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RESUMO
Atualmente, o melasma constitui a terceira causa de doenças dermatológicas no Brasil, sendo que substâncias ativas
naturais podem ser uma alternativa para o tratamento. O objetivo do trabalho foi desenvolver um produto cosmético com
ação despigmentante contendo as substâncias ativas naturais, tintura de romã, belides e arbutin, para o tratamento de
melasma. Foi escolhida a base cremosa não iônica para incorporação dos ativos, e em seguida foi realizado o controle
de qualidade do creme desenvolvido, no qual foram analisados aspecto, viscosidade, cor, odor e  verificação do pH.
Posteriormente,  o  creme foi fracionado em amostras de 30 g, as quais foram submetidas ao estudo de estabilidade
acelerada,  sendo armazenadas  em estufa  (40ºC),  sob  refrigeração  (5ºC)  e  exposição  à  temperatura  ambiente,  no
período de 90 dias, sendo avaliadas as mesmas características analisadas no controle de qualidade. Os resultados
obtidos até o momento (período de 30 dias) mostraram que as características  aspecto, viscosidade, cor e odor não
sofreram alterações em nenhuma das amostras, no entanto houve mudança no pH das amostras, com menor variação
na amostra armazenada sob refrigeração. Desta forma, até o momento, a maior estabilidade foi verificada na amostra
armazenada sob refrigeração. Até ao final do estudo, espera-se obter um produto de qualidade e estabilidade adequadas
para ser utilizado em estudos clínicos futuros para avaliação da eficácia no tratamento de melasma. 

PALAVRAS-CHAVE: Despigmentante; Extratos Vegetais; Manchas Cutâneas.

1 INTRODUÇÃO
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A patogenia responsável pela alteração na cor natural da pele é conhecida como discromia,
sendo caracterizada como hipocrômicas (manchas mais claras) ou hipercrômicas (manchas mais
escuras).  O excesso da produção de melanina pode caracterizar uma hipercromia resultante de
fatores, como a alta exposição à radiação UV, envelhecimento e fatores hormonais (RODRIGUES,
2016).

A melanina é produzida por melanócitos através do processo de melanogênese com o auxílio
da tirosinase, enzima que acelera o processo de reação química e formação da melanina. Com o
oxigênio  participando  como  reagente  da  reação  ocorre  à  produção  da  eumelanina,  pigmento
acastanhado ou preto; caso o enxofre participe produz-se a feomelanina, pigmento amarelado ou
avermelhado.  Ao término do processo de formação da melanina esse pigmento migra sentido aos
prolongamentos  existentes  no  melanócito.  A  partir  disto  a  melanina  é  transferida  para  os
queratinócitos presentes na epiderme e é na epiderme onde visualizamos a cor  da pele,  como
resultado da junção de vários outros pigmentos além dos melânicos (RIBEIRO, 2010).

Muitos dos pigmentos melânicos são eliminados na camada espinhosa e alguns chegam até o
extrato córneo da epiderme, com isso tem-se a pele branca. Caso os pigmentos da eumelanina
cheguem ao extrato  córneo em uma concentração elevada tem -  se  a pele negra.  Ambos são
determinados geneticamente, concluindo-se que a cor da pele não está relacionada com número de
melanócitos  e  sim  com  o  mecanismo  de  transferência  dos  melanossomas  aos  queratinócitos
(MATOS, 2014). 

Melasma é uma hipermelanose cutânea caracterizada pela presença de máculas irregulares e
simétricas  hiperpigmentadas  que  surgem  em  regiões  expostas,  predominando  a  face.  O  fator
desencadeante mais importante é a exposição aos raios solares, o que pode provocar exarcebação
da hiperpigmentação,  apresentando outros fatores como a gravidez, hormônios contraceptivos e
certas  drogas  antiepiléticas  (AYRES et  al.,  2016;  HANDEL,  2014;  LYON;  SILVA,  2015;  WOLF;
JOHNSON; SAAVEDRA, 2015).

