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RESUMO 

A pediculose é caracterizada pela infestação por Pediculus humanus 

capitis no homem. Desde o ano de 1963 a pediculose vem crescendo 

significativamente, principalmente, no ambiente escolar e nos centros urbanos. Isso 

decorre da aglomeração de pessoas, tendo em vista a facilidade com que é 

transmitida. Os procedimentos terapêuticos atuais apresentam efeitos colaterais, 

oferecendo risco à saúde do hospedeiro e contribuindo para a resistência do 

parasita aos fármacos utilizados, elevando os custos com o tratamento. Os autores 

se propuseram a desenvolver um produto alternativo atóxico, biocompatível, 

biodegradável e que desfavoreça a mutação genética apresentada pelos piolhos aos 

tratamentos disponíveis atualmente, tudo isso suportado na gestão da inovação. 

Para gerir o projeto foram preparadas amostras do hidrogel – dispersão de 

quitosana em solução aquosa de ácido acético com dissolução prévia do 

metilparabeno e adição de essência e glicerina - para posterior uso no ensaio in vitro 

e caracterização físico-química do produto. A caracterização físico-química das 

amostras foi realizada através de análise organoléptica, da análise reológica e 

aferição do pH. A validação metodológica do produto foi realizada através do ensaio 

in vitro, que envolveu a seleção das amostras, a coleta e padronização de mechas 

de cabelo, exame e classificação da pediculose e, por fim, a aplicação e constatação 

da eficiência do produto. A gestão de custo foi realizada a partir dos cálculos de 

custos fixos e variáveis, necessários à produção do hidrogel. Foi realizado o 

depósito do pedido de patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI) sob o registro nº BR 1020150251793 para garantir o direito à propriedade 

intelectual sobre o produto. Os resultados obtidos durante a caracterização físico-

química do hidrogel revelaram estabilidade na coloração e no odor durante os 60 

dias em que o hidrogel foi armazenado. Observou-se no estudo reológico o 

comportamento característico de fluidos pseudoplásticos das dispersões de 

quitosana preparadas, dada à redução observada na viscosidade em função da 

elevação da taxa de cisalhamento. O percentual de remoção dos ovos na amostra 

tratada com o hidrogel foi maior (83% dos ovos na primeira aplicação) do que o 

observado na exclusiva aplicação de solução de ácido acético (32%). O tratamento 

utilizando o produto proposto, denominado hidrogel, pode ser disponibilizado a um 

preço competitivo, tendo em vista a média de preços praticados pelos concorrentes. 



Palavras-chaves: Gestão da inovação, validação metodológica, pediculose, 

quitosana. 

  



ABSTRACT 

Pediculosis is characterized by infestation by Pediculus humanus capitis in humans. 

Since 1963 pediculosis has been growing significantly, mainly in the school 

environment and in urban centers. This is due to the agglomeration of people, given 

the ease with which it is transmitted. The current therapeutic procedures present side 

effects, offering a risk to the health of the host and contributing to the resistance of 

the parasite to the drugs used, increasing costs with the treatment. The authors set 

out to develop an alternative, non-toxic, biocompatible, biodegradable product that 

would undermine the genetic mutation presented by lice to currently available 

treatments, all supported in the management of innovation. To manage the project, 

samples of the hydrogel - chitosan dispersion in aqueous solution of acetic acid were 

prepared with previous dissolution of methylparaben and addition of essence and 

glycerine - for later use in the in vitro test and physicochemical characterization of the 

product. The physico-chemical characterization of the samples was performed 

through organoleptic analysis, rheological analysis and pH measurement. The 

methodological validation of the product was performed through the in vitro test, 

which involved sample selection, collection and standardization of hair strands, 

examination and classification of pediculosis and, finally, application and verification 

of product efficiency. The cost management was carried out from the calculations of 

fixed and variable costs, necessary for the production of the hydrogel. The filing of 

the patent application was filed with the National Institute of Industrial Property (INPI) 

under registry number BR 1020150251793 to guarantee the right to intellectual 

property on the product. The results obtained during the physico-chemical 

characterization of the hydrogel revealed staining and odor stability during the 60 

days in which the hydrogel was stored. It was observed in the rheological study the 

characteristic behavior of pseudoplastic fluids of the prepared chitosan dispersions, 

due to the observed reduction in viscosity as a function of the elevation of the shear 

rate. The percentage of egg removal in the hydrogel treated sample was higher (83% 

of the eggs in the first application) than that observed in the application of acetic acid 

solution (32%). The treatment using the proposed product, called hydrogel, can be 

made available at a competitive price, given the average prices of concurrents. 

 

Keywords: Innovation management, methodological validation, pediculosis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A pediculose é uma doença caraterizada pela infestação de piolhos no 

homem. Essa parasitose pode ser encontrada em três regiões do corpo. A 

pediculose na região pubiana é causada pelo Phthirus púbis, o Pediculus humanus 

corporis tem como seu habitat o pelo do corpo e a região do couro cabeludo é 

infestado pelo Pediculus humanus capitis. Essa última ectoparasitose é a mais 

comum em todo o mundo. Estima-se que cerca de 100 milhões de pessoas, em 

média, estejam infectadas no mundo. As crianças em fase escolar são as mais 

afetadas pela doença – No Brasil, são cerca de 30%. O problema é mais comum em 

crianças de famílias de baixa renda, que compõem cerca de 36,5% desse grupo. 

Pesquisadores afirmam que a pediculose lidera as dermatoses com uma prevalência 

de 26,1% segundo estudos realizados no Município de Belo Horizonte, MG e 48,8% 

em Manaus-AM (LI, et al, [2016?]; NUNES et al, 2014; HEUKELBACH et al, 2003; 

BARBOSA; PINTO, 2003; CDC, 2015; DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009; 

PAULA, 2012; AMAZONAS et al, 2015; BONIN, 2013).   

O piolho é um inseto hematófago e se alimenta de sangue várias vezes 

por dia. Esse parasita leva em média 16 dias para consolidar a infestação no 

hospedeiro. Seu ciclo de vida consiste em três fases: ovos (lêndeas), ninfa (3 

estágios) e piolho adulto (Figura 01).  Os ovos, conhecidos popularmente como 

lêndeas, apresentam coloração de amarelo a branco. Eles são postos pelos piolhos 

fêmeas, próximos ao couro cabeludo. Durante a postura os piolhos fêmeas liberam 

uma substância quitinosa para fixar os ovos nos fios de cabelo dificultando assim o 

seu desprendimento (LI, et al, [2016?]; FIGUEIREDO, 2013). O tempo de eclosão 

desses ovos é de aproximadamente uma semana, durante o tempo de incubação a 

temperatura e umidade é de extrema importância para que ocorra o 

desenvolvimento do embrião (ninfa), por essa razão, a postura é feita a 6mm do 

couro cabeludo preferencialmente na região retro-auricular e occipital. Após a 

eclosão os ovos não se desprendem da haste capilar, refletindo condições precárias 

de higiene. As ninfas têm a aparência do piolho adulto, porém em tamanho reduzido, 

e passam por três mudas tornando-se parasita adulto ao final do processo que leva 

cerca de sete a dez dias.  Nesse período é determinado a sexo do piolho, macho ou  
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fêmea e, logo após, o ciclo biologico se reinicia. A coloração do inseto vai do escuro 

ao branco cinza variando de tom de acordo com a cor do cabelo (LI, et al, [2016?]; 

BUENO et al, 2014; CDC, 2015; BARBOSA; PINTO, 2003; DIAS; FERNANDES; 

SALGADO, 2009) (Figura 1). 

Figura 1 - Ciclo de vida do piolho. 

