogénicas ou inflamatórias.
O AH apresenta-se como um pó branco ou quase branco, muito higroscópico ou
como um agregado fibroso (Farmacopeia Portuguesa VIII, 2005).
1.3. Preparações semi-sólidas cutâneas
As preparações semi-sólidas cutâneas são formuladas de modo a promoverem a
libertação local ou transdérmica das substâncias activas; são igualmente
utilizadas devido à sua acção emoliente ou protectora. Apresentam aspecto
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homogéneo e são constituídas por um excipiente, simples ou composto, no qual
são dissolvidas ou dispersas uma ou várias substâncias activas, sendo que a
composição do excipiente pode ter influência na actividade da preparação. Os
excipientes que se utilizam podem ser substâncias de origem natural ou sintética
e podem ser monofásicos ou multifásicos. Deste modo, conforme a natureza do
excipiente, a preparação pode ter propriedades hidrófilas ou hidrófobas. Por outro
lado, a preparação pode conter outros excipientes apropriados, como agentes
antimicrobianos, antioxidantes, estabilizantes, emulsionantes, espessantes e
promotores da absorção. (Farmacopeia Portuguesa VIII, 2005)
A administração cutânea é uma via especialmente destinada à obtenção de uma
acção tópica, mais ou menos profunda, e só em casos particulares se recorre a
ela para se obter uma absorção sistémica do fármaco.45
Podem distinguir-se vários tipos de preparações semi-sólidas cutâneas:
9 pomadas;
9 cremes;
9 geles;
9 pastas;
9 cataplasmas;
9 emplastros medicamentosos.
Consoante a sua estrutura, as pomadas, os cremes e os geles apresentam
geralmente, um comportamento viscoelástico e as propriedades dos fluidos nãoNewtonianos (por exemplo, de tipo plástico, pseudoplástico ou com tixotropia)
quando submetidos a velocidades de corte elevadas. Ao contrário, as pastas
apresentam, muitas vezes, comportamento dilatante. (Farmacopeia Portuguesa
VIII, 2005)
Devido às suas características, os cremes e os geles constituem os sistemas
semi-sólidos mais utilizados na produção de produtos cosméticos.
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1.3.1. Cremes
Os cremes são emulsões semi-sólidas que contêm substâncias medicamentosas
ou ingredientes cosméticos dissolvidos ou suspensos nas suas fases aquosa ou
oleosa. As emulsões ou também designadas bases emulsionadas são,
actualmente, um dos veículos mais utilizados na elaboração de produtos
cosméticos, principalmente porque apresentam uma série de vantagens entre as
quais se destacam:
¾ a grande afinidade para o revestimento cutâneo que reveste toda a
superfície da pele;
¾ a

possibilidade

de

incorporar,

simultaneamente

na

mesma

preparação, substâncias de natureza hidrófila e lipófila, capazes de
se integrarem no filme hidrolipídico do estrato córneo;
¾ a possibilidade de se obterem veículos de diferentes texturas,
consistência e capacidade de penetração;
¾ como veículos, as bases emulsionadas apresentam também elas,
propriedades emolientes e hidratantes;
¾ podem actuar como agentes de limpeza bastante eficazes.39
As emulsões são definidas como sistemas heterogéneos de duas ou mais fases,
constituídos por um líquido disperso noutro líquido dispersante, no qual é
imiscível.39 Esta dispersão é produzida pela formação de gotículas de diâmetros
compreendidos entre 0,5-100nm. De acordo com a viscosidade da fase externa,
as emulsões podem classificar-se como fluidas (ex.: leite corporal) ou mais ou
menos consistentes (ex.: creme hidratante).
Basicamente, existem dois tipos de emulsões:
•

óleo-água (O/A): em que a fase interna é constituída por substâncias
lipófilas imiscíveis com a fase externa, formada por sua vez, por água e
substâncias polares.

•

água-óleo (A/O): em que a fase interna é constituída por água e
componentes polares e a fase externa é formada por compostos
apolares.
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Estes dois tipos de emulsões (O/A e A/O) são sistemas emulsionados simples.
Contudo, quando temos gotículas de outra fase no interior das gotículas da fase
interna, estamos perante sistemas de emulsão múltipla que podem denominar-se
A/O/A ou O/A/O. (Fig. 6)
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Figura 6. Representação esquemática dos tipos de emulsões descritos. 1. emulsão O/A; 2.
emulsão A/O; 3. emulsão A/O/A; 4. emulsão O/A/O.
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As emulsões são, por definição, sistemas termodinamicamente instáveis, pelo
que rapidamente tendem a separar as fases quando são mantidas em repouso,
sem agitação. Esta instabilidade é consequência da existência de forças que
tendem a reunir, novamente, as gotículas dispersas para formar uma fase
contínua, o que leva à ruptura da emulsão, algumas vezes reversível, mas muitas
vezes impossível de reverter para o estado anterior.
As formas de instabilidade física mais frequentemente observadas nas emulsões
são:
• coalescência: corresponde à união de gotículas entre si para formar outras
de maiores dimensões, sendo que este constitui um fenómeno irreversível;
• formação de creme: ocorre como consequência de um agrupamento das
gotículas oleosas da fase interna, devido às diferenças de densidade entre
as fases que constituem o sistema, sendo, porém um processo reversível,
mediante agitação;
• sedimentação: produz-se quando uma parte da emulsão se separa no
sentido descendente, formando um sedimento mais ou menos compacto; a
formação de creme e a sedimentação podem evitar-se aumentando a
viscosidade do sistema;
• floculação: corresponde ao agrupamento de partículas em agregados ou
“flóculos” de carácter reversível, pelo que facilmente se redispersa o
sistema por agitação.
Com o objectivo de desenvolver sistemas fisicamente estáveis, nos quais não se
produzam os estados atrás referidos, podem utilizar-se métodos que permitam
facilitar os fenómenos de repulsão entre as partículas e/ou o fortalecimento da
camada interfacial do sistema.
As emulsões são constituídas por uma fase aquosa, uma fase oleosa e um
agente emulsionante ou uma mistura de emulsionantes.
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I.

Fase aquosa
Constituída, basicamente, por água purificada, na qual se dissolvem ou
dispersam os seguintes constituintes:
• humectantes (glicerina, propilenoglicol, sorbitol), cuja função é a de
reduzir ou impedir a perda de água por evaporação nas emulsões
do tipo O/A;
• estabilizantes ou viscosificantes (ácido poliacrílico, metilcelulose)
para incrementar a consistência das emulsões O/A, de forma a
melhorara estabilidade destas preparações;
• conservantes: antimicrobianos e antioxidantes;
• substâncias activas, que pela sua natureza, se podem incorporar na
fase aquosa (extractos vegetais, sais minerais).

II.

Fase oleosa
Formada por substâncias de natureza apolar cuja função principal é
aumentar a flexibilidade e suavidade da pele (emoliência), pelo que os
componentes desta fase podem ser os seguintes:
• hidrocarbonetos;
• álcoois gordos;
• ácidos gordos e seus ésteres;
• ceras;
• silicones.

III.

Sistema emulsionante
Constituído por moléculas com características anfifílicas, isto é com uma
parte polar, atraída pela água ou outros líquidos polares, e uma parte
apolar, preferencialmente atraída por componentes apolares ou oleosos.
Estes compostos reduzem a tensão interfacial, dando lugar a emulsões
A/O ou O/A, consoante as suas tendências lipófila ou hidrófila. Esta
tendência é dada pelo valor do Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo (EHL).

