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Resumo 

 

CALIXTO, L. S. Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo ativos de 

origem natural: avaliação das propriedades físico-mecânicas, sensoriais e eficácia 

clínica. 2019. 164 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A preocupação com a hidratação da pele e retardar o envelhecimento cutâneo é cada vez 

maior entre os consumidores e, com isso, existe a busca por produtos que aliem várias 

vantagens em uma única formulação, os chamados produtos multifuncionais. Existem 

vários desafios no desenvolvimento desses produtos, como por exemplo, contemplar os 

diferentes tipos de pele, estabilizar diversos ingredientes e ainda possuir um sensorial 

agradável. O apelo da textura mostrou ter relação com uma aceitação maior do produto 

pelo consumidor. Dessa forma, a análise do perfil de textura é um importante passo 

tanto no desenvolvimento de produtos, quanto na predição da percepção sensorial e até 

mesmo na otimização dos processos de produção. Nesse contexto, o objetivo do 

presente trabalho foi desenvolver formulações cosméticas multifuncionais, buscando 

atender os diferentes tipos de pele e avaliar as propriedades físico-mecânicas e a 

eficácia clínica dessas formulações. Para tal, as formulações foram elaboradas com 

matérias primas biocompatíveis e substâncias ativas inovadoras e a escolha dos 

principais ingredientes da formulação  foi realizada com ajuda de um planejamento 

completo de experimentos. Após a realização de testes de segurança in vitro e 

estabilidade física por determinação da reologia, as formulações foram consideradas 

seguras e estáveis.  O sistema de análise das propriedades físico-mecânicas - 

texturômetro foi essencial para esse projeto, uma vez que, por meio de inúmeros testes, 

possibilitou obter informações importantes sobre o comportamento das formulações. 

Estudos de eficácia clínica imediata e percepção sensorial foram realizados com 

participantes franceses e brasileiros e as formulações tiveram performances parecidas. 

Por fim, eficácia clínica em longo prazo foi avaliada por técnicas de biofísica e analise 

de imagem da pele e os tratamentos propostos se mostraram eficazes na melhora da 

hidratação, do brilho e do controle de manchas na pele. Em síntese, o presente projeto 

contemplou diversas etapas do processo de Pesquisa & Desenvolvimento de cosméticos 

e, como resultado, foram desenvolvidas formulações estáveis, seguras, eficazes e com 

sensorial agradável. 

 

Palavras-chave: Análise de textura; Formulações cosméticas; Eficácia clínica; Análise 

sensorial; Estabilidade; Reologia 

 

 

 

 



ii 
 

Abstract 

 

CALIXTO, L. S. Development of cosmetic formulations containing natural active 

ingredients: evaluation of the physical and mechanical properties, sensory and 

clinical efficacy. 2019. 164 f. Thesis (Doctoral). School of pharmaceutical sciences of 

Ribeirão Preto – University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 

 

The concern with skin hydration and delay skin aging is increasing among the 

consumers. This way, there is a search for products that combine several advantages in 

one formulation, the called multifunctional products. There are several challenges in the 

development of these products, for example, contemplate the different types of skin, 

stabilize the active ingredients and have an agreeable sensory. The texture profile 

showed to be related to a greater acceptance of the product by the consumer. So, the 

analysis of the texture profile is an important step in both the development of new 

products and the prediction of sensory perception and even in the optimization of 

production processes. In this context, the objective of the present study was to develop 

multifunctional cosmetic formulations, seeking to attend to the different types of skin 

and to evaluate the physical-mechanical properties and clinical efficacy of these 

formulations. For this purpose, the formulations were prepared with biocompatible raw 

materials and innovative active substances and the choice of the main ingredients was 

carried out by full design of experiments. After in vitro safety tests and physical 

stability studies by rheology determination, the formulations were considered safe and 

stable. The system of analysis of physical-mechanical properties - texturometer was 

essential for this project, since through numerous tests, it was possible to obtain 

important information on the behavior of the formulations. Immediate clinical efficacy 

and sensory perception studies were performed with French and Brazilian participants 

and the formulations had similar performances. Finally, the clinical efficacy was 

evaluated by biophysical techniques and skin image analysis and the treatments showed 

to be effective in improving hydration, brightness and skin spots control. In summary, 

this project contemplated several stages of the Research & Development of cosmetics 

and as a result, stable, safe, effective and pleasant formulations were developed. 