 
Fonte:http://dividindociencia.blogspot.com.br/2012/05/saude-pediculose- e-piolhos.html 

 

O piolho vive cerca de 30 a 40 dias. As fêmeas põem em média oito ovos 

por dia totalizando uns 300 a 400 ovos durante toda a vida. Para manter a media da 

postura a fêmea precisa se alimentar de sangue regulamente. A falta de 

regularidade na alimentação leva o piolho à morte por desidratação. Ao se alimentar, 

o piolho injeta uma substância anticoagulante e anestésica para evitar que o sangue 

coagule em seu intestino, essa substância provoca a coceira intensa, percebida pelo 

hospedeiro na cabeça. Os ferimentos abertos no couro cabeludo ocasionado pela 

coceira pode favorecer o aparecimento de doenças secundárias oportunistas 

causadas por bactérias por larva de mosca no ferimento aberto (miíases). O 

Pediculus humanus capitis não sobrevive fora de seu hospedeiro natural, o homem, 

por mais de 48h e não se adaptam a animais (CARVALHO, 2014; FIGUEIREDO, 

2013; CLARK, et al, 2014; DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009; BARBOSA; 
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PINTO, 2003; GOLDSCHMIDT; LORETO, 2012; LI,  et al, [2016?]).   

Maiores infestações acontecem principalmente em crianças com alteração 

na sensibilidade aos estímulos dolorosos às picadas dos piolhos, servindo de 

reservatórios.  Essa insensibilidade é conhecida na neurociência como “Habituação”. 

Esse fenômeno se caracteriza pela redução da resposta ao estímulo doloroso 

repetitivo que se torna sem valor biológico para o individuo, ou seja, que não 

consiste em uma ameaça a continuidade da vida do hospedeiro (CALLEGARO et al, 

Cap-47 p855, 2000). Como consequência da atividade hematófaga do parasita, o 

hospedeiro pode apresentar anemia. A doença estimula o sistema imunológico do 

organismo, aumentando a produção de anticorpos para combater o agressor. Por 

este motivo, os gânglios linfáticos podem ficar de forma reacional mais salientes na 

região auricular (LI, et al, [2016?]; CARVALHO, 2014; FIGUEIREDO, 2013; DIAS; 

FERNANDES; SALGADO, 2009; BARBOSA; PINTO, 2003; GOLDSCHMIDT e 

LORETO, 2013).  

Pesquisas científicas mostram que a pediculose vem crescendo 

significativamente a partir do ano de 1963, principalmente no ambiente escolar e 

centros urbanos, decorrente da aglomeração, tendo em vista a facilidade com que é 

transmitida. O controle da pediculose tem se tornado um desafio para a saúde 

pública, pois o contágio e a colonização do couro cabeludo ocorrem rapidamente. 

Somando-se a isso, as formas de tratamentos adotadas pela população têm 

contribuído para uma maior resistência dos piolhos às drogas utilizadas para o 

combate e controle da doença, corroborando com o problema do tempo de 

reprodução do parasita, seu ciclo de vida, que é muito rápido (LI et al, [2016?]; 

GOLDSCHMIDT e LORETO, 2013; FIGUEIREDO, 2013; YOON et al,2014). 

Visando uma proposta de solução que proporcionasse um tratamento 

com maior eficácia de remoção dos ovos e dos piolhos, de forma indolor, segura e 

relativamente rápida, escolheu-se a quitosana, um biopolímero derivado da quitina, 

abundante em países como o Brasil, dispersa em meio levemente ácido. Consiste 

em um polímero que apresenta afinidade com o material quitinoso que prende os 

ovos à fibra capilar e com a queratina estrutural do cabelo. Além disso, a quitosana 

forma um hidrogel e após a evaporação do solvente, reduz a mobilidade do piolho 

facilitando a sua remoção. 
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As justificativas da aplicação deste biopolímero na área cosmética, 

biomédica e alimentícia são: ação antimicrobiana e estimulante do sistema 

imunológico, ação inibitória de células tumorais, ação antifúngica, ação antiácida, 

ação de proteção gástrica, ação hemostática e hipocolesterolêmica. A quitosana é 

estruturalmente semelhante à glicosaminoglicana (GAG), substância essa 

responsável pela coesão das células do corpo, o que possibilita sua degradação ao 

entrar em contato com o organismo humano. Além das vantagens já citadas, a 

utilização deste biopolímero em forma de hidrogel confere ao tecido epitelial uma 

hidratação prolongada e estimula a renovação celular (SATHIYABAMA; 

PARTHASARATHY, 2016; BESSA-JUNIOR; GONÇALVES, 2016; QIAN, et al, 2013; 

HORN, 2008; AZEVEDO et al, 2007; MUZZARELLI, 1988). 

2 HISTÓRICO DA TECNOLOGIA 

A frequente percepção da pediculose durante nossa atuação como 

profissional de estética capilar estimulou o desejo de se criar um produto alternativo, 

atóxico para tratar a pediculose. E durante o ensino médio integrado no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus 

Natal - Zona Norte, conhecemos o professor de Química, Prof. Dr. Roberto 

Rodrigues Cunha Lima, que nos estimulou a desenvolver um produto hidrogel que 

amenizasse a problemática da pediculose. A equipe envolvida com o projeto sentiu a 

necessidade de escolher um nome comercial para o produto. Então, pensamos em 

algo que pudesse identificar a finalidade do tratamento e a matéria-prima principal 

empregada no desenvolvimento, considerando o sigilo exigido. Então, nasceu o 

Capit-X. Capit = remete a cabelo e X = ao elemento sob sigilo. 

A necessidade da resolução do problema tornou-se ainda mais evidente, 

quando em ações sociais promovidas na cidade de Natal no Estado do Rio Grande 

do Norte por diversas instituições tais como: o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) e o Serviço Social da Indústria (SESI), dentre outras, observou-

se um grande número de casos de doenças do couro cabeludo, destacando-se entre 

elas a pediculose. Embora existam no mercado diversos tratamentos para esta 

doença, tal problemática ainda está longe de ser resolvida, pois a doença é de fácil 

contágio e de difícil controle, o que ocasiona constrangimento, exclusão social, 
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alteração do sono e perda no rendimento escolar. Fora isso, a remoção dos ovos é 

realizada de forma manual, tornando o processo demorado e doloroso 

(HEUKELBACH; OLIVEIRA; FELDMEIER, 2003). 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, tivemos a oportunidade de 

participar da Mostra de Ciência e Tecnologia da Zona Norte de Natal (MOCITECZN-

2014) promovida pelo IFRN. Na ocasião, o projeto foi premiado com o 

credenciamento para participar da Mostra Brasileira e Internacional de Ciência e 

Tecnologia (MOSTRATEC-2015) em Novo Hamburgo/RS (Figura 2). 

Figura 2 - Premiação na MOCITECZN - Natal RN. 

 

Fonte: elaborado pelos autores, 2017. 
 
 

Ainda na MOSTRATEC 2015, em Novo Hamburgo/RS, o projeto 

conquistou o 3º lugar na área de medicina e saúde, além de receber credenciamento 

para participar da I giovani e le scienze, em Milão, na Itália (Figuras 3 e 4). 
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Figura 3 - Premiação na MOSTRATEC em Novo Hamburgo/RS. 

 

                                  Fonte: elaborado pelos autores (2017) 

Figura 4 - I giovani e le scienze, em Milão, na Itália.                         

 

                    Fonte: elaborado pelos autores (2017) 
 
 

No ano de 2015, recebemos o convite para participar do processo de 

seleção do Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação (MPI), onde 

poderíamos melhorar o aspecto de gestão da tecnologia desenvolvida. Durante esse 

período, estabelecemos canais efetivos com o sindicato das indústrias brasileiras na 

pessoa da Dra. Márcia Carvalho, ex-presidente daquela instituição, buscando meios 

para divulgação do produto e de firmar parcerias para difusão da nova tecnologia. 
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Conquistamos a aprovação nas etapas que compõem o processo seletivo do 

Programa de Pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação (PPgCTI), dando 

inicio à trajetória rumo a construção do conhecimento necessário para a gestão do 

projeto. 