35

Desenvolvimento de formulações cosméticas com Ácido Hialurónico

Muitas vezes, opta-se por utilizar uma mistura de emulgentes para garantir
a estabilidade da emulsão. Os emulgentes utilizados podem ser aniónicos,
catiónicos, anfotéricos ou não-iónicos.
As emulsões podem actuar por si só como um produto cosmético (cremes
emolientes, protectores ou leites de limpeza) ou funcionar como veiculo de
moléculas activas que podem ser hidrófilas ou lipófilas (cremes ou leites solares
que incorporam filtros solares, cremes desodorizantes ou antitranspirantes e
cremes anti-rugas).39
Uma emulsão cosmética deve apresentar as seguintes características:
 textura agradável;
 aspecto atractivo;
 estabilidade;
 facilidade em espalhar;
 adsorção nas camadas superiores da epiderme (o que permite um
rápido desaparecimento do produto aplicado por enxaguamento).
A maioria dos cremes cosméticos são emulsões de óleo em água, embora se
preparem numerosos cremes A/O. Os cremes O/A apresentam, geralmente,
elevado poder de penetração a pele e têm propriedades molhantes, as quais lhes
permitem atravessar a barreira lipídica cutânea que emulsionam.45 Além de serem
geralmente bem tolerados pela pele, os cremes O/A são facilmente removidos por
simples lavagem com água.
1.3.2. Geles
Os geles são um tipo de preparação semi-sólida cutânea que corresponde a um
estado particular de solução coloidal. Os geles são formados por uma rede
tridimensional constituída por macromoléculas (agentes gelificantes), entre as
quais se distribui o líquido.
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Quanto à composição, os geles são formados por:
 agente gelificante;
 água ou solvente orgânico;
 humectante: glicerina, propilenoglicol ou sorbitol, que impede a evaporação
rápida, uma vez que se aplicam sobre a pele;
 substâncias activas.
Os agentes gelificantes são classificados em função da sua origem e da natureza
dos polímeros:
¾ polímeros naturais
• origem animal (caseína, gelatina);
• origem vegetal:
- exsudados vegetais (goma arábica, goma adraganta)
- extractos de sementes (goma guar, amido e derivados)
- extractos de algas (carragenina, alginatos)
• origem mineral:
- silicatos alcalinoterrosos (bentonite)
- silício anidro (sílica)
¾ polímeros sintéticos
• derivados de éteres de celulose:
- metilcelulose
- hidroxietilcelulose
- carboximetilcelulose sódica
• polímeros vinílicos:
- alcoóis polivinílicos
- polivinilpirrolidona (PVP)
• polímeros carboxivinílicos:
- carbómeros (Carbopol®)
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De acordo com a natureza do solvente, os geles podem ser:
9 hidrogeles: ou geles hidrófilos, são preparações cujos excipientes são
habitualmente a água, a glicerina e o propilenoglicol gelificados com
agentes gelificantes apropriados, como o amido, os derivados da celulose,
os carbómeros ou os silicatos de magnésio-alumínio;
9 oleogeles: são os geles lipófilos, cujo excipiente é geralmente constituído
por parafina líquida adicionada de compostos polietilénicos, ou óleos
gordos gelificados pela sílica coloidal ou sabões de alumínio ou de zinco.
(FP VIII, 2005)

Os geles são uma forma cosmética muito bem aceite pelo consumidor devido ao
seu aspecto transparente, na maioria das vezes, e à sua facilidade de aplicação.
São bem tolerados, facilmente laváveis e produzem uma sensação de frescura
sobre a pele. Os geles hidrófilos, em particular, não deixam resíduos na pele nem
mancham a roupa. Geralmente, têm um efeito emoliente e refrescante e são de
secagem rápida. Contudo, os geles apresentam alguns inconvenientes, tais como
as incompatibilidades que manifestam com algumas substâncias activas e a
tendência para a dessecação.
Estas preparações cutâneas são susceptíveis de não apresentar poder de
penetração cutânea, já que os seus excipientes, formados por grandes moléculas
coloidais, não podem atravessar a epiderme intacta e, também não mostram
qualquer espécie de afinidade para as proteínas da pele, não originando absorção
bioquímica.45,39
Os geles empregam-se em numerosas preparações cosméticas, tais como geles
anticelulíticos, adelgaçantes, máscaras faciais e produtos anti-envelhecimento.
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1.4. Objectivo
O trabalho desenvolvido teve como objectivo a preparação de duas
formulações

semi-sólidas

(gele

e

creme)

contendo

AH

e

a

sua

caracterização física e mecânica. Por outro lado, pretendeu-se, ainda, avaliar
a capacidade hidratante do AH, mediante a realização de ensaios de
biometria cutânea.
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2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Materiais e equipamento
No desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas as seguintes matériasprimas e equipamento:
2.1.1. Matérias-primas e reagentes
Glicerina Farmacêutica, J.M. Vaz Pereira, S.A.®, lote 032/08
Ácido Esteárico, Acofarma®, lote 080719 B-9
Trietanolamina Pura 99%. J.M.Vaz Pereira, S.A.® lote 96873124 UO
Aristoflex® Gel, Clariant®, lote GBG0003931
Ácido Hialurónico Sal Sódico, Acofarma®, lote 090742 C-4
Metilparabeno (ácido metil-p-hidroxibenzóico), Sigma®, lote 70K0026
Glicerina 85%, Fluka®, lote 1318977
2.1.2. Equipamento
Agitador em hélice Heidolph RZR, Alemanha
Agitador magnético Heidolph, Alemanha
Centrífuga Eppendorf 5804, Alemanha
Viscosímetro Thermo Haake VT550, Alemanha
Texturómetro Stable Micro Systems TA-XT2i, Reino Unido
Estufa Heraeus, Alemanha
Estufa Astell, Reino Unido
Balança Acculab, Alemanha
Agitador Unguator, Alemanha
Sonda de hidratação Corneometer® CM 825 (MPA 9, Courage-Khasaka),
Alemanha
Potenciómetro Skin-pH-Meter® PH 905 (MPA 9, Courage-Khasaka), Alemanha
Potenciómetro pHmeter 691 Metrohm, Suíça
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2.2. Métodos
2.2.1. Preparação da emulsão semi-sólida O/A e do gele hidrófilo
2.2.1.1.

Preparação da emulsão semi-sólida O/A

O creme do tipo O/A preparado neste trabalho corresponde a uma diadermina. As
diaderminas são um tipo de creme óleo-aquoso, que pela sua fórmula se
manifestam altamente penetrantes.45 Embora este tipo de creme mereça reservas
em relação ao seu poder hidratante, uma vez que, como contém muita água, a
sua evaporação parece arrastar consigo também a água da superfície,
insuficientemente protegida pela quantidade reduzida de fase lipídica, não é,
porém desadequado porque irá servir de veículo a uma substância activa com
elevado poder humectante (AH) e pretende-se que ocorra uma penetração
significativa para que o AH atinja o local de acção. Por outro lado, os cremes
evanescentes

que

contêm

ácido

esteárico

não

deixam

um

resíduo

macroscopicamente detectável e não são pegajosos nem gordurosos, pelo que
estão relacionados com uma sensação agradável para o consumidor.47,60
A emulsão semi-sólida O/A, cuja fórmula se apresenta de seguida (Tabela III), foi
preparada por adição da fase aquosa à fase oleosa, mediante agitação manual
até formação de creme e, posterior agitação automática (agitador Unguator)
durante 2 minutos para homogeneização completa.
Tabela III. Fórmula da emulsão semi-sólida O/A.

Ácido esteárico ..................................................................................

24,0 g

Trietanolamina ...................................................................................

1,2 g

Glicerina..............................................................................................

13,5 g

Água destilada....................................................................................

61,3 g

Metilparabeno (p-hidroxibenzoato de metilo).....................................

0,1 g
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Partindo da formulação-base, foram preparadas emulsões contendo AH nas
percentagens de 0,1 e 0,5%, por incorporação em agitador Unguator durante 2
minutos. (Tabela IV)
Tabela IV. Composição das emulsões semi-sólidas O/A obtidas.

Composição

Cremebase
(g)

Creme com
0,1% AH
(g)

Creme com
0,5% AH
(g)

Ácido esteárico

24,0

24,0

24,0

Trietanolamina

1,2

1,2

1,2

Glicerina

13,5

13,5

13,5

Água destilada

61,3

61,3

61,3

0,1

0,1

0,1

0

0,1

0,5

Metilparabeno (p-hidroxibenzoato
de metilo)
Ácido hialurónico

2.2.1.2.

Preparação do gel hidrófilo

Neste trabalho foi preparado um gele hidrófilo a partir de uma base dermocosmética de preparação instantânea, designada Aristoflex® AVC. O Aristoflex®
AVC corresponde a um co-polímero do ácido sulfónico acriloildimetiltaurato e
vinilpirrolidona neutralizado, tratando-se, assim de um polímero sintético formador
de gel em sistemas aquosos. Os geles de Aristoflex® AVC são transparentes e
incolores, têm carga aniónica e apresentam excelentes características de
estabilidade para uma gama alargada de pH que pode variar entre 4 e 9 e para
uma ampla variedade de substâncias activas. Em termos sensoriais, este gele
confere uma agradável sensação à pele, sem o toque pegajoso dos polímeros
tradicionais.
O gele, cuja composição se descreve na Tabela V, foi preparado por dispersão do
Aristoflex® AVC em água à temperatura ambiente, mediante agitação a 400 rpm
(agitador Heidolph RZR), durante alguns minutos até gelificação completa.
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Tabela V. Fórmula do gele hidrófilo.

Aristoflex® gel .......................................................................

1,0 g

Metilparabeno (p-hidroxibenzoato de metilo) .......................