 

Keywords: Texture analysis; Cosmetic Formulations; Clinical efficacy; Sensory 

analysis; Stability; Rheology 
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A crescente mercado cosmético está relacionada às mudanças no perfil de 

consumo e aumento do interesse dos consumidores pelos tipos de produtos disponíveis. 

Isso fez com que o rigor do processo de pesquisa & desenvolvimento de cosméticos 

aumentasse, pois consumidores mais exigentes demandam por produtos mais adaptados 

às suas necessidades (INFANTE; CALIXTO; MAIA CAMPOS, 2016). 

 Ao idealizar um cosmético, é necessário considerar os diferentes fatores 

responsáveis pela eficácia e aceitação de um produto pelo seu público alvo. Gênero, 

idade, cultura e sensibilidade da pele são exemplos de questões que exercem um papel 

importante nesse processo (DRAELOS; THAMAN, 2005). Por isso, o surgimento dos 

produtos multifuncionais veio como solução para atender as necessidades desse público 

que almeja por um produto cosmético, que proteja sua pele e ainda atenda suas 

necessidades específicas (DRAELOS, 2011). 

 Um produto multifuncional pode ser composto de substâncias ativas (como anti-

aging e clareadores), filtros solares (químicos e físicos), pigmentos, maquiagens, entre 

outros, que combinados à modernos processos de fabricação, resultam em produtos que 

simultaneamente cuidam da pele, tratam demandas dermatológicas e a embelezam 

esteticamente (TAMILVANAN, 2009; SCHUELLER; ROMANOWSKI, 2016). Porém, 

para garantir a qualidade dos produtos desenvolvidos, é necessária a preocupação com 

as suas características dentro e fora do laboratório, sua segurança e principalmente, sua 

eficácia.  

 Dentre as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento tecnológico 

de formulações cosméticas podemos destacar a seleção e o balanço adequado de 

matérias-primas do veículo e o processo de preparo da formulação. Embora a escolha 

das substâncias ativas do produto seja muito importante para garantir a eficácia 

desejada, se as mesmas forem acrescidas a um veículo instável e com um sensorial 

desagradável, o produto não terá aceitação por parte do consumidor e, portanto, a 

eficácia proposta não será alcançada (BRUMMER; GODERSKY, 1999; SAVARY; 

GRISEL; PICARD, 2013; CALIXTO; MAIA CAMPOS, 2017). 

 Nesse contexto, a análise do perfil de textura é de grande valia na etapa de 

bancada do desenvolvimento de novos produtos e também na otimização dos processos 

industriais. Além disso, a correlação existente entre os parâmetros da análise do perfil 

de textura, com a avaliação sensorial subjetiva por voluntários treinados já foi 
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comprovada por estudos científicos (CALIXTO; INFANTE; MAIA CAMPOS, 2018; 

DUBUISSON et al., 2018; EUDIER et al., 2018). Ainda, essa análise representa um 

excelente indicador para a avaliação da estabilidade física de formulações cosméticas 

especialmente quando aliada à análises como a reologia. Com a avaliação rápida e 

precisa dessas técnicas, é possível avaliar sinais de instabilidade relacionados à 

alteração do pH, variação de temperatura e alteração das características organolépticas. 

Tal análise também pode ser de grande utilidade para estudar os efeitos da adição de 

princípios ativos na estabilidade das  formulações, uma vez que, ativos como extratos 

vegetais, sais e outros, podem alterar significativamente a consistência do produto e, 

consequentemente, a estabilidade, textura e sensorial do mesmo, comprometendo a 

qualidade e reprodutibilidade das formulações (GIANETI et al., 2012; GILBERT et al., 

2013a; CALIXTO et al., 2018).  