 Contribuições das disciplinas  2.1

 

Nas disciplinas de Gêneros Discursivos em Inovação e Tópicos 

Avançados em Gestão da Inovação e da Informação, deu-se prioridade aos estudos 

de métodos necessários ao desenvolvimento de projetos, gestão da inovação e 

captação de recursos junto a investidores, o que contribuiu de forma significante 

para o andamento do projeto. A partir dos conteúdos abordados em sala de aula, 

elaborou-se o projeto de pesquisa com metas bem definidas para alcançar o 

objetivo, que era a gestão da inovação. 

As análises estatísticas dos resultados do ensaio in vitro foram tratadas 

com base nos conhecimentos sobre análise de regressão adquiridos durante a 

disciplina de Probabilidade e Estatística Descritiva para Gestores. Já a disciplina 

Fonte de Financiamento e Gestão Financeira da Inovação forneceu conhecimento 

sobre as ferramentas e modelos utilizados pelas empresas para gestão econômica 

de suas tecnologias, sejam para produção, transferência ou aquisição de novas 

tecnologias. A partir desse conteúdo, será possível realizar nas etapas 

subsequentes do projeto a valoração econômica da inovação.  

A gestão de um projeto para desenvolvimento de uma nova tecnologia, 

inicia-se quando se detecta uma necessidade mercadológica ou organizacional por 

parte da empresa. Para que o projeto tenha sucesso e a necessidade detectada seja 

atendida, se faz necessário que o gestor tenha conhecimento e busque dominar os 

métodos e ferramentas para o desenvolvimento do novo produto ou novo modelo de 

negócio. Com isso, o agora agente de inovação, pode gerir mantendo a equipe 

motivada e focada em alcançar o objetivo. Outro aspecto a ser destacado durante a 

disciplina de Metodologia e Ferramentas para o Desenvolvimento de Novos 

Produtos e Novos Negócios é que esses métodos e ferramentas foram 

desenvolvidos, contribuindo com a captação de novas ideias e enriquecendo o 

projeto. 
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A integração da iniciativa privada com as universidades é de extrema 

importância para que se tenha a absorção da tecnologia desenvolvida em seus 

domínios e, por essa razão a integração do governo, fazendo a ponte entre e as 

empresas privadas, também se reveste de enorme importância para a difusão da 

inovação no mercado e o crescimento econômico do país, atraindo novos 

investidores e cultivando uma cultura voltada para inovação. Na disciplina Inovação, 

Universidade e Governos pudemos conhecer mais sobre as políticas de integração, 

adotadas pelos governos dos países desenvolvidos, entender como eles alcançaram 

o nível de desenvolvimento e qual o papel do governo nesse cenário. Mas, como ser 

inovador e ainda manter o equilíbrio dos recursos naturais do ecossistema em que 

se está inserido? É importante saber explorar esses recursos e ter consciência de 

até onde eles são renováveis. Ademais, saber valorar um bem intangível com um 

recurso natural é de extrema importância para quem pretende inovar de forma 

consciente. A disciplina sobre Recursos Naturais, Informação e Inovação contribuiu 

fornecendo informações e despertando a responsabilidade ambiental e social, 

atribuindo qualidade ao projeto.  

 Estágio Gestor 2.2

 

O Estágio Gestor (EG) foi o período reservado para que os discentes do 

Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação realizassem a prospecção 

de potencialidades, dificuldades e necessidades de uma inovação a ser 

desenvolvida por uma organização, ou do nosso próprio projeto, para os quais 

desenvolveríamos e sintetizaríamos metodologias e estratégias, bem como 

ferramentas para a gestão da inovação e da informação. Durante esse período, 

reservado para a gestão da tecnologia, verificou-se a necessidade de realização das 

análises do produto, necessárias para avaliar a estabilidade da formulação e a 

validação para comprovar a funcionalidade da inovação. Para tal, foi necessária a 

realização do ensaio in vitro. Foram utilizadas as seguintes ferramentas de gestão 

da inovação: gestão de custo, ensaio in vitro e prototipagem. Esta última ferramenta 

foi utilizada para desenvolver o esboço preliminar do layout do rótulo e da 

embalagem. Essas necessidades foram atendidas durante o período do estágio 

gestor.   
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 Potencial de se tornar uma technocommodity   2.3

  

A tecnologia desenvolvida obedeceu às especificações exigidas pelo 

elemento transferidor de conhecimento - a TechnoCommodity - se enquadrando 

especificamente no conceito de TC Product ou TCP. Se apresentou como sendo de 

fácil aplicação tanto no contexto laboratorial como no contexto industrial, com 

possibilidade de replicação.   

 A tecnologia é de caráter único, não havendo outra com a mesma 

formulação ou objetivo, que é remover os piolhos em todas as suas fases, 

principalmente, os ovos, que são responsáveis pela reinfestação, em todo o mundo, 

segundo a o estado da arte realizado como pré-requisito para verificar a condição de 

novidade, caráter inventivo e produção industrial exigidos como critérios para 

depósito do pedido de patente. A tecnologia se encontra registrada no Instituto de 

Nacional da Propriedade Industrial (INPI), depósito de pedido de patente de nº BR 

1020150251793, preservando a propriedade intelectual dos inventores.  

3 TECNOLOGIAS EXISTENTES 

 

Existem diversas formas de tratamentos para a pediculose com 

formulações de uso tópico como xampus, géis, cremes e medicamentos de uso oral 

disponíveis no mercado. Porém, os tratamentos são feitos, em sua maioria, à base 

de pesticidas, sejam naturais ou sintéticos, que buscam eliminar a ectoparasitose 

por meio da morte do parasita. É muito comum entre a população o uso de receitas 

caseiras na intenção de eliminar a doença. A falta de informação leva os pais de 

crianças com a infestação a ignorar o fato de que a pele da criança, em geral, é 

muito sensível devido à espessura do estrato córneo por ser mais fina em relação a 

pele do adulto, o que leva à absorção de princípio ativo em maior quantidade e com 

maior velocidade, podendo ocorrer intoxicação aguda durante o uso de 

determinadas substâncias. Por esse fato, é necessário muito cuidado ao se utilizar 

um fármaco ou cosmético em criança, escolhendo sempre com responsabilidade o 

veículo para o tratamento proposto (LI et al, [2016?]; ROCHA; HORTA; SELORES, 

2004).  

Quando não são adotados apenas métodos de catação e o uso do pente 
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fino, o tratamento da pediculose é realizado por pediculicidas e ovicidas, ou seja, 

produtos cuja ação se concentra em eliminar a atividade vital dos parasitas. Entre os 

mais aplicados, estão os produtos à base de piretróides, que bloqueiam a 

repolarização dos canais de sódio dos neurônios do piolho, resultando em paralisia 

respiratória e morte. Outra alternativa utilizada é o gama-hexaclorociclohexano 

(Lindano®) a 1%, o qual atua estimulando o sistema nervoso central, eliminando o 

piolho por aumento da sua atividade colinérgica. Quanto à prevenção, não se 

observam, no estado da técnica, procedimentos auxiliados por produtos específicos, 

mas apenas medidas profiláticas comuns, entre as quais, principalmente, o exame 

frequente da cabeça das crianças e o cuidado com objetos de uso pessoal de 

terceiros (CDC, 2015; DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009; PAULA, 2012; 

AMAZONAS et al, 2015).   

