UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

Renato Cesar de Azevedo Ribeiro

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOEMULSÕES COSMÉTICAS CONTENDO
EXTRATO DE Opuntia ficus-indica (L.) Mill E AVALIAÇÃO IN VIVO DA EFICÁCIA HIDRATANTE

Natal - RN
2015

1
RENATO CESAR DE AZEVEDO RIBEIRO

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE NANOEMULSÕES COSMÉTICAS CONTENDO
EXTRATO DE Opuntia ficus-indica (L.) Mill E AVALIAÇÃO IN VIVO DA EFICÁCIA HIDRATANTE

Dissertação apresentada à Coordenação do Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, para a obtenção do título de
Mestre em Ciências Farmacêuticas.

Orientador: Prof. Dr. Márcio Ferrari
Coorientadora: Profa. Dra. Lourena Mafra Veríssimo

Natal - RN
2015

Catalogação da Publicação na Fonte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN

Ribeiro, Renato Cesar de Azevedo.
Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsões cosméticas
contendo extrato de Opuntia ficus-indica L. Mill e avaliação in vivo da
eficácia hidratante / Renato Cesar de Azevedo Ribeiro. - Natal, 2015.
98f: il.
Orientador: Prof. Dr. Márcio Ferrari.
Coorientadora: Prof.ª Dr.ª Lourena Mafra Veríssimo.
Dissertação Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Ciências
Farmacêuticas. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

1. Opuntia - Eficácia clínica - Dissertação. 2. Opuntia ficus-indica Cosméticos - Dissertação. 3. Opuntia - Nanoemulsão - Dissertação. I.
Ferrari, Márcio. II. Título.
RN/UF/BSA01

CDU 582.665.56

3
DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus pais, a toda a minha família e a todos aqueles que
sempre torceram por mim e estiveram ao meu lado.
Dedico também a Nossa Senhora, minha intercessora, por ter passado na frente
em todos os momentos que precisei.

4
AGRADECIMENTOS

À Deus, princípio e fim, Criador de tudo. Por ter me dado a vida, por sempre guiar
meus passos, por ter colocado tantas pessoas especiais em minha vida, pela sabedoria, força,
capacidade de aprender, perseverança, serenidade e discernimento diante das situações. Sem
Ele nada seria possível!
À minha família. Primeiramente aos meus pais, que me geraram e criaram, que
me ensinaram todos os valores de um homem de bem, que estimularam minha caminhada no
sentido correto e meu crescimento profissional. Eles que me deram suporte em todos os
momentos e situações, sempre querendo o melhor para mim. Eles que me amam de uma
forma tão incomparável que até eu mesmo não consigo mensurar. Minha irmã, que é minha
melhor amiga, companheira de todos os momentos e que eu quero um bem enorme.
Agradeço aos meus avôs que sempre me estimularam a batalhar pelos meus objetivos e tanto
investiram em mim. Eles que são exemplos de vida para mim! Minhas Tias que sempre
torceram e rezaram por mim e que também tiveram um papel importante na minha educação
e crescimento.
Ao meu orientador, Prof. Dr. Márcio Ferrari. Agradeço pela confiança depositada
em mim e pela oportunidade de ser seu orientado. Pelos aprendizados e pelo exemplo
profissional que o senhor é no ramo da farmácia e cosméticos. Obrigado pela dedicação e pela
atenção dispensada em cada atividade, por sempre querer extrair de mim o melhor possível.
Minha enorme gratidão por tudo.
À minha coorientadora, Profa. Dra. Lourena, pelo apoio e colaboração durante a
concepção e realização desse projeto de mestrado.
À Stella Barreto, meu braço direito. Obrigado pelo apoio em todos os momentos,
pelos risos, pelas músicas, pelas brincadeiras, pela sinceridade e por todo suporte nos
experimentos. A dupla nanotex arrasou! Tenho certeza que os mais árduos experimentos se
tornaram bem melhores com nosso jogo de cintura e cumplicidade. Agradeço também à
Wallério e Adna Valéria, marido e filha de Stella, porque me cederam a companhia dela em
tantos momentos, noites, finais de semana. E também a Mary, que me proporcionou alguns
deliciosos almoços.

5
À Manu, Manuzitta, Manuzilda, minha companheira de aventuras (rsrsrs).
Obrigado pela sua amizade, apoio, pelas conversas, pela companhia sempre agradável. Meus
dias no laboratório de cosméticos foram bem mais iluminados com sua presença. Essa
amizade ficará para sempre marcada no meu coração, que hoje já é meio pernambucano.
À Profa. Dra. Elissa, por todo o aprendizado. Pela doçura e pelo acompanhamento
no estágio à docência. Pela convivência no laboratório e também pela disponibilidade, e pelas
contribuições, principalmente na qualificação.
À todos que fazem ou fizeram parte do laboratório de cosméticos. Claudinha e
Rebs, pessoas maravilhosas e do bem que marcaram em minha vida. Gabriel e Rayllan, colegas
do mestrado que sempre estiveram dispostos a contribuir e ajudar no que era preciso. Érica,
Elaninne e Matheus que também foram diferenciais dentro do laboratório, cada um com seu
jeitinho.
À Phillipe Mesquita, Izadora (Iza) e Lucas Machado, que me ajudaram em
momentos especiais com toda atenção. A todos os colegas de mestrado que tive um contato
mais próximo (Júlia, Ana Luiza, Ednaldo e Grazi) e também aos que encontrei pouco mas que
sempre era bom rever e conversar (Monique, Manoela, Carol...), afinal superamos a
bioestatística juntos (rsrsrs).
Agradeço especialmente à Daiane, Ednaldo, Ana Helena, Carol, Lili, Avner, Yole,
Allany, Arthur, Allynny, Anna Lú, Flavinha, Caty, Renata e Flávio Victor, amigos que
contribuíram para a realização desse estudo e aos quais sou imensamente grato. Agradeço
também a todos os amigos que torceram, rezaram e estiveram sempre ao meu lado.
Aos laboratórios LASID, TECBIOFAR e NUPEG que foram parceiros essenciais para
a realização deste trabalho e nos quais fui bem recebido sempre.
A EMPARN, pelo fornecimento de matéria-prima vegetal para esse trabalho.
Ao Hospital Geral Universitário de Cuiabá, pela contribuição relacionada aos
aparelhos utilizados nos testes de eficácia.
Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, pela possibilidade de
ter realizado esse trabalho de mestrado.
A UFRN e CNPQ/CAPES pelo suporte financeiro durante o período de realização
do projeto.

6

“Não sabendo que era impossível, foi lá e fez”
(Jean Cocteau)

7
RESUMO

As nanoemulsões são sistemas emulsionados, caracterizados pelo tamanho de
gotícula reduzido (50-500nm), que tem como principais características a estabilidade cinética
e a instabilidade termodinâmica. São sistemas promissores na área cosmética devido ao seu
tamanho de gotícula que lhes atribui diferentes vantagens quando comparados aos sistemas
convencionais, dentre outras, maior área de superfície e melhor permeabilidade. A Opuntia
ficus-indica é uma planta cultivada no bioma brasileiro da Caatinga de grande importância
socioeconômica para a região. Apresenta em sua composição química carboidratos utilizados
pela indústria cosmética como ativos hidratantes. Assim este estudo teve como objetivo
desenvolver, caracterizar, avaliar estabilidade e eficácia hidratante de nanoemulsões
cosméticas aditivadas com extrato vegetal de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. A obtenção das
nanoemulsões, foi realizada com metodologia de baixa energia. Foram formuladas diferentes
nanoemulsões variando as proporções das fases oleosa e aquosa e tensoativos além da adição
de goma xantana (0,5% e 1%) e a incorporação do extrato hidroglicólico de Opuntia ficusindica (L.) Mill nas concentrações de 1 e 3%. As nanoemulsões obtidas foram submetidas aos
testes de estabilidade preliminar e acelerada. Os parâmetros avaliativos da estabilidade
acelerada monitorados foram: o aspecto macroscópico, determinação do valor do pH, do
tamanho de gotícula, do potencial zeta e o do índice de polidispersão, durante 60 dias em
diferentes temperaturas. As formulações estáveis foram submetidas à avaliação da eficácia
hidratante por meio das metodologias de capacitância e perda de água transepidermal
durante 5 horas. As amostras estáveis apresentaram aspecto homogêneo, fluido e coloração
branca, valores de pH dentro da faixa ideal (4,5-6,0) para aplicação tópica e tamanho de
gotículas abaixo de 200nm caracterizando o sistema como nanoemulsão. As nanoemulsões
desenvolvidas não reduziram a perda de água transepidermal, no entanto aumentaram o
conteúdo hídrico do estrato córneo, destacando-se a nanoemulsão contendo 0,5% de goma
xantana e 1% de extrato hidroglicólico. Esse trabalho apresenta nanoemulsões cosméticas
hidratantes compostas com matéria-prima vegetal da Caatinga brasileira com potencial para
aplicação na área cosmética.

Palavras chave: Nanoemulsões; Cosméticos; Opuntia ficus-indica(L.) Mill; Eficácia clínica e
hidratante; Estabilidade.
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ABSTRACT

Nanoemulsions are emulsified systems, characterized for reduced droplet size (50500nm), which the main characteristic are kinect stability and thermodynamic instability.
These are promising systems on cosmetic area due to their droplet size that provide different
advantages when compared to conventional systems, among others, larger surface area and
better permeability. The Opuntia ficus-indica (L.) Mill is a plant cultivated on Caatinga Brazilian
biome, which has great socioeconomic importance to region. This plant shows carbohydrates
utilized for cosmetic industry as moisturizing active in their chemical composition. The aim of
study was to develop, characterize, evaluate stability and moisturizing efficacy of cosmetic
nanoemulsions added to Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract. Nanoemulsions preparation was
made using a low energy method. Different nanoemulsions were formulated varying the ratio
of oil, water and surfactant phases beyond xanthan gum (0.5% e 1%) and Opuntia ficus-indica
(L.) Mill hydroglycolic extract addition on 1% and 3%. Obtained nanoemulsions were
submitted to preliminary and accelerated stability tests. The evaluated parameters monitored
were: macroscopic aspect, pH value, droplet size, zeta potential and polydispersion index,
during 60 days on different temperatures. Stable formulations were submitted to moisturizing
efficacy assessment by capacitance and transepidermal water loss methodologies during 5
hours. Stable samples were white and showed homogeneous and fluid aspect, pH value was
inside ideal range (4,5-6,0) to topical application and droplet size under 200nm characterizing
these system as nanoemulsions. Developed nanoemulsions did not decrease transepidermal
water loss, however increased the water content on stratum corneum, highlighting the
nanoemulsions containing 0.5% of xanthan gum and 1% of hydroglycolic extract. This work
presents cosmetic moisturizing nanoemulsions composed to vegetal raw material from
Brazilian Caatinga with potential to be used on cosmetic area.

Keywords: Nanoemulsions; Cosmetics; Opuntia ficus-indica (L.) Mill; Clinical and moisturizing
efficacy; Stability.
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1 INTRODUÇÃO

A National Science Foundation estima que a nanotecnologia alcançará um impacto
na economia global de cerca de 1 trilhão de dólares até 2015. Isto se explica pela possibilidade
de convergência das diferentes áreas da ciência como a química, biologia e a física sobre a
nanotecnologia que conduz a uma multiplicidade de aplicações (FRONZA, 2007).
Na ciência cosmética, um dos objetivos é desenvolver formulações com boa
penetrabilidade e/ou melhor atuação filmógena protetora cutânea (SCOTTI, 2003). Assim
destacam-se os sistemas nanoemulsionados, uma vez que nanocosméticos são formulações
que veiculam ativos ou ingredientes nanoestruturados e que apresentam propriedades
superiores em seu desempenho quando comparado com produtos convencionais (FRONZA,
2007).
As nanoemulsões são uma classe de emulsões caracterizadas pelo tamanho
nanométrico e são promissoras por apresentarem como vantagens: área de superfície maior
que a das macroemulsões, podendo atuar como efetivos sistemas de transporte; aumento da
biodisponibilidade e da solubilidade de ativos; maior resistência a problemas de floculação,
cremagem, coalescência e sedimentação devido ao pequeno tamanho de gotícula; podem ser
usadas em diversos tipos de formulações devido seu aspecto físico, estético e sensorial; maior
permeabilidade na pele; e promovem a deposição uniforme de substâncias devido ao
pequeno tamanho de gotícula (ADJONU et al., 2014; PEREIRA, 2011; SHAH et al., 2010; ZHOU
et al., 2010). Apresentam ainda como vantagem o uso de menor concentração de tensoativo,
o que faz com que sejam menos irritantes ao estrato córneo (GUMIERO, 2011; PESHKOVSKY
et al., 2013).
A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano. E devido a sua estrutura
complexa, exerce diversas funções fisiológicas e estéticas que são responsáveis pela atração
física e social do indivíduo (FRONZA, 2007; HARRIS, 2003). O controle da água é o elemento
central para a fisiologia da pele sendo vital para o funcionamento das células, homeostase e
autorrenovação da epiderme. Por isso, fisiologicamente há mecanismos para assegurar o
conteúdo hídrico na camada córnea (BONTÉ, 2011; PONS-GUIRAUD, 2007). Porém mudanças
na organização dos corneócitos e no processo de renovação celular, bem como a deslipidação
e redução da capacidade de reter água levam ao ressecamento da pele gerando situação de
desequilíbrio da homeostase da pele chamada xerose (BARCO; GIMÉNEZ-ARNAU, 2008).
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Os hidratantes são uma das principais classes de produtos cosméticos e atuam de
forma preventiva contra a xerose por meio de diversos mecanismos: Oclusão, umectação,
hidratação ativa e estímulo à formação de aquaporinas. Essa categoria de cosméticos também
contribui para a prevenção do envelhecimento cutâneo (CAPITANI et al., 2012; DAL’BELO et
al., 2006; RIBEIRO, 2010).
O consumidor está cada vez mais exigente quanto a eficácia dos produtos
cosméticos. A atividade hidratante tem sido avaliada por meio de metodologias não invasivas
de biofísica da pele como a determinação do conteúdo hídrico do estrato córneo e da perda
de água transepidermal (efeito barreira). Esses métodos traduzem análises quantitativas das
propriedades biomecânicas, sendo uma forma de proporcionar uma avaliação mais precisa
(DARLENSKI et al., 2009; HARRIS, 2003; PENA FERREIRA, et al., 2010).
Atualmente o uso de matéria-prima de origem vegetal é uma demanda dentro do
mercado de cosméticos devido ao seu apelo natural e de valorização da flora brasileira. A
Opuntia ficus-indica (L.) Mill (Palma Forrageira) é uma planta tropical ou subtropical que
cresce em regiões áridas. Esta planta, presente no bioma brasileiro da Caatinga, é de grande
importância socioeconômica para a região do semiárido nordestino (COSTA et al., 2012;
GINESTRA et al., 2009; SOUZA et al., 2010). Seus cladódios são compostos principalmente por
água (80-95%) e por carboidratos (3-7%) (GALATI et al., 2002; GINESTRA et al., 2009). Dentre
esses polissacarídeos encontram-se substâncias utilizadas pela indústria cosmética como
ativos hidratantes, antirrugas e, também, moléculas antioxidantes (HABIBI et al., 2004;
ZHONG et al., 2010; HAN et al., 2012; CHEN et al., 2012). Destaca-se o ineditismo dessa
pesquisa pois não há relatos na literatura científica quanto a aplicação de extratos vegetais da
espécie Opuntia ficus-indica (L.) Mill em nanoemulsões cosméticas com atividade hidratante.
O interesse da área cosmética no advento da nanotecnologia e os investimentos
nessa tecnologia dentro desse setor, aliado as tendências de mercados que buscam por
produtos fitocosméticos, motivou o desenvolvimento de um produto nanotecnológico
adicionado de extrato vegetal de Opuntia ficus-indica (L.) Mill além de avaliar sua estabilidade
e eficácia hidratante.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 NANOEMULSÕES