 A determinação do comportamento reológico da formulação auxilia na avaliação 

do desempenho do produto final durante a aplicação, bem como a natureza física do 

veículo. Assim, ela nos possibilita detectar sinais precoces de instabilidade física, 

facilitando o controle de qualidade dos constituintes da formulação e dos produtos 

finais. Entre os parâmetros avaliados por meio do estudo reológico podemos mencionar 

a  viscosidade aparente mínima, os índices de fluxo e consistência, tixotropia (JIAO; 

BURGESS, 2003; CORRÊA; JÚNIOR, 2005; GUARATINI; GIANETI; CAMPOS, 

2006; GASPAR; CAMPOS, 2007; SOUZA; CAMPOS, 2017).  Dessa forma, é 

possível predizer valores práticos relacionados ao consumidor a partir de dados 

instrumentais, o que é importante para direcionar as etapas de pesquisa & 

desenvolvimento, justificar a escolha de matérias primas e melhorar o sensorial de 

formulações. Correlacionando esses valores também é possível obter um padrão de 

textura para formulações cosméticas, bem como um modelo de interação produto-pele 

(GILBERT et al., 2012; GORE; PICARD; SAVARY, 2018; SAVARY et al., 2019). 

No desenvolvimento de formulações cosméticas, além dos pontos tecnológicos 

anteriormente mencionados, é de fundamental importância considerar o impacto do 

conhecimento da biologia da pele para a obtenção de formulações mais eficazes e 

inovadoras.   

Entre todos os órgãos, a pele ocupa uma posição única e extensa, e está em 

contato ao mesmo tempo com o meio externo e o meio interno. Devido a essa 
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particularidade, exerce várias funções como: proteção contra microrganismos, 

substâncias e radiações lesivas e prevenção da perda excessiva de água. A aparência da 

pele humana sofre modificações ao decorrer da vida, devido a fatores extrínsecos e 

intrínsecos, como por exemplo, o aparecimento de rugas, perda da elasticidade e 

redução na hidratação, o que leva à uma busca constante por produtos e substâncias 

ativas que atendam às necessidades da pele, para a melhoria de alterações de caráter 

inestético e manutenção da eudermia (MAIA CAMPOS; MERCURIO, 2009; 

GIANETI; MERCURIO; CAMPOS, 2013; MAIA CAMPOS; MELO; MERCURIO, 

2016). 

 Dessa maneira, o desenvolvimento de formulações biocompatíveis acrescidas da 

associação de substâncias ativas de origem natural tais como extratos e vitaminas 

visando a obtenção de produtos multifuncionais eficazes para a manutenção e 

restauração da integridade da pele é imprescindível na área cosmético-dermatológica 

(GIANETI et al., 2012; MAIA CAMPOS et al., 2015). Dentre as substâncias utilizadas 

para tal finalidade, destacam-se o extrato seco de Spirulina maxima obtida por processo 

biotecnológico, o extrato da raiz de chicória, o extrato de alfafa e o extrato de alga 

vermelha que apresentam potencial de atuação na renovação celular, na hidratação, na 

proteção da função barreira, bem como no controle da hiperpigmentação e da 

oleosidade da pele.  

A Spirulina (blue green algae), apresenta uma rica composição, em vitaminas, 

minerais, além de um alto conteúdo proteico, podendo proporcionar benefícios para os 

cuidados gerais da pele. Além da grande concentração proteica, o extrato é rico em 

polissacarídeos e pigmentos, entre eles β-caroteno, isto é, provitamina A, além de 

vitaminas do complexo B (MIRANDA et al., 1998; BECKER, 2007; BELO; GASPAR; 