0,1 g

Água destilada .....................................................................

q.b.p 100,0 g

A partir desta formulação, foram preparados geles contendo AH, igualmente nas
concentrações de 0,1 e 0,5%, por incorporação em agitador Unguator, durante 2
minutos. (Tabela VI)
Tabela VI. Composição dos geles hidrófilos obtidos.

Composição

Gel-base
(g)

Aristoflex® gel

1,0

Metilparabeno (p-hidroxibenzoato
de metilo)
Água destilada

0,1

Ácido hialurónico

q.b.p.100
0

Gel com
0,1% AH
(g)
1,0
0,1
q.b.p.100
0,1

Gel com
0,5% AH
(g)
1,0
0,1
q.b.p.100
0,5
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2.2.2. Caracterização das formulações
Após a preparação de lotes de 100 g da cada uma das formulações (sem AH e
com 0,1% e 0,5% de AH), estas foram acondicionados em recipientes de plástico
e armazenadas em estufa a 20ºC e a 40º C, durante 90 dias, como elucida o
esquema da Fig. 7.

Creme

Creme
0,1%AH

Creme
0,5%AH

Gel

Gel
0,1%AH

Gel
0,5%AH

20 ºC

Creme

Creme
0,1%AH

Creme
0,5%AH

Gel

Gel
0,1%AH

Gel
0,5%AH

40 ºC
Figura 7. Representação esquemática do armazenamento em estufa das amostras preparadas.
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São vários os ensaios que podem executar-se sobre estas preparações e que
abrangem o emprego de diversas técnicas.45
Neste trabalho, para além da análise das características organolépticas, as
amostras

foram

submetidas

a

ensaios

de

estabilidade

acelerada

por

centrifugação, a ensaios reológicos e à análise da textura.

2.2.2.1.

Análise organoléptica

Os caracteres organolépticos constituem o indicativo mais acessível para se
avaliar a qualidade de uma preparação semi-sólida e para detectar alterações. O
simples exame visual pode funcionar como um indicativo, por vezes perfeito, da
homogeneidade da preparação.45
Qualquer indivíduo, após a aplicação de um creme na pele, submete-o,
involuntariamente a uma análise visual, olfactiva e táctil.46
A cor e o aroma são dois índices seguros para elucidar quanto ao estado de
conservação da preparação, pelo que uma mudança da cor ou um cheiro
diferente, mais ou menos pronunciado, são indícios de que houve alteração.45

2.2.2.2.

Avaliação do pH

A determinação do pH de uma preparação para aplicação cutânea constitui um
parâmetro extremamente importante, uma vez que cada produto deve apresentar
pH compatível com a região do corpo onde se aplica. A pele tem normalmente um
pH médio de 5,5, embora este valor possa variar ligeiramente consoante as
diferentes zonas do corpo. O pH natural da pele provém das secreções das
glândulas apócrinas e endócrinas que conduzem à formação de uma película de
protecção sobre toda a superfície cutânea, designada de filme hidrolipídico.
Em termos tecnológicos, por vezes, torna-se útil a inclusão de sais tampões para
ajuste de pH a valores menos sujeitos a variações acidentais. Esta prática é
desejável especialmente em cremes O/A, cujo aumento de acidez (por hidrólise
45
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enzimática, por exemplo), pode levar à ruptura da emulsão.

2.2.2.3.

Ensaio de estabilidade acelerada por centrifugação

A estabilidade de uma preparação farmacêutica está relacionada com a sua
capacidade de resistir a alterações físicas e/ou químicas. Deste modo, a
qualidade de uma preparação deve permanecer constante até à expiração do
prazo de validade. A preparação pode, no entanto, sofrer ligeiras alterações que
têm de ser aceitáveis, em conformidade com os limites legais impostos.
Os produtos de aplicação cutânea manifestam, muitas vezes, problemas de
estabilidade específicos, pelo que no seu desenvolvimento, é necessária uma
avaliação prévia deste parâmetro, de forma a prever o seu comportamento físico
e químico, ao longo do tempo.
As técnicas de envelhecimento utilizadas para avaliar a estabilidade dos produtos
cosméticos têm de ser, muitas vezes, adaptadas ao tipo de amostra para que seja
possível detectar quaisquer alterações nas características da preparação.
Interessa, por isso, realizar ensaios de estabilidade num curto espaço de tempo,
pelo que se efectuam ensaios de estabilidade acelerada. Estes ensaios permitem
aumentar a velocidade das alterações físicas e/ou químicas do produto e podem
recorrer a diferentes métodos, tais como os testes mecânicos ou os que utilizam
condições de temperatura e humidade exageradas.
No método de centrifugação, a força gravítica actua sobre o produto, promovendo
o movimento das suas partículas. A centrifugação gera stresse na preparação
porque são criadas condições que simulam um aumento da força da gravidade, o
que permite antecipar possíveis alterações de estabilidade. Estas alterações
podem ser observadas sob a forma de precipitados, ocorrência de separação de
fases, formação de sedimentos compactos (caking), coalescência, entre outros.
As amostras são centrifugadas a temperatura, tempo e velocidade padronizados e
depois são verificadas, visualmente.
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2.2.2.4.

Ensaios reológicos

A Reologia compreende o ramo da Física que estuda as condições de fluidez e de
deformação da matéria, as quais se encontram condicionadas por numerosos
factores. Por outras palavras, os ensaios reológicos pretendem investigar as
propriedades e o comportamento mecânico de corpos que sofrem uma
deformação (sólidos elásticos) ou um escoamento (fluido), devido à acção de uma
tensão de corte ou shear stress. Nenhuma outra forma farmacêutica reflecte tão
intensamente os efeitos da importância da consistência como as preparações
para aplicação cutânea. De facto, a consistência destas formas está intimamente
relacionada com as suas propriedades cosméticas e, afecta directamente a
facilidade com que a preparação se remove do tubo ou boião em que se
acondiciona, bem como a facilidade com que se espalha e com que adere à zona
de aplicação.
A consistência não é uma propriedade fácil de definir, na medida em que depende
de vários factores, pelo que pode ser apreciada pela determinação da
viscosidade. A viscosidade de um fluido traduz a sua resistência ao fluxo ou
movimento, sendo que, quanto maior a viscosidade, menor a velocidade com que
o fluido se movimenta. A viscosidade pode ser determinada, segundo a equação:

η=

τ
γ

Equação 1

em que η corresponde à viscosidade, τ à tensão de corte ou de cisalhamento e γ à
velocidade de corte.
O comportamento mecânico dos materiais pode ser do tipo Newtoniano ou nãoNewtoniano, dependendo das suas propriedades de fluxo. O fluxo Newtoniano
apresenta uma viscosidade constante, independente da força aplicada para uma
dada temperatura. O fluxo não-Newtoniano é caracterizado pela alteração da
viscosidade com o aumento de força de corte aplicada.
Os materiais que apresentam um fluxo do tipo não-Newtoniano podem classificarse, quanto às suas propriedades reológicas em três grupos fundamentais,
estabelecidos de acordo com o tipo de escoamento que apresentem quando
submetidos a uma determinada força externa: plásticos, pseudo-plásticos
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(reofluidificantes) e dilatantes (reoespessantes), fenómenos estes, que são
independentes do tempo. Alguns fluidos apresentam mudanças na viscosidade
em função do tempo, sob condições constantes de tensão de corte, pelo que se
consideram duas categorias: os fluidos com tixotropia e os fluidos com reopexia.
No fluxo pseudoplástico ou reofluidificante, a viscosidade não é constante para
valores de temperatura constantes, sendo que diminui com o aumento da tensão
de corte (é o caso das emulsões, dispersões e suspensões).
Os materiais plásticos não fluem quando lhes é aplicada uma baixa tensão de
corte, podendo, nestas circunstâncias apresentar propriedades elásticas.
Contudo, estes materiais necessitam de um valor mínimo de tensão de corte
(valor de cedência), a partir do qual iniciam o escoamento (é o que acontece com
determinados cremes).
Os materiais dilatantes ou reoespessantes apresentam um aumento da
viscosidade aparente, com o aumento da tensão de corte. Estes materiais
comportam-se como um fluido, pelo que escoam, a baixas tensões de corte, mas
podem tornar-se bastante rígidos (aparentando um corpo sólido) quando são
submetidos a tensões de corte elevadas. Este tipo de comportamento verifica-se
no caso de dispersões concentradas de partículas que não têm tendência para
agregarem, nomeadamente as pastas e composições com elevada concentração
de pigmentos.46
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A Fig. 8 apresenta uma representação gráfica dos vários tipos de comportamento
descritos.