A nanotecnologia é definida pela National Science Foundation como sendo o
desenvolvimento de pesquisa e tecnologia nos níveis atômico, molecular ou macromolecular
na faixa de dimensões entre 1 e 100 nanômetros (FRONZA, 2007). Nanocosmético é uma
formulação cosmética que veicula ativos ou ingredientes nanoestruturados e, que apresenta
propriedades superiores em seu desempenho quando comparado com produtos
convencionais (FRONZA, 2007).
Emulsão é um sistema disperso de um líquido imiscível em outro, estabilizado por
um terceiro componente: o agente emulsificante (BREUER, 1985). Dependendo do tamanho
da gotícula, as emulsões podem ser classificadas em microemulsões, nanoemulsões ou
macroemulsões (JAFARI; BHANDARI, 2007; ZANIN; CHIMELLI; OLIVEIRA, 2002).
As nanoemulsões são uma classe especial de emulsões caracterizadas pelo
tamanho de gotícula reduzido resultando em propriedades diferentes das outras emulsões,
como a baixa viscosidade (IZQUIERDO et al., 2002; PESHKOVSKY et al., 2013). Essas gotículas
possuem formato esférico e a faixa de variação do tamanho ainda é objeto de discussão no
meio científico variando de 50nm a, no máximo, 500nm. Esses sistemas são
termodinamicamente instáveis, mas cineticamente estáveis (McCLEMENTS, 2012; SOLANS;
SOLÉ, 2012).
Os sistemas nanoemulsionados possuem o tamanho de gotículas próximo ao de
sistemas microemulsionados, porém esses últimos são estáveis termodinamicamente. As
nanoemulsões são cineticamente estáveis pois a energia livre é menor quando as fases estão
separadas do que quando no estado emulsionado (ADJONU et al., 2014). As microemulsões
podem se formar espontaneamente por conterem maior quantidade de tensoativo, no
entanto essa propriedade pode tornar o sistema mais irritante à pele (ANTON; VANDAMME,
2011; ZHOU et al., 2010). As vantagens das nanoemulsões as tornam sistemas atrativos para
o uso cosmético, farmacêutico, na indústria de alimentos e em outras indústrias (PESHKOVSKY
et al., 2013).
As nanoemulsões podem ser usadas em diversos tipos de formulações devido seu
aspecto físico, estético e sensorial. Esses sistemas possuem área de superfície maior que a das
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macroemulsões, podendo atuar como efetivos sistemas de transporte. Também promovem o
aumento da biodisponibilidade e da solubilidade de ativos; podem, em alguns casos,
apresentar maior permeabilidade na pele e promovem a deposição uniforme de substâncias
devido ao pequeno tamanho de gotícula. Além disso, apresentam maior resistência a
problemas de floculação, cremagem, coalescência e sedimentação devido ao controle do
tamanho de suas gotículas (ADJONU et al., 2014; PEREIRA, 2011; SHAH et al., 2010; ZHOU et
al., 2010).
As propriedades citadas das nanoemulsões são dependentes de vários fatores:
mecanismo de homogeneização; tipo, concentração e propriedades interfaciais dos
tensoativos usados; viscosidade; e frequência da colisão gotícula-gotícula (ADJONU et al.,
2014).
A natureza das nanoemulsões pode ser água em óleo (A/O) ou óleo em água (O/A),
isto é, gotículas da fase interna aquosa dispersas na fase externa oleosa ou o contrário,
respectivamente. Essa natureza depende, principalmente, do sistema tensoativo utilizado na
emulsificação (SEVCÍKOVÁ et al., 2011).
Na obtenção das nanoemulsões, o método de preparo é determinante na
formação e estabilidade dos sistemas, podendo ser elaboradas pelos métodos de alta ou baixa
energia ou espontaneamente (ADJONU et al., 2014; GIANETI et al., 2012; MASON et al., 2006;
YU et al., 1993).
Os métodos de alta energia fundamentados na aplicação de alta tensão de
cisalhamento com uso de geradores de ultrassom, homogeneizadores de alta pressão ou
microfluidizadores, e os de baixa energia fundamentados nas propriedades físico-químicas do
sistema, que envolvem um complexo fenômeno interfacial relacionado ao tipo de tensoativo
usado, sua concentração e propriedades relacionadas à temperatura (ANTON; VANDAMME,
2011; CAMARGO, 2008; GUMIEIRO 2011; YU et al., 1993). É relatado na literatura a formação
espontânea de nanoemulsões.
Os sistemas de emulsificação por alta energia têm em comum a preparação em
duas etapas: Na primeira etapa é formada uma emulsão grosseira, que em seguida é
submetida a um processo de redução do tamanho de partícula. Esses métodos têm limitações
para ativos termolábeis por produzirem calor (BANSAL et al., 2010; BRUXEL et al., 2012; SHAH
et al., 2010).
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Os métodos de emulsificação de baixa energia são melhores na produção de
nanoemulsões estáveis do que os métodos de alta energia, podendo-se obter uma elevada
estabilidade no que diz respeito ao tamanho de gotícula e índice de polidispersão (BERNARDI
et al., 2011). O método da temperatura de inversão de fases gera gotículas pequenas por
fundamentar-se na mudança da curvatura ótima das gotículas devido à alteração da
solubilidade dos surfactantes não iônicos com a mudança de temperatura (PIORKOWSKI;
McCLEMENTS, 2014). Nesse método os componentes da nanoemulsão são levados próximos
a uma temperatura na qual a partir de uma nanoemulsão direta se forma uma indireta
(inversão das fases), pois ao chegar à temperatura de inversão de fases o surfactante
escolhido é capaz de diminuir drasticamente a tensão superficial. Os tensoativos etoxilados
são tipicamente escolhidos por sua capacidade inerente de se tornarem mais hidrofóbicos
com o aumento da temperatura (FRYD; MASON, 2012). Esses tensoativos dissolvem-se melhor
na fase aquosa em temperaturas menores e na fase oleosa em temperaturas mais elevadas,
isso é perceptível devido à uma diminuição drástica na condutividade elétrica da emulsão
quando é atingida a temperatura de inversão de fases (PENG et al., 2010).
O método de emulsificação espontânea, depende da energia interna do sistema
de forma a permitir a curvatura espontânea do filme tensoativo entre o óleo e a água dando
origem a nanoemulsão (MARUNO, 2009; YU et al., 1993).
Para diminuir o raio da gotícula é necessário reduzir a alta diferença entre a
pressão interna e externa. Isso pode ser feito empregando uma alta força externa na
superfície da micela ou usando um eficiente sistema tensoativo (FRATTER; SEMENZATO, 2011;
MANSUR et al., 2007). A força aplicada para formar a emulsão deve ser maior do que a pressão
de Laplace. Essa pressão caracteriza a força interfacial, formada pela diferença entre os lados
convexo e côncavo da curva de interface, que atua nas gotículas evitando sua ruptura
(ADJONU et al., 2014; McCLEMENTS, 2005).
A propriedade física mais importante de um sistema disperso é sua estabilidade,
esta propriedade está relacionada alguns fenômenos: Floculação, cremagem, coalescência e
separação de fase (VERÍSSIMO, 2007).
O principal fenômeno de instabilidade presente nesses sistemas são as pontes de
Otswald (Otswald ripening), que ocorre devido à diferença de solubilidade entre as fases
(GIANETI et al., 2012). Esse fenômeno ocorre devido à migração de conteúdo lipofílico de
gotículas menores para gotículas maiores incrementando o tamanho destas. Os glóbulos de
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óleo podem transferir seus conteúdos de duas formas: pelo transporte de moléculas
individuais ou pela adesão de dois glóbulos seguida de coalescência. A diminuição das
gotículas de menor tamanho leva ao aumento da solubilidade do óleo na fase aquosa
permitindo a transferência de conteúdo oleoso, uma vez que as gotículas menores se
difundem pela fase externa e se fundem com as maiores (GUMIERO, 2011; MARUNO, 2009;
PEREIRA, 2011; TAYLOR, 1998).
Para se evitar o processo de pontes de Otswald é preciso usar uma fase oleosa que
apresente baixa solubilidade na fase contínua, assim minimizando a migração da fase oleosa;
isto porque a mistura com um óleo de menor solubilidade fornece potencial químico oposto
as pontes de Otswald. Isso ocorre porque o óleo solúvel migra formando gotículas maiores
enquanto que as gotículas menores ficam preenchidas apenas pelo óleo insolúvel, esse
fenômeno leva a um desequilíbrio composicional que é de maior entropia do que o sistema
igualmente misturado, assim o processo de pontes de Otswald é retardado (HIGUCHI; MISRA;
1962; PEREIRA, 2011; WOOSTER; GOLDING; SANGUANSRI, 2008).
O reduzido tamanho de gotícula explica a estabilidade das nanoemulsões frente à
cremagem ou sedimentação, pois favorece o movimento browniano que se torna capaz de
reduzir a ação da gravidade sobre as gotículas por superar a força de separação gravitacional
(KABRI, 2011). Assim, quanto menor o tamanho de gotícula, melhor a estabilidade (WIĄCEK;
CHIBOWSKI, 2002). Uma pequena diferença entre o tamanho dos glóbulos é capaz de criar um
potencial químico para iniciar as pontes de Otswald (PEREIRA, 2011).
Além disso, a estabilidade das nanoemulsões é controlada por propriedades da
camada adsorvida à superfície das gotículas, essa camada desempenha um papel fundamental
nos processos de agregação das gotículas (WIĄCEK; CHIBOWSKI, 2002). Dentro desse
contexto, a tensão interfacial e o potencial zeta são parâmetros importantes para descrever a
estabilidade de um sistema disperso (WIĄCEK; CHIBOWSKI, 1999). A estabilização estérica,
gerada pelos surfactantes não iônicos utilizados na formulação ou uso de polímeros na
obtenção, previne a floculação e coalescência das gotículas; bem como a formação de cargas
ao redor da gotícula por eletrólitos e polímeros ou tensoativos iônicos ajudam na estabilização
eletrostática das gotículas (ADJONU et al., 2014; BERNARDI et al., 2011; IZQUIERDO et al.,
2002; McCLEMENTS, 2012). O uso de surfactantes não-iônicos etoxilados é realizado para
estabilização das nanoemulsões, pois formam uma barreira de impedimento estérico com
suas cadeias na superfície das gotículas (IZQUIERDO et al., 2002).
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2.2 PELE E HIDRATAÇÃO CUTÂNEA

A pele é um órgão, formado por duas camadas (epiderme e derme), que envolve
toda a superfície exterior do corpo, tendo como principais funções isolar as estruturas internas
do ambiente externo assim protegendo o corpo contra a entrada substâncias exógenas e
perda de água excessiva. Ao longo do corpo a pele pode apresentar-se com aspecto liso, sem
pelos ou com espessa camada queratínica e, em outras regiões, mais delgada, apresentando
sulcos característicos (BONTÉ, 2011; HARRIS, 2003). Além de revestir a superfície corporal,
desempenha como funções: controle da temperatura corporal, função sensorial, estética,
absorção da radiação ultravioleta, síntese de vitamina D, absorção e eliminação de substâncias
químicas (MANCINI, 2004; RIBEIRO, 2010).
A epiderme é a camada mais superficial da pele, considerada um sistema cinético
altamente organizado no tocante a renovação celular e é avascularizada. Esta camada é
formada por uma matriz extracelular lipídica, na qual encontram-se queratinócitos
estratificados que se diferenciam desde a camada basal até a superfície da pele em um
processo chamado queratinização ou renovação celular. Ao atingirem a camada córnea estas
células apresentam-se anucleadas e achatadas, sendo chamadas de corneócitos. A epiderme
é composta pelas camadas basal, espinhosa, granulosa, lúcida (apenas na região de pele
espessa) e córnea (PROW et al., 2011; RIBEIRO, 2010). No estrato córneo, os corneócitos
sofrem descamação, e o equilíbrio entre os processos de queratinização e descamação é de
suma importância para a homeostase da pele (PONS-GUIRAUD, 2007).
A derme é um tecido altamente fibroso que é constituído essencialmente de fibras
colágenas e fibras elásticas imersas em uma substância fundamental (glucosaminoglicanas,
proteoglucanas e glucoproteínas), o qual se caracteriza por ser elástico, compressível,
extensível, de sustentação além de caracterizar-se como tecido de nutrição para a epiderme,
por ser vascularizado. Um dos principais elementos celulares da derme são os fibroblastos.
Nesta camada estão implantados os anexos cutâneos: glândulas sudoríparas e aparelhos
pilossebáceos. Esta camada da pele é responsável por proporcionar resistência física ao corpo
frente agressões mecânicas (PROW et al., 2011; RIBEIRO, 2010).
O controle da água é o elemento central para a fisiologia da pele sendo vital para
o funcionamento das células, homeostase e autorrenovação da epiderme. A água junto com
o sebo forma um filme hidrolipídico que possui a função de manter a barreira e a pele macia
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e suave. Os lipídeos do estrato córneo (mistura de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres)
estão organizados com a água promovendo uma estreita e efetiva barreira contra a perda de
água transepidermal (BONTÉ, 2011).
A pele possui mecanismos para assegurar o conteúdo hídrico na camada córnea,
primeiramente por meio de substâncias que se ligam à água retendo-a, um exemplo é fator
natural de hidratação (NMF). O NMF está contido nos corneócitos e é formado por
aminoácidos (40%), ácido carboxílico pirrolidônico (12%), ácido lático (12%), uréia (8%),
açúcares e íons minerais, que resultam em um alto poder osmótico atraindo as moléculas de
água. Outro mecanismo que promove a presença de água no estrato córneo é o fluxo de água
da derme, mais profunda, até a superfície da pele. Esse fluxo de água é controlado pela
quantidade de água que evapora da superfície da pele, e esse processo é denominado perda
de água transepidermal (TEWL). Perturbações na integridade da pele geram um aumento na
TEWL, bem como situações ambientais de baixa umidade e/ou altas temperaturas (PONSGUIRAUD, 2007).
A pele seca é um problema comum entre a população, sua principal característica
é a aparência áspera e descamação que pode levar até ao prurido, e esse fenômeno é
denominado xerose. Na xerose o principal componente da pele afetado é a epiderme, no qual
mudanças na organização dos corneócitos e no processo de renovação celular, bem como a
deslipidação e redução da capacidade de reter água levam ao ressecamento da pele gerando
uma diminuição na flexibilidade e ameaçando a função de barreira protetora da pele (BARCO;
GIMÉNEZ-ARNAU, 2008). A xerose pode ser influenciada por fatores exógenos e endógenos:
condições climáticas (Ex.: vento frio e seco), exposição solar, fatores do ambiente (Ex.:
ambientes climatizados com ar condicionado), hábitos pessoais (lavagem excessiva da pele e
uso de determinados produtos cosméticos), uso de medicamentos e alterações hormonais
(Ex.: menopausa) (PONS-GUIRAUD, 2007).
Hidratantes são produtos cosméticos que tem como objetivos aumentar ou
manter o conteúdo hídrico da pele (FLUHR, 2011). Estes produtos formam a classe de
cosméticos mais importantes e atuam de forma preventiva contra a xerose e na prevenção do
envelhecimento cutâneo, desta forma sendo adjuvante também em terapias dermatológicas
de diferentes desordens da pele (CAPITANI et al., 2012).
Os hidratantes podem atuar por diferentes mecanismos, o primeiro deles é
através da oclusão. Neste mecanismo ocorre a formação de um filme graxo epicutâneo que
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diminui a evaporação da água na superfície da pele, assim prevenindo a perda de água
transepidermal. Os ativos que atuam por este mecanismo, em geral, são substâncias oleosas
que podem ter diferentes graus oclusivos, entre as quais óleos vegetais e minerais, ceras e
lipídeos, sendo o petrolato o ativo mais oclusivo. Existem produtos que utilizam silicone como
ativo oclusivo e por isso são caracterizados como oil-free, uma vez que apesar do sensorial
oleoso, este não é considerado um óleo (DAL’BELO et al., 2006; DRAELOS, 2000).
Alguns ativos atuam por uma ação umectante devido a sua higroscopicidade que
atrai a água de outras camadas para a epiderme. Destacam-se entre esses ativos a glicerina,
uréia, ácido carboxílico pirrolidônico e glicosaminoglicanas, como o ácido hialurônico. Esses
ativos se ligam a água devido à presença de várias hidroxilas livres em suas moléculas, e não
atuam atraindo a água externa a pele, tendo em vista que a hidratação é um processo de
dentro para fora da pele (DAL’BELO et al., 2006; DRAELOS, 2000). O mecanismo de hidratação
ativa ocorre pelo rearranjo do estrato córneo a partir da reconstituição da matriz lipídica, os
ativos que atuam por esse mecanismo possuem capacidade umectante e penetram na
epiderme promovendo a hidratação por todo o estrato córneo (RIBEIRO, 2010).
Um outro mecanismo hidratante é o estímulo a formação de aquaporinas (AQP),
estas são proteínas transmembranares que formam canais aquosos na membrana plasmática,
assim promovendo um fluxo dinâmico de água mais profundamente na epiderme que é
importante para regular a atividade enzimática. Existem diversos tipos de aquaporinas,
algumas delas formam apenas canais aquosos (AQP- 1, 2, 4, 5 e 8) enquanto que outras (AQP3, 7, 9 e 10) são permeáveis também a pequenos solutos como o glicerol e a uréia. Na pele, a
distribuição da AQP-3 foi relacionada a distribuição da água epidermal, sendo o papel das
aquaporinas essencial para a reabsorção constante da água. Algumas substâncias influenciam
positivamente na expressão de aquaporinas, mas, fatores como aumento da idade e
exposição crônica à radiação ultravioleta diminuem a expressão dessas proteínas (BONTÉ,
2011; RIBEIRO, 2010).

2.3 BIOMETROLOGIA CUTÂNEA E AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA HIDRATANTE

Biometrologia cutânea é o ramo da ciência que avalia quantitativamente as
propriedades biofísicas da pele (HARRIS, 2003). Destacam-se as análises quantitativas nãoinvasivas das propriedades biofísicas que são uma forma de proporcionar uma avaliação mais
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precisa (DARLENSKI et al., 2009; HARRIS, 2003; PENA FERREIRA; COSTA; BAHIA, 2010). Esse
tipo de análise é vantajosa por ser não traumática, gerar mínimo desconforto ao voluntário e
não alterar as funções da pele, além de possibilitarem uma detecção objetiva de parâmetros
definidos (FLUHR, 2011).
Diferentes métodos in vivo não invasivos têm sido introduzidos para monitorar as
funções da pele. Para avaliação da eficácia hidratante de um cosmético é preciso analisar sua
capacidade de aumentar o conteúdo aquoso do estrato córneo e diminuir a perda de água
transepidermal. Dois métodos são utilizados de forma complementar, para este tipo de
estudo: a avaliação da perda de água transepidermal e a determinação do conteúdo hídrico
das camadas mais superiores da epiderme (COURAGE KHAZAKA, 2014; DARLENSKI et al., 2009;
FLUHR, 2011).
A avaliação da barreira epidermal envolve a determinação da TEWL, uma vez que
baixos valores de TEWL são caracteristicos da pele com sua função barreira intacta enquanto
que valores elevados são relacionados a anormalidades na função barreira (sejam doenças
como a psoríase e dermatite atópica, ou perturbações como a aplicação de detergentes ou
solventes). Assim essa avaliação é um parâmetro para monitorar a homeostase da função
barreira da pele, bem como para estimar a influência de substâncias aplicadas topicamente
(DARLENSKI et al., 2009). A perda de água transepidermal se diferencia da perda de água pela
secreção do suor, uma vez que a TEWL é um processo contínuo ao longo das camadas da
epiderme e que a sudorese é suprimida após um período de 15 minutos em condições de
aclimatação (HOLM et al., 2006).
Três tipos de método podem ser usados para avaliação da TEWL: método de
câmara fechada, métdodo de câmara ventilada e método de câmara aberta (FLUHR;
FEINGOLD; ELIAS, 2006). O método da câmara aberta é fundamentado na lei da difusão de
Fick e mede a perda de água transepidermal por meio do fluxo de água que passa através de
dois sensores de temperatura e umidade localizados no interior da sonda do aparelho
(COURAGE KHAZAKA, 2014; HARRIS, 2003). Para esta análise é importante o controle da
umidade ambiente, uma vez que essa variável influencia diretamente na análise (HARRIS,
2003).
Uma vez que o conteúdo hidrico da epiderme está diretamente relacionado às
propriedades e condições da pele, a deficiência do estrato córneo em reter água leva a pele
ao ressecamento e a alterações na função barreira. Métodos de medida da capacitância,
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impedância e condutância elétrica são usados para medir a água superficial da pele. O
princípio da avaliação utilizando, por exemplo, o equipamento Corneometer® CM 825 está
relacionado ao fato de que alterações no conteúdo hídrico da pele levam a mudanças na
passagem de corrente alternada de baixa frequência, desta forma medindo a quantidade de
água na superfície da pele por meio da determinação de capacitância (DARLENSKI et al., 2009;
HARRIS, 2003). Uma lâmina de vidro separa duas tiras metálicas, uma delas gera carga
negativa e outra positiva assim formando um campo elétrico para a determinação do
conteúdo aquoso (KHAN et al., 2012).

2.4 Opuntia ficus-indica (L.) Mill

A Opuntia ficus-indica (L.) Mill, também conhecida como palma forrageira, é uma
planta tropical que cresce em regiões áridas. Esta cactácea é cultivada em estados nordestinos
e tem grande importância socioeconômica para a região do semiárido, sendo utilizada como
alimento para os rebanhos em períodos prolongados de seca fornecendo nutrientes e água
para os animais durante esta época do ano (COSTA et al., 2012; SOUZA et al., 2010).

Figura 01 –Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Fonte: Empresa de Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN)

A Food Agriculture Organization reconhece o potencial desta planta e sua
importância no desenvolvimento de regiões semiáridas e áridas, especialmente nos países em
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desenvolvimento (LOPES, 2012). Esta planta apresenta alta adaptabilidade devido as
condições das regiões na qual ela é encontrada, onde predominam longos períodos de
estiagem (ALMEIDA; PEIXOTO; LEDO, 2012).
No Nordeste brasileiro duas espécies de Palma, originárias do México, estão
adaptadas: a palma “doce ou miúda” (Nopalea cochenillifer) e a Palma “graúda ou gigante”
(Opuntia ficus-indica (L.) Mill), existindo ainda uma variação desta (LOPES, 2012). A
classificação botânica das plantas do gênero Opuntia foi apresentada por Bravo (1978)
(Quadro 1).