CAMPOS, 2011; DELSIN et al., 2015). O extrato de Spirulina pode trazer benefícios 

para pele quando adicionado em formulações cosméticas possibilitando o 

desenvolvimento de um produto com características multifuncionais. Essas formulações 

são mais estáveis, seguras, com menor custo e menor número de substâncias ativas, o 

que torna de grande importância o desenvolvimento de formulações cosméticas para os 

cuidados da pele contendo o referido extrato (NETO; DE CAMARGO; MAIA 

CAMPOS, 2015; SOUZA; CAMPOS, 2017).  
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A vitamina D apresenta potencial e grande interesse para aplicação em 

cosméticos, uma vez que regula os processos de manutenção da função barreira da pele, 

por meio da inibição da expressão de genes responsáveis pela proliferação de 

queratinócitos e indução da expressão de genes responsáveis pela diferenciação destes 

(BIKLE, 2011). Durante o processo de envelhecimento cutâneo e com a exposição solar 

reduzida, em função de medidas de fotoproteção excessivas, ocorre uma diminuição da 

síntese de vitamina D e do seu receptor específico, o que pode representar um impacto 

negativo na função barreira da pele (GIANETI; MAIA CAMPOS, 2014). 

Assim, o estímulo do receptor de vitamina D (VDR) é um alvo terapêutico de 

grande interesse para a clínica dermatológica atual. Essa vitamina é capaz de regular o 

crescimento e diferenciação de queratinócitos e demonstrou efeito benéfico sobre a 

permeabilidade na barreira epidérmica (SEARING; LEUNG, 2010; BIKLE, 2011). 

Porém, a instabilidade da vitamina D dificulta o seu emprego em formulações 

cosméticas, o que desencadeou recentemente a busca de substâncias que atendam ao 

conceito “Vitamina D-like”, como o extrato de raiz de chicória.  

Devido às suas propriedades como ser fotoestável, fotoprotetor e prevenir a 

formação do eritema induzido por radiação UVB, possui grande capacidade de 

aplicação na área cosmética (ENK et al., 2004). O extrato de raiz de chicória Cichorium 

intybus L., é rico em oligofrutoses, possui atividade semelhante à vitamina D, uma vez 

que atua no aumento da síntese de VDR, estimula a expressão de genes envolvidos nos 

processos de cornificação e descamação (KLF4, Citoqueratina 1, Involucrina, Cistatina 

E/M, KLK), e possui atividade in vitro no aumento da espessura da epiderme e síntese 

de filagrina (ENK et al., 2004; BASSMANN, 2013; EL-SAYED et al., 2015; MAIA 

CAMPOS et al., 2017). 

O extrato de Alfafa (Medicago sativa) foi proposto pelo efeito semelhante ao 

Retinol (“retinol-like”), apresentando potencial para estimular a atividade celular que 

diminui durante o processo de envelhecimento, favorecendo a renovação da epiderme e 

regulando a diferenciação dos queratinócitos. Além disso, possui ação antioxidante, 

podendo proteger e reparar a derme por meio da estimulação da síntese de Colágeno I e 

reduzir a atividade das metaloproteinases responsáveis pela destruição das fibras de 

elastina. Consequentemente, a pele é revitalizada, a função barreira da pele é restaurada 
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e as rugas são atenuadas (RANA et al., 2010; SILVA et al., 2013; PANCHENKO; 

MURATOVA; TURKOVSKAYA, 2017). 

 Além dos benefícios acima propostos, a ação clareadora é de extrema 

importância para a obtenção de um produto final multifuncional que atenda às 

finalidades propostas. Nesse contexto, a fração de oligossacarídeos ricas em xilose e 

galactose obtidas de Palmaria palmata, uma alga vermelha, vem sendo proposta com 

uma alternativa segura e inovadora com atividade clareadora. Estudos in vitro 

demonstram os seus efeitos na inibição da enzima tirosinase, e do complexo proteico 

responsável pela transferência de melanossomos e pela inibição do “Stem Cell factor” 

após indução por radiação ultravioleta (HARNEDY et al., 2014). Portanto, a fração de 

oligossarídeos atua em diferentes etapas envolvidas no processo de pigmentação 

cutânea: melanogênese, transporte de melanossomas e pigmentação induzida pela 

radiação ultravioleta. 