Reoespessante

τ

Newtoniano

Reofluidificante

γ&
Figura 8. Reograma - representação gráfica tensão de corte (τ) vs velocidade de corte (γ) de
alguns comportamentos reológicos.

Um fluido tixotrópico apresenta uma diminuição da viscosidade aparente com o
tempo de tensão, a uma velocidade/taxa de tensão constante. No caso dos fluidos
reopéticos, estes apresentam um aumento da viscosidade aparente com o tempo
de tensão de corte. Num reograma, a tixotropia pode ser avaliada pela área
existente entre as curvas ascendente e descendente, obtidas para velocidades de
escoamento em função da pressão exercida. (Fig. 9)

Figura 9. Reograma de um material com tixotropia.
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A avaliação da tixotropia constitui um parâmetro importante, na medida em que
fornece informações acerca da capacidade e do tempo necessários para que a
formulação readquira a sua estrutura após a retirada da tensão a que é
submetida. Uma formulação com comportamento tixotrópico tende a ser mais
estável fisicamente, porque durante o armazenamento, dificilmente os seus
constituintes se separam. De uma forma geral, pretende-se o desenvolvimento de
uma formulação que apresente tixotropia, porque se pretende um produto que se
deforme durante a aplicação, isto é que se torne mais fluido, facilitando o
espalhamento e que recupere a viscosidade inicial no momento em que se
termina a aplicação, para evitar que o produto escorra. Contudo, convém que o
valor da tixotropia não seja demasiado elevado para que o produto não escorra
sobre a pele após a aplicação devido a uma recuperação muito lenta da sua
estrutura.
Os cremes apresentam valores de viscosidade variáveis. Por este motivo, deve
ser estabelecido um certo número de condições quando se avalia a viscosidade, o
que implica que os valores obtidos correspondam a uma viscosidade aparente.46
Para a determinação da viscosidade aparente, a temperatura da amostra deve ser
controlada, pois pequenas variações neste parâmetro podem originar alterações
consideráveis nos valores da viscosidade.
Há vários métodos para se determinar a viscosidade. Os mais frequentes
utilizam viscosímetros rotativos, de orifício e capilares. A determinação por
viscosímetro rotativo consiste na medição do torque requerido para rodar uma
agulha imersa numa amostra. Dependendo da faixa de viscosidade da amostra,
selecciona-se a agulha (spindle) adequada.
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Figura 10. Viscosímetro Thermo Haake VT550.

2.2.2.5.

Análise da textura

No desenvolvimento de preparações cosméticas para aplicação cutânea é
necessário ter em conta certos atributos que determinam a aceitabilidade do
produto. Estes atributos incluem as propriedades mecânicas como a adesividade
e a espalmabilidade.
A textura é uma propriedade que corresponde às características físicas da
preparação que são percepcionadas pelo sentido do tacto. Estas características
relacionam-se com a deformação provocada por uma força e que são medidas
em termos de força, distância e tempo.
Para a análise da textura, geralmente realiza-se o teste da penetração, no qual
uma sonda penetra na amostra a uma determinada velocidade e a uma distância
pré-definida, voltando depois para uma posição a uma distância pré-determinada
acima da superfície da amostra. Na Fig. 11 está representado um gráfico tipo,
força versus tempo, cuja força máxima (Fmáx) corresponde à firmeza e a área
negativa (A) corresponde à adesividade do produto analisado.
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Fmáx

Distância
A negativa

Figura 11. Representação de um gráfico força versus distância.

Figura 12. Texturómetro Stable Micro Systems.
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2.2.2.6.

Avaliação do poder humectante do AH

Quando aplicado sobre a pele, seja sob a forma de creme ou qualquer outra
forma, o AH tende a formar uma película visco-elástica. Esta película tem a
capacidade de se ligar à água, retendo-a à sua superfície, propriedade essa que
cresce com o aumento do peso molecular do AH. O AH de maior peso molecular
permite uma melhor protecção da película hidrolipídica, reforçando, assim, a
capacidade protectora da barreira epidérmica. No entanto, foi demonstrado que o
ácido hialurónico de baixo peso molecular (100, 200 ou até 400 kDa), tinha uma
certa penetração nas camadas superficiais da epiderme, o que iria conferir-lhe
propriedades hidratantes por retenção directa da água. A combinação de AH de
peso molecular elevado com AH de peso molecular mais baixo apresenta
interesse particular nas formulações destinadas a retardar o envelhecimento
cutâneo.47
Deste modo, é conveniente avaliar o poder de retenção da água apresentado
pelas formulações e relacioná-lo com a presença de AH. Uma das formas para o
fazer é através da determinação da perda de massa, atribuída à evaporação de
água da fórmula.
2.2.2.7.

Ensaios de biometria cutânea

A Biometrologia Cutânea é a ciência que estuda as características biológicas,
mecânicas e funcionais da pele, através de meios de medida, e permite avaliar os
efeitos dos cosméticos mediante dados objectivos e mensuráveis.
Diferentes métodos in vivo e in vitro têm sido propostos para a determinação de
uma das variáveis mais importantes - a hidratação. Para efeitos práticos, o
processo in vivo é aquele que melhor responde às perspectivas do consumidor.
Entre os vários métodos aplicáveis, os electrométricos são os mais utilizados.
Baseiam-se na determinação das alterações de natureza eléctrica – impedância,
resistência e capacitância, detectáveis à superfície da pele por utilização de
correntes eléctricas de diferentes frequências. Através de vários artifícios de
engenharia, foi possível ultrapassar certas dificuldades técnicas, pelo que,
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actualmente, existem aparelhos que, de uma forma simples, permitem registar os
valores de hidratação cutânea ou corneometria.
Outro parâmetro muito utilizado é o da determinação da acidez da pele
(relacionada com a formação de ácido láctico) ou ainda da medição do pH
cutâneo, que poderá ser considerada como indicador de processos de
desidratação. Tendo em consideração a praticabilidade dos métodos propostos,
aquele que tem sido mais aplicado recorre à potenciometria directa a qual através
de eléctrodos de conformação planar, apresentando num suporte único, os
eléctrodos de medição e de referência, permite uma sensibilidade de
determinação da ordem das 0,1 unidades de pH.47
Pretendeu-se, com estes ensaios, avaliar o efeito hidratante do creme e do gel
com 0,1% de AH após uma única aplicação. Para isso, recorreu-se a 10
indivíduos voluntários de ambos os sexos e com idades compreendidas entre 22
e 49 anos, para testar os produtos na face interna do antebraço. Antes da
execução do ensaio, todos os voluntários tomaram conhecimento acerca das
metodologias do ensaio e assinaram o consentimento informado. (Anexo I)
O ensaio foi realizado numa sala com temperatura e humidade relativa
controladas:
9 Temperatura (média) = 21ºC
9 Humidade relativa (média) = 60,0%
O procedimento adoptado foi o seguinte:
1. Marcar os 6 locais de aplicação com uma distância de 5 cm do pulso.
2. Distribuir os produtos nos locais de aplicação de uma forma aleatorizada.
3. Aplicar sobre os locais marcados 10 mg de cada produto, no local
respectivo.
4. Distribuir cada produto com o dedo indicador através de 20 movimentos
circulares, utilizando uma dedeira de luva.
5. Efectuar a medição da hidratação cutânea (Corneometer® 825) e do pH
(Skin-pH-Meter® PH 905), antes (tempo 0) e passados 120 minutos (t 2h)
após a aplicação dos produtos.
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Os produtos aplicados foram os seguintes:
A – creme com ácido hialurónico;
B – creme-base, sem ácido hialurónico;
C – gel com ácido hialurónico;
D – gel-base, sem ácido hialurónico:
E – controlo positivo (Glicerina 85%);
F – controlo negativo (ausência de produto).

2.3. Resultados e discussão
2.3.1. Análise organoléptica

A análise organoléptica realizada sobre as formulações decorreu após a sua
preparação, ao fim de 30 dias e ao fim de 90 dias, em ambas as temperaturas de
conservação ensaiadas, estando os resultados obtidos descritos nas Tabelas VII,
VIII, IX e X.

Tabela VII. Análise organoléptica após preparação.

Após 8 dias (20 ºC)
Cor

Cheiro

Aspecto

Creme-base

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,1% AH

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,5% AH

branco

inodoro

homogéneo

Gel-base

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel +0,1% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel + 0,5% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo
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Tabela VIII. Análise organoléptica após 30 dias.

Após 30 dias (20 ºC e 40 ºC)
Cor

Cheiro

Aspecto

Creme-base

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,1% AH

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,5% AH

branco

inodoro

homogéneo

Gel-base

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel +0,1% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel + 0,5% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Tabela IX. Análise organoléptica das amostras armazenadas a 20 ºC, após 90 dias.