Quadro 01 - Classificação botânica do gênero Opuntia.
Reino
Subreino
Divisão
Classe
Subclasse
Ordem
Família
Tribo
Subfamília
Gênero
Subgênero
Espécies

Vegetal
Embryophita
Angiospermae
Dicotiledonae
Dialipetalas
Opuntiales
Cactaceae
Opuntiae
Opuntioideae
Opuntia
Platyopuntia
Várias

Fonte: Bravo (1978)

A espécie Opuntia ficus-indica (L.) Mill é composta por plantas de porte bem
desenvolvido e caule menos ramificado. Sua raquete pesa cerca de 1,0 -1,5 kg, apresentando
até 50 cm de comprimento, forma oval-elíptica ou subovalada, coloração verde-fosco. As
flores são hermafroditas, de tamanho médio, coloração amarelo brilhante e cuja corola fica
aberta na antese. O fruto é uma baga ovóide, grande, de cor amarela, passando à roxa quando
madura. É considerada produtiva e resistente às regiões secas pois possui uma capacidade
funcional de extração de água do solo (LOPES, 2012).
Seus cladódios são compostos principalmente por água (80-95%) e por
carboidratos (3-7%), sendo esses últimos uma mistura de mucilagem e pectina (GALATI et al.,
2002; GINESTRA et al., 2009; STINTZING; CARLE, 2005). Aproximadamente 64 a 71% de seu
peso seco é formado por carboidratos (STINTZING; CARLE, 2005). Evidencia-se na composição
desses polissacarídeos a presença de substâncias como o ácido galacturônico e os açúcares
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glicose, galactose, arabinose, xilose, manose e ramnose, utilizados pela indústria cosmética
como ativos hidratantes e antirrugas (CHEN et al., 2012; GINESTRA et al., 2011; HABIBI et al.,
2004; HAN et al., 2012; MCGARVIE; PAROLIS, 1979; ZHONG et al., 2010). Dos cladódios são
obtidos outros ingredientes ativos, principalmente constituintes antioxidantes, incluindo
vitamina C, vitamina E, carotenóides, glutationa, flavonóides e ácidos fenólicos, destacandose o canferol, isoramnetina e quercetina (AVILA-NAVA et al., 2014; DETERS et al., 2012;
ZHONG et al., 2010).
Em estudos sobre a anatomia e composição dos cladódios e em outros tecidos da
Opuntia ficus-indica (L.) Mill, foram encontrados cristais de oxalato de cálcio. O cálcio
desempenha um papel importante na retenção de água nos tecidos regulando a pressão
osmótica. Além disso, na mesma pesquisa destacou-se a presença dos carboidratos contidos
nos cladódios, sendo os principais a glicose e ácido galacturônico, e também a presença de
flavonoides como a isoramnetina, canferol e quercetina (GINESTRA et al., 2009).
Uma análise fitoquímica preliminar por cromatografia em camada delgada, a
partir de cladódios de Opuntia ficus-indica, mostrou a presença majoritária de flavonoides e
sugeriu a presença de agliconas e flavonoides heterosídeos ligados a uma ou mais moléculas
de açúcares e canferol e quercetina (DAMASCENO, 2014).
A atividade antioxidante de polissacarídeos brutos e isolados da Opuntia ficusindica foi demonstrada pela inibição da auto oxidação de pirogalol, boa performance no teste
de eliminação do radical hidroxil e pela diminuição da peroxidação lipídica (ZHONG et al.,
2010).
A pele dos frutos de Opuntia ficus-indica (L.) Mill é principalmente constituída de
polissacarídeos, tendo uma alta concentração de ácido galacturônico, além de glicose e xilose,
sugerindo importante quantidade de polímeros de pectina (HABIBI et al., 2004). Outras
diferentes pesquisas utilizando o fruto conseguiram identificar a presença de flavonoides,
polifenóis, vitamina C, minerais e glicosídeos de isoharmetina (isoharmetina-3-O-rutinosídeo)
como metabólitos secundários desta parte da planta (GALATI et al., 2003; MEDINA et al., 2007;
MOUSSA-AYOUB et al., 2011).
Os cladódios de Opuntia ficus-indica mostraram atividade antioxidante in vivo e in
vitro. O extrato obtido usando metanol a partir dos cladódios desse vegetal foi capaz de
mostrar atividade antioxidante frente a espécies reativas de oxigênio e a radicais livres como
H2O2, OH-, O2-, ONOO- e HOCl- (AVILA-NAVA et al., 2014).
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Os componentes extraídos a partir de Opuntia ficus-indica já demostraram ter
ação emoliente, cicatrizante, efeito hipocolesterolêmico, inibição de ulceração no estômago,
efeitos anti-inflamatórios, efeitos no controle da glicemia e efeito neuroprotetor devido a
ação antioxidante (GINESTRA et al., 2009).
Os cladódios desta planta são usados em diversos países por sua atividade
cicatrizante. Na investigação da regeneração da mucosa intestinal em ratos, Galati et al. (2002)
observaram aumento do efeito citoprotetor pelo rompimento de células epiteliais e aumento
da produção de muco, efeito este atribuído as propriedades físico-químicas dos cladódios
desta planta (GALATI et al., 2002).
Estudos com emulsões convencionais adicionadas de 1% e 3% de extrato
hidroglicólico de Opuntia ficus-indica (L.) Mill demonstraram a tendência a hidratação dessas
formulações e sua capacidade em reduzir a perda de água transepidermal em até 5 horas após
aplicação na pele (DAMASCENO, 2014).
Sabendo-se que os carboidratos têm sido usados como ativos hidratantes e tendo
em vista a composição química relatada da Opuntia ficus-indica (L.) Mill, esta planta se
apresenta com grande potencial promissor em formulações nanocosméticas hidratantes,
agregando a esse tipo de produto um apelo natural e valorizando o bioma brasileiro. O caráter
inovador desse estudo está garantido na obtenção de sistemas nanoestruturados e no uso de
extrato hidroglicólico de Opuntia ficus-indica (L.) Mill em cosméticos hidratantes.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS

Desenvolver, caracterizar, avaliar a estabilidade e a eficácia hidratante in vivo de
nanoemulsões cosméticas aditivadas com extrato vegetal de Opuntia ficus-indica (L.) Mill
cultivada na Caatinga nordestina.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Produzir o extrato hidroglicólico de Opuntia ficus-indica (L.) Mill;

3.2.2 Desenvolver nanoemulsões cosméticas contendo extrato de Opuntia ficus-indica (L.)
Mill;

3.2.3 Caracterizar físico quimicamente os sistemas;

3.2.4 Avaliar as estabilidades preliminar e acelerada das nanoemulsões;

3.2.5 Avaliar in vivo o conteúdo hídrico do estrato córneo;

3.2.6 Avaliar in vivo a perda de água transepidermal.
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4

MATERIAL, MÉTODOS E CASUÍSTICA

4.1 MATÉRIAS-PRIMAS

Todas matérias-primas utilizadas no desenvolvimento das formulações são de
grau cosmético e constantes no Cosmetic Ingredient Review – CIR (CIR, 2013) e no European
Commission Health and Consumers – Cosmetics Ingredients & Substances - CosIng (COSING
2013). Os ingredientes constantes nessas bases de dados Americana e Europeia,
respectivamente, são considerados seguros para uso em produtos cosméticos.
A

nomenclatura

dos

ingredientes

foi

apresentada

pelo

International

Nomenclature of Cosmetic Ingredient – INCI (COSING 2013).

4.1.1 Fase oleosa

CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE
Mistura de triglicerídeos de cadeia média (TCM) constituídos principalmente de
ésteres dos ácidos cáprico (C10) e caprílico (C8), derivados do óleo de coco. Devido a suas
propriedades solventes e por ser quimicamente inerte, tem uso indicado como veículo em
diversas formulações cosméticas e farmacêuticas. Pode ser usado em substituição ao óleo
mineral e óleos vegetais para produtos farmacêuticos (CRODA, 2014).
 Nome químico em português: Triglicerídeos do ácido cáprico/caprílico.
 Nome comercial: Crodamol™ GTCC.
 Fornecedor: Doado pela Croda do Brasil LTDA (Campinas, SP, Brasil).
 Concentração de uso: 0,5 - 20%.
 EHLreq.: 10.
ETHYLHEXYL PALMITATE
É

um

éster

emoliente

de

cadeia

ramificada

que

apresenta

baixa

comedogenicidade, toque seco, leve e sedoso. Recomendado para produtos faciais e
corporais, sendo uma boa alternativa ao óleo mineral (CRODA, 2014).
 Nome químico em Português: Palmitato de etilhexila.
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 Nome comercial: Crodamol™ OP.
 Fornecedor: Doado pela Croda do Brasil LTDA (Campinas, SP, Brasil).
 Concentração de uso: 2-10%.
 EHLreq.: 8.

C12-15 ALKYL BENZOATE
É um monoéster emoliente de toque seco com excelentes propriedades solventes
e de espalhabilidade para uso tópico. Pode ser usado para modificar a sensação oleosa do
óleo mineral e petrolato (CRODA, 2014).
 Nome químico em Português: C12-15 Alquil Benzoato.
 Nome comercial: Crodamol™ AB.
 Fornecedor: Doado pela Croda do Brasil LTDA (Campinas, SP, Brasil).
 Concentração de uso: 0,5 - 5%.
 EHLreq.: 12.
PARAFFINUM LIQUIDUM
Mistura de hidrocarbonetos alifáticos obtidos do petróleo que se apresenta como
um líquido incolor oleoso, insolúvel em água e álcool, e miscível em óleos fixos e voláteis. Na
área cosmética é usado como componente da fase oleosa de emulsões em geral (MAPRIC,
2014).
 Nome químico em Português: Óleo mineral, vaselina líquida.
 Nome comercial: Vaselina líquida.
 Fornecedor: Êxodo Científica (Hortolândia, SP, Brasil).
 EHLreq.: 10.

4.1.2 Tensoativos

POLYSORBATE 80
Tensoativo não iônico derivado de ésteres de sorbitano. É usado como agente
emulsificante O/A, agente solubilizante e molhante. É considerado um tensoativo hidrofílico

32
devido a sua solubilidade em água. Estável em ampla faixa de pH e na presença de eletrólitos
e compatível com diversos ativos (CRODA, 2014).
 Nome químico em Português: Polissorbato 80.
 Nome comercial: TWEEN™ 80.
 Fornecedor: Doado pela Croda do Brasil LTDA (Campinas, SP, Brasil).
 Concentração recomendada para uso tópico: 0,5 - 5%.
 EHL: 15.

SORBITAN OLEATE
Emulsificante não iônico usado em emulsões A/O e como estabilizador de
emulsões O/A. Usado como agente molhante e dispersante. Bastante efetivo na formação de
emulsões O/A, principalmente, quando usado em combinação com o Tween™ 80 (CRODA,
2014).
 Nome químico em Português: Monooleato de sorbitano
 Nome comercial: SPAN™ 80.
 Fornecedor: Doado pela Croda do Brasil LTDA (Campinas, SP, Brasil).
 Concentração recomendada para uso tópico: 0,5 - 5%.
 EHL: 4,3.
4.1.3 Coadjuvantes técnicos
BHT
Pó cristalino branco ou com pouca coloração. Praticamente insolúvel em água e
propilenoglicol. Possui propriedades antioxidantes, sendo incorporado à fase oleosa no
processo de fabricação de cremes e loções (MAPRIC, 2014).
 Nome químico em português: ButilHidroxiTolueno.
 Nome comercial: BHT.
 Fornecedor: Obtido da Galena Química e farmacêutica LTDA (Campinas, SP,
Brasil).
 Concentração de uso: Em cosméticos a concentração recomendada é de 0,01% até
0,05%.
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DISSODIUM EDTA
É um pó cristalino branco inodoro ou com pouco odor, usado em cosméticos e
preparações farmacêuticas como agente quelante. Solúvel em água na proporção de 1:11
(MAPRIC, 2014).
 Nome químico em português: Edetato Dissódico.
 Nome comercial: EDTA.
 Fornecedor: Obtido pela DEG Importação de Produtos Químicos (Sorocaba –
Brasil).
 Concentração de uso: 0,05 - 0,2%.

PHENOXYETHANOL (and) CAPRYLYL GLYCOL
Sistema conservante livre de parabenos, formaldeído e halogênios. Efetivo contra
bactérias gram-positivas e gram-negativas, leveduras e bolores (ASHLAND, 2014).
 Nome químico em português: Fenoxietanol e Caprilil Glicol.
 Nome comercial: Optiphen®.
 Fornecedor: Doado pela Ashland INC. (São Paulo, SP, Brasil).
 Concentração de uso: 0,5 – 1,5%.

PROPYLENE GLYCOL
É um diol da classe dos glicóis com origem sintética que se apresenta como um
liquido transparente ligeiramente viscoso e praticamente inodoro. Usado como adjuvante em
produtos farmacêuticos, agente plastificante, molhante, umectante e solvente. Usado na
obtenção de extratos vegetais. Também é usado em outras indústrias como a de
domissanitários, agrícola, de petróleo entre outras (MAPRIC, 2014).
 Nome químico em português: 1,2-Propanodiol.
 Nome comercial: Propilenoglicol.
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 Fornecedor: Obtido a partir de Synth produtos para laboratórios LTDA (Diadema,
SP, Brasil).
 Concentração de uso: 1 – 99%.
XANTHAN GUM
Atua como um colóide hidrofílico que auxilia na estabilização de emulsões e como
agente espessante. Possui propriedades reológicas pseudoplásticas, solúvel em água quente
ou fria, estável em larga faixa de pH e temperatura (CP KELCO, 2014).
 Nome químico em português: Goma Xantana.
 Nome comercial: Goma xantana Keltrol®.
 Fornecedor: Doado por CP Kelco (Limeira, SP, Brasil).
 Concentração de uso: 0,3 – 3%.

4.1.4 Extrato hidroglicólico de Opuntia ficus-indica (L.) Mill

4.1.4.1 Coleta e identificação dos espécimes vegetais

Os cladódios da planta, em cultivo mantido pela Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, foram coletados no município de Pedro
Avelino – RN (5°17’27,71” S, 36°16’27,63” W), no dia 03 de novembro de 2013. Uma exsicata
foi depositada no Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob número de
registro UFRN-16600.

4.1.4.2 Extrato hidroglicólico obtido a partir dos cladódios frescos

As amostras foram lavadas com água destilada, pesadas e medidas. Foi utilizado
como veículo extrator a mistura água/propilenoglicol 20:80 (p/p). Para realizar a extração
utilizou-se a relação planta-solvente de 1:3 (p/p). Os cladódios foram cortados em escamas e
rasurados sendo deixados em maceração por um período de 12 horas. Após esse tempo o
extrato foi filtrado e coletado do funil de separação à um fluxo de 2mL.min-1 (DAMASCENO,
2014).
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Figura 02 - Sistema utilizado para a obtenção do extrato hidroglicólico.

Fonte: Autoria própria

4.2 DESENVOLVIMENTO DA NANOEMULSÃO

4.2.1 Obtenção das nanoemulsões

Para o cálculo do EHL da formulação foi utilizada a equação 1:
A+B = 100%
EHLA x 0,01.A + EHLB x 0,01.B = EHLFormulação

(1)

Onde:
EHL: Equilíbrio hidrófilo-lipófilo
A: % de tensoativo hidrofílico
B: % de tensoativo lipofílico

Após ter calculado o EHL requerido da fase oleosa, oito diferentes formulações
foram propostas variando as proporções das fases oleosa, aquosa e tensoativos a fim de
encontrar a formulação mais estável (Tabela 01).
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Tabela 01 – Composição das nanoemulsões (%, p/p).
COMPOSIÇÃO

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

BHT

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Caprylic/Capric Triglyceride

2,0

4,0

8,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

Ethylhexyl Palmitate

2,0

4,0

8,0

1,0

1,0

2,0

3,0

1,0

C12-15 Alkyl benzoate

1,0

2,0

4,0

0,5

0,5

1,0

1,5

0,5

Paraffinum Liquidum

5,0

10,0

20,0

2,5

2,5

5,0

7,5

2,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sorbitan oleate

4,7

4,7

4,7

4,7

2,4

2,4

2,4

1,4

Polyssorbate 80

5,3

5,3

5,3

5,3

2,6

2,6

2,6

1,6

Dissodium EDTA

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Distilled Water

78,8

68,8

48,8

83,8

88,8

83,8

78,8

90,8

Phenoxyethanol (and) Caprylic
Glicol

Fonte: Autoria própria.

Em um recipiente foram pesados os componentes da fase aquosa, e em outro a
fase oleosa. As duas fases foram aquecidas em banho-maria até a temperatura de 75 ± 2°C, e
a fase aquosa vertida na oleosa sob agitação de 11.000 rpm (IKA, ultra turrax Mod. T18 basic,
Alemanha), mantida durante 5 minutos. Em seguida as amostras foram submetidas a um
banho de gelo sob agitação mecânica de 500 rpm (IKA, mod. RW 20 digital, Alemanha) por 2
minutos (MARUNO, 2009; PEREIRA; 2011; VERÍSSIMO, 2007). Foram preparados três lotes de
cada formulação.

4.2.2 Avaliação da adição de goma xantana às formulações

Avaliou-se a adição de goma xantana na fase aquosa das emulsões em diferentes
concentrações (0,5% e 1,0% (p/p) - Formulações FX e FX1, respectivamente, de acordo com o
descrito na tabela 02, a fim de obter uma nanoemulsão mais estável.
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Tabela 02 – Composição das nanoemulsões adicionadas de goma xantana e extrato
hidroglicólico de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (%, p/p).
COMPOSIÇÃO

FX

FXE

FXE3

FX1

BHT

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Caprylic/Capric Triglyceride

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Ethylhexyl Palmitate

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

C12-15 Alkyl benzoate

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Paraffinum Liquidum

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Phenoxyethanol (and) Caprylic Glicol

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sorbitan oleate

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Polyssorbate 80

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

Dissodium EDTA

0,1

0,1

0.1

0,1

0,1

0,1

Xantham Gum

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill

---

1,0

3,0

---

1,0

3,0

78,3 77,3

75,3

77,8

76,8

74,8

Distilled Water

FX1E FX1E3

Fonte: Autoria própria.

4.3 ANÁLISE DAS NANOEMULSÕES

Uma avaliação que precedeu os testes de estabilidade preliminar foi padronizada
com o objetivo de obter rapidamente a indicação de sinais de instabilidade. Foram preparados
três lotes e as avaliações realizadas em triplicata em cada lote.

4.3.1 Análise macroscópica

A análise macroscópica foi realizada observando-se as características organolépticas e
homogeneidade das preparações, identificando os possíveis processos de instabilidade. Para
as características organolépticas e homogeneidade foram utilizados os seguintes critérios de
registros das observações (ANVISA, 2005; FERRARI, 1998, 2002): Normal ou sem alterações
(N); Levemente modificada (LM); Modificada (M) e Intensamente modificada (IM).
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4.3.2 Centrifugação

As amostras (10g) que não apresentaram separação de fases após 24 horas do
preparo foram adicionadas em tubos cônicos e submetidas a 3000 rpm durante trinta minutos
(Fanen, mod 206 BL, Brasil) à temperatura ambiente (25±2oC) (ANVISA, 2005). Foram
observadas as caractarísticas organolépticas e processos de instabilidade como a separação
de fases, cremagem e sedimentação. As amostras que apresentaram algum processo de
instabilidade foram eliminadas do estudo (FERRARI, 1998, 2002; LIMA et al., 2008; PIANOVSKI
et al., 2008).