 Como parte do protocolo de Pesquisa & Desenvolvimento de Cosméticos, temos 

ainda a avaliação da eficácia e segurança dos produtos em desenvolvimento. As técnicas 

de biofísica e análise de imagem da pele são técnicas in vivo com grande aplicação no  

estudo da eficácia clínica de produtos cosméticos. Elas são técnicas não invasivas, que a 

partir de equipamentos com diferentes princípios físicos e/ou físico-mecânicos, 

permitem determinar como os produtos em teste podem atuar na pele em tempo real 

(GASPAR; CAMPOS, 2007; GASPAR et al., 2008; MAIA CAMPOS et al., 2012; 

WAGEMAKER et al., 2015). Desta forma, é possível avaliar e correlacionar parâmetros 

como conteúdo aquoso do estrato córneo, brilho da superfície da pele, perda de água 

transepidérmica, o microrrelevo cutâneo, dentre outros, utilizando equipamentos como 

Corneometer®, Glossymeter®, Tewameter® e Visioscan® (BERARDESCA et al., 

1997; LEVEQUE, 1999; ROGIERS, 2001; CALIXTO et al., 2018). 

 Além disso, com as técnicas avançadas de análise de imagem, como o ultrassom 

de alta frequência e o microscópio confocal de reflectância, é possível avaliar as 

características morfológicas e estruturais da derme e epiderme, com a obtenção de 

dados conclusivos na avaliação das características da pele e eficácia clínica de produtos 

(WAGEMAKER et al., 2017; MARTINI; MAIA CAMPOS, 2018).  

 A microscopia confocal de reflectância a laser (MCR) é uma técnica 

inicialmente aplicada em diagnósticos dermatológicos e representa um avanço em 
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estudos de avaliação cutânea e testes de eficácia clínica de cosméticos. O 

Vivascope®1500 é um exemplo de aparelho utilizado para esta análise. Trata-se de uma 

análise sem a necessidade de tratamento tecidual, que é capaz de identificar, entre outras 

estruturas, as diferentes camadas da pele, áreas hiperqueratóticas, glândulas sebáceas, 

poros e microcomedões. Sendo assim, é uma técnica de grande interesse a ser utilizada 

na avaliação dos feitos de produtos cosméticos na pele (MAIA CAMPOS; MELO; 

MERCURIO, 2016). 

 Em paralelo aos estudos de eficácia clínica, a análise sensorial é uma importante 

ferramenta que permite estudar a percepção dos produtos por pessoas que tomam a 

decisão final sobre a compra de cosméticos. Mesmo que um produto tenha claims que 

prometam inúmeros benefícios, que pareça promissor e tenha um preço acessível, se ele 

não possuir um sensorial agradável, o consumidor não vai aderir ao tratamento, 

interromper o uso e vai trocar de produto (PARENTE; GÁMBARO; ARES, 2008; 

WANG; ADHIKARI, 2008; PENSÉ-LHÉRITIER, 2015; INFANTE; CALIXTO; 

MAIA CAMPOS, 2016). 

 Dependendo do objetivo, a análise sensorial pode ser realizada com participantes 

treinados ou não treinados. No primeiro caso, participantes são formados em 

determinadas propriedades que interessam o pesquisador. Eles devem estudar diferentes 

padrões para cada característica e aprender à classificá-la dentro de uma escala. Após o 

treinamento eles são chamados de “experts” e compõem um painel treinado. Esse tipo 

de análise é interessante quando se pesquisa uma propriedade sensorial específica ou 

quando se deseja validar uma medida instrumental a correlacionando com dados 

sensoriais (RISVIK; MCEWAN; RØDBOTTEN, 1997; ALBERT et al., 2011; 

PARENTE; MANZONI; ARES, 2011; SAVARY; GRISEL; PICARD, 2013; 

CALIXTO; INFANTE; MAIA CAMPOS, 2018). 