O melasma é uma condição bastante comum em altas altitudes e em países ensolarados,
onde  é  alta  a  incidência  da  radiação  ultravioleta.  Relatado  maior  prevalência  entre  fenótipos
pigmentados,  como  os  asiáticos,  latinos  e  indianos.  No  Brasil,  constitui  a  terceira  causa  de
doenças dermatológicas,  geralmente,  se  manifesta  em  pacientes  na  idade  fértil  (D’ELIA,  2015;
RODRIGUES, 2016).

Devido o grande acometimento da face, o melasma causa grande impacto negativo à imagem
corporal  comprometendo  a  qualidade  de  vida  causando  estresse  psicológico.  Em  virtude  da
insatisfação com a aparência ocorre o comprometimento da autoestima das pacientes refletindo na
vida pessoal e profissional (HANDEL, 2013; LYON; SILVA, 2015).

Um ativo despigmentante farmacêutico ou cosmético pode atuar em várias áreas, lembrando
sempre de associar o seu uso ao de filtros solares que diminuem a absorção dos raios ultravioleta.
Um destes ativos é a hidroquinona, com propriedade clareadora, ainda considerado um tratamento
padrão que obtém resultados significativos, no entanto, apresenta vários efeitos adversos, como,
ressecamento da pele,  fotossensibilidade,  ocronose,  vermelhidão,  dermatite,  hipopigmentação,  a
hiperpigmentação pós-inflamatória, e atrofia epidérmica.  Possui citotoxidade relacionada à inibição
da síntese de DNA e RNA e alteração na formação do melanossoma e supressão metabólica do
melanócito (AYRES et al., 2016; LYON; SILVA 2015; RIBEIRO, 2010).

O  tratamento  com  ativos  naturais  pode  ser  considerado  uma  alternativa  em  casos  de
contraindicação  ao  uso  da  hidroquinona  e  gestantes,  pois  apresentam menos  efeitos  adversos
(MOREIRA et al.,2010). Dentre estes ativos, pode-se citar a tintura de Romã, Belides e Arbutin.
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Desta forma, torna-se necessário o desenvolvimento de uma formulação cosmética contendo ativos
naturais para o tratamento do melasma, para reduzir os efeitos adversos que podem ser provocados
pelos ativos tradicionais, como a hidroquinona.

Considerando a alta incidência de manchas do tipo melasma e a busca por formulações a
base de ativos naturais, devido aos efeitos adversos de ativos tradicionais como a hidroquinona,
justifica – se o desenvolvimento de uma formulação cosmética com ativos naturais para o tratamento
do melasma, a qual seja eficaz, de qualidade e, sobretudo que acarretem poucos ou até mesmo
nenhum efeito adverso e que possa se estabelecer como alternativa ao tratamento padrão. 

O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  desenvolver  um  produto  cosmético  com  ação
despigmentante contendo substâncias ativas naturais para o tratamento de melasma. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a produção da formulação cosmética despigmentante foi preparada inicialmente a base
cremosa do tipo não iônica,  sob aquecimento, constituída por  álcool  cetoestearílico 30:70 (5 g),
monoestearato de glicerila (4 g), álcool cetoestearílico 20 OE (2 g), estearato de octila (4 mL), óleo
mineral (4 mL), propilparabeno (0,1 g),propilenoglicol (4 mL), metilparabeno (0,1 g), EDTA dissódico
(0,1 g), metabissulfito de sódio (0,6 g) e água destilada q.s.p 100mL. 

Em  seguida  foram  adicionados  na  base  os  seguintes  ativos  e  suas  respectivas
concentrações: tintura de romã (5%), Belides (5%) e Arbutin (2%). Após foi realizado o controle de
qualidade do creme despigmentante desenvolvido, sendo feito  os seguintes testes:  características
organolépticas (aspecto, cor, odor), viscosidade e verificação do pH em  phmetro (BEL®) de uma
amostra do creme diluído à 10% em água. 