4.3.3 Câmara climática

Após 24 horas do preparo as amostras foram estocadas por 5 (cinco) dias em
câmara climática (Nova ética, mod. 520-CLDTS 150, Brasil) à 45 ± 2ºC e umidade relativa de
75 ± 5%, e observadas macroscopicamente as

caracterísitcas organolépticas e

homogenenidade.

4.4 ADIÇÃO DO EXTRATO ÀS FORMULAÇÕES

Seguiu-se a metodologia de obtenção descrita no item 4.2.1 Ao final adicionou-se
1% ou 3% de extrato às formulações e, foram submetidas a 2 minutos de agitação mecânica a
500 rpm (IKA, Mod. RW 20 digital, Alemanha) para incorporação desse. As formulações foram
nomeadas de acordo com a porcentagem de extrato contida nelas (FXE, FXE3, FX1E e FX1E3),
como observado na tabela 02.

4.5 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE

4.5.1 Testes da estabilidade preliminar

Todos os testes e avaliações descritos a seguir iniciaram-se após 24 horas do
preparo das amostras (ANVISA, 2005; FERRARI, 1998, 2002; LIMA et al., 2008; PIANOVSKI et
al., 2008). Foram preparados três lotes e as avaliações realizadas em triplicata em cada lote.
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4.5.1.1 Teste de centrifugação

Amostras de 10 g foram adicionadas em tubos cônicos e submetidas a 3000 rpm
durante trinta minutos (Fanen, mod 206 BL, Brasil) à temperatura ambiente (25±2oC) (ANVISA,
2005). Foram observadas as caractarísticas organolépticas e processos de instabilidade como
a separação de fases, cremagem e sedimentação. As amostras que apresentaram algum
processo de instabilidade foram eliminadas do estudo (FERRARI, 1998, 2002; LIMA et al., 2008;
PIANOVSKI et al., 2008).

4.5.1.2 Estresse térmico

As nanoemulsões foram acondicionadas em frascos de vidro hermeticamente
fechados e submetidas ao aquecimento em banho termostatizado (Logen Scientific, Mod.
LSBMLS 2006-2, Brasil) na faixa de temperatura de 40 a 80oC, com o aumento da temperatura
em intervalos de 5oC, mantendo-se por trinta minutos em cada temperatura. As leituras foram
realizadas antes do aquecimento e após o término de 80oC, depois do arrefecimento natural
das amostras à temperatura ambiente (25±2oC) (BRACONI et al., 1995; FERRARI, 1998, 2002;
LIMA et al., 2008; PIANOVSKI et al., 2008).

4.5.1.3 Ciclo gela – degela

As amostras foram submetidas a 4±2oC/24horas (Consul, Mod. CRB36AB, Brasil) e
45±2oC/24horas (Nova ética, mod. 520-CLDTS 150, Brasil), completando assim um ciclo. As
leituras foram realizadas antes do início do teste e no final do 6o ciclo (12o dia). (FERRARI, 1998,
2002; LIMA et al., 2008; PIANOVSKI et al., 2008).

As amostras que permaneceram macroscopicamente estáveis após o estresse
térmico e ciclo gela-degela, foram avaliadas a partir dos seguintes parâmetros: análise
macroscópica (observação do aspecto, cor e odor da amostra), determinação do tamanho de
gotícula, determinação do potencial zeta, determinação do valor do pH e da condutividade
elétrica:
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Determinação do valor do pH: Em um tubo de ensaio foram adicionados 1,0g da
amostra e 9,0g de água recém destilada, homogeneizadas e determinado o valor do
pH, inserindo o eletrodo (Hanna Instruments, mod. HI 21, Brasil) diretamente na
amostra diluída (FERRARI, 1998, 2002; LIMA et al., 2008; PIANOVSKI et al., 2008).



Determinação da condutividade elétrica: Foi avaliada a condutividade elétrica das
formulações à temperatura de 25±2oC inserindo o eletrodo (Logen Scientific, mod. CD300-K1, Brasil) diretamente na amostra (FERRARI, 1998, 2002; LIMA et al., 2008;
PIANOVSKI et al., 2008).



Determinação do tamanho de gotícula: A média do tamanho de gotícula foi
determinada por espalhamento de luz dinâmico (DLS) (Brookhaven ZetaPALS,
Holtsville, NY, USA). As formulações foram diluídas com água destilada em 1:200 antes
da análise (SILVA et al., 2012). As medidas foram realizadas à temperatura constante
de 25°C em cinco corridas de 30 segundos cada, utilizando um ângulo de 90°.



Determinação do potencial zeta: A média do potencial zeta foi determinada por Phase
Analysis Light Scattering (PALS) (Brookhaven ZetaPALS, Holtsville, NY, USA). As
formulações foram diluídas com água destilada em 1:200 antes da análise (SILVA et al.,
2012). As medidas foram realizadas à temperatura constante de 25°C em cinco
corridas.

4.5.2 Testes da estabilidade acelerada

Foram obtidas cinqüenta gramas (50,0g) das nanoemulsões consideradas estáveis
pelos testes preliminares, fracionadas, acondicionadas em frascos de vidro hermeticamente
fechados e submetidas a condições variáveis de temperatura e tempo, mantendo-se a
umidade relativa (UR) quando em câmara climática: Temperatura ambiente (25±2oC);
geladeira (Consul, Mod. CRB36AB, Brasil) (4±2oC); câmara climática (Nova ética, mod. 520CLDTS 150, Brasil) (45± 2oC e 75±5% UR). As leituras foram realizadas nos tempos 1 (24 horas
após o preparo), 7, 30 e 60 dias. Os parâmetros avaliativos foram: Análise macroscópica,
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determinação do valor do pH, tamanho de gotícula, índice de polidispersão e potencial zeta.
Foram preparados três lotes e as avaliações realizadas em triplicata em cada lote.

4.5.3 Análise estatística

Os resultados experimentais foram submetidos à análise de normalidade da
distribuição amostral e avaliados através do teste paramétrico da Análise de Variância
(ANOVA) e, complementarmente, através do teste de Tukey. Foram avaliados pelo programa
Graph Pad Prism® 5. (FERRARI; ROCHA-FILHO, 2011; LIMA et al., 2008; PIANOVSKI et al., 2008).

4.6 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA HIDRATANTE

4.6.1 Casuística e aspectos éticos do estudo clínico

Este trabalho é um subprojeto do projeto submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade de Cuiabá – UNIC e aprovado sob o
Registro n.041 CEP/UNIC – Protocolo n. 2012-041 (Anexo 01). Os experimentos foram
realizados no Laboratório de Eficácia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte
Foram selecionados 18 voluntários (FLUHR, 2011) da Comunidade Universitária,
com idade entre 18 e 60 anos, do sexo masculino e feminino após concordarem em participar
da pesquisa e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Os voluntários
foram orientados a não utilizar qualquer produto cosmético na área em estudo duas semanas
antes e durante o experimento, exceto produtos de limpeza como sabonetes. Foram excluídos
da seleção aqueles voluntários que apresentaram doenças de pele que pudessem interferir
nos resultados dos experimentos; possuíam histórico de reações fototóxicas ou fotoalérgicas;
que se expunham frequentemente ao sol ou câmaras de bronzeado; apresentavam
sensibilidade conhecida a produtos cosméticos; estavam no período de gestação ou lactação;
ou fazendo uso de fármacos anti-inflamatórios ou imunossupressores (DAMASCENO, 2014).
Essas informações foram obtidas por meio de um questionário antes dos voluntários
assinarem o TCLE.
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4.6.2 Avaliação da eficácia hidratante

Os testes foram realizados em um laboratório climatizado com temperatura de 21
± 2ºC e umidade relativa de 60 ± 5%. Os voluntários permaneceram neste ambiente durante
30 minutos antes dos experimentos, para aclimatização e uniformidade das condições das
análises. Foram demarcadas cinco áreas quadrangulares distribuídas aleatoriamente nos
antebraços dos voluntários, medindo 3 x 3 cm, para que fossem aplicadas diferentes
formulações (FARIA et al., 2014; MAIA CAMPOS et al., 2012) de acordo com o explicitado na
tabela 03.

Tabela 03 – Identificação dos campos nos antebraços dos voluntários para aplicação das
formulações durante o estudo da eficácia hidratante.
Campo

Descrição

C1

Controle negativo – Não foi aplicada nenhuma formulação.

C2

Nanoemulsão sem adição do extrato – Veículo (FX ou FX1)

C3

Nanoemulsão contendo 1% de extrato – FXE ou FX1E.

C4

Nanoemulsão contendo 3% de extrato – FXE3 ou FX1E3.

C5

Controle positivo – Hidratante comercial.

Foi pesada uma quantidade equivalente a 2mg/cm2 de cada formulação, e então
aplicada nos respectivos campos com o auxílio de uma dedeira descartável. A aplicação foi
realizada por dez segundos, de forma uniforme, obedecendo o sentido da fibra muscular
(FLUHR, 2011).
Foram realizados dois estudos: O primeiro com as formulações contendo 0,5% de
goma xantana, e o segundo com formulações aditivadas de 1,0% de goma xantana.
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4.6.2.1 Avaliação in vivo do conteúdo hídrico do estrato córneo
Foram realizadas nove leituras por campo em cada tempo utilizando-se o
Corneometer® CM 825 (Courage-Khazaka eletronic GmbH – Alemanha). As leituras foram
realizadas antes da aplicação das formulações (basal) e 1, 2, 3, 4, e 5 horas (T1 a T5) após a
uma única aplicação das formulações nos campos (C2 a C5) e também no campo controle (C1)
(DAMASCENO, 2014).

4.6.2.2 Avaliação in vivo a perda de água transepidermal

Foram realizadas leituras antes da aplicação das formulações (basal) e 1, 2, 3, 4, e
5 horas (T1 a T5) após uma única aplicação das formulações nos campos (C2 a C5) e também
no campo controle (C1), utilizando-se o Tewameter® TM 300 (Courage-Khazaka eletronic
GmbH – Alemanha). Os valores da perda de água transepidermal foram registrados durante
120s a cada leitura, sendo desconsiderados os primeiros 30 segundos referentes ao período
de equilíbrio e estabilização da sonda do aparelho na pele (DAMASCENO, 2014).

4.6.3 Análise estatística

Os dados foram submetidos à análise da normalidade e da distribuição amostral,
sendo posteriormente avaliados pelo teste paramétrico da Análise de Variância (ANOVA) e
através dos pós testes de Tukey e Dunnett, utilizando-se o software Graph Pad Prism® 5
(DAMASCENO, 2014).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 DESENVOLVIMENTO DAS NANOEMULSÕES

Para o desenvolvimento das nanoemulsões cosméticas foi necessário levar em
consideração as propriedades relacionadas ao sensorial, tendo em vista a importância desse
aspecto no uso cosmético. Desta forma, foi importante selecionar uma mistura de emolientes
para compor a fase oleosa da formulação pois diferentes propriedades físico-químicas, como
peso molecular, extensão da cadeia e polaridade afetam nas propriedades sensoriais
(espalhabilidade, sensorial e oleosidade) dos emolientes (KAMERSHWARL; MISTRY, 2001).
Assim, foi realizada uma pesquisa dessas matérias-primas avaliando as
propriedades citadas acima e também a sua aplicabilidade cosmética. Foram escolhidos três
emolientes para compor a fase oleosa: o Caprylic/Capric Triglyceride (Crodamol™ GTCC) é um
triglicerídeo de cadeia média que possui boa espalhabilidade e propriedade condicionante da
pele podendo ser usado em substituição ao óleo mineral (CRODA, 2014); o Ethylhexyl
Palmitate (Crodamol™ OP) é um éster emoliente de cadeia ramificada que possui toque seco
sendo hidratante com baixa comedogenicidade por ser não oclusivo (CRODA, 2014); e o C1215 Alkyl Benzoate (Crodamol™ AB) que é um monoéster emoliente não gorduroso e reduz a
sensação oleosa de outros componentes da formulação (CRODA, 2014).
É relatado em artigos e dissertações o uso de um óleo, seja de origem vegetal (óleo
de gergelim, maracujá, pêssego) ou de origem mineral, como fase oleosa (CAMARGO, 2008;
MARUNO, 2009; MEZADRI, 2010; PEREIRA, 2011). Assim foi adicionado um óleo à essa mistura
de emolientes. Visando minimizar a influência da ação emoliente e hidratante dos óleos
vegetais nos testes de eficácia hidratante, optou-se trabalhar com o óleo mineral.
Após a escolha das matérias-primas foi calculado o valor do EHL teórico requerido
pela fase oleosa (EHL = 10,05) e determinada a proporção do par de tensoativos (Tabela 01).
Objetivando-se encontrar nanoemulsões estáveis foram delineadas diferentes
formulações variando as proporções de tensoativo/óleo/água. Essas proporções foram
determinadas de acordo com informações das literaturas e principalmente fundamentados
em resultados anteriores obtidos pelo grupo de pesquisa com o uso de diagramas pseudoternários.

45
De acordo com alguns autores a nanoemulsões podem ser obtidas utilizando de
1,5 a 10% de tensoativos, sendo mais apropriado o uso de baixas concentrações devido ao
potencial irritativo a pele das altas concentrações destes (GIANETI et al., 2012; SEVCÍKOVÁ et
al., 2012; TEO et al., 2010).
Face ao potencial irritativo que altas concentrações de tensoativos podem
provocar na pele (ANTON; VANDAMME, 2011), foram avaliadas formulações contendo
tensoativos nas concentrações de 3, 5 e 10%. Considerando o que foi descrito por Silva (2013),
que as nanoemulsões são formulações com alta percentagem de água, e ainda os resultados
anteriores do grupo de pesquisa, optou-se por estudar formulações com concentrações de,
no mínimo, 40% de água.

5.1.1 Obtenção e triagem das formulações

As metodologias que envolvem a inversão de fases fazendo o uso da mudança de
temperatura somente são adequadas em casos nos quais se utilizem surfactantes não-iônicos,
pois estes são sensíveis à mudança de temperatura (SOLANS; SOLÉ, 2012). Desta forma a
obtenção das emulsões seguiu uma metodologia adaptada de acordo com o descrito por
Veríssimo (2007), o qual também utilizou uma metodologia de inversão de fases somada ao
fornecimento de grande energia ao sistema por meio da agitação com uso de ultra turrax.
Todas as amostras apresentaram-se homogêneas com coloração branca, fluidas e
odor característico. As amostras foram submetidas à centrifugação e à temperatura elevada
para auxiliar na escolha da melhor entre elas, pois essas são as situações de estresse mais
utilizadas para uma rápida avaliação da estabilidade da emulsão (LIMA et al., 2008; RIEGER,
1996). O teste de centrifugação e a submissão a um estresse térmico auxiliam na diferenciação
das amostras já que são testes que predizem a estabilidade de sistemas emulsionados
(FERRARI, 1998). Os resultados dos testes que antecederam os testes preliminares observados
após 24 horas, centrifugação e câmara climática (45ºC) estão demonstrados na tabela 04.
Com os resultados obtidos (Tabela 04), escolheu-se a formulação F1 para dar
continuidade aos estudos, já que foi a única que não apresentou separação de fases,
permanecendo com aspecto homogêneo, fluido e com coloração branca levemente azulada
(possível efeito Tyndall) após todos os testes.
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Tabela

04

–

Resultados

obtidos na

avaliação

das diferentes

proporções

de

tensoativo/óleo/água.
Parâmetro

Homogeneidade
Características
organolépticas
Centrifugação
Câmara
climática

Amostras
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

N

LM

LM

LM

N

N

N

N

N

LM

LM

LM

N

N

N

N

N

LM

LM

LM

N

LM

LM

LM

N

M

M

M

M

LM

M

LM

Legenda: IM = Intensamente modificada; M = Modificada; LM = Levemente modificada; N = normal,
sem alteração.

A formulação F1 foi adicionada de goma xantana (0,5% e 1%) com o objetivo de
melhorar a estabilidade.
5.1.2 Avaliação da adição de goma xantana às formulações

O uso de polímeros de alto peso molecular na fase continua é uma das principais
alternativas para reduzir os fenômenos de instabilidade de emulsões. Isto ocorre pois este
tipo de espessante (como goma xantana ou hidroxietilcelulose) leva à formação de uma rede
elástica que leva a diminuição da colisão das gotículas diminuindo o grau de agregação das
partículas (JUNYAPRASERT et al., 2009; TADROS, 2004).
Soluções adicionadas de goma xantana possuem comportamento pseudoplástico,
caracteristica que é interessante para produtos cosméticos de aplicação sobre a pele, além da
estabilidade a variações de pH, temperatura e força iônica (BORGES; VENDRUSCOLO, 2008).
Ngan et al. (2014) avaliou a adição de diferentes concentrações de goma xantana
à nanoemulsões de fulereno obtendo comportamento pseudoplástico e observando que
apenas concentrações acima de 0,4% melhoraram a estabilidade das formulações por
aumentar a estabilidade estérica.
A adição de goma xantana à fase aquosa foi realizada objetivando o aumento da
estabilidade da emulsão e diminuição da agregação das nanogotículas. Após a adição da goma
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a amostra apresentou coloração branca e aspecto homogêneo com um incremento na
consistência.
As amostras adicionadas de goma xantana foram submetidas à centrifugação e
temperatura em câmara climática por cinco dias, mostrando-se estáveis. Assim, foi realizada
a adição do extrato e as amostras foram levadas aos estudos de estabilidade preliminar.

5.2 OBTENÇÃO DOS EXTRATOS VEGETAIS

5.2.1 Extrato hidroglicólico obtido a partir dos cladódios frescos

O extrato hidroglicólico obtido apresentou aspecto líquido viscoso, límpido, de
coloração amarelo esverdeada com odor caracteristico da planta, condisente com o descrito
por Damasceno (2014). O valor do pH apresentado foi de 4,61 e da condutividade elétrica de
518,05 mS/cm3. A utilização de um extrato do tipo hidroglicólico foi estabelecida neste estudo
para atender a realidade da insdústria cosmética, pois é o tipo de extrato mais utilizado devido
a facilidade e custo de processo de obtenção e conservação destes, além da praticidade de
sua incorporação em formulações cosméticas.

5.2.2 Adição do extrato vegetal hidroglicólico

O extrato vegetal hidroglicólico foi adicionado nas amostras em duas
concentrações diferentes: 1% e 3%. A utilização dessas concentrações foi definida de acordo
com vivência mercadológica da indústria cosmética, que se utiliza de concentrações de extrato
vegetal até 15% sendo, preferivelmente, utilizada a menor concentração que promova a
eficácia a fim de diminuir os custos da formulação. Foram então manipulados 3 lotes das
formulações sem extrato (FX e FX1), com 1% de extrato (FXE e FX1E) e amostras com 3% de
extrato (FXE3 e FX1E3) (Tabela 02). A adição do extrato não levou a modificação no aspecto
das formulações.
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5.3 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE PRELIMINAR

Os testes da avaliação da estabilidade de uma formulação são indicados em
diversas situações, sendo uma delas durante o desenvolvimento de novas formulações e de
lotes-piloto de laboratório e de fábrica. A necessidade desses testes está relacionada a
capacidade preditiva deles, pois fornecem indicações sobre o comportamento do produto
frente a condições ambientais a que possa ser submetido, desde a fabricação até o término
da validade. Isto se dá por submeter a formulação frente a situações que visam acelerar
alterações passíveis de ocorrer nas condições de mercado. Por ser um procedimento preditivo
os resultados não são absolutos, mas proporcionam direcionamento ao formulador (ANVISA,
2005). No Brasil não existe uma legislação específica para testes de estabilidade para produtos
cosméticos, no entanto, os pesquisadores levam em consideração as orientações do guia de
estabilidade de produtos cosméticos da Anvisa (ANVISA, 2005).