Após 90 dias (20 ºC)
Cor

Cheiro

Aspecto

Creme-base

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,1% AH

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,5% AH

branco

inodoro

homogéneo

Gel-base

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel +0,1% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel + 0,5% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo
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Tabela X. Análise organoléptica das amostras armazenadas a 40 ºC, após 90 dias,

Após 90 dias (40 ºC)
Cor

Cheiro

Aspecto

branco

inodoro

homogéneo

Creme + 0,1% AH

bege

inodoro

Creme + 0,5% AH

amarelo

inodoro

homogéneo,
nacarado
homogéneo,
nacarado

Gel-base

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel +0,1% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Gel + 0,5% AH

incolor/transparente

inodoro

homogéneo

Creme-base

Pelo que se pode observar nas Tabelas VII, VIII e IX, as preparações
armazenadas a 20 ºC não apresentaram alterações em termos organolépticos, no
que diz respeito à cor, ao cheiro e ao aspecto durante os 90 dias de ensaio. Pelo
contrário, os cremes com AH que permaneceram a 40 ºC apresentaram
alterações na cor e no aspecto ao fim de 90 dias, conforme descrito na Tabela X,
o que está, provavelmente relacionado com a ocorrência de fenómenos de
oxidação do ácido hialurónico, como foi descrito por Gao F et al. em 2007 quando
estudou a influência da actividade antioxidante de uma enzima superóxido
dismutase extracelular no processo inflamatório. Gao F et al. verificaram que esta
enzima inibe significativamente o processo de degradação oxidativa do AH.61

De seguida, apresentam-se registos fotográficos de algumas preparações para
melhor poderem ser apreciadas as suas características organolépticas. (Figuras
13, 14, 15 e 16)
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Figura 13. Registos fotográficos dos cremes após a preparação.

58

Desenvolvimento de formulações cosméticas com Ácido Hialurónico

Figura 14. Registos fotográficos dos geles após a preparação.
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Figura 15. Registos fotográficos dos cremes ao fim de 90 dias e armazenados a 40 ºC.
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Figura 16. Registos fotográficos dos geles ao fim de 90 dias e armazenados a 40 ºC.
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2.3.2. Avaliação do pH
A determinação do pH foi efectuada sobre todas as amostras, no momento após a
sua preparação e também ao fim de 90 dias. Os resultados obtidos estão
expressos no gráfico da Fig. 17.

Figura 17. Representação gráfica da variação de pH das preparações.

Pela observação do gráfico anterior, pode constatar-se que os cremes
apresentam valores de pH superiores aos dos geles, sendo que estes apresentam
valores mais próximos do pH médio da pele (pH 5,5). Registaram-se apenas
ligeiras alterações do pH dos cremes durante o armazenamento quer a 20 ºC quer
a 40 ºC. Relativamente às formulações em gele, as alterações verificadas dizem
respeito ao armazenamento à temperatura de 40 ºC, tendo-se verificado uma
diminuição do pH ao fim de 90 dias para as três formulações. A diminuição do pH
dos geles deverá estar relacionada com fenómenos de degradação dos polímeros
que constituem o hidrogel, porque se registou também diminuição da sua
viscosidade ao fim dos 90 dias de armazenamento.
Particularmente em relação aos geles com AH, a diminuição do pH poderá
relacionar-se, também e especificamente, com a fragmentação do AH por acção
de enzimas hialuronidases dando origem a moléculas de AH de baixo peso
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molecular e resíduos de ácido glucorónico, responsáveis pelo abaixamento do pH.
A estrutura do hidrogele deverá proporcionar melhores condições enzimáticas do
que a emulsão O/A. O processo de degradação enzimática é influenciado, entre
outros, por factores térmicos, o que pode justificar a maior redução de pH
registada quando os produtos foram armazenados a 40 ºC. (Pierre Andre, 2004;
Genasetti A, 2008)

2.3.3. Estabilidade acelerada por Centrifugação

O ensaio de estabilidade acelerada por centrifugação foi realizado 48 horas após
a preparação das amostras.
Colocaram-se cerca de 6mL de cada amostra em tubos graduados, que foram
submetidos a 2 ciclos de centrifugação (Centrífuga Eppendorf 5804) de 30
minutos cada, a 5000 rpm. Os volumes de sobrenadante observados foram
medidos ao fim de cada ciclo e encontram-se registados nos gráficos das Figuras
18 e 19.

Figura 18. Representação gráfica dos resultados obtidos por centrifugação dos geles.

63

Desenvolvimento de formulações cosméticas com Ácido Hialurónico

Figura 19. Representação gráfica dos resultados obtidos por centrifugação dos cremes.

Depois de realizados os 2 ciclos de centrifugação, verificou-se que nenhuma das
formulações em gele apresentou instabilidade física, manifestando, no final, o
mesmo aspecto homogéneo verificado logo após a sua preparação. Neste caso,
não se observou a formação de sedimento nem precipitado.
Em relação ao creme, após centrifugação, verificou-se que a formulação-base,
sem AH, apresenta a maior estabilidade física, uma vez que não ocorreu
separação de fases ao fim dos 2 ciclos de centrifugação. No que diz respeito às
formulações com AH incorporado, nenhuma das preparações ensaiadas
apresentou separação de fases após os primeiros 30 minutos. No entanto, ao fim
de 60 minutos, as duas preparações referidas apresentam separação de fases,
sendo que o volume de sobrenadante aumentou com a percentagem de AH
incorporada. A partir desta observação, pode prever-se que o AH contribui para
diminuir a estabilidade física desta formulação.

2.3.4. Ensaios reológicos

O estudo do comportamento reológico das formulações preparadas consistiu na
determinação das viscosidades de 0,1 a 500 s-1 e de 500 a 0,1 s-1, à temperatura
constante de 20ºC, utilizando o viscosímetro Thermo Haake VT550 (Fig.8).

64

Desenvolvimento de formulações cosméticas com Ácido Hialurónico

Embora a determinação da viscosidade seja um critério adequado para a
avaliação da estabilidade das preparações para aplicação cutânea, o seu uso em
estudos de estabilidade não está relacionado com valores absolutos de
viscosidade, mas com a avaliação das alterações desta propriedade durante o
tempo de armazenamento.
Apresentam-se, de seguida os gráficos da tensão de corte versus a razão de
corte das formulações armazenadas a 20ºC. Para cada formulação são
apresentados os reogramas obtidos no tempo zero e, ao fim de 30 e 90 dias após
a preparação.
Pela análise dos reogramas, pode verificar-se que as formulações não obedecem
à lei de Newton, sendo, por isso consideradas fluidos não-Newtonianos. Nos
gráficos, o t0 corresponde à avaliação da viscosidade 8 dias após a preparação
das amostras.

Figura 20. Reogramas do creme-base armazenado a 20ºC.
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Figura 21. Reogramas do creme com 0,1% de AH armazenado a 20ºC.

Figura 22. Reogramas do creme com 0,5% de AH armazenado a 20ºC.
.

Os cremes preparados apresentam um comportamento pseudo-plástico ou
reofluidificante com tixotropia. Este tipo de escoamento é muito frequente nos
cremes e emulsões cosméticas, pelo que permite que a preparação saia da
bisnaga e seja facilmente espalhada sobre a pele, sem que escorra.47
Pela observação dos gráficos anteriores, pode verificar-se que os cremes com AH
apresentam maior viscosidade do que o creme-base, sendo que o creme com
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0,5% de AH apresenta viscosidade relativamente mais elevada, mas menos
tixotropia do que as outras preparações, oito dias após a preparação. Durante o
tempo de armazenamento, todas as preparações sofreram uma diminuição da
viscosidade.

Figura 23. Reogramas do gele armazenado a 20 ºC.

Figura 24. Reogramas do gele com 0,1% de AH armazenado a 20ºC.
.
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Figura 25. Reogramas do gele com 0,5% de AH armazenado a 20ºC.