Pela elevada toxicidade, os medicamentos citados acima podem causar 

reações locais de diferentes gravidades como prurido, eritema, edema, irritação 

ocular e pigmentação, gerando diversas restrições de uso. Os piretróides, por 

exemplo, devem ser evitados em indivíduos alérgicos ao crisântemo, enquanto o 

gama-hexaclorociclohexano (Lindano®) não deve ser aplicado se há feridas no couro 

cabeludo, pois, ao contrário, pode causar depressão da medula óssea 

(FIGUEIREDO, 2013; DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009). Além disso, graças 

ao mecanismo de ação e à difusão do uso desses medicamentos pelo mundo, é 

reconhecido o desenvolvimento de variantes dos parasitas resistentes aos 

tratamentos com destaque para a espécie Pediculus humanus capitis, a que mais 

comumente infesta o couro cabeludo. Ademais, são frequentes as queixas de 

usuários quanto à incapacidade desses produtos de eliminarem os ovos dos fios de 

cabelo, exigindo o uso de meios mecânicos tradicionais em um processo lento e 

doloroso, principalmente, para as crianças (FIGUEIREDO, 2013; DIAS; 

FERNANDES; SALGADO, 2009; PAULA, 2012; AMAZONAS et al, 2015) 

Os mecanismos de ação dos tratamentos para pediculose são muito 

parecidos, diferenciando-se apenas quanto ao sítio de ligação desses tratamentos. 

No entanto, essas modalidades de tratamentos podem apresentar efeitos 

indesejados diversos (LI et al, [2016?]; FERRUCIO, 2015; CLARK, et al, 2014; DIAS; 

FERNANDES; SALGADO, 2009; SANTOS; AREAS; REYES, 2007).  
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Nos tópicos seguintes será descrito o mecanismo de ação de cada 

tratamento, incluindo suas vantagens e desvantagens. 

 Tratamentos químicos  3.1

 

Entre os tratamentos químicos mais utilizados pela população mundial, 

podem ser destacados os seguintes medicamentos descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 - Tratamentos químicos. 

Tratamentos Mecanismo de ação Desvantagens 

γ-hexaclorociclohexano 

(Lindano
®
) a 1% 

Age como inibidor competitivo no 

receptor do ácido γ-amino 

(GABA), agindo como 

estimulante da atividade 

colinérgica do sistema nervoso 

central, levando assim o piolho a 

morte. 

Não deve ser aplicado se há feridas no 

couro cabeludo, podendo causar 

depressão da medula óssea. 

Piretróides (permitrina, 

deltametrina, 

cipermetrina, etc.) 

Agem diretamente nos canais de 

sódio, interrompendo assim a 

transmissão de impulsos 

nervosos e levando o inseto à 

morte por paralisia respiratória. 

O piolho vem sofrendo mutação 

genética no alelo KDR T917I, principal 

sitio de ligação dos medicamentos a 

base de piretróides e permetrinas. Os 

Piretróides devem ser evitados em 

indivíduos alérgicos ao crisântemo e 

em mulheres grávidas sob o risco de 

ocorrer a teratogenia. 

O Malatião e o Carbaril 

Apresentam ação inibidora da 

acetilcolinesterase, que por sua 

vez, resulta no estímulo 

excessivo dos receptores 

colinérgicos do sistema nervoso 

central, levando o inseto à morte 

por paralisia respiratória. 

Malatião apresenta alto grau de 

inflamabilidade e sua ingestão pode 

provocar intoxicação aguda 

gravíssima. 

O carbaril apresenta potencial 

cancerígeno, além de causar em curto 

prazo, náusea, tontura, parada 

respiratória e até a morte. 

 

 

 

Provoca excitação nervosa 

resultando em contrações 

neuromusculares, paralisia e 

 

Pode ocorrer irritação e dor ocular. 

Irritação cutânea. Em caso de grande 

absorção, pode aparecer uma 
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Spinosad® 

morte do inseto, atua no sistema 

nervoso central por meio de 

ligação nos receptores da 

acetilcolina nicotínica (nAChRs). 

síndrome nicotínica: midríase, mialgia, 

fasciculações musculares, tremores e 

fraqueza. Pode haver paralisia de 

musculatura respiratória levando à 

morte. Taquicardia e hipertensão 

arterial podem manifestar-se. 

Exposição crônica ou repetida: 

possibilidade de lesões renais e 

hepáticas - vacuolização intra-

citoplasmática, com acumulação de 

fosfolipídios. 

Ivermectina 

Atua nos canais de cloro 

presentes nas células 

musculares e nervos do parasita, 

causando um influxo de sódio 

através da membrana neuronal e 

promovendo hiperpolarização da 

célula, levando à paralisia e 

morte do piolho. 

Não deve ser usado em criança com 

massa corpórea abaixo de 15 kg, pois 

pode causar bloqueio na transmissão 

nervosa. 

Cotrimoxazol
®
 

Desequilibra a flora intestinal e 

reduzindo a vitamina B no 

organismo do piolho. 

Pode provocar alergias muito 

perigosas, como síndrome de Stevens 

Johnson e necrólise tóxica epidermal. 

Álcool benzílico loção 

5% 
Morte por asfixia. 

Pode causar vermelhidão, erupções 

cutâneas e prurido no couro cabeludo. 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
 

Devido à ação tóxica, o uso desses tipos de produtos citados na tabela 1 

é contraindicado para pacientes com asma e outros problemas respiratórios, e para 

mulheres gestantes (devido ao risco de teratogenia) ou que estejam amamentando 

(DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009; SANTOS; AREAS; REYES, 2007; LI et al, 

[2016?]; FERRUCIO, 2015; SILVA, 2015; DOURADO, 2009; SILVA, 2008; SIMÓN, 

[2005?]; FIGUEIREDO, 2013). 

Uma desvantagem a ser considerada e de grande relevância é a de que 

os pediculicidas e ovicidas não eliminam os ovos (lêndeas), mas expõem essas 

formas dos parasitas a diferentes concentrações dos pesticidas, favorecendo ao 

desenvolvimento de mutação genética (YOON et al,2014). A remoção dos ovos deve 

ser realizada de forma mecânica, método frequentemente doloroso para as crianças. 
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Essa tarefa demanda tempo e muita paciência, principalmente, por parte dos pais. O 

problema da remoção dos ovos, juntamente com os piolhos, tem extrema 

importância, pois a sua permanência favorece a reinfestação e a consequente 

necessidade de novo tratamento, gerando maiores custos. A presença dos ovos nos 

fios de cabelos ainda contribui com a baixa na autoestima das pessoas infestadas, 

devido às reações repulsivas que provoca nas pessoas. Nesse aspecto, os 

medicamentos atualmente disponíveis são inadequados na eliminação dos ovos 

(DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009; FRANCESCHI et al, 2007). 

É importante considerar ainda que, em todo o mundo, o piolho vem 

sofrendo mutação genética no alelo KDR T917I (YOON et al, 2014; KIM,2004), 

principal sítio de ligação dos medicamentos à base de piretróides e permetrinas.  Tal 

fato é responsável pelo desenvolvimento da resistência aos produtos utilizados para 

combatê-lo (LI et al, [2016?]; SILVA, 2015; YOON et al, 2014; CLARK, et al, 2014; 

DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009; CDC, 2015; ANDRADE; SANTOS, 1998; 

YOON et al, 2008). Entre os anos de 1995 e 2008, foram relatados casos de 

resistência aos peritróides nos seguintes países: República Checa (RUPES et al, 

1995); França (CHOSIDOW et al, 1994);Estados Unidos (HIPÓLITO et al, 2001; 

POLLACK et al, 1999; LEE et al, 2000); Reinos Unidos (DOWNS et al, 1999; 

BURGESS et al, 2005; HILL et al, 2005); Dinamarca (KRISTENSEN, 2005); Israel 

(MUMCUOGLU et al, 1995); Argentina (PICOLLO et al, 1998); Japão (TOMITA et al, 

2003); Austrália (HUNTER e BARKER 2003). 