5.3.1 Centrifugação
A centrifugação e a submissão à temperatura são as duas principais condições de
estresse as quais um produto é submetido para avaliar sua estabilidade. Essas duas situações
aceleraram possíveis mudanças que possam acontecer em situações de mercado (ANVISA,
2005). A centrifugação aumenta as colisões entre os glóbulos acelerando assim a possível
instabilidade, por isso, esse teste prediz com rapidez a provável estabilidade do sistema
(FERRARI, 1998). Em formulações que apresentam alto PDI a centrifugação acelera o processo
de cremagem (MEZADRI, 2010). No teste da centrifugação todas as amostras permaneceram
sem alterações evidentes, indicando uma possível estabilidade (Tabela 05). A ausência de
separação de fases é um importante fator positivo na avaliação da estabilidade visto que
quando ocorre a separação das fases as características específicas do sistema são alteradas
(CASTELI et al., 2008).

Tabela 05 – Resultados dos testes de estabilidade preliminar das amostras contendo ou não 1 e 3% do extrato de Opuntia ficus-indica.
Condutividade
(mS/cm3)

pH
Formulação Centrifugação

Estresse
térmico

Inicial

Pós
ciclo
gela
degela

Inicial

Pós ciclo
gela
degela

Tamanho (nm)

PDI

Inicial

Pós
ciclo
gela
degela

Inicial

Pós
ciclo
gela
degela

Potencial zeta
(mV)
Pós
ciclo
Inicial
gela
degela

FX

N

M

5,62 ±
0,04

5,55 ±
0,05

676,00 ±
3,00*

457,7 ±
33,56*

142,6 ±
2,29*

160,6 ±
3,27*

0,263 ±
0,01

0,209 ±
0,02

-38,10 ±
1,69*

-47,01 ±
1,64*

FXE

N

M

5,53 ±
0,02

5,49 ±
0,01

689,4 ±
4,67*

510,7 ±
3,06*

139,1 ±
2,76*

148,1 ±
1,61*

0,229 ±
0,01

0,255 ±
0,01

-42,98 ±
0,88

-42,58 ±
0,99

FXE3

N

M

5,43 ±
0,01*

5,32 ±
0,01*

718,1 ±
8,01*

544,9 ±
8,69*

154,4 ±
1,80*

169,6 ±
2,89*

0,238 ±
0,01

0,245 ±
0,01

-39,27 ±
1,78

-36,20 ±
1,24

FX1

N

M

5,93 ±
0,03

5,82 ±
0,01

826,7 ±
4,21*

654 ±
10,40*

168,8 ±
2,94*

239,1 ±
6,08*

0,315 ±
0,01

0,274 ±
0,03

-45,93 ±
1,18*

-21,77 ±
7,51*

FX1E

N

M

5,76 ±
0,02*

5,83 ±
0,02*

877 ±
8,89*

764,0 ±
3,21*

156,4 ±
2,91*

204,1 ±
5,06*

0,341 ±
0,004

0,307 ±
0,01

-46,49 ±
1,06

-41,20 ±
2,01

FX1E3

N

M

5,69 ±
0,03*

5,60 ±
0,02*

953,9 ±
35,24*

815,6 ±
32,70 *

159,0 ±
3,75*

167,7 ±
3,14*

0,289 ±
0,01

0,240 ±
0,02

-32,64 ±
1,47

-29,99 ±
1,66

Onde: N = Normal; M = Modificada; *p-valor<0,05. Fonte: Autoria própria.

50
5.3.2 Estresse térmico

No estresse térmico a condição de tensão sobre a formulação é a temperatura, já
que esta leva ao aumento da energia cinética no sistema (FERRARI, 1998; MEZADRI, 2010). Em
situações de temperatura elevada, a ocorrência de alterações físico-químicas é frequente e
até mesmo esperada segundo o guia de estabilidade de produtos cosméticos da Anvisa
(ANVISA, 2005). Todas as amostras apresentaram separação de fases nos testes do estresse
térmico: As amostras contendo 0,5% de goma xantana resistiram a temperaturas de até 60°C
enquanto que as amostras contendo 1% de goma xantana foram capazes de resistir a
temperaturas de até 70°C, não sendo possível a avaliação dos parâmetros de pH,
condutividade elétrica, tamanho de gotícula, PDI e potencial zeta ao final do experimento.
Isto demonstra instabilidade das formulações frente à temperatura. Essa
separação de fases em altas temperaturas pode ser justificada pela característica de formação
dessas nanoemulsões, já que o processo de obtenção é dependente da temperatura, e com o
aumento destas ocorre uma mudança na solubilidade do tensoativo etoxilado (MARUNO,
2009). Komaiko e McClements (2014) relataram a instabilidade à alta temperatura de
nanoemulsões obtidas pelos métodos de inversão de fase e de emulsificação espontânea
utilizando tensoativos não iônicos, e relacionaram esta instabilidade a sensibilidade térmica
devido as propriedades desses surfactantes. Pereira (2011) considerou estáveis amostras de
nanoemulsões aditivadas de lanolina acetilada que resistiram à temperaturas de até 60°C,
justificando a temperatura máxima sugerida pela Anvisa em 50°C.

5.3.3 Ciclo gela-degela

5.3.3.1 Valor do pH e da Condutividade elétrica

No que concerne ao valor do pH, após o ciclo gela-degela não foram observadas
alterações significativas (p<0,05) para as amostras FX, FXE e FX1, porém observou-se uma
redução nos valores das formulações FXE3 e FX1E3 enquanto que um discreto aumento foi
observado para a formulação FX1E (Tabela 05). Apesar das alterações observadas no valor do
pH os valores permaneceram dentro da escala compatível com o pH cutâneo, isto é, entre 4,56,0. Segundo Maruno (2009), a diminuição dos valores de pH pode sugerir a degradação de
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componentes da fase oleosa pois são compostos de ácidos graxos e essa redução pode
influenciar no potencial zeta diminuindo seus valores e assim reduzindo a estabilidade da
emulsão. Ao contrário do observado por Maruno (2009), nenhuma das formulações que
apresentou redução significativa no pH apresentou redução significativa no potencial zeta.
A determinação da condutividade elétrica é o procedimento mais comum para
identificar a inversão de fases, uma vez que a condutividade de emulsões O/A é reduzida
bruscamente quando este processo ocorre (TADROS, 2004). Desta forma a condutividade
ajuda na identificação do tipo de nanoemulsão pois altos valores desse parâmetro, como os
obtidos no presente estudo, são indicativos de nanoemulsões que possuem a fase aquosa
como sua fase externa (OLIVEIRA et al., 2011). Foi possível observar, para todas as amostras,
que os valores de condutividade elétrica decresceram após o ciclo gela-degela (Tabela 05).
Masmoud et al. (2005), relataram que é difícil avaliar a estabilidade de emulsões usando
apenas a determinação da condutividade pois não há uma relação linear entre este parâmetro
e os fenômenos de instabilidade. Bernardi et al. (2011) relatou alterações nos valores da
condutividade elétrica sem observar sinais de instabilidade macroscópica dos sistemas e
também relatou a dificuldade em avaliar a estabilidade de emulsões usando apenas a
condutividade. Pereira (2011), observou mudanças nos valores de condutividade elétrica sem
alterações no tamanho de gotícula, excluindo assim a ocorrência do processo de coalescência.
No caso das amostras do presente estudo, todas apresentaram aumento significativo no
tamanho de gotícula, o que poderia indicar a ocorrência de algum grau de coalescência ou
floculação após o ciclo gela-degela mas não houveram alterações macroscópicas que
confirmassem a presença desses fenômenos de instabilidade.

5.3.3.2 Determinação do tamanho de gotícula e índice de polidispersão

Sabe-se que em emulsões, quanto menor for o tamanho de gotícula maior é a
estabilidade, isto porque o movimento browniano se torna mais significativo (KONG; PARK,
2011; WIĄCEK; CHIBOWSKI, 2002). De acordo com o observado na determinação do tamanho
de gotícula (Tabela 05), o método da obtenção utilizando agitação em ultra turrax foi eficiente
na formação de gotículas na escala nanométrica. Pode-se afirmar que as amostras obtidas são
nanoemulsões, visto que estas são definidas como sistemas coloidais dispersos formados por

52
líquidos imiscíveis, estando um disperso no outro na forma de pequenas gotículas de diâmetro
até 500nm (McCLEMENTS, 2012; SOLANS; SOLÉ, 2012).
A determinação do tamanho de gotícula é um dos principais parâmetros para a
avaliação da estabilidade de nanoemulsões, pois o tamanho interfere diretamente nos
fenômenos de floculação e coalescência (GIANETI et al., 2012). Todas as amostras
apresentaram, após o ciclo gela-degela, aumento significativo no tamanho de gotícula (Tabela
05). Apesar desse aumento estatisticamente significante, ao avaliar numericamente os dados,
o aumento não foi prejudicial a estabilidade das nanoemulsões visto que não observou-se
alterações macroscópicas e que as gotículas permaneceram dentro da escala aceitável para
caracterizá-las como nanoemulsões, segundo McClements (2012).
O PDI é um parâmetro adimensional da amplitude do tamanho de gotícula, que é
expresso em valores entre 0 e 1; um baixo valor de PDI indica uma população de gotículas
monodispersas enquanto que valores de PDI elevados indicam uma ampla distribuição de
tamanho de gotícula (TANG et al., 2012). Os valores de PDI observados foram considerados
adequados visto que variavam entre 0,209 e 0,341, portanto, sendo mais próximos a 0. Foi
possível observar que as amostras contendo menor concentração de goma xantana
apresentaram valores de PDI ligeiramente menores do que aquelas que continham uma maior
concentração.

5.3.3.3 Determinação do Potencial Zeta

Dois parâmetros são importantes para a descrição da estabilidade de sistemas
dispersos: A tensão interfacial e o potencial zeta. Ambos os parâmetros são influenciados
pelos tensoativos utilizados (WIĄCEK; CHIBOWSKI, 2002). O potencial zeta reflete o potencial
de superfície das partículas, o qual é influenciado pelas mudanças na interface com o meio
dispersante (SCHAFFAZICK et al., 2003).
A estabilidade é controlada por propriedades da barreira de adsorção formada na
superfície das gotículas, estrutura esta que é determinada pela composição e concentração
dos tensoativos presentes (WIĄCEK; CHIBOWSKI, 1999). Como relatado por Kong e Park (2011)
as cargas negativas geram repulsão entre as gotículas, sendo o potencial zeta um indicador
parcial da estabilidade física das emulsões. Ainda segundo esses autores um alto valor de
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potencial zeta (acima de 30mV, em módulo) assegura uma barreira de repulsão contra a
coalescência das gotículas dispersas.
Observou-se que o potencial zeta de todas as amostras estudadas foi negativo
mesmo com a utilização de tensoativos não iônicos (Tabela 05). Maruno e Rocha-Filho (2010)
encontraram valores negativos de potencial zeta utilizando tensoativos não iônicos e
associaram esta característica com algumas propriedades químicas das cadeias de
polioxietileno nos surfactantes usados. Outra justificativa para o potencial zeta negativo é a
característica aniônica da goma xantana, estudos de nanoemulsões utilizando tensoativos
não-iônicos adicionados de goma xantana obtiveram gotículas com potencial zeta negativo
(HANS et al., 2011; NGAN et al., 2014).
Após o ciclo gela-degela foi possível observar um aumento, em módulo, para o
potencial zeta da formulação FX e uma diminuição significativa para a amostra FX1, enquanto
que para as outras amostras não houveram mudanças significativas (p<0,05). O aumento do
potencial zeta, em módulo, não caracterizou problemas de estabilidade uma vez que os
valores ficaram acima de 30mV (em módulo), o que é ideal para a repulsão entre as gotículas.
Porém a diminuição, em módulo, para valores abaixo de 25mV não é favorável para a
estabilidade, já que isto promove a diminuição do impedimento eletrostático entre as
gotículas. Kong e Park (2011) obtiveram amostras com valores de potencial zeta próximo de 12,57 mV, e destacaram que além das forças eletrostáticas relacionadas a carga superficial
das gotículas, também existem outros fatores que desempenham um papel importante na
estabilidade como a estabilização estérica. A estabilização estérica é garantida pelos
tensoativos não iônicos que atuam na superfície das gotículas contra o processo de
coalescência (KONG; PARK, 2011).
Diante da análise geral dos parâmetros e da avaliação macroscópica, as amostras
foram levadas à continuidade dos estudos de estabilidade seguindo para os testes de
estabilidade acelerada.

5.4 AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE ACELERADA

Durante os estudos da estabilidade acelerada foi observada uma diminuição no
valor do pH, nas temperaturas de 25°C e 45°C, nas amostras FX, FXE, FXE3 e FX1 (Tabelas 06 e
07) e, as amostras FX1E e FX1E3 apresentaram alterações na temperatura de 4°C. O mesmo
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fato foi observado por Gallarate et al. (2013) e Maruno (2009) que justificaram essa redução
atribuindo a uma possível degradação dos ácidos graxos livres da fase oleosa.
Alterações no valor do pH associadas à hidrólise pela temperatura também foram
descritas por Bernardi et al. (2011) em emulsões O/A contendo óleo de farelo de arroz
armazenadas por 90 dias à 40 ± 2°C, o pH final das emulsões permaneceu dentro do
compatível com a pele e sem afetar a estabilidade das emulsões.
Apesar das alterações nas amostras estudadas, os valores de pH permaneceram
entre 5,16 e 5,93, assegurando um pH compatível com o cutâneo (4,5 -6,0) (BROOKS; IDSSON,
1991). Além disso as amostras contendo 0,5% de goma xantana (FX, FXE e FXE3) e 1% de goma
xantana (FX1, FX1E e FX1E3) não apresentaram alterações macroscópicas durante os 60 dias
de estocagem (Tabelas 06 e 07), indicando que as modificações no pH não influenciaram de
forma negativa na estabilidade física dessas amostras.
O tamanho da gotícula é um importante parâmetro para a estabilidade das
nanoemulsões, uma vez que o pequeno tamanho das gotículas de uma nanoemulsão
permitem a redução dos efeitos na gravidade sobre a formulação devido ao movimento
browniano das partículas (KONG; PARK, 2011; WIĄCEK; CHIBOWSKI, 1999). O aumento do
tamanho leva a maior propensão aos fenômenos de instabilidade podendo culminar com a
separação de fases (SHANMUGAN; ASHOKKUMAR, 2014). Por isso é importante para manter
a estabilidade que nenhuma ou uma mínima mudança na distribuição do tamanho de
partícula ocorra (SABERI; FANG; McCLEMENTS, 2013). Dentre as amostras estudadas, aquelas
que permaneceram com alterações mínimas ou sem alterações significativas de tamanho
estavam armazenadas à 4°C (Tabelas 06 e 07). As amostras armazenadas a temperaturas mais
elevadas tiveram mudanças significativas (p<0,05) no tamanho, principalmente quando
armazenadas à 25°C. Esse fenômeno foi relatado por Komaiko e McClements (2014)
relacionando-o as propriedades dos tensoativos não iônicos, que são sensíveis à temperatura.
Sevcíková et al. (2011), obtiveram melhores resultados na manutenção do tamanho de
partícula com amostras armazenadas a 4°C quando comparadas com as estocadas em
temperaturas mais elevadas. Em outro estudo Sevcíková et al. (2012), observaram um
aumento significativo de tamanho de gotícula em amostras armazenadas a 25°C (de 140nm
no 25° dia de armazenamento para 250nm no 28° dia), porém consideraram as amostras
estáveis pois não apresentaram separação de fases nem sinais de instabilidade
macroscopicamente.
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Tabela 06 – Resultados dos testes de estabilidade acelerada das amostras contendo 0,5% de goma xantana e 1 e 3% do extrato de Opuntia ficusindica.
FX
Após 60 dias

Após

Características
macroscópicas
pH

Tamanho
gotícula (nm)
PDI

Potencial
(mV)

de

FXE

FXE3

Após 60 dias

Após

Após 60 dias

Após

24h

4°C

25°C

45°C

24h

4°C

25°C

45°C

24h

4°C

25°C

45°C

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5.67 ±

5.68 ±

5.62 ±

5.42 ±

5.62 ±

5.63 ±

5.56 ±

5.32 ±

5,49 ±

5,52 ±

5,46 ±

5,16 ±

0.03

0.03

0.03*

0.02*

0.02

0.02

0.02*

0.21*

0,02

0,02

0,02

0,03*

126.3 ±

136.5 ±

185.9 ±

117.9 ±

119.0 ±

121.6 ±

233.6 ±

92.17 ±

127,6 ±

162,3 ±

162,7 ±

98,56 ±

5.9

10.8

52.4*

8.8

7.4

8.8

30.1*

6.1*

6,43

8,51*

19,27*

3,46*

0.264 ±

0.231 ±

0.349 ±

0.260 ±

0.257 ±

0.251 ±

0.305 ±

0.228 ±

0,242 ±

0,210 ±

0,396 ±

0,223 ±

0.030

0.071

0.052

0.020

0.038

0.020

0.126

0.044

0,041

0,051

0,022

0,056

-26.71

-41.71

-39.77

-41.21

-27,37

-41,35

-41,71 ±

-41,38

± 6.67

± 4.55*

± 5.99*

± 6.02*

± 7,59

± 4,07*

4,55*

± 4,61*

zeta -28.60 ±
10.33

-44.35
± 4.07*

*p-valor<0,05. Fonte: Autoria própria.

-36.53 ± -43,28 ±
12.94

4.72*
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Tabela 07 – Resultados dos testes de estabilidade acelerada das amostras contendo 1% de goma xantana e 1 e 3% do extrato de Opuntia ficusindica.
FX1
Após 60 dias

Após

Características
macroscópicas
pH

Tamanho
gotícula (nm)
PDI

Potencial
(mV)

de

FX1E

FX1E3

Após 60 dias

Após

Após 60 dias

Após

24h

4°C

25°C

45°C

24h

4°C

25°C

45°C

24h

4°C

25°C

45°C

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

5,93 ±

5,95 ±

5,84 ±

5,57 ±

5,76 ±

5,91 ±

5,78 ±

5,49 ±

5,87 ±

5,80 ±

5,68 ±

5,34 ±

0.07

0.04

0.04*

0.02*

0.02

0.02*

0.04

0.03*

0,03

0,03*

0,02*

0,04*

114,7 ±

126,0 ±

276,1 ±

121,3 ±

124,2 ±

112,1 ±

311,6 ±

104,1 ±

111,2 ±

120,0 ±

335,8 ±

94,20 ±

8,63

16,0

51,3*

8,3

8,96

4,8*

53,2*

4,1*

7,54

11,4*

52,6*

3,28*

0,309 ±

0,292 ±

0,373 ±

0,306 ±

0,310 ±

0,296 ±

0,397 ±

0,293 ±

0,306 ±

0,298 ±

0,359 ±

0,275 ±

0,03

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,031

0,017

0,02

0,02

0,04

0,03

-33,42

-32,95

-43,30 ±

-21,83 ±

-35,34

-30,81

-41,86

± 8,32

± 7,16

13,98

12,85*

± 4,84

± 8,06

± 6,99

zeta -35,70 ± -23,31 ±
20,57

16,32

*p-valor<0,05. Fonte: Autoria própria.