Ao contrário do creme, o gele-base apresenta maior viscosidade do que os geles
com AH incorporado, sendo que a viscosidade diminui com o aumento da
concentração do AH. Laurent C. T. et al. descreveram que a viscosidade de uma
solução de AH é dependente da tensão de corte e que, a partir de uma
concentração crítica de AH, a viscosidade aumenta exponencialmente com a
concentração. No caso dos geles preparados, a diminuição da viscosidade deve
estar relacionada com interacções existentes entre o AH e o polímero que
constitui a fórmula-base, pelo que devem ocorrer rearranjos na estrutura
tridimensional que conduzem à obtenção de um gel menos viscoso.
Os geles preparados apresentam um escoamento do tipo reofluidificante sem
tixotropia. Os reogramas correspondentes ao gel com 0,5% de AH são
praticamente sobreponíveis, pelo que se pode considerar que não houve
alterações significativas no seu comportamento reológico ao longo dos 90 dias.
No que diz respeito ao gel-base, verificou-se apenas uma ligeira diminuição da
viscosidade registada ao fim de 30 dias, mas que se manteve constante até ao
fim do tempo de armazenamento.
O gele com 0,1% de AH manteve a mesma viscosidade até ao fim dos 30 dias,
mas tornou-se, ligeiramente mais viscoso até aos 90 dias de armazenamento.
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Os gráficos seguintes correspondem aos reogramas obtidos com as mesmas
formulações, mas armazenadas a 40 ºC.

Figura 26. Reogramas do creme-base armazenado a 40ºC.

Figura 27. Reogramas do creme com 0,1% de AH armazenado a 40ºC.
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Figura 28. Reogramas do creme com 0,5% de AH armazenado a 40ºC

Pela análise dos gráficos das Figuras 26, 27 e 28, pode observar-se que
praticamente não ocorreram alterações na viscosidade dos cremes, ao fim de 30
dias; contudo, verificou-se um acréscimo significativo da respectiva tixotropia. No
entanto, verificou-se uma diminuição da viscosidade dos cremes com AH, ao fim
de 90 dias, para velocidades de corte mais elevadas, mantendo, no entanto, a
tixotropia elevada. Relativamente ao creme-base, este não registou variações
significativas de viscosidade para velocidades de corte mais elevadas, mas sofreu
uma ampliação marcada da tixotropia, durante o tempo de armazenamento.
Nas Figuras 29, 30 e 31 são apresentados os reogramas correspondentes aos
geles armazenados a 40ºC.
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Figura 29. Reogramas do gele armazenado a 40ºC.

Figura 30. Reogramas do gele com 0,1% de AH armazenado a 40ºC.
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Figura 31. Reogramas do gele com 0,5% de AH armazenado a 40ºC.

Como se pode verificar na Fig. 29, ocorreu uma diminuição progressiva da
viscosidade do gele-base durante os 90 dias, mantendo-se um escoamento do
tipo reofluidificante sem tixotropia.
O gele com 0,1% de AH apresentou aumento da viscosidade ao fim de 30 dias de
armazenamento, mas diminuiu de viscosidade aos 90 dias o que poderá dever-se
à diminuição de pH verificada após este período de armazenamento. Para
velocidades de corte mais baixas, o gel com 0,5% de AH também apresentou
após 90 dias de armazenamento, valores de viscosidade mais baixos.

2.3.5. Análise da textura

Os ensaios de textura das formulações foram realizados utilizando um
texturómetro Stable Micro Systems TA-XT2i, nas seguintes condições:
- Modo de compressão;
- Sonda cilíndrica de 13 mm (P0.5);
- Distância de penetração de 5 mm;
- Velocidade teste de 3 mm/s;
- Trigger force de 0,050 N.
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Efectuaram-se os ensaios sobre as amostras, considerando que t0 corresponde a
8 dias após a preparação, sendo que durante estes dias, todas as amostras
estiveram armazenadas à temperatura de 20 ºC.
Foram realizados alguns ensaios prévios, utilizando a mesma sonda cilíndrica
P0.5 de 13 mm nas mesmas condições, variando apenas a distância de
penetração. Assim, uma vez ensaiadas distâncias de 2,0 mm e de 10,0 mm,
concluiu-se ser mais adequada a realização do ensaio de avaliação da textura
sobre estas preparações, fixando a distância de penetração em 5,0 mm.
Nas Figuras 32, 33 e 34 estão representados os gráficos correspondentes à
variação da Fmáx (Firmeza), em função do tempo e da temperatura de
armazenamento, do creme-base e dos cremes com 0,1% e 0,5% de AH.

Figura 32. Variação da Fmáx do creme-base armazenado a 20ºC e a 40ºC.
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Figura 33. Variação da Fmáx do creme contendo 0,1% de AH, armazenado a 20ºC e a 40ºC.

Figura 34. Variação da Fmáx do creme contendo 0,5% de AH, armazenado a 20ºC e a 40ºC.

Como se pode observar pela análise dos gráficos anteriores, verificou-se que em
t0 (ao fim de 8 dias) os cremes que contêm AH incorporado apresentam uma
maior firmeza em relação ao creme-base, o que está de acordo com o aumento
de viscosidade observado nos ensaios reológicos. No entanto, pode observar-se
que a firmeza do creme não aumenta em função do aumento da concentração de
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AH, pelo que o creme com 0,1% de AH manifestou maior valor de firmeza do que
aquele que contém 0,5% de AH.
Em relação às preparações que foram armazenadas a 20 ºC, verificou-se uma
ligeira diminuição da consistência do creme-base e do creme com 0,1% de AH; ao
contrário, a amostra que foi armazenada a 40 ºC, apresentou um aumento
significativo no valor da firmeza ao longo do tempo, provavelmente devido à
evaporação de água da fase externa.
Nas Figuras 35, 36 e 37 estão representados os gráficos correspondentes à
variação da Fmáx (Firmeza), em função do tempo e da temperatura de
armazenamento, do gel-base e dos geles com 0,1% e 0,5% de AH,
respectivamente.

Figura 35. Variação da Fmáx do gele-base armazenado a 20ºC e a 40ºC.
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Figura 36. Variação da Fmáx do gele contendo 0,1% de AH, armazenado a 20ºC e a 40ºC.

Figura 37. Variação da Fmáx do gele contendo 0,5% de AH, armazenado a 20ºC e a 40ºC.

Os resultados da avaliação da firmeza dos geles demonstraram que a
incorporação de AH leva à diminuição da consistência das preparações, sendo
que a firmeza é menor para maiores concentrações de AH, como foi também
demonstrado pelos ensaios reológicos.
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Para as amostras armazenadas a 20ºC, verificou-se que diminuiu bastante a
firmeza do gele-base e do gele com 0,1% de AH, após 90 dias de
armazenamento enquanto o gel com 0,5% de AH sofreu um aumento ligeiro da
consistência nesse mesmo tempo, corroborando os resultados dos ensaios
reológicos.
No que diz respeito às amostras armazenadas a 40 ºC, verificou-se que todas
apresentaram diminuição da firmeza ao fim de 30 e 90 dias. De realçar que o gel
com 0,5% de AH registou uma redução acentuada da consistência, tornando-se
bastante fluído, como pode ser observado na Fig. 37.
Nas Figuras 38, 39 e 40 estão representados os gráficos correspondentes à
variação da Área negativa (Adesividade), em função do tempo e da temperatura
de armazenamento, do creme-base e dos cremes com 0,1% e 0,5% de AH,
respectivamente.

Figura 38. Variação da adesividade do creme-base armazenado a 20ºC e a 40ºC.
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Figura 39. Variação da adesividade do creme contendo 0,1% de AH, armazenado a 20ºC e a
40ºC.

Figura 40. Variação da adesividade do creme contendo 0,5% de AH, armazenado a 20ºC e a
40ºC.

Pela análise dos gráficos das Figuras 38, 39 e 40, pode verificar-se que a
incorporação de AH conduz ao aumento da adesividade das formulações, embora
este aumento seja maior no caso do creme com a concentração de 0,1% de AH.
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Ao fim de 30 dias, as preparações com AH que foram armazenadas a 20 ºC,
registaram uma ligeira redução de adesividade, enquanto o creme-base não
sofreu alterações. Após três meses de armazenamento, apenas o creme com
0,5% de AH apresentou um pequeno aumento de adesividade.
A 40 ºC, todos os cremes registaram um aumento acentuado de adesividade, ao
longo dos 90 dias de ensaio, o que permite antever que o aumento da
temperatura provoca um aumento da adesividade deste tipo de preparações.

Nas Figuras 41, 42 e 43 estão representados os gráficos correspondentes à
variação da Área negativa (Adesividade), em função do tempo e da temperatura
de armazenamento, do gele-base e dos geles com 0,1% e 0,5% de AH,
respectivamente.

Figura 41. Variação da adesividade do gele-base armazenado a 20ºC e a 40ºC.
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Figura 42. Variação da adesividade do gele contendo 0,1% de AH, armazenado a 20ºC e a 40ºC.

Figura 43. Variação da adesividade do gele contendo 0,5% de AH, armazenado a 20ºC e a 40ºC.