 Tratamentos físicos 3.2

  

Entre os tratamentos físicos, os mais comuns ainda são a catação manual 

e o uso do pente fino. Existem outros métodos que são utilizados para eliminar a 

pediculose, com finalidade de remover o parasita ou matá-los. Atualmente, já 

existem profissionais especializados em remover os ovos e piolhos, para atender 

aos pais e que por questão de ocupação não disponibiliza de tempo para realizar a 

tarefa pessoalmente. 

a) Uso de calor para eliminar o piolho e os ovos: o ar quente é 

aplicado nos fios de cabelos com auxílio de um secador, ou por um 

aparelho com a mesma função - o LouseBuster® ou AirAllé® patente (Nº: 
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US 2016/0051027 A1) – de custo muito alto. O jato de ar quente a 51º C é 

direcionado para o couro cabeludo por um período de 30 minutos. O 

mecanismo de ação desse método é o ressecamento, ou seja, eliminação 

da umidade total do parasita provocando a sua morte e a inviabilização 

dos ovos (LI et al, [2016?]; FIGUEIREDO, 2013; SKINNER, 2013; 

CARVALHO, 2014; DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009). 

b) O método de tratamento mecânico: faz uso do pente fino 

simples, pente de metal, serviço de remoção dos ovos ou catação manual 

(DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009). 

c) A eliminação do piolho por meio do desequilíbrio osmótico: é 

realizada com auxílio de produtos que obstruem os espiráculos do 

parasita, impedindo que este elimine água para o meio, ocorrendo assim 

o rompimento de seu intestino. Os produtos utilizados para esse fim são 

óleos siliconados e silicones de alta densidade (LI et al, [2016?]; 

FIGUEIREDO, 2013; CARVALHO, 2014; DIAS; FERNANDES; 

SALGADO, 2009). 

 d) A eletrocussão: é usada como alternativa para o tratamento 

da pediculose, o pente elétrico que ao ser passado nos cabelos, livre de 

umidade, detectando o piolho emite pequenas descargas elétricas com 

finalidade de matar o parasita (LI et al, [2016?]; FIGUEIREDO, 2013; 

CARVALHO, 2014; DIAS; FERNANDES; SALGADO, 2009). 

 Tratamentos caseiros 3.3

 

A falta de informação de como tratar ou prevenir a ectoparasitose leva a 

população a expor suas crianças a riscos desnecessários. Apesar de o piolho ser 

um parasita comum a todos, ainda são observadas condutas que utilizam 

tratamentos caseiros inadequados. Em alguns casos, são usados materiais 

contendo substâncias perigosas, colocando a vida das crianças em risco. Entre 

esses materiais encontram-se o querosene, a gasolina e o Carbaril 4,91% (neocid®). 

Outros não tão perigosos como a maionese, vinagre, azeite, água salgada são, por 

vezes, completamente ineficazes. Ervas como: Plectrantus barbatus (boldo), 
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Momordica charantia (melão de São Caetano) e Ruta graveolens (arruda) são 

usadas em forma de xampu. Essas ervas e produtos fazem parte do cotidiano da 

população, mas não há estudos que comprovem sua eficácia. O vinagre, diluído em 

água, é indicado pelos profissionais da área da saúde para auxiliar na remoção dos 

ovos após o uso dos pediculicidas (GODOI, 2011). Não há evidências científicas de 

que os tratamentos caseiros sejam eficazes no combate à pediculose. Em muitos 

casos, a saúde da criança é colocada em risco, pois esses tratamentos podem 

causar intoxicação, queimaduras e até a morte. Na Tabela 2 se encontram os tipos 

de tratamentos físicos e caseiros e suas desvantagens (LI et al, [2016?]; 

CARVALHO, 2014; BARBOSA; PINTO, 2003; FIGUEIREDO, 2013; DIAS; 

FERNANDES; SALGADO, 2009).  

 

Tabela 2 - Desvantagens dos tratamentos físicos e caseiros. 

Tratamento Desvantagem 

Desequilíbrio osmótico O não remove os ovos dos fios de cabelo, além de ser inflamável, 

a criança em tratamento não deve se aproximar de locais onde 

tenha equipamentos que gerem faísca ou fogo. 

Eletrocussão e o pente fino 

comum 

Não há comprovação científica sobre o tratamento com o pente 

elétrico, além de o mesmo não remove os ovos, sendo necessária 

a associação da catação manual e disponibilidade de muito 

tempo. 

O pente de metal Tende a arrancar e partir os fios de cabelos durante seu uso, 

danificando os cabelos a curto e longo prazo. 

Ar quente (ressecamento dos 

parasitas) 

É necessário a aquisição do equipamento adequado e 

treinamento de como usar para que não ocorra lesão do couro 

cabeludo. Além disso, como já citado, esse método não deve ser 

aplicado em pessoas com alteração da sensibilidade ao calor, 

principalmente crianças abaixo de 6 anos e pessoas de idade. 

Querosene e gasolina Produtos tóxicos e inflamáveis.  

neocid® (Carbaril 4,91%) Apresenta potencial cancerígeno,  

Maionese, azeite, água salgada Não existem evidências científicas de que esses tratamentos 



32 

funcionem. 

Ervas como: Plectrantus 

barbatus (boldo), Momordica 

charantia (melão de São 

Caetano) e Ruta graveolens 

(arruda) 

Ainda não existem evidências científicas de que esses 

tratamentos funcionem. 

Vinagre Não apresenta ação pediculicida nem ovicida, pode remover parte 

dos ovos, é indicado para complementar os tratamentos químicos 

ou físicos. 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Todas essas desvantagens geram custos diretos, com retratamentos da 

pediculose, que podem chegar à ordem de centenas de milhões de dólares 

anualmente e custos indiretos. A exemplo, podem ser considerados: a falta ao 

trabalho, consultas médicas e corte de bolsa de estudos, custos esses bastante 

significativos. Foram elaborados relatórios desde o início dos anos 1990 que 

fornecem evidências que possibilitam estimar os custos anuais diretos e indiretos 

gerado pela pediculose, sendo essa estimativa total de US$ 367 milhões. Os 

relatórios mais recentes apontam um custo anual de US$ 1 bilhão (LI et al, [2016?]; 

RONALD, 2008; JONES, 2003). Dessa forma, o desenvolvimento de produtos 

inovadores para o tratamento da pediculose e combate à reinfestação encontram 

lastro no combate de um problema que afeta grupos populacionais em todo o 

mundo. 

4 PROPOSTA TECNOLÓGICA 

 

Segundo Souza (2009), uma nova tecnologia nem sempre nasce dentro 

de uma empresa ou como resultado de uma pesquisa. O processo tecnológico é 

impulsionado pela necessidade mercadológica, que fomenta o início de uma 

pesquisa em busca de uma solução adequada para um problema específico.  

A proposta tecnológica aqui apresentada é a de um hidrogel de 

biopolímero, com pedido de patente de nº BR 1020150251793, apresentando 

mecanismo de ação diferenciado dos demais tratamentos disponíveis no mercado. 

O produto possui uma carga positiva como condição ideal para interação com a 
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haste capilar, atoxicidade, biocompatibilidade, condição biodegradável e não 

apresenta ação pediculicida ou ovicida. Ações essas indesejadas, pois a exposição 

dos ovos aos componentes tóxicos favorece a mutação genética criando 

superpiolhos. 