-22,88 ± -28,09 ± -31,76 ±
8,64*

6,04*

8,04*
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Com relação ao PDI, não foram observadas mudanças significativa entre os valores
iniciais e os valores finais. Porém as amostras contendo 0,5% de goma xantana apresentaramse mais homogêneas em relação ao tamanho de gotícula, obtendo valores de PDI ligeiramente
menores que as amostras contendo 1%. Mudanças significativas no tamanho de gotícula sem
alterações no PDI foram observadas por Saberi, Fang e McClements (2013).
O comportamento do potencial zeta mostrou perfis diferentes para as amostras
contendo 0,5% (FX, FXE e FXE3) e 1% (FX1, FX1E e FX1E3) de goma xantana (Tabelas 06 e 07).
Para as amostras FX, FXE e FXE3 o potencial zeta variou inicialmente entre -26,71mV e 28,60mV, valores que sugerem boa estabilidade para os sistemas estudados, pois segundo
Shanmugam e Ashokkumar (2014), valores de potencial zeta entre |-25mV| e |-30mV| já são
suficientes para criar uma barreira energética que evita a coalescência.
Após 60 dias, ocorreu aumento, em módulo, do potencial zeta para as amostras
contendo 0,5% de goma xantana. Esse aumento, para uma faixa próximo a |-40mV|, leva a
um incremento no impedimento eletrostático das gotículas, sendo indicador de boa
estabilidade para essas nanoemulsões, pois altos valores de potencial zeta asseguram a
repulsão entre as gotículas (JUNYAPRASERT et al., 2009; PUND; BORADE; RASVE, 2014.
Bazylińska et al. (2014) observou valores de potencial zeta na escala de |-42mV| e |+47mV|
para nanoemulsões aniônicas e catiônicas estáveis e relacionou esta estabilidade aos altos
valores de potencial zeta.
Para as amostras com 1% de goma xantana os valores iniciais de potencial zeta
foram todos maiores do que |-30mV|, e após 60 dias, não houveram mudanças significativas
(p<0,05) na maioria das amostras. Porém para as amostras FX1E e FX1E3 armazenadas a 4°C
houveram diminuições significativas (p<0,05), obtendo valores de potencial zeta abaixo de |25mV| (-21,83mV e -22,88mV, respectivamente). Esta diminuição no potencial zeta pode
levar a problemas com a estabilidade dessas nanoemulsões, pois Maruno e Rocha-Filho (2010)
relataram que diminuições nos valores de potencial zeta pode leva a um aumento na
tendência a floculação. Apesar dessa diminuição as amostras apresentavam-se normais e
homogêneas na análise macroscópicas sendo consideradas estáveis até a data final da análise.
Após as análises de estabilidade concluiu-se que as amostras foram estáveis por
até 60 dias. Desta forma deu-se continuidade aos estudos iniciando a etapa de avaliação da
eficácia hidratante das formulações.
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5.5 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA HIDRATANTE
Neste trabalho foram utilizados dois testes que atuam de forma complementar
para avaliar a eficácia hidratante: a avaliação do aumento do conteúdo hídrico no estrato
córneo e a avaliação da diminuição da perda de água transepidermal e efeito barreira da pele.
A fim de determinar a concentração de extrato ideal para o produto em
desenvolvimento foram avaliadas formulações contendo 1% e 3% do extrato, ambas
concentrações que geralmente são utilizados pela indústria cosmética em produtos
comerciais. Além disso com o objetivo de comparar com outro trabalho do grupo de pesquisa
(DAMASCENO, 2014) verificando a interferência do veículo na propriedade hidratante.
Também foram testadas formulações contendo 0,5% e 1,0% de goma xantana,
objetivando estudar a influência deste polímero no mecanismo de hidratação da formulação.
Para as nanoemulsões contendo 0,5% de goma xantana observou-se, no início da
análise, que a média de hidratação dos voluntários estava abaixo de 40 unidades arbitrárias
(Figura 03), demonstrando que a pele desses voluntários estava seca, tendo em vista a escala
padronizada pelo fabricante do aparelho (COURAGE KHAZAKA, 2014). Após a aplicação das
formulações foi possível observar aumento estatisticamente significativo (p<0,05) em todos
os campos onde as nanoemulsões foram utilizadas (C2 a C4). Esse aumento foi máximo na
primeira hora, devido ao conteúdo hídrico presente na própria formulação, mas se manteve
diferente estatisticamente do controle negativo até o final do experimento demonstrando a
capacidade das formulações nanoemulsionadas em aumentar o conteúdo hídrico do estrato
córneo no período de 5 horas.
O controle positivo (C5), um hidratante comercial e de eficácia comprovada, foi
utilizado para monitorar o estudo. Esta formulação foi capaz de aumentar paulatinamente o
conteúdo hídrico do estrato córneo ao longo do experimento, sendo este aumento
significativamente estatístico em relação ao campo do controle negativo após a terceira hora,
e máximo na quinta hora. A nanoemulsão contendo 1% do extrato da planta (FXE) foi capaz
de, desde a primeira hora (T1) até a quinta hora (T5), promover valores de hidratação do
estrato córneo maiores do que o hidratante comercial usado como controle positivo.
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Figura 03 – Média e desvio padrão dos valores do conteúdo hídrico do estrato córneo (em
Unidades arbitrárias – U.A.) antes (basal) e 1, 2, 3, 4 e 5 horas após a aplicação das formulações
contendo 0,5% de goma xantana.

Onde: a p-valor < 0.05 para ANOVA + Tukey vs controle negativo; b p-valor < 0.05 para ANOVA + Tukey vs Controle
positivo; c p-valor < 0.05 para ANOVA + Tukey para C2 vs C3; d p-valor < 0.05 para ANOVA + Tukey para C2 vs C4.
C1 – Controle negativo; C2 – veículo (FX); C3- Veículo + 1% Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (FXE); C4 –
Veículo + 3% Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (FXE3); C5 – Controle positivo (Hidratante comercial). T1 –
Após 1 hora; T2 – Após 2 horas; T3 – Após 3 horas; T4 – Após 4 horas; T5 – Após 5 horas. Fonte: Autoria própria.

Nos tempos entre T2 e T5 observou-se a diferença estatística entre os valores de
hidratação do veículo (C2) e da nanoemulsão contendo 1% de extrato (C3) demostrando assim
o potencial hidratante do extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill. No tempo T3 foi observada
também a diferença entre a hidratação do veículo (C2) e da formulação contendo 3% do
extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (C4).
O potencial hidratante da Opuntia ficus-indica está relacionado a presença de
carboidratos, como o ácido galacturônico, glicose, ramnose e arabinose, que possuem efeito
hidratante relatado da literatura por sua capacidade de reter água (DAMASCENO, 2014; LEITE
e SILVA et al., 2009). Dal’belo et al. (2006) observaram diferenças significantes entre
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formulações contendo diferentes concentrações de extrato de Aloe Vera quando comparadas
à formulação veículo após 2 e 3 horas da aplicação destas, demonstrando o efeito hidratante
do extrato. Futrakul et al. (2010) demonstraram o poder de aumento dos valores da
capacitância e da firmeza da pele causados por um gel de polissacarídeos (contendo galactose,
glicose, ramnose, frutose e arabinose) obtidos a partir da Durio zebethinus Murr durante um
estudo de longo prazo (56 dias), e sugeriu o uso dessa matéria-prima vegetal em produtos
cosméticos.
Porém não foram observadas diferenças significativas entre as formulações
contendo 1% e 3% de extrato, indicando assim o uso ideal da formulação com 1% de extrato
devido a relação custo benefício, ou seja, mesma eficácia com menor concentração de extrato.
Destaca-se a capacidade do veículo utilizado em contribuir para o efeito
hidratante, uma vez que a formulação veículo foi capaz de elevar o conteúdo de água no
estrato córneo desde a primeira hora até a última quando comparada região controle negativo
(C1) que não recebeu nenhum produto.
Comparando com o estudo realizado por Damasceno (2014) que utilizou o mesmo
extrato e as mesmas concentrações, alterando apenas o veículo, uma emulsão convencional,
foi observado um aumento significativo no conteúdo aquoso do estrato córneo, que nas
emulsões convencionais contendo extrato de Opuntia ficus-indica ocorreu de forma mais
discreta representando uma tendência a hidratação. Esse fato pode estar relacionado com a
influência do veículo na eficácia hidratante, o que valida que os produtos nanotecnológicos
apresentam melhor performance quando comparado aos produtos convencionais. Essa
vantagem apresentada pelos sistemas estudados é justificada pelas propriedades das
nanoemulsões apresentarem tamanho de gotícula reduzido e assim promoverem uma
deposição mais uniforme sobre a pele e além da maior permeabilidade pelas camadas deste
órgão, segundo Morganti (2010). Lu et al. (2014) demonstraram em um estudo de
permeabilidade com nanoemulsões que a taxa de permeabilidade é dependente do tamanho
de gotícula e que menores gotículas têm maior permeação.
Nas análises realizadas para avaliação da perda de água transepidermal (TEWL)
não foram observadas alterações estatisticamente significantes na TEWL e na função barreira
quando comparado aos valores basais (Figura 04).
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Figura 04 – Média e desvio padrão dos valores de perda de água transepidermal (em g/mm2.h)
antes (basal) e 1, 2, 3, 4 e 5 horas após a aplicação das formulações contendo 0,5% de goma
xantana.

Onde: * p-valor < 0.05 para ANOVA + Dunnet. C1 – Controle negativo; C2 – veículo (FX); C3- Veículo + 1% Extrato
de Opuntia ficus-indica(L.) Mill (FXE); C4 – Veículo + 3% Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (FXE3); C5 –
Controle positivo (Hidratante comercial). T1 – Após 1 hora; T2 – Após 2 horas; T3 – Após 3 horas; T4 – Após 4
horas; T5 – Após 5 horas. Fonte: Autoria própria.

Maia Campos et al. (2012) observaram aumento do conteúdo aquoso no estrato
córneo aliado a não modificação na função barreira da pele para formulações suplementadas
com 1% de tetra-isopalmitoil ácido ascórbico (IPAA) semelhante ao que foi observado em
nossos experimentos. Bem como Dal’belo et al. (2006), observou aumento do conteúdo
aquoso do estrato córneo associado a não modificação na perda de água transepidermal em
formulações suplementadas com extrato liofilizado de Aloe Vera, associando isto a atuação
do extrato como um ativo umectante, tendo em vista a presença de mono e polissacarídeos
higroscópicos em sua composição além dos aminoácidos histidina, arginina, treonina, serina,
glicina e alanina. Gaspar et al. (2008), avaliou a eficácia hidratante de formulações contendo
extrato de Saccharomyces cerevisae e vitaminas com resultados semelhantes assim também
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atribuindo a não redução da TEWL e o aumento de água no estrato córneo ao mecanismo
umectante de hidratação dos componentes do extrato na pele.
Assim pode-se concluir que as formulações estudadas não atuam pelo mecanismo
oclusivo mas são capazes de reter água no estrato córneo, sugerindo hidratar pelo mecanismo
de umectação. A maior permeação das nanoemulsões devido ao seu tamanho de gotícula
reduzido, já demonstrado por Lu et al. (2014), pode justificar a não formação de um filme
oclusivo superficial.
Segundo Draelos (2000), produtos formulados apenas com ativos umectantes
podem aumentar a perda de água transepidermal pois estes ativos atraem água das camadas
mais inferiores porém não formam um filme oclusivo, assim essa maior quantidade de água
contribui no aumento da perda transepidermal. A não redução nos níveis de TEWL pelas
nossas formulações pode ser justificada pela ausência de ativos oclusivos, desta forma não
impedindo a perda de água transepidermal. Porém é preciso destacar que as nanoemulsões
foram capazes de manter os níveis de TEWL dentro da faixa de pele muito saudável segundo
a escala do aparelho fornecida pelo fabricante, na qual uma perda de água transepidermal de
até 10g/mm2.h é considerada saudável (COURAGE KHAZAKA, 2014).
Para as formulações contendo goma xantana na concentração de 1%, não
constatou-se nenhuma melhoria de performance das nanoemulsões em relação ao conteúdo
hídrico do estrato córneo, como pode ser observado na figura 05.
Assim como observado para as formulações com 0,5% de goma xantana, foi
possível constatar também o aumento do conteúdo hídrico para todas as regiões onde foram
aplicadas as nanoemulsões (C2 a C4) bem como o aumento gradativo do conteúdo hídrico
com o uso do hidratante comercial (C5) a partir do T1 até o T5, no qual o aumento foi máximo.
Além disso não foram observados valores diferentes estatisticamente entre os campos C2 a
C4.
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Figura 05 – Média e desvio padrão dos valores do conteúdo hídrico do estrato córneo (em
Unidades arbitrárias – U.A) antes (basal) e 1, 2, 3, 4 e 5 horas após a aplicação das formulações
contendo 1% de goma xantana.

Onde: a p-valor < 0.05 para ANOVA + Tukey vs controle negativo; b p-valor < 0.05 para ANOVA + Tukey vs Controle
positivo. C1 – Controle negativo; C2 – veículo (FX1); C3- Veículo + 1% Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill
(FX1E); C4 – Veículo + 3% Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (FX1E3); C5 – Controle positivo (Hidratante
comercial). T1 – Após 1 hora; T2 – Após 2 horas; T3 – Após 3 horas; T4 – Após 4 horas; T5 – Após 5 horas. Fonte:
Autoria própria.

Em relação a perda de água transepidermal o perfil foi semelhante ao das
formulações contendo 0,5% de goma xantana, demonstrando que o aumento da
concentração deste polímero não foi capaz de formar uma rede oclusiva sobre a superfície da
pele suficiente para diminuir a perda de água por evaporação. Porém apesar de não diminuir
a perda de água transepidermal, todas as formulações foram capazes de manter os valores da
perda de água transepidermal estatisticamente iguais aos valores iniciais, que foram todos
abaixo de 10g/mm2.h (Figura 06).
É possível destacar que o campo no qual foi aplicado o hidratante comercial
(controle positivo) ocorreu uma tendência para diminuição da perda de água transepidermal,
apesar de não ser estatisticamente significativa.
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Figura 06 – Média e desvio padrão dos valores de perda de água transepidermal (em g/mm2.h)
antes (basal) e 1, 2, 3, 4 e 5 horas após a aplicação das formulações contendo 1% de goma
xantana.

Onde: * p-valor < 0.05 para ANOVA + Dunnet. C1 – Controle negativo; C2 – veículo (FX1); C3- Veículo + 1% Extrato
de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (FX1E); C4 – Veículo + 3% Extrato de Opuntia ficus-indica (L.) Mill (FX1E3); C5 –
Controle positivo (Hidratante comercial). T1 – Após 1 hora; T2 – Após 2 horas; T3 – Após 3 horas; T4 – Após 4
horas; T5 – Após 5 horas. Fonte: Autoria própria.

Damasceno (2014) observou, para emulsões convencionais adicionadas do
mesmo extrato de Opuntia ficus-indica nas mesmas concentrações (1 e 3%), uma diminuição
na perda de água transepidermal até a quarta hora. Assim, sugeriu uma ação umectante do
extrato juntamente com a capacidade da formulação em formar um filme sobre a pele
diminuindo a perda de água. Uma vez que as nanoemulsões adicionadas do mesmo extrato
tiveram um comportamento diferente, é possível observar que o veículo possui influência
sobre o mecanismo do processo de hidratação, o que se justifica pelas diferenças físicoquímicas de uma emulsão convencional em relação a um sistema nanoemulsionado e também
pelo uso de diferentes polímeros que podem ter diferentes níveis oclusivos.
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6 CONCLUSÕES

Foi possível desenvolver seis diferentes nanoemulsões cosméticas adicionadas de
goma xantana e do extrato hidroglicólico de Opuntia ficus-indica (L.) Mill ao final deste estudo.
As nanoemulsões tiveram aspecto homogêneo, fluido e coloração branca. Além
de possuírem tamanho de gotícula abaixo de 200nm após a obtenção e pH compatível para
uso cutâneo.
Os sistemas nanoemulsionados desenvolvidos foram estáveis por 60 dias nas
condições padronizadas.
As nanoemulsões foram capazes de aumentar o conteúdo hídrico do estrato
córneo, destacando-se a nanoemulsão contendo 0,5% de goma xantana e 1% de extrato
hidroglicólico (FXE), que teve potencial hidratante superior estatisticamente significante
quando comparada à formulação veículo (FX).
O potencial hidratante da formulação FXE foi atribuído ao extrato hidroglicólico
de Opuntia ficus-indica (L.) Mill corroborando assim, no uso de matérias-primas vegetais em
produtos cosméticos, atendendo a demanda dos consumidores e promovendo a valorização
da flora brasileira.
As nanoemulsões, apesar de manterem a hidratação em níveis de uma pele
considerada saudável, não diminuiram a perda de água transepidermal, demonstrando a
ausência de poder oclusivo imediato dessas formulações sugerindo um provável mecanismo
umectante.
O aumento da concentração de goma xantana de 0,5% para 1% não contribuiu
para o aumento da hidratação cutânea, assim por questões de processo de produção e custo
é viável a escolha da nanoemulsão contendo a menor concentração desta matéria-prima.
Tendo em vista o que foi observado ao longo de todo o estudo os resultados
indicaram a produção de nanoemulsões estáveis e que tiveram eficácia hidratante sendo,
portanto, sistemas promissores na área de cosméticos como produtos hidratantes com
melhor performance.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresenta contribuições extremamente relevantes: foi o primeiro
trabalho na linha de pesquisa em nanotecnologia no laboratório de pesquisa e
desenvolvimento de produtos cosméticos da UFRN, ligado com o advento da nanotecnologia
e procura do mercado cosmético em relação a essa tecnologia. Além disso, a continuidade de
estudos de biometrologia cutânea, culminando na criação efetiva do Laboratório de Eficácia
de Produtos Cosméticos da UFRN, o primeiro da região Nordeste a realizar experimentos
seguindo essas metodologias e com possibilidades de futuras prestações de serviços. O estudo
ainda colaborou com a valorização do bioma regional, exclusivo do Brasil, apresentando a
indústria cosmética a oportunidade de utilizar-se de uma matéria-prima da Caatinga com
eficácia hidratante comprovada. Somados ao desenvolvimento de produtos nanotecnológicos
ainda atende as expectativas e demandas dos consumidores no tocante a produtos
cosméticos compostos com ativos da biodiversidade brasileira. Destaca-se ainda que a
pesquisa contemplou as etapas da produção de um produto cosmético desde a obtenção do
extrato em estudo, desenvolvimento das formulações até a avaliação in vivo da eficácia. Além
disso, essa pesquisa também já foi chancelada com a publicação de um artigo científico em
periódico indexado de impacto 2,095 na data da publicação.
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APÊNDICE A
Termo de consentimento livre e esclarecido
PROJETO DE PESQUISA
Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsões cosméticas contendo extrato de
Opuntia ficus-indica Mill e avaliação da eficácia hidratante.