 O outro tipo de análise é feito com um painel não treinado, ou seja, com 

consumidores de certo tipo de produto que não receberam treinamento à respeito 

daquilo que se está pesquisando, por isso, eles formam o chamado painel consumidor 

(CHAO; SCHOR, 1998; ALMEIDA; GAIO; BAHIA, 2008; CALIXTO; MAIA 

CAMPOS, 2017; KWAK et al., 2017). As vantagens de trabalhar com esse tipo de 

painel são principalmente a facilidade em encontrar participantes, rapidez e baixo custo 

da análise e liberdade na coleta de respostas. Todavia, existem autores que questionam a 
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diferença entre esses dois tipos de painel (WORCH; LÊ; PUNTER, 2010; VARELA; 

ARES, 2012). 

Para se assegurar da aplicabilidade dos dados, pesquisadores realizam estudos 

multicêntricos para assim verificar se um produto produzido para determinada 

população consegue agradar pessoas de outras regiões que possuem culturas, línguas e 

padrões de consumo diferentes (SOUIDEN; DIAGNE, 2009; HERSLETH et al., 2013; 

KIM et al., 2013; MONTEIRO et al., 2017). 

Por fim, antes dos estudos clínicos e análise sensorial, é necessário realizar testes 

de segurança in vitro que garantam que nenhum efeito nocivo será causado aos 

participantes devido à aplicação do produto sobre a pele. A toxicidade induzida pela luz 

pode promover a geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e causar alta 

penetração na pele ou nos olhos. Como método alternativo ao uso de animais, a 

avaliação toxicológica de produtos com baixo potencial de irritação ocular é realizada 

com auxílio das técnicas de ensaio da membrana cório-alantoide (HET-CAM) e ensaio 

de fototoxicidade in vitro 3T3 NRU (BENEVENUTO; GASPAR, 2017; GASPAR; 

KAWAKAMI; BENEVENUTO, 2017; CAMPOS et al., 2019). 

Diante do exposto, o presente trabalho apresenta como contribuição o 

desenvolvimento de formulações cosméticas multifuncionais inovadoras, seguras e 

estáveis que tiveram sua eficácia comprovada em pele francesa e brasileira e sensorial 

aceito por consumidores dos dois países. Ainda, apresenta a aplicação da análise de 

textura como ferramenta na caracterização e na predição do aspecto sensorial de 

formulações cosméticas. 
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2. CONCLUSÃO 
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Esse estudo traz importantes resultados acerca da importância da correta escolha dos 

ingredientes de uma formulação cosmética. A adição de substâncias ativas e filtros 

solares na formulação veículo teve como objetivo unir tratamento e proteção UV em um 

mesmo produto multifuncional.  

O acréscimo desses ingredientes, especialmente os filtros solares trouxe grandes 

mudanças nas propriedades micro e macroestruturais das formulações. Essas mudanças 

podem ter como consequência mudanças no sensorial e na eficácia das formulações. 

A análise de textura foi a técnica utilizada para caracterizar as propriedades fisico-

mecânicas das formulações. Ela trouxe muitas informações à respeito da performance 

desses sistemas e foi capaz de predizer comportamentos relacionados ao aspecto 

sensorial. 

Na avaliação da eficácia clínica em curto prazo em população brasileira e francesa, 

as formulações aumentaram a hidratação e brilho da pele, bem como reduziram a 

TEWL, atuando na proteção da função barreira da pele das duas populações. 

Segundo a análise sensorial, a presença de filtros solares teve um efeito negativo na 

percepção de consumidores brasileiros e franceses, os quais concordaram que as 

formulações com esse ingrediente apresentam maior resíduo branco, resíduo oleoso e 

pior espalhabilidade. 

Após tratamento de três meses com a formulação multifuncional, foi observado 

aumento na hidratação, melhora no brilho e nas condições relacionadas ao 

fotoenvelhecimento, principalmente quando o  extrato de alga vermelha estava presente 

na formulação. 

Por fim, as formulações desenvolvidas foram caracterizadas por diversos testes 

físicos e estruturais, com destaque para a análise de textura, e os dados obtidos 

auxiliaram na compreensão do comportamento das mesmas quando em contato com a 

pele. Além disso, elas apresentaram sensorial agradável e aceito por diferentes 

populações e eficácia comprovada por técnicas de biofísica e imagem da pele. 
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