A partir de buscas de anterioridade realizadas pelo Núcleo de Inovação 

Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- UFRN nas bases de 

dados de patente nacionais e internacionais constatou-se duas entradas de depósito 

de pedido de patente relacionadas apenas a aspectos particulares desta 

reivindicação, ou seja, o emprego da quitosana na formulação, não havendo, 

portanto, conflitos que invalidem o seu aspecto inovador. A primeira delas se refere 

ao pedido de número PI 0204379-3 (Processo de obtenção de membranas de 

quitosana com tamanhos de poros controlados), o qual traz a solubilização da 

quitosana em ácido acético e sua secagem em placas de vidro, com aplicação em 

processos de filtração, ultrafiltração, cromatografia e como biomaterial. O segundo 

pedido de número JPH0454126 (Treating liquid and sanitary product containing the 

same treating liquid) apresenta uma dispersão produzida pela dissolução de 

quitosana em ácido acético, com posterior adição de ácido húmico, destinada ao uso 

como remédio para a pele, tônico capilar, base para cosméticos, produto sanitário ou 

para curar dermatite. Ambas são evidentemente distantes daquilo que se propõe 

neste pedido. 

O presente trabalho consiste na parte experimental, onde foi desenvolvido 

o hidrogel, realizadas as análises físico-químicas e os ensaios in vitro para verificar o 

desempenho de ação do hidrogel, desenvolvimento do layout preliminar do rótulo e 

embalagempor meio da prototipagem e, por fim, a gestão de custo que fornecerá 

informações relevantes para tomada de decisões futuras.  

 Escolha do material 4.1

 

Foram adotados alguns pré-requisitos para a escolha da matéria-prima a 

ser utilizada na pesquisa. Entre eles estão: a capacidade de o material ser removido 

do couro cabeludo com facilidade, ser biodegradável, ser biocompatível, ser atóxico, 

além de ter baixo impacto ambiental (LEITE, 2006; BESSA-JUNIOR; GONÇALVES, 

2016; CIRA et al, 2002). A quitosana atende a essas especificações, considerando-a 
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como o componente principal da formulação. Ademais, a quitosana forma géis em 

meio ácido, possibilitando interação do produto com o meio e intumescimento sem 

que haja perda dessa propriedade.  A presença dos grupos amino (NH2) abundantes 

em sua estrutura, com seus pares eletrônicos disponíveis nos átomos de nitrogênio, 

conferem maior solubilidade e caráter básico ao polímero, revelando a capacidade 

de troca iônica ou de quelação de íons metálicos, bem como a facilidade de 

interação com a queratina da fibra capilar (VARELA E BOTTEGA, 2007). Tudo isso, 

além do apelo ambiental de sua utilização devido ao reaproveitamento dos rejeitos 

oriundos das indústrias pesqueiras, alguns dos quais são considerados agentes 

poluentes. No ano de 2004, foi gerado um volume aproximado de 35 mil toneladas 

de rejeitos, que em sua grande maioria são descartados em rios, mares e aterros 

sanitários, poluindo o meio ambiente (BESSA-JUNIOR; GONÇALVES, 2016; LEITE, 

2006). A reciclagem destes rejeitos promove uma redução no impacto ambiental nos 

locais onde são produzidos ou armazenados (BESSA-JUNIOR; GONÇALVES, 2016; 

LIMA et al, 2013; LARANJEIRA et al, 2009; DAMIAN et al, 2005). 

A quitosana é um produto obtido da quitina por desacetilação. Na 

obtenção da quitina, as carapaças dos crustáceos passam por um processo químico 

que resulta na eliminação completa de seu potencial alérgeno. O processo de 

obtenção da quitina compreende as seguintes etapas: 1) as carapaças passam pela 

desmineralização a base de ácido clorídrico, sendo a proporção de 2,5 % (v/v) para 

o tratamento das cascas de camarão, e de 7,0% (v/v) para tratar as carapaças de 

siri; 2) desproteinização a base de hidróxido de sódio 5% (v/v); e por fim a etapa 3) 

desodorização e despigmentação com hipoclorito de sódio a 0,36% (v/v), para 

eliminar parte do o odor, a coloração característica e qualquer potencial alergênico. 

Então, concluídas as etapas anteriores inicia-se a extração da quitosana através do 

processo de desacetilação a partir de tratamento com NaOH (STOPILHA, 2014; 

LARANJEIRA et al, 2009; HORN, 2008; AZEVEDO et al, 2007, YOSOF; KHOR, 

2001). A quitosana tem caráter renovável e reveste-se de sustentabilidade, se 

explorado de maneira consciente, considerando o ciclo de muda dos crustáceos, os 

crustáceos mudam de carapaças periodicamente, para possibilitar o seu 

desenvolvimento físico. Como exemplo, pode-se considerar o caso do siri, que pode 

realizar de 18 a 20 mudas durante seu ciclo de biológico (MANZONI; D’INCAO, 

2007).   
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 Preparo do hidrogel 4.2

 

O hidrogel é obtido pela solubilização da quitosana em solução de ácido 

acético, com posterior adição de glicerol, para que então possa ser aplicado nas 

fibras capilares. Faz parte do tratamento a solução removedora que promove o 

intumescimento do hidrogel quando borrifada no couro cabeludo após a vaporização 

do solvente, tornando o hidrogel mais fluido (BRANGEL, 2011). 

A capacidade que a quitosana tem de formar gel em meio ácido por meio 

de protonação e o fato de ser bioadesiva são os dos principais fatores que 

contribuem com a sua escolha para uso em base cosmética. A melhor fórmula para 

a apresentação e aplicação do produto é como hidrogel, pois facilita a aplicação e a 

fixação do polímero à fibra do cabelo.  

 Mecanismo de ação 4.3

 

A quitosana adere ao fio de cabelo e couro cabeludo por meio das 

ligações de hidrogênio como também por meio de ligações iônica, pois o cabelo 

possui carga negativa enquanto que a quitosana apresenta carga positiva protonada 

NH3
+. A remoção dos parasitas e de seus ovos (lêndeas) se dá devido à 

consistência gelatinosa formada pela dispersão da quitosana em meio ácido. Após o 

intumescimento o hidrogel torna-se mais fluido, reduzindo a mobilidade e diminuindo 

consideravelmente a resistência física dos piolhos, facilitando assim o seu 

desalojamento do couro cabeludo de seu hospedeiro. No caso dos ovos, o cimento 

quitinoso que os prendem às fibras capilares acaba sendo dissolvido pelo contato 

com a quitosana. Dessa forma, torna-se o processo simples para a retirada de 

piolhos e dos ovos. No final do processo, o cabelo é lavado com água até a 

normalização do pH (HORN, 2008; AZEVEDO et al, 2007; LARANJEIRA, 2009; 

YOON et al, 2014).  

 Caracterização do hidrogel 4.4

  

A caracterização do hidrogel foi realizada com a finalidade de verificar se 

o produto atende as especificidades do tecido alvo para o qual o produto se destina. 

Para tanto, os parâmetros analisados foram: cor e odor, pH (acidez) e viscosidade, 
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através do estudo reológico (BRANGEL, 20011). 

4.4.1 Reologia 

 

A reologia consiste no estudo do escoamento ou deformação dos 

materiais quando submetido a uma tensão. Através de medidas de viscosidade de 

soluções poliméricas podemos caracterizar as estruturas e propriedades dos 

polímeros. Afetam a viscosidade das soluções das macromoléculas, especialmente, 

a massa molar, a concentração de polímero, a natureza do solvente e a temperatura 

(KULICKE e CLASEN, 2004; MARQUES, 2012). 

A viscosidade de uma solução polimérica está relacionada com a 

dimensão da molécula do polímero. Em geral, espécies poliméricas com massas 

molares maiores, elevadas concentrações de polímero em solução estão associadas 

às soluções mais viscosas, devido às interações intermoleculares (SORBIE, 1991). 

Classificação do comportamento reológico, os fluidos cuja viscosidade 

não depende da taxa de cisalhamento são chamados newtonianos. Quando a 

viscosidade é dependente da taxa de cisalhamento são denominados fluidos não-

newtonianos (Figura 5) (VIDAL, 2001; SCHRAMM, 2006). 

Figura 5 - Curva de tensão (a) e viscosidade (b) versus taxa de cisalhamento para os fluidos 

newtonianos, pseudosplásticos e dilatantes. 