Pela análise dos gráficos anteriores, pode verificar-se que o gele com 0,1% de AH
apresenta menos adesividade do que o gele com 0,5% de AH e respectivo gelbase.
Quando armazenado a 20 ºC, o gele-base não sofre alterações de adesividade
com o tempo, enquanto a 40 ºC o valor de adesividade diminui.
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Os geles com AH registaram um aumento significativo de adesividade quando são
armazenados a 20 ºC. Contudo, o armazenamento a 40 ºC provocou a diminuição
da adesividade do gel com 0,5% de AH, enquanto o gel com 0,1% de AH
praticamente não sofreu alteração.

2.3.6. Avaliação do poder humectante do AH

Procedeu-se à pesagem periódica das amostras (sem AH e com 0,1% de AH) ao
longo do tempo, armazenadas em boiões sem tampa num ambiente com
temperatura aproximadamente igual a 21 ºC e humidade relativa de cerca de 70
%.
Os resultados obtidos estão expressos no gráfico seguinte da Fig. 46.

Figura 44. Representaçao gráfica da perda de massa por evaporação de água.

Pelo que se pode observar, todas as fórmulas sofreram diminuições sucessivas
na massa durante alguns dias após a preparação, pelo que só ao fim de 21 dias é
que o peso das amostras estabilizou. Os geles registaram perdas maiores, uma
vez que contêm maior percentagem de água do que os cremes e, além disso, não
têm um agente humectante na sua composição. Por outro lado, pode verificar-se
que não parece haver influência do AH na capacidade de retenção de água
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destas preparações, uma vez que são praticamente sobreponíveis os gráficos
referentes às preparações com AH, comparativamente com as respectivas bases.

2.3.7. Ensaios de biometria cutânea

Nas Figuras 48 e 49 estão representados os resultados da hidratação e do pH,
medidos antes (t 0) e 2 horas após a aplicação dos produtos (t 2h).

Figura 45. Variação dos valores de hidratação medidos 2 horas após a aplicação dos produtos.

Figura 46. Variação dos valores de pH medidos 2 horas após a aplicação dos produtos.
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De acordo com o gráfico da Fig. 47, pode verificar-se que, após uma aplicação
única dos produtos A, B, C e D, se obteve um aumento significativo do grau de
hidratação da pele. As diferenças registadas entre os valores de hidratação
obtidos com a aplicação dos produtos com AH (A e C) e os produtos sem AH (B e
D) foram muito ténues, embora ligeiramente superiores com os primeiros, pelo
que parece ser nula a influência da presença de AH nas fórmulas,
comparativamente com as fórmulas-base. Deste modo, verificou-se também que
as fórmulas-base (B e D), só por si, constituem produtos com evidente
capacidade hidratante.
Estes resultados levam a admitir que não se obtém um efeito hidratante superior
após uma única aplicação dos produtos com AH, relativamente aos produtos sem
AH. Num estudo sobre os diferentes perfis de penetração de substâncias
hidratantes de natureza hidrófila e lipófila, Bowstra et al. haviam concluído que
uma única aplicação em 3 horas seria demasiado breve para se obter um
aumento da hidratação, pelo que sugeriram a aplicação prolongada do produto
para que quantidades suficientes e adequadas de produto atingissem a região da
pele onde exercem a sua actividade hidratante.54 Por isso, para a obtenção de
resultados mais consistentes dever-se-ia efectuar um ensaio durante mais tempo,
no mínimo ao longo de 28 dias repetindo, periodicamente a aplicação dos
produtos. Por outro lado, em estudos posteriores, devem ser testadas
concentrações de AH superiores à usada neste ensaio para verificar a quantidade
mínima de AH necessária para se obter um efeito marcadamente hidratante,
como tem sido demonstrado em outros estudos.
No que diz respeito à variação de pH, como se pode observar na Fig. 48, foram
muito ligeiras as diferenças registadas antes e após a aplicação dos produtos,
apenas se podendo verificar que com a aplicação das fórmulas em creme, o pH
da pele subiu ligeiramente, o que está relacionado com o pH apresentado pelas
mesmas, como ficou elucidado na Fig. 17.
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Nas Figuras 49 e 50 estão representados, respectivamente, os gráficos “box plot”
relativos aos valores de hidratação (UA) e de pH determinados antes da aplicação
de cada um dos produtos. Como se pode verificar, os valores de hidratação e de
pH obtidos no início do ensaio em cada um dos locais onde foram,
posteriormente, aplicados os produtos a testar parecem ser similares.

Figura 47. Gráfico “box-plot” relativo aos valores de hidratação (UA) determinados antes da
aplicação de cada um dos produtos.

Figura 48. Gráfico “box-plot” relativo aos valores de pH determinados antes da aplicação de cada
um dos produtos.
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Efectuou-se a análise de variância (ANOVA, α=0,05), utilizando o programa
estatístico “SPSS for Windows”, versão 17.0 (SPSS Inc., USA). Os resultados da
análise estão representados na Tabela XI.
Tabela XI. Análise ANOVA da hidratação e do pH antes da aplicação dos produtos.
ANOVA
Sum of
Squares
Hidratação

pH

Between Groups

df

Mean Square

212,791

5

42,558

Within Groups

4668,681

54

86,457

Total

4881,472

59

,691

5

,138

Within Groups

15,362

54

,284

Total

16,053

59

Between Groups

F

Sig.
,492

,781

,486

,785

Como se pode verificar, em relação à hidratação e ao pH, não existem diferenças
significativas (p>0,05) entre os valores obtidos em cada um dos locais onde
foram, posteriormente, aplicados os produtos a testar.
Nas Figuras 51 e 52 estão representados, respectivamente, os gráficos “box plot”
relativos aos valores de hidratação (UA) e de pH determinados duas horas após a
aplicação de cada um dos produtos. Como se pode verificar, 2 horas após a
aplicação, os valores de hidratação e do pH dos locais onde foram aplicados os
produtos parecem ser significativamente diferentes.
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Figura 49. Gráfico “box-plot” relativo aos valores de hidratação (UA) determinados 2 horas após a
aplicação de cada um dos produtos.

Figura 50. Gráfico “box-plot” relativo aos valores de pH determinados 2 horas após a aplicação de
cada um dos produtos.
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Os resultados da análise de variância (ANOVA, α=0,05) estão representados na
Tabela XII.
Tabela XII. Análise ANOVA da hidratação e do pH, 2 horas após a aplicação dos produtos.
ANOVA
Sum of
Squares
Hidratação

Between Groups

Mean Square

14139,424

5

2827,885

7551,302

54

139,839

21690,726

59

Between Groups

5,516

5

1,103

Within Groups

5,017

54

,093

10,533

59

Within Groups
Total
pH

df

Total

F

Sig.

20,222

,000

11,873

,000

Como se pode verificar, em relação à hidratação e ao pH, existem diferenças
significativas (p<0,05) entre os valores obtidos em cada um dos locais 2 horas
após a aplicação dos produtos a testar. Os testes de Tukey HDS (Anexo II)
permitiram verificar que os valores de hidratação após a aplicação dos produtos E
e F apresentam diferenças significativas em relação aos produtos A, B, C, e D,
todavia, estes produtos não apresentam diferenças entre si.

87

Desenvolvimento de formulações cosméticas com Ácido Hialurónico

3.

CONCLUSÕES

Desde 1980 que as várias propriedades e funções do AH têm sido
demonstradas em contínuos estudos de forma que, actualmente, este biopolímero
é reconhecido como um composto de elevado valor, no que respeita às
numerosas aplicações, nomeadamente nas áreas biomédica e tecnológica.
Na área da Dermocosmética, o AH tem sido amplamente utilizado, pelo que são
cada vez mais os produtos cosméticos de aplicação tópica que contêm este
composto, reinvindicando efeito hidratante e actividade anti-envelhecimento. O
número de produtos cosméticos com AH tem vindo a aumentar, devido à natureza
viscoelástica única desta substância, bem como ao facto de ser extremamente
bem tolerada, o que significa um risco muito reduzido ou quase inexistente de
efeitos adversos.

Em termos organolépticos, os cremes e os geles preparados não apresentaram
alterações durante os 90 dias de armazenamento a 20 ºC, mantendo a cor, a
ausência de odor e o aspecto homogéneo. A 40ºC, os cremes com AH
apresentaram uma ligeira alteração da cor, o que permite concluir que estes não
devem ser armazenados a temperaturas elevadas.

No ensaio de estabilidade acelerada por centrifugação, os geles com AH
mostraram maior estabilidade física do que os cremes com AH, sendo que neste
caso, a instabilidade aumentou com o aumento da concentração de AH.