As informações estão sendo fornecidas para participação voluntária neste estudo, que
objetiva determinar a hidratação da pele após aplicação da nanoemulsão com extrato vegetal.
Caso o (a) senhor (a) tenha livre interesse em participar do estudo, não poderá utilizar
qualquer tipo de produto cosmético no antebraço 24 horas antes do experimento. Durante o
teste de hidratação, terá que ficar em uma sala climatizada (21 ± 2ºC e 60 ± 5% Umidade
Relativa) durante 30 minutos antes da aplicação das formulações. As formulações serão
aplicadas no antebraço. O voluntário terá que permanecer durante cinco horas na sala para
as medidas. Será aplicada uma pequena quantidade do produto atrás da orelha ou na porção
anterior do cotovelo para verificar se o Sr (a) é sensível a algum componente da formulação.
Não há desconforto algum para o Sr (a), pois as medidas serão realizadas na superfície
da pele sem nenhuma dor.
Em qualquer fase da pesquisa, o (a) senhor (a) terá acesso aos profissionais
responsáveis para esclarecimento e eventuais dúvidas (Prof. Dr. Márcio Ferrari, Pesquisador
principal – 33249812 ou 99246707 e/ou Farmacêutico Renato Cesar de Azevedo Ribeiro –
88125226).
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento em
participar do estudo, sem qualquer prejuízo.
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros voluntários do
estudo, não sendo divulgada a identificação de nenhum voluntário.
O (a) senhor (a) terá o direito de ser mantido (a) atualizado (a) sobre os resultados das
pesquisas.
Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Não
haverá compensação financeira relacionada à sua participação.
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Em caso de algum dano pessoal, diretamente causado produto, o (a) senhor (a) terá
direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente,
estabelecidas.
Os dados e resultados obtidos serão utilizados apenas para esta pesquisa, podendo os
mesmos serem divulgados, mantendo a identidade, em meios científicos.
Declaração do Participante

Eu, Senhor (a) _______________________________________________declaro ter sido
suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim,
descrevendo o estudo: “Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsões cosméticas
contendo extrato de Opuntia ficus-indica Mill e avaliação da eficácia hidratante”.
Discuti com o Dr. Márcio Ferrari ou com o farmacêutico Renato Cesar de Azevedo Ribeiro e
sua equipe sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais
são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos,
as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento
hospitalar, caso ocorrer dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado). Concordo voluntariamente
em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento,
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que
eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.
______________________________________________Data:_____________
Assinatura do participante/representante legal
______________________________________________ Data:____________
Assinatura da testemunha

Somente para o responsável do projeto
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação do estudo.

_____________________________________________Data:______________ Assinatura
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
Título da Pesquisa: Avaliação in vivo da eficácia de formulações cosméticas aditivadas
com extratos vegetais por meio de técnicas de bioengenharia cutânea.
Pesquisador: Marcio Ferrari
Área Temática:
Versão: 1
CAAE: 12394613.5.0000.5165
Instituição Proponente:
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio
DADOS DO PARECER
Número do Parecer:
195.680
Data da Relatoria:
07/02/2013
Apresentação do Projeto:
projeto dentro dos padrões científicos, com apresentação clara e bom detalhamento.
procedimentos com bom rigor e boa técnica.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário:
Desenvolvimento de diferentes formas cosméticas aditivadas com extratos de plantas e
avaliação in vivo da eficácia das mesmas por meio de metodologias de bioengenharia cutânea.
Objetivo Secundário:
Coleta dos espécimes vegetais e subsequente identificação; Avaliação da segurança dos extratos
obtidos; Desenvolvimento de diferentes formas cosméticas contendo os extratos obtidos;
Avaliação clínica do sensorial das formulações; Avaliação da estabilidade preliminar e
acelerada das formulações em estudo; Avaliação in vivo do conteúdo aquoso do estrato córneo;
Avaliação in vivo da perda de água transepidermal; Avaliação in vivo da viscoelasticidade da
pele; Avaliação in vivo do micro relevo cutâneo; Avaliação in vivo do potencial fotoprotetor
quanto ao Fator de Proteção Solar (FPS) e Fator de Proteção UVA (FPUVA)
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Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos:
Não há riscos aos voluntários
Benefícios:
Comprovação da eficácia cosmética
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O projeto visa desenvolver diferentes formas cosméticas aditivadas com extratos vegetais dos
biomas brasileiros buscando determinar a eficácia cosmética de hidratação, envelhecimento
cutâneo e atividade fotoprotetora. O estudo da eficácia será realizado por meio de metodologias
não invasivas de bioengenharia cutânea. O resultado esperado do projeto é obter informações
que comprovem a eficácia cosmética dos extratos estudados, sinalizando o uso para indústria
cosmética.
Considerações sobre os Termos de apresentação
obrigatória: foram cumpridos corretamente todos os
termos obrigatórios
Recomendações: sem recomendações
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: não há pendências
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
Considerações Finais a critério do CEP:
O projeto atende a resolução nº 196/96 sendo o meu parecer favorável sem ressalvas a
aprovação pelo CEP/UNIC.

CUIABA, 08 de Fevereiro de 2013

Assinador por:
Margarete Lovato
(Coordenador)
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Abstract: This study aimed to produce and characterize an oil in water (O/W) nanoemulsion
containing Opuntia ficus-indica (L.) Mill hydroglycolic extract, as well as evaluate its
preliminary and accelerated thermal stability and moisturizing efficacy. The formulations
containing 0.5% of xanthan gum (FX) and 0.5% of xanthan gum and 1% of Opuntia ficusindica Mill extract (FXE) were white, homogeneous and fluid in aspect. Both formulations
were stable during preliminary and accelerated stability tests. FX and FXE presented a pH
compatible
to
skin
pH
(4.5–6.0);
droplet
size
varying
from
92.2 to 233.6 nm; a polydispersion index (PDI) around 0.200 and a zeta potential from
−26.71 to −47.01 mV. FXE was able to increase the water content of the stratum corneum
for 5 h after application on the forearm. The O/W nanoemulsions containing 1% of Opuntia
ficus-indica (L.) Mill extract presented suitable stability for at least for 60 days. Besides, this
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formulation was able to increase the water content of stratum corneum, showing its
moisturizing efficacy.
Keywords: nanoemulsions; Opuntia ficus-indica; non-invasive methods; emulsions;
formulation/stability; skin barrier

1. Introduction
Emulsions are a dispersion of an immiscible liquid into another stabilized by the presence of a third
compound: the surfactant [1]. Among these formulations we can highlight a class of emulsions called
nanoemulsions, characterized by their small particle size (50–500 nm) [2]. Nanoemulsions are
thermodynamically unstable and kinetically stable systems [3]. The very small droplet size can reduce
the occurrence of creaming, sedimentation and flocculation during storage. This happens due to the
capacity of Brownian motion to reduce the force of gravity [4]. Ostwald ripening is the main instability
process on nanoemulsions, because the small droplet size results in a higher driving force (Laplace
pressure) [5,6]. The preparation method is very important for the formation and stability of
nanoemulsions [7–9]. These systems can be prepared by high or low emulsification energy
methods [10]. High-energy approaches utilize mechanical devices (microfluidizers, high pressure
homogenizers or ultrasonic methods) that generate intense forces capable of forming very fine oil droplets.
Low energy methods involve complex interfacial hydrodynamic phenomena and depend on the system
composition properties [11].
Nanoemulsions are attractive systems for use in the cosmetics, pharmaceutical, food and other
industries due to their low amount of surfactant, higher stability against coalescence, lack of toxicity or
irritant characteristics, low viscosity, good appearance, and versatility of formulation as foams, creams,
liquids and sprays [7,12]. Nanoemulsions are particularly useful systems for cosmetics because the small
droplet size ensures a closer contact with the stratum corneum (SC), increasing the amount of active
compound reaching the desired site of action. Besides, nanoemulsions can carry actives into the skin
improving the skin layer penetration, thus enhancing efficacy [13].
The human skin has an important function providing a barrier between the internal contents of the
organism and the external physical, chemical, and biological environment. This barrier protects against
hazardous microorganisms, toxic chemicals, ultraviolet radiation and water loss [14].
Dry skin is a common problem among the population. Its main characteristic is a rough appearance
and peeling, a phenomenon called xerosis. The barrier function and maintenance of the water content
are dependent on the SC that provides mechanical protection and acts against water loss and the passage
of external solutes. Changes in the stacking of corneocytes and delipidation are causes of cutaneous
dryness leading to decreased skin flexibility and harming the skin’s protective barrier [15].
Moisturizers are one of the most important classes of cosmetic products due to their preventive action
against xerosis and delaying of premature ageing and for their use to help dermatological therapies in a
wide variety of skin disorders [16]. Moisturizers may act by an occlusive mechanism, impairing
evaporation of skin moisture by forming an epicutaneous lipidic ﬁlm that prevents water loss, as is the
case with oils and lipids; or as humectants, i.e., glycerin, urea, sodium pyrrolidone carboxylic acid; which
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act by attracting water from the other layers of the epidermis to the stratum corneum [17]. Another two
moisturizing mechanism are active hydration by rearranging the stratum corneum and aquaporin
formation. The aquaporins are transmembrane proteins which form water channels and facilitate water
flux through the cell plasma membrane thus being important to maintain a constant water content in
viable epidermis [18,19].
Herbal products have gained increase popularity and the sales of herbal cosmetics are expanding
nowadays [20]. Opuntia ficus-indica (L.) Mill is a plant that grows in arid areas. The semiarid region
accounts for 12% of the extension of Brazil, where the Caatinga biome, an exclusively Brazilian
biome, prevails [21]. This plant has a huge socioeconomic importance to the semiarid region [22,23]. Its
cladodes are mainly composed by water (80%–95%) and carbohydrates (3%–7%) [22]. Phenolic
components (kaempherol and quercetin) and carbohydrates (galacturonic acid, glucose, rhamnose and
arabinose) are some of the substances present in the chemical composition of Opuntia ficus-indica (L.) Mill
and the cosmetic industry has interest in these substances as moisturizers and anti-aging products [24–26].
The aim this research was to produce and characterize an oil in water (O/W) nanoemulsion containing
Opuntia ficus-indica (L.) Mill hydroglycolic extract, as well as evaluate its thermal stability and its
moisturizing efficacy.
2. Results and Discussion
2.1. Nanoemulsion Formulations
Many variables are important when formulating a cosmetic product. The choice of emollients needs
attention because their physico-chemical properties like molecular weight, chain length and polarity will
affect sensorial properties like spreadability, final cosmetic sensorial properties and oleosity [27].
Caprylic/Capric Triglyceride, Ethylhexyl Palmitate and C12–15 Alkyl Benzoate were chosen due to
their sensory and skin conditioning properties, and also for their dry and non-greasy touch.
The type of emulsion formed (W/O or O/W) is mainly dependent on the surfactant system used in the
emulsification process, and the amount of each phase that could influence this process to form a
nanoemulsion [28]. Nanoemulsions are formulations with high water content [29], so we tested
formulations with water contents varying from 50% to 92%. Shakeel et al. [30] and Teo et al. [31] state
that a high percentage of surfactant content may cause skin irritation. Sevcíková et al. [32] obtained
nanoemulsions by varying the surfactant level between 3.0% to 5.0%, but they suggested that it is
possible to obtain nanoemulsions using 1.5% to 10% of surfactant, what justifies the variation of
surfactant concentration from 3% to 10% in our study [32].
All emulsions prepared were white, homogeneous and had a fluid aspect. With the aim of choosing
the best formulation samples were submitted to centrifugation and high temperature exposure one day
(24 h) after preparation of the nanoemulsions, as these are the most used stress situations to quickly
evaluate the stability of an emulsion [33,34].
Emulsions were considered stable since no creaming, ﬂocculation or phase separation were observed
during the available time [35]. Samples F2, F3 and F4 showed some modification 24 h after preparation
and phase separation happened five days later at 45 °C and 75% ± 5% relative humidity (RH). Samples
F5, F6, F7 and F8 remained normal after 24 h, but showed some modifications after centrifugation and/or
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five days at 45 °C. After all tests, sample F1 showed a homogeneous and fluid aspect with a slightly
bluish-white color, which can be caused by the Tyndall effect, typical of nanoemulsions, and was the
only sample that showed no modifications.
The use of high molecular weight polymers, that are shear thinning (pseudoplastic) and give a very
high viscosity at low shear rates, is one of most common procedures for reducing instability phenomena
in the continuous phase [36]. Xanthan gum was thus added to the water phase to increase the stability of
nanoemulsions and decrease the degree of nanoparticle aggregation [37]. The addition of xanthan gum
to F1 (FX) resulted in a system presenting white color, homogeneous and with a fluid aspect, but
presenting higher consistency.
The obtained extract presented a viscous and clear liquid appearance with a greenish-yellow color
and characteristic odor as described by Dasmasceno [24]. FX (a formulation with 0.5% of Xanthan Gum)
and FXE (a formulation with 0.5% of Xanthan Gum and 1% of Opuntia ficus-indica Mill extract) were
submitted to preliminary and accelerated stability tests. The addition of extract to the aqueous phase did
not change the macroscopic aspect of the formulations.
2.2. Preliminary Stability Tests
Stability tests are necessary due to their predictive capacity. For that, formulations are submitted to
situations aimed to accelerate changes that may occur under market conditions. Results of stability tests
are not absolute, but have a good probability of success [38].
Both formulations (FX and FXE) remained homogenous after 3000 rpm centrifugation, with a white
color and macroscopic homogeneity, as shown in Table 1. The absence of phase separation is a positive
factor in the stability evaluation, seeing that when phase separation occurs all characteristics of
emulsions are affected [39]. Phase separation occurred at temperatures over 60 °C during thermal stress.
This result shows the instability of these nanoemulsions on high temperatures. Komaiko and
McClements [40] obtained nanoemulsions by spontaneous emulsification and by the phase inversion
method, using non-ionic surfactants, and observed instability at high temperatures too, concluding that
nanoemulsions produced by low energy methods and with these non-ionic surfactants are likely to be
thermally sensitive due to the properties of the surfactants [40].
After freeze-defrost cycles, nanoemulsions showed a homogeneous aspect. FX samples presented
a pH value about 5.55 ± 0.05 and FXE 5.49 ± 0.01, which were not statistically different (p < 0.05) from
the values measured before the cycles (Table 1). These pH values are suitable for skin care products,
where values should be between 4.5–6.0 [41], therefore, these nanoemulsions were considered suitable
for use.
Determination of electrical conductivity is the most common procedure to investigate phase
inversion. When this process occurs on an O/W emulsion, the conductivity decreases strongly [36]. This
parameter helps to identify the type of nanoemulsions because large conductivity values, like values
obtained in our study, characterize O/W nanoemulsions [42]. Conductivity values decreased for both
formulations, as described in Table 1. Bernardi et al. [43] observed conductivity changes in
nanoemulsions but considered the samples stable due to the absence of signs of macroscopic
destabilization of the systems. It is reported that it is difficult to assess the stability only using
conductivity as there is no linear relation between this parameter and the instability process [43].
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Table 1. Results of preliminary stability tests of nanoemulsions with and without
Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract.
Parameters
After 24 h
Centrifugation
pH value
Electrical conductivity (µS/cm)
Droplet size (nm)
PDI
Zeta potential (mV)
After TS
pH value
Electrical conductivity (µS/cm)
Droplet size (nm)
PDI
Zeta potential (mV)
After FDC
pH value
Electrical conductivity (µS/cm)
Droplet size (nm)
PDI
Zeta potential (mV)

FX

FXE

N
5.62 ± 0.04
676.0 ± 3.0 *
142.6 ± 2.3 *
0.26 ± 0.01
−38.10 ± 1.69 *

N
5.53 ± 0.02
689.4 ± 4.7 *
139.1 ± 2.8 *
0.23 ± 0.01
−42.98 ± 0.88

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

5.55 ± 0.05
457.7 ± 33.6 *
160.6 ± 3.3 *
0.21 ± 0.02
−47.01 ± 1.64 *

5.49 ± 0.01
510.7 ± 3.1 *
148.8 ± 1.6 *
0.26 ± 0.01
−42.58 ± 0.99

Notes: FDC = Freeze-Defrost Cycles; TS = Thermal Stress; N = Normal; N/A = Not evaluated,
PDI = Polydispersion Index; FX = Sample containing 0.5% Xanthan Gum; FXE = Sample containing to 0.5%
Xanthan Gum and 1% Opuntia ficus-indica extract. * p < 0.05 compared to the initial time.

It is known that the smaller the droplet size is the better emulsion stability is. This happens because
Brownian motion becomes more significant than the force of gravity [44,45]. Determination of particle
size and zeta potential are the most common methods employed to assess the stability of nanoemulsions,
because particle size interferes with flocculation and coalescence phenomena [7]. Particle size is an
important parameter to define application and stability. The droplet size showed a slight increase after the
end of the cycles (12th day) as demonstrated in Table 1, however, droplet radius remained below the 100 nm
size that characterizes a nanoemulsion according to McClements [3].
A lower PDI value (near zero) indicates a monodisperse droplet population, whereas a PDI value
closer to 1 (one) indicates a wide range of droplet sizes [46]. Despite the fact the droplet size slightly
increased after this test, the PDI value remained around 0.2, indicating the homogeneity of the droplet
population in both formulations.
A zeta potential value between |−25 mV| and |−30 mV| is already enough to create an energy barrier
between the droplets thus avoiding coalescence [47]. Maruno and Rocha-Filho [48] found significant
negative zeta potentials using nonionic surfactants, and associated this phenomenon with some chemical
properties of the polyoxyethylene chains in the surfactants used [49]. The zeta potentials of the
formulations prepared were above −30 mV before and after the test for both formulations, so the
formulations were considered stable enough for the accelerated stability tests.
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2.3. Accelerated Stability Tests
In the development of a cosmetic product, it is important to consider the appearance of the
formulation, physical properties and stability [33,50]. At 25 °C and 45 °C, there was a statistically
significant (p < 0.05) decrease of the pH value. According to Gallarate [51] this change could be
associated with degradation of some oil phase components yielding free fatty acids (Table 2). Despite
this statistically significant change of pH values, they remained in the ideal range of the skin (between
4.5–6.0) ensuring the stability of formulations, and this pH change did not modify their visual aspect.
Bernardi et al. [43] observed a decrease of pH values of O/W nanoemulsions containing rice bran oil
after storage at 40 ± 2 °C for 90 days and associated that fact to a probable hydrolysis process caused by
temperature, but pH values also remained in an acceptable range for the skin in that study [43].
Table 2. Results of accelerated stability tests of nanoemulsions with and without
Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract.
FX

FXE

After 60 Days

Initial

After 60 Days

Initial

24 h

4 °C

25 °C

45 °C

24 h

4 °C

25 °C

45 °C

N

N

N

N

N

N

N

N

5.67 ± 0.03

5.68 ± 0.03

5.62 ± 0.03 *

5.42 ± 0.02 *

5.62 ± 0.02

5.63 ± 0.02

5.56 ± 0.02 *

5.32 ± 0.21 *

136.5 ± 10.8

185.9 ± 52.4 *

117.9 ± 8.8

119.0 ± 7.4

121.6 ± 8.8

233.6 ± 30.1 *

92.17 ± 6.1 *

0.305 ± 0.126

0.228 ± 0.044

Macroscopic
characteristics
pH
Particle size (nm)

126.3 ± 5.9

PDI

0.264 ± 0.030

Zeta potential

0.231 ± 0.071 0.349 ± 0.052 0.260 ± 0.020 0.257 ± 0.038 0.251 ± 0.020

−28.60 ± 10.33 −44.35 ± 4.07 * −36.53 ± 12.94 −43.28 ± 4.72 * −26.71 ± 6.67 −41.71 ± 4.55 * −39.77 ± 5.99 * −41.21 ± 6.02 *

(mV)

Notes: * p-valor < 0.05; N—Normal; PDI—Polydispersion index; FX is the formulation with 0.5% Xanthan
Gum; FXE is the formulation with 0.5% Xanthan Gum and 1% of Opuntia ficus-indica L. Mill extract.