 

Fonte: (adaptado de Schramm, 2006) 

 

Os fluidos chamados Newtonianos apresentam uma relação linear entre a 

taxa de cisalhamento e a tensão de cisalhamento dada pela equação abaixo:   
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onde   é a viscosidade do fluido,   ⁄  a força por unidade de área que é conhecida 

como tensão de cisalhamento   e     ⁄   é o gradiente da velocidade designado 

como taxa de cisalhamento  . Substituindo   ⁄  por   e     ⁄  por  , tem-se a 

equação de Newton para a viscosidade de um fluido (MARQUES, 2012). 

Os fluidos podem ser pseudoplásticos, neste caso, as curvas apresentam 

diminuição da viscosidade com o aumento da taxa de cisalhamento, e dilatantes, 

para os fluidos em que a viscosidade aumenta em função do aumento da taxa de 

cisalhamento. Curvas de viscosidade em função da taxa de cisalhamento são 

frequentemente utilizadas para expressar o comportamento reológico de soluções 

poliméricas (VIDAL, 2001). 

Para alguns fluidos, os valores de viscosidade diminuem com o aumento 

da taxa de cisalhamento; nesse caso, diz-se que o material possui comportamento 

pseudoplástico. Como exemplo, têm-se alguns tipos de emulsões e vários tipos de 

suspensões. Com o aumento da taxa de cisalhamento, partículas rígidas se 

orientam na direção dos fluidos (MARQUES, 2012). 

No caso de cadeias poliméricas em solução, ou no estado fundido, os 

entrelaçamentos entre elas podem ser desfeitos, e as moléculas se alinham na 

direção do fluxo, com o aumento da taxa de cisalhamento. O alinhamento de 

moléculas ou partículas permite que elas deslizem umas sobre as outras mais 

facilmente, o que promove a redução na viscosidade (MARQUES, 2012). 

Para a quitosana em solução e polieletrólitos em geral, a presença de 

grupos iônicos em suas estruturas conduz a uma expansão das cadeias poliméricas 

devido às repulsões eletrostáticas, ocasionando o aumento da viscosidade 

(DESBRIÈRES et al., 1998; CHO et al., 2006). 

O método mais utilizado para determinar a viscosidade da dispersão de 

quitosana é com o uso do viscosímetro. Segundo Damian et al (2005) são muitos os 

fatores que influenciam na viscosidade da dispersão de quitosana, entre eles estão: 

o grau de desacetilação, concentração, força iônica, pH e temperatura. Enquanto a 
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viscosidade da quitosana diminui com o aumento da temperatura, o contrário pode 

ocorrer com o aumento no pH da dispersão. Esse comportamento é observado 

mesmo nas dispersões preparadas com ácido acético. 

 Gestão de custo 4.5

 

A gestão de custo é uma das ferramentas de extrema importância 

utilizada na gestão da inovação, pois possibilita o aumento da produção, redução de 

custos e maximização dos lucros.  Durante o processo de produção de um produto, 

é possível gerir as despesas fixa e variável coletando-se assim, dados que são úteis 

para orientar o gestor na tomada de decisão. As informações coletadas durante o 

esse processo são usadas para auxiliar na formação do preço final do produto, 

maximizando os lucros e mantendo a empresa mais competitiva. Ademais, os dados 

coletados durante o processo de produção fornecem informação para serem usados 

na estratégia de marketing (SOUZA, 2009; CARARETO et al, 2006).  

 Prova de conceito 4.6

 

A prova de conceito consiste na comprovação por meio de documentos, 

gerados a partir de investigações, que validem a funcionalidade do produto ou 

serviço comprovando assim, seu potencial mercadológico. Nessa etapa do projeto, é 

possível detectar erros que possam interferir no desempenho do produto, ter 

feedbacks interno e externo. Nesse contexto, a prova de conceito do hidrogel foi 

realizada com o desenvolimento layout do rótulo e da embalagem do produto por 

meio da prototipagem e a validação do hidrogel por meio do ensaio in vitro (MELO, 

2016; TAVARE et al, 2014). 

4.6.1 Prototipagem  

A palavra protótipo tem origem do grego, onde (Protós), significa primeiro 

e (Typos), tipo, porém a tradução literal e correta é: o primeiro modelo, em fase de 

teste ou objeto de estudo. A prototipagem é utilizada para comunicar o 

desenvolvimento de um novo produto, como também é usada para minimizar risco 

durante o desenvolvimento do projeto (CANCIGLIERI JUNIOR; SELHORST 

JUNIOR; SANT’ANNA, 2015). 
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4.6.2 Ensaios In vitro 

O ensaio pré-clínico é realizado ainda em fase de bancada, após a 

seleção e testes da matéria-prima a ser adotada. O ensaio biológico in vitro, são 

realizados para que seja comprovada a sua ação farmacológica e toxicológica 

(ANVISA).  Essa etapa compõe o processo de transferência de escala, pois é nessa 

etapa que se decide se a matéria-prima deve ser adotada ou substituída. A matéria-

prima adotada para o hidrogel é de caráter atóxico e aprovado o seu uso pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o tratamento e controle de 

colesterol, como alimento funcional. Ademais, o hidrogel não apresenta princípio 

ativo; o mecanismo de ação do hidrogel é de natureza física e o produto tem por 

objetivo substituir a catação manual, acelerando o processo. O ensaio in vitro 

realizado teve intenção de comprovar a ação do produto em relação ao tratamento 

da infestação a qual ele é destinado. 

5 PARTE EXPERIMENTAL 

 Tipo de estudo 5.1

O estudo proposto é do tipo experimental. Nesse tipo de estudo, o 

pesquisador busca controlar as variáveis estabelecendo a ligação entre as causas e 

o efeito. Com isso, pretende-se justificar fenômeno que é produzido. Esse tipo de 

pesquisa é apropriada para desenvolvimentos de novos produtos cosméticos e 

farmacêuticos e para analisar os resultados também obtidos. O principal objetivo 

desse estudo é gerir uma inovação com os dados coletados durante o 

desenvolvimento do hidrogel, otimizando-se o tempo, reduzindo-se os custos, além 

de possibilitar a repetição dos experimentos e análise da validação dos resultados 

(GIL, 2003; CERVO, 2007; PRODANOV; FREITAS, 2013; GONÇALVES, 2014; 

CAVALCANTI, 2003, GIL, 2003; FONTELLES, 2009; LAKATOS, MARCONI, 2003). 

 Materiais e reagentes 5.2

5.2.1 Quitosana Sigma-Aldrich® 

A quitosana Sigma-Aldrich® usada para preparo do hidrogel foi adquirida 

da Sigma-Aldrich® (Sigma-Aldrich Chemie Gmbh Munique, Alemanha), 
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apresentando peso molecular médio, viscosidade de 200 - 800 cPs, c = 1%, em 

solução de ácido acético a 1% e especificação: PRD.1.ZQ5.10000030084. Foi 

armazenada à temperatura ambiente de 25º C, em recipiente perfeitamente fechado 

e protegida da luz e umidade. 

5.2.2 Reagentes 

 

Glicerina SYNTH® (Labsynth®, São Paulo, Brasil); metilparabeno; água 

bidestilada; ácido acético SYNTH® (Labsynth®, São Paulo, Brasil). 