Foi realizado também o teste de estabilidade acelerada do creme desenvolvido, o qual foi
executado  durante  30  dias,  até  o  momento,  mas  continuará  até  completar  90  dias  após  o
desenvolvimento do produto. A periodicidade de avaliação das amostras será da seguinte maneira:
inicialmente  no  tempo zero,  24  horas  e  ao  7º,  15º,  30º,  60º  e  90º  dias.  Para  tal,  o  creme foi
fracionado em amostras de 30 g, as quais foram armazenadas em estufa (40ºC), sob refrigeração
(5ºC) e exposição à temperatura ambiente, sendo avaliadas as mesmas características analisadas
no controle de qualidade. Os dados obtidos no controle de qualidade e no estudo de estabilidade
acelerada serão tabulados e analisados de forma qualitativa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o desenvolvimento do produto foi escolhida a base cremosa não iônica que emprega na
sua composição matérias - primas como Álcool cetoestearilico 30:70, Álcool cetoestearilico 20 OE e
monoestearato de glicerila que possuem propriedades emulsificante e emoliente (VIA FARMA, 2017;
ALLEN JR; ANSEL; POPOVICH, 2013). Estearato de octila é um emoliente não-comedogênico, e
(EMFAL, 2017). Óleo mineral e propilenoglicol são utilizados como hidratantes (RIBEIRO, 2010).
Metilparabeno e Propilparabeno são conservantes antimicrobianos. Propilenoglicol utilizado como
solvente. Metabissulfito de sódio e EDTA dissódico têm ação antioxidante (MAPRIC, 2017; ALLEN
JR; ANSEL; POPOVICH, 2013). 

Um dos ativos de escolha para a formulação foi  a tintura de Romã, também chamado de
pomegranate, rico em ácido elágico que atua potencializando o efeito da glutationa um antioxidante
produzido  pelo  organismo que  possui  ação  sobre  as  células  protegendo-as  da  ação  dos  raios
solares  alem  de  inibir  a  proliferação  dos  melanócitos.  Atua  no  combate  aos  radicais  livres,
responsáveis pelo envelhecimento precoce (MILREU, 2012; NASCIMENTO JÚNIOR, et al., 2016;
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SANTOS,  2017).  O ativo  natural  Belides é  um ingrediente  botânico  obtido  das flores  de  Bellis
perennis, rico em moléculas bioativas com capacidade de inibição da melanogênese, atuando em
praticamente todas as etapas de síntese de melanina (COSTA et al., 2010; PHARMAESPECIAL,
2017).  O ativo  Arbutin  é  derivado  da  hidroquinona  ligado  à  glicose  (hidroquinona-beta-D-
glicopiranosídeo),  originado da extração das folhas de uva ursina (Arctostaphylos uva ursi).  Das
folhas  é  extraída  a  metilbutina  que  possui  propriedade  clareadora.  O  Arbutin  age  inibindo  a
tirosinase melanossômica e diminuindo a síntese de melanina (LYON; SILVA 2015; MOREIRA et al.,
2010).

Os resultados obtidos no controle de qualidade mostraram que o aspecto foi adequado sem
presença de grumos, a coloração foi na tonalidade amarelo claro, o odor foi característico dos ativos
Belides  e  Romã  e  a  viscosidade  foi  elevada.  No  teste  de  estabilidade  acelerada  essas
características foram mantidas desde o término do desenvolvimento do produto até o 30º dia para as
três condições de armazenamento. No entanto, considerando a análise de pH do período de 24
horas ao 30º dia foi observado uma diminuição como demonstrado na tabela 1, sendo que a amostra
armazenada sob refrigeração foi a que apresentou menor variação, e com valor ainda adequado
para aplicação na pele, o qual é entre 4,6 – 5,8 (CAMPOS; GASPAR; LEONARDI, 2002). Porém, as
análises continuarão até completar o período de 90 dias.

TABELA 1: Valores de pH das diferentes amostras analisadas no período de 30 dias.
 Sob Refrigeração (5ºC) Estufa (40ºC) Temperatura Ambiente

24 horas 5,43 5,25 5,16
7º dia 5,27 4,90 4,77
15º dia 5,03 4,76 4,73
30º dia 4,99 4,66 4,44

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o creme despigmentante desenvolvido, a maior estabilidade foi verificada na amostra
armazenada sob refrigeração até o momento, no entanto,  o estudo de estabilidade continuará até
completar 90 dias após o desenvolvimento do produto. Até ao final do estudo, espera-se obter um
produto  de  qualidade  e  estabilidade  adequadas  para  ser  utilizado  posteriormente  em  estudos
clínicos para verificação da eficácia no tratamento de melasma. 
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