It is very important that nanoemulsions remain physically stable throughout their shelf life, and for
that no or a minimal change in the particle size distribution is necessary [11]. The emulsion stability is
closely related to the droplet size distribution. A large droplet size may enhance Ostwald ripening what
makes droplet size increase and can lead to coalescence and creaming [50].
The relation between storage temperature and emulsion stability is well known. Samples stored at
4 °C maintained the same droplet size until the end of 60 days (Table 2, Figure 1). Ševčíková et al. [28] also
reported better results for samples stored at 4 °C at which minimal particle size changes happen,
compared to samples stored at higher temperatures [28]. Samples stored at 45 °C (except FX) and
25 °C showed significant changes in particle size after 60 days (Figures 1 and 2). Despite these changes,
the nanoemulsions did not show any macroscopic instability processes and their particle size remained
in the nanoscale range, taking into account that the droplet size range of nanoemulsions is
100–500 nm [4]. Like in our study, Ševčíková et al. [32] produced stable nanoemulsions in which
an increase in droplet size from 140 nm (25th day) to 250 nm (28th day) at 25 °C storage temperature
was observed.
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Figure 1. Droplet size graphic of accelerated stability tests of nanoemulsions with and
without Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract.
PDI values varied from 0.228 to 0.349 showing no statistically significant (p < 0.05) difference
(Table 2). Changes in particle size but not in PDI also happened in other studies as found by Saberi,
Fang and McClements [6].
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Figure 2. Dynamic Light Scattering (DLS) size distribution of stable samples (FX and FXE)
after 60 days.
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Zeta potential values were |−26.7 mV| and |−28.6 mV| for FX and FXE in the initial measurement,
respectively (Table 2, Figure 3). During the storage, zeta potential increased, in modulus, with the
accommodation and stabilization of the system. After 60 days this parameter was close to |−40 mV|
which indicates good physical stability of the dispersed systems, because high zeta potential values
ensure repulsion of droplets [36,52]. Bazylińska et al. [53] observed zeta potential values to range
between |−42 mV| and |+47 mV| in anionic and cationic kinetically stable nanoemulsions and attributed
that stability to these high values of zeta potential, because this parameter is responsible for the stability
of colloidal dispersions and indicates the degree of repulsion between similarly charged particles in the
dispersion. Decreases in zeta values are related to a greater flocculation tendency, which was not the
case of the nanoemulsions in this study [49].
0

Zeta Potencial (mV)

-10

Initial
4癈 C
25癈C
45癈C

-20

-30

-50

FX

-40

-20

-40

FXE

Zeta Potencial (mV)

0

Figure 3. Zeta potential graphic of accelerated stability tests of nanoemulsions with and
without Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract.
The FX and FXE samples were considered stable because they remained inside acceptable
parameters, what means inside the nanoscale droplet size range and macroscopically stable.
2.4. Evaluation of in Vivo Moisturizing Properties
Moisturizing products are evaluated by the increase of water content in the stratum corneum and by
the decrease in TEWL. SC hydration measurements are widely employed to verify the moisturizing
effects of topical products [54]. The measurement of skin hydration using the Corneometer® CM 825
(Courage & Khazaka Electronic GmbH, Köln, Germany) is based on the capacitance effect. The dry SC
is a dielectric medium and its dielectric properties change with changes in moisture content [55].
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A moisturizer product prevents SC dehydration when the environmental humidity reaches very low
values. When the water content is adequate, the skin maintains its barrier function, flexibility and healthy
appearance [54]. At the beginning of analysis (basal), the mean volunteer hydration was under
40 arbitrary units. This profile is related to a dry skin according to the standard scale of this
equipment [55]. Our results show a statistically significant increase (p < 0.05) of skin hydration after the
application of our formulation on the skin and this effect lasted for 5 h (Figure 4).
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Notes: a = p-value < 0.05 for ANOVA + Tukey post-test vs. negative control. b = p-value < 0.05 for

ANOVA + Tukey post-test vs. C2 and C3. c = p-value < 0.05 for ANOVA + Tukey post-test vs. positive control.
C1—Negative control; C2—vehicle; C3—Vehicle + 1% Opuntia ficus-indica L. Mill extract; and
C4—Positive control (commercial moisturizer). T1—After one hour; T2—After two hours; T3—After three
hours; T4—After four hours; T5—After five hours.

Figure 4. Water content values of the stratum corneum measured by Corneometer® CM 825
before and after 1, 2, 3, 4 and 5 h application of formulations.
After product application, we can observe a significant statistically difference (p < 0.05) between the
FX and FXE formulations after the second hour, proving the moisturizer potential of
Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract. Some reports in the literature show that carbohydrate derivatives
exert a moisturizing effect, so we can affirm that Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract has a moisturizing
effect due to its large amount of carbohydrates (galacturonic acid, glucose, rhamnose and arabinose)
[25,56]. Dal’belo et al. [17] studied formulations containing or not different amounts of aloe vera extract.
In this study a significant difference between all formulations containing the extract was observed
compared to vehicle formulation after 2 and 3 h after application, proving the extract’s moisturizing
effect and not only the effect of the vehicle [17].
Nanotechnological products show some improvement on their characteristics when compared to other
products. Damasceno [24] observed a moisturizing tendency in conventional emulsions containing
Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract. The use of nanoemulsions in our study allowed the observation
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of a better moisturizing effect performance when compared to conventional emulsions with the same
extract added. According to Morganti [13] this could be associated with the better properties of
nanoemulsions due to the small droplet size that facilitates uniform deposition on the skin and more
permeability through the skin layers [13]. Besides, a commercial moisturizer was used as a positive
control in this study. This parameter allow verifying the course of the experiment because the
commercial moisturizer showed a statistically significant result for hydration of the stratum corneum
after the second hour and maintained this moisturizing effect for at least 5 h after application.
We noted no statistically significant alteration of TEWL and barrier function compared with basal
measurements, meaning that transepidermal water loss did not decrease (Table 3). However, our
formulations were able to maintain the water loss under 10 g/mm2·h for all volunteers, which
characterizes very healthy skin as directed by Courage-Khazaka [55]. Thus, our formulation was able to
maintain skin health. Experimental formulations with 1% tetraisopalmitoyl ascorbic acid (IPAA) were
developed by Maia-Campos et al. [57] and showed a similar profile. There was a significant increase of
stratum corneum water content but the skin barrier function was not altered [57].
Table 3. Transepidermal water loss values before and 1, 2, 3, 4 and 5 h after application
of formulations.
BASAL
T1
T2
T3
T4
T5

C1
6.06 ± 1.71
6.47 ± 1.70
6.95 ± 2.21
7.10 ± 1.47
7.00 ± 1.80
7.37 ± 2.36

C2
6.40 ± 1.60
6.49 ±1.88
6.74 ± 1.34
6.87 ± 1.36
7.15 ± 1.53
7.16 ± 2.21

C3
6.91 ± 1.09
7.57 ± 1.67
6.66 ± 1.88
7.48 ± 1.60
6.85 ± 1.85
7.55 ± 2.32

C4
9.06 ± 2.24
8.13 ± 1.78
7.66 ± 2.04
8.31 ± 2.34
7.74 ± 2.06
8.38 ± 2.57

Notes: C1—Negative control; C2—vehicle; C3—Vehicle + 1% Opuntia ficus-indica L. Mill extract; and C4—
Positive control (commercial moisturizer). T1—After one hour; T2—After two hours; T3—After three hours;
T4—After four hours; T5—After five hours. TEWL in g/mm2·h.

Dal’Belo et al. [17] noted that formulations supplemented with freeze-dried aloe vera
extract signiﬁcantly increased the water content of the stratum corneum but did not change the TEWL
when compared with the vehicle, like in our study [17]. This was related to the composition of
freeze-dried aloe vera extract that presented a rich hygroscopic mono- and polysaccharides content and
the amino acids histidine, arginine, threonine, serine, glycine and alanine, that have a humectant
mechanism of action. Like freeze-dried aloe vera extract, Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract has no
occlusive properties but can increase the retention of water on the skin surface, thus we can hypothesize
that formulations containing Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract could act by a humectant mechanism
and not by an occlusion mechanism [19].
Gaspar et al. [56] evaluated the moisturizer efficacy of formulations containing Saccharomyces
cerevisiae extract and vitamins and found similar results. Even though the formulation caused an
increase in stratum corneum hydration, no changes were observed in the TEWL leading to the conclusion
that this formulation also has a moisturizing effect due to a humectant mechanism [56].
Damasceno [24], observed a decrease in TEWL up to four hours after application of a gel-cream
containing the same concentration of Opuntia fícus-indica hydroglycolic extract indicating an
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occlusive effect of these formulations. This proves that the vehicle could influence the moisturizing
process mechanism due to the differences in system characteristics between a gel-cream and a
nanoemulsion coupled to the presence of a polymer that could make the formulation more occlusive,
justifying the decrease on TEWL with the gel-cream used by Damasceno and no decrease using our
studied nanoemulsions.
3. Experimental Section
3.1. Materials
The surfactants used were Polysorbate 80 (HLB = 15) and Sorbitan Oleate (HLB = 4.5) (Croda do
Brasil Ltda., Campinas, SP, Brazil). The oil phase was composed of Capric/Caprilic Triglycerides,
Ethylhexyl Palmitate, C12–15 Alkyl Benzoate (Croda do Brasil Ltda., Campinas, SP, Brazil),
Paraffinum Liquidum (Êxodo Científica, Hortolândia, SP, Brazil), Phenoxyethanol (and) Caprylyl
Glycol (Ashland Inc., São Paulo, SP, Brazil) and BHT (Galena Química e Farmacêutica, Campinas, SP,
São Paulo, Brazil). The water phase was composed by Disodium EDTA (DEG Importação de Produtos
Químicos, Sorocaba, SP, Brazil); Xanthan Gum (CP Kelco Brasil, Limeira, SP, Brazil) and distilled water.
3.2. Preparation of Opuntia ficus-indica (L.) Mill Extract
The cladodes of Opuntia ficus-indica were supplied by the Agricultural Research Corporation of Rio
Grande do Norte, Brazil (5°17'27.71''S, 36°16'27.63''W). A voucher specimen was deposited at the
Herbarium of the Federal University of Rio Grande do Norte under number UFRN-16600. The
hydroglycolic extract was obtained from fresh cladodes. A 20:80 (w/w) water/propylene glycol mixture
was used as extraction vehicle. To perform the extraction a 1:3 (w/w) plant-solvent ratio was used. The
cladodes were washed with distilled water, cut into small pieces and macerated for 12 h. Subsequently, the
resultant mixture was percolated under a flow of 2 mL/min to obtain the extract [24].
3.3. Preparation and Formulations
The oil and water phases were heated separately to 75 ± 2 °C. The oil phase was added to the aqueous
phase, followed by agitation at 11.000 rpm (IKA, Ultra Turrax Mod. T18 basic, Staufen, Germany)
during five minutes. Samples were placed in an ice bath under mechanical agitation (IKA, mod. Digital
RW 20, Staufen, Germany) at 500 rpm during 2 min [49]. The Opuntia ficus-indica (L.) Mill
hydroglycolic extract was added and the system was stirred for 2 min (Table 4).
The Hydrophilic Lipophilic Balance (HLB) required by the oil phase was theoretically calculated
according to the values provided by manufactures of oil phase compounds. Different samples of
emulsions were prepared varying the surfactant, oil and water amounts, as detailed on Table 4.
Emulsions were evaluated macroscopically 24 h after formation, centrifuged at 3000 rpm (Fanen,
mod. 206 BL, Guarulhos, SP, Brazil) during thirty minutes and samples were stored at 45 ± 2 °C and
75% ± 5% RH (Nova Etica, mod. 520-CLDTS 150, Vargem Grande Paulista, SP, Brazil) for 5 days.
Stable formulation (F1) was added to Xanthan Gum 0.5% and Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract 1%
was added into it (FXE) or not (FX) (Table 4).
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Table 4. Nanoemulsion compositions (%, w/w).

COMPONENTS
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8 FX FXE
BHT
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1
Caprylic/Capric Triglyceride
2.0 4.0 8.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0
2.0
Ethylhexyl Palmitate
2.0 4.0 8.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0
2.0
C12–15 Alkyl Benzoate
1.0 2.0 4.0 0.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0
1.0
Paraffinum Liquidum
5.0 10.0 20.0 2.5 2.5 5.0 7.5 2.5 5.0
5.0
Phenoxyethanol (and) Caprylic Glycol 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0
Sorbitan Oleate
4.7 4.7 4.7 4.7 2.4 2.4 2.4 1.4 4.7
4.7
Polysorbate 80
5.3 5.3 5.3 5.3 2.6 2.6 2.6 1.6 5.3
5.3
Disodium EDTA
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
0.1
Xanthan Gum
----------------0.5
0.5
Opuntia ficus-indica (L.) Mill extract
------------------1.0
Distilled Water
78.8 68.8 48.8 83.8 88.8 83.8 78.8 90.8 78.3 77.3
Notes: FX = Sample added to 0.5% Xanthan Gum; FXE = Sample added to 0.5% Xanthan Gum and 1%
Opuntia ficus-indica extract.

3.4. Preliminary Stability Tests
Centrifugation test: centrifugation was performed on 24 h-old preparations at 3000 rpm (Fanen, mod.
206 BL, Guarulhos, SP, Brazil) for 30 min at room temperature [48]. The appearance, homogeneity and
organoleptic characteristics were evaluated by macroscopic analyses [48].
Thermal stress: emulsions were submitted to a heated thermostatic bath (Logen Scientific, mod.
LSBMLS 2006-2, São Paulo, SP, Brazil) set for the temperature range of 40 to 80 °C, with temperature
increase at intervals of 5 °C, and holding at each temperature for 30 min. The organoleptic
characteristics, pH value determination and electrical conductivity measures were obtained to evaluate
the formulations before and at the end at 80 °C, after the natural cooling of the samples at room
temperature (25 ± 2 °C) [33].
Freeze-defrost cycles: samples were subjected to 4 ± 2 °C/24 h (Consul, Facilite Frost free 300 L,
Joiville, SC, Brazil) and then 45 ± 2 °C/24 h and 75% ± 5% RH (Nova Etica, mod. 520-CLDTS 150,
Vargem Grande Paulista, SP, Brazil), thus completing a cycle [33].
The organoleptic characteristics, pH value determination, electrical conductivity measures, droplet
size, PDI and zeta potential were evaluated before and after preliminary stability tests [33,49].
pH value determination: 1.0 g of nanoemulsion and 9.0 g of distilled water were placed in a test tube
and homogenized. The pH value (Hanna Instruments, mod. HI 21, Tamboré, SP, Brazil Brazil) was
determined by inserting the electrode directly into the aqueous dilution 1:10 (w/w) of the sample [33].
Electrical conductivity determination: electrical conductivity measures (Logen Scientific, mod.
CD-300-K1) were evaluated at a temperature of 25 ± 2 °C by inserting the electrode directly into the
sample [33].
Determination of particle size and zeta potential: The mean particle size and zeta potential of
nanoemulsions were measured by Dynamic Light Scattering (DLS) and phase analysis light scattering,
respectively (Brookhaven ZetaPALS, Holtsville, NY, USA). The formulations were diluted with
distilled water by 200-fold before the measurement [58].
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3.5. Accelerated Stability Tests
The samples considered stable by preliminary tests were stored under different conditions: 4 ± 2 °C
(Consul, Facilite Frost free 300 L, Joinville, SC, Brazil); 25 ± 2 °C (room temperature), and
45 ± 2 °C and 75% ± 5% RH (Nova Etica, mod. 520-CLDTS 150, Vargem Grande Paulista, SP, Brazil).
The samples were maintained under these conditions for 60 days. The macroscopic analyses
(appearance, homogeneity and organoleptic characteristics), pH value determinations, droplet size, PDI
and zeta potential were evaluated at different time intervals (24 h after preparation of formulations and
on 7th, 30th and 60th days) [48,49].
3.6. Evaluation of Moisturizing Efficacy in Vivo
This study was approved by the Research Ethics Committee of the University of Cuiabá
(2012-041). A total of 18 volunteers with a range of ages from 20 to 65 years old, with no history of
previous skin disease were included in this study after having given their written informed consent. This
study was designed as a one-sided blind, placebo-controlled study. The volunteers were instructed not
to use any cosmetic products for two weeks before and on the day of the experiment, except cleaning
products like soap [57,59]. Prior to all measurements, volunteers were left in the room for at least 30
min in order to allow full skin adaptation to the room’s temperature (21 ± 2 °C) and relative humidity
(60% ± 5%) [57,59].
Four sites (9 cm2 each) on the volunteers’ forearm skin were chosen (C1 to C4): one (C1) serving as
the control where only measurements were taken, and the others (C2 to C4), where different formulations
were applied. C2 had FX formulation (vehicle), C3 had the formulation containing 1.0% of Opuntia
ficus-indica hydroglycolic extract—FXE, and a commercial moisturizer was used as positive control in
C4. All formulations were applied to the surface of the skin at a dose of 2 mg/cm 2 with a light massage
of approximately 10 s [57,59].
Stratum corneum moisture content was determined by noninvasive biometrical measurements using
a skin capacitance meter (Corneometer® CM 825-Courage & Khazaka Electronic GmbH, Köln,
Germany) whereas transepidermal water loss was determined by an evaporimeter (Tewameter® TM
300-Courage & Khazaka Electronic GmbH, Köln, Germany). TEWL values were registered for 2 min
following a 30 s period of equilibration of the probe on the skin. The baseline measurements (control
area—region which received no formulation) of skin hydration were taken after at least 30 min of
acclimatization under standard climatic conditions. Skin capacitance and TEWL were determined
before, and at 1, 2, 3, 4 and 5 h after a single application of the formulations to areas C2-C4 and to the
control field without formulation (C1). For skin capacitance measurement, nine readings were taken in
each field. For TEWL evaluation, one reading in each field was taken [57,59].
4. Conclusions
The interest and investment in the cosmetic area concerning the advent of nanotechnology has
motivated this study that contributes to the field of moisturizing cosmetics by producing a stable
nanoemulsified system, that can improve the performance of cosmetic products when compared to
conventional techniques and emulsified products. Beyond that, the study collaborated with the cosmetic
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market trends that look for products with vegetal raw materials and contributed to produce a cosmetic
containing a regional Brazilian Caatinga biome product thus adding value to this region’s vegetation.
The O/W nanoemulsion containing 1% of Opuntia ficus-indica (L.) Mill hydroglycolic extract could
increase water content in the stratum corneum for 5 h and showed a significant difference when
compared to vehicle formulation (FX). The high moisturizing capacity of FXE was probably related to
the chemical composition of Opuntia ficus-indica (L.) Mill which is rich in carbohydrates (galacturonic
acid, glucose, rhamnose and arabinose), suggesting a humectant mechanism. Overall, these results
indicate that the produced oil-in-water nanoemulsion was stable and had moisturizing efficacy, proving
to be a product with potential in the cosmetic area.
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