5.2.3 Equipamentos 

 

Foram utilizados na parte experimental os seguintes equipamentos: 

balança SHIMADZU® modelo ATX224 Uni Bloc, classe 1 da Marte Cientific 

(SHIMADZU Corporation, São Paulo – Brasil); agitador magnético Nova®  

Instruments modelo N 1109 ( Nova Instruments Equipamentos para Laboratório 

Ltda, São Paulo, Brasil); pH-metro digital (HANNA® instruments, modelo HI 221); 

Reômetro Haake Mars da Thermo®, com sensor do tipo cilindros coaxiais de modelo 

DG41Ti e um controlador de temperatura do tipo DC50 acoplado ao equipamento 

(Malvern Instruments Ltd, Worcestershire, UK., Inglaterra); Lupa de Alumínio LED 

Tripe - Estek, lente de aumento 4 dioptrias e diâmetro 125 mm, diâmetro da cúpula 

de 24 cm,  modelo SKU: ES13000033, (BCMED Equipamentos e Produtos para 

Saúde Ltda – ME, São Paulo, Brasil); fita métrica de metal comum; cola de silicone, 

vareta de madeira; pente fino de plástico comum; proveta de 25 mL;, béqueres de 

1000 mL e de 500 mL; balões volumétricos de 1000 mL e de 500 mL; espátula de 

metal; bastão de vidro; ímã; frascos com tampa de 1000 mL e 500 mL; pipetas. 

6 MÉTODOS 

6.2 Preparo do hidrogel  

 

Para a produção do hidrogel, preparou-se uma solução de ácido acético a 

2%. Para isso foi separado 20 mL de ácido acético SYNTH® diluido em 98% de água 

(bidestilada), atingindo a capacidade de 1000 mL, onde foi adicionado 0,4% de 

metilparabeno, que ficou sob agitação por 2 horas. Após esse tempo, foram 
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dispersos 20 gramas de quitosana Sigma-Aldrich® na mesma solução aquosa de 

ácido acético SYNTH® 2% que ficou sob agitação no agitador magnético Nova® 

Instrumente modelo N 1109 por 24 horas em temperatura ambiente (25± 2 Cº). Após 

a dispersão ficar pronta foi adicionado 1% de essência e 1% de glicerina SYNTH® 

(Figuras 6 e 7). 

Figura 6 - Preparo do hidrogel de quitosana Sigma-Aldrich®. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 7 – Hidrogel sob agitação. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017) 

 

6.3 Caracterização do hidrogel 

6.3.1 Composição química  

 

Quitosana.........................................................................................................2% 
Glicerol.............................................................................................................1% 
Metilparabeno ..............................................................................................0,4% 
Essência..........................................................................................................1% 
Solução de ácido acético 2% -q.s.p........................................................1000 mL 

6.3.2 Análise organoléptica  

 

É uma ferramenta que auxilia na avaliação de determinados produtos. 

Além dos alimentos, a indústria farmacêutica e cosmética também utiliza os testes 

sensoriais para avaliar a qualidade de seus produtos. O teste realizado consistiu em 

manter em ambiente controlado uma amostra que serviu de referência, enquanto a 

amostra estudada foi armazenada em temperatura ambiente. Durante um período se 

deve comparar a cor, odor, aspectos físicos e sabor (no caso dos alimentos), entre a 

amostra estudada e a amostra controle. A alteração em um dessas propriedades 

significa que o produto deve ser descartado ou estudado a fim de detectar a causa 
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do dano e corrigi-lo (ANVISA, 2008). 

As amostras do hidrogel foram acondicionadas em frascos transparentes 

para facilitar a verificação diária da coloração, possibilitando acompanhar as 

possíveis mudanças. A primeira aferição foi realizada no primeiro dia em que o 

hidrogel foi produzido. Durante os 60 dias seguintes, as aferições foram realizadas 

com intervalo de 15 dias para conferir a coloração e o odor da amostra. Foram 

produzidos a cada 15 dias, 20 mL do hidrogel para servir como parâmetro e 

certificação de que a amostra analisada não sofreu qualquer alteração na coloração 

ou odor (ISAAC et al, 2012). 

6.3.3 Avaliação do pH 

 

Para a análise do pH foi produzido um volume do hidrogel a partir da 

quitosana Sigma-Aldrich®. A amostra foi preparada com concentração de 2% (p/v) 

de quitosana. A determinação do pH da amostra foi relizada de acordo com o tempo 

de armazenamento com as medidas realizadas logo após o preparo do hidrogel e a 

cada 15 dias, durante 60 dias, com armazenamento em temperatura ambiente 25ºC 

(BRANGEL, 2011; SILVA et al, 2015).  

O pH foi determinado com auxílio de um pH-metro digital (HANNA 

instruments, modelo HI 221), previamente calibrado, sempre antes de cada aferição 

e à temperatura de 25° C. O eletrodo foi inserido diretamente na amostra e deixado 

em repouso até a estabilização dos valores registrados. 

6.3.4 Viscosimetria 

 

A viscosidade do hidrogel foi determinada utilizando um Reômetro Haake 

Mars da Thermo® com sensor do tipo cilindros coaxiais de modelo DG41Ti e um 

controlador de temperatura do tipo DC50 acoplado ao equipamento (Malvern 

Instruments Ltd, Worcestershire, UK, Inglaterra). A medida foi realizada a 25 °C e 

com taxa de cisalhamento variando de 1 a 100s-1. Os experimentos foram realizados 

à temperatura de 25 ºC e os resultados expressos em Pascal segundo (Pa.s).  

6.4 Gestão de custo 

Para realizarmos a gestão de custo foram coletados dados referentes ao 



44 

consumo de energia calculado para a produção de 1 litro de hidrogel. As fórmulas 

utilizadas para calcular o consumo de energia foram: consumo Wh/d = Potência do 

aparelho (W)x hora. Para transformar o consumo de potência para quilos por hora, 

basta dividir o valor encontrado por Wh/1000 e para encontrar o consumo do mês, 

multiplica-se a potência do aparelho por horas de funcionamentos e pelos dias 

utilizados. E para calcular o custo do consumo mensal é só multiplicar o resultado do 

consumo mensal e multiplicar pela tarifa de energia vigente. 

Foi calculado o volume de água usada para obtenção da água bidestilada 

e multiplicou-se pela tarifa industrial de água cobrada por metros cúbicos pela 

Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte - Caern, depois dividido pelos 

litros de água necessários, embutindo o valor do volume descartado durante a 

produção da água destilada que é de 50 litros para cada litro produzido. Ademais, 

foram calculados os gastos com matéria-prima e embalagens e mão de obra/hora. 

6.5 Ensaios in vitro 

Foram realizados dois experimentos. No primeiro ocorreu o treinamento dos 

examinadores e a determinação do tempo necessário ao tratamento com o hidrogel. 

O segundo experimento, onde se fez o uso do hidrogel e o ácido acético, possibilitou 

comparar a eficiência de remoção de ovos das amostras, em função do produto 

usado. 

6.5.1 Seleção da amostra 

 As amostras utilizadas no ensaio in vitro foram coletadas diretamente do chão 

de salões de beleza na comunidade do bairro Lagoa Azul, mechas essas que seriam 

descartadas ao final do expediente nos salões. Os cabelos coletados foram 

analisados e os fios que não se encontrando ovos foram descartados. 

 Os fios considerados viáveis para compor as mechas adotadas no ensaio in 

vitro, obrigatoriamente, apresentaram ovos (lêndeas) de piolho. O critério de 

exclusão dos fios de cabelos foi a ausência de ovos (lêndeas) de piolho. 

6.5.2 Identificação e classificação da pediculose 
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Identificação e infestação da pediculose como ativa ou inativa, depende 

da presença de mais de 10 ovos próximos (6mm) ao couro cabeludo e se forem 

encontrados piolhos vivos; e inativa se forem encontrados ovos a 1 cm do couro 

cabeludo e não forem encontrados piolhos vivos (CATALÁ et al, 2004). Durante 

exame visual foi considerado: 

6.5.3 Padronização das mechas 

Após coletar as amostras, as mechas foram cortadas e pesadas de 

maneira que ficassem com 19 cm e 1,22 gramas e 20 cm e 2,89 gramas no primeiro 

e segundo experimento, respectivamente. A medida foi tomada com auxílio de uma 

fita milimetrica (ver Figura 