Os cremes apresentaram um comportamento pseudoplástico ou reofluidificante
com tixotropia, em que a viscosidade aumentou com o aumento da concentração
de AH.
Os geles apresentaram um escoamento do tipo reofluidificante sem tixotropia e,
ao contrário dos cremes, a viscosidade diminuiu com o aumento a concentração
de AH.
Durante o armazenamento a 20 ºC, os cremes sofreram diminuição da
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viscosidade, sugerindo alguma instabilização, enquanto os geles se mantiveram
praticamente sem alterações reológicas.
Quando armazenados a 40 ºC e, ao fim de 90 dias de armazenamento, os cremes
com AH registaram aumento da viscosidade e da respectiva tixotropia devido à
evaporação da fase externa aquosa, enquanto os geles se tornaram menos
viscosos devido ao abaixamento do pH.

Em termos de textura, os cremes com AH apresentaram maior firmeza e
adesividade do que o respectivo creme-base. A firmeza e a adesividade foram
afectadas pela temperatura de armazenamento, pelo que a 20 ºC se registou uma
diminuição ligeira destes parâmetros, enquanto a 40 ºC se obtiveram cremes
significativamente mais consistentes e mais adesivos devido à perda gradual da
água da fase externa.
Relativamente aos geles, a firmeza diminuiu com o aumento da concentração de
AH.
Em relação à influência da temperatura de armazenamento, verificou-se que os
geles se tornaram menos consistentes, tanto a 20 ºC como a 40 ºC. Em relação à
variação da adesividade, temperaturas mais elevadas (40 ºC) conduziram à
obtenção de geles menos adesivos, enquanto a 20 ºC a adesividade dos geles
com AH aumenta.

Quanto ao poder humectante do AH, não foi evidenciada nenhuma influência da
incorporação deste composto na capacidade de retenção de água pelas
preparações. No entanto, os cremes evidenciaram maior poder humectante
(devido à presença da glicerina) que os geles.

De um modo geral, o gel de Aristoflex® AVC demonstrou melhores características
de estabilidade física e mecânica que o creme, pelo que o primeiro parece
constituir a base dermatológica mais adequada para o AH. No entanto, as
formulações em gele deveriam conter um agente humectante para melhorar as
respectivas propriedades humectantes e de emoliência.
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Em relação ao poder de hidratação, não se obteve um efeito hidratante superior
após uma única aplicação dos produtos com AH, comparativamente com os
produtos sem AH, pelo que se pode concluir que o AH na concentração de 0,1%
não manifestou efeito hidratante imediato (isto é, com uma só aplicação).
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Anexo I

Consentimento informado

Eu, abaixo-assinado, concordo em participar no ensaio experimental acima descrito, que será
supervisionado pelo Dr. ______________. Declaro que o objectivo, as condições, os
procedimentos e a duração do ensaio me foram explicados detalhadamente, bem como a
possibilidade de ocorrência de reacções de intolerância/alergia ou irritação cutânea e que tive
toda a liberdade para colocar questões relacionadas com o trabalho.
Eu comprometo-me a cumprir o protocolo acima descrito. Toda a via, compreendo que tenho
toda a liberdade de abandonar o ensaio a qualquer momento, sem prestar qualquer
esclarecimento sobre os motivos que me levaram a fazê-lo.
Eu poderei colocar qualquer questão durante o decorrer do ensaio, assim como reportar
qualquer efeito adverso, a qualquer altura, através do número de telefone ______________. Eu
concordo em informar o supervisor do ensaio caso ocorra alguma alteração do meu estado de
saúde ou da minha medicação durante o ensaio.
Eu concordo que os dados obtidos durante o ensaio serão fornecidos ao promotor do mesmo e
submetidos a tratamento computorizado e estatístico. Compreendo que qualquer informação
que me possa identificar será mantida estritamente confidencial.
Eu li e assinei este consentimento informado, em duplicado, com total conhecimento dos
factos.
Voluntário:
_________________________________________________________(nome completo)
___________________________________________________________(assinatura)
Data: ________________
Supervisor de Ensaio:
______________________________________________________________(assinatura)
Data: ________________
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Anexo II

Tempo 0
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Produto
Hidratação

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

A

,188

10

,200*

,915

10

,315

B

,172

10

,200*

,890

10

,170

C

,305

10

,009

,827

10

,030

D

,186

10

,200*

,972

10

,907

E

,159

10

,200*

,947

10

,636

F

,114

10

,200*

,979

10

,962

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Produto
pH

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

A

,215

10

,200*

,914

10

,307

B

,150

10

,200*

,958

10

,766

C

,268

10

,040

,784

10

,009

D

,164

10

,200*

,927

10

,422

E

,153

10

,200*

,947

10

,634

F

,181

10

,200*

,916

10

,325

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
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Tempo 2 horas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Produto
Hidratação

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

A

,260

10

,053

,883

10

,142

B

,158

10

,200*

,948

10

,646

C

,149

10

,200*

,922

10

,375

D

,230

10

,141

,876

10

,116

E

,202

10

,200*

,863

10

,083

F

,139

10

,200*

,923

10

,383

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Produto
pH

Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

A

,153

10

,200*

,953

10

,701

B

,134

10

,200*

,959

10

,776

C

,136

10

,200*

,970

10

,892

D

,184

10

,200*

,945

10

,606

E

,204

10

,200*

,917

10

,331

F

,139

10

,200*

,926

10

,407

a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.
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Hidratação
a

Tukey HSD

Subset for alpha = 0.05
Produto

N

1

2

3

F

10

B

10

55,6820

A

10

57,7170

D

10

60,2680

C

10

60,6880

E

10

Sig.

38,0770

90,1670
1,000

,932

1,000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000.

pH
a

Tukey HSD

Subset for alpha = 0.05
Produto

N

1

2

3

C

10

5,2450

D

10

5,2590

F

10

5,6240

E

10

5,7510

5,7510

B

10

5,7770

5,7770

A

10

Sig.

5,6240

6,1090
,076

,870

,108

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 10,000.
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6.

GLOSSÁRIO

Ácido hialurónico – polímero carbohidratado linear que pertence à classe dos
glicosaminoglicanos não-sulfatados; é o componente maioritário da matriz
extracelular;
Adesividade – trabalho necessário para ultrapassar as forças de atracção
entre o material e a superfície da sonda; é dado pelo valor da área
correspondente à força negativa;
Coalescência – união de gotículas entre si para formar outras de maiores
dimensões;
Cremagem – agrupamento de gotículas oleosas, devido às diferenças de
densidade entre duas fases;
Creme – emulsão semi-sólida constituída, pelo menos, por duas fases: aquosa
e oleosa;
Fibroblastos – são células do tecido conjuntivo, que sintetizam as proteínas
colagénio

e

elastina,

além

dos

glicosaminoglicanos

e

glicoproteínas

multiadesivas que fazem parte da matriz extracelular;
Firmeza – está relacionada com a dureza; é a força máxima registada no
primeiro ciclo de penetração ou compressão; na maior parte dos casos a
dureza está relacionada com a força de ruptura do material;
Floculação – agrupamento de partículas em agregados ou “flóculos”;
Fotoenvelhecimento – refere-se especificamente aos efeitos da exposição
aguda ou crónica à radiação ultravioleta e manifesta-se pelo aparecimento de
rugas, ressecamento, pigmentação irregular, flacidez e espessamento da pele;
Gel – preparação semi-sólida formada por uma rede tridimensional constituída
por macromoléculas entre as quais se distribui o líquido;
Glucosaminoglicanos – são glicoproteínas com elevado teor molecular em
hidratos de carbono; fazem parte da composição da substância fundamental da
derme;
Hialaderinas – proteínas de ligação ao ácido hialurónico que existem à
superfície das células;
Hialuronidases – enzimas responsáveis pela degradação do ácido hialurónico;
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Hidrófilo – material que tem afinidade e é solúvel em água;
Homogéneo

–

é

uma

característica

em

que

o

material

apresenta

macroscopicamente as mesmas características;
Lipófilo – material que tem afinidade e é solúvel em lípidos;
Não-Newtoniano – o fluxo é caracterizado pela alteração da viscosidade com
o aumento de força de cisalhamento aplicada;
Newtoniano – o fluxo apresenta uma viscosidade constante, independente da
força aplicada;
Reoespessante – quando a viscosidade aparente aumenta com a aplicação de
uma força;
Reofluidificante – quando a viscosidade aparente diminui com a aplicação de
uma força;
Reopexia – é o espessamento progressivo totalmente recuperável após
repouso prolongado;
Sedimentação – separação de uma parte da emulsão no sentido descendente;
Tixotropia – ocorre quando a viscosidade diminui com o tempo de aplicação
da força e o material recupera o estado inicial após repouso prolongado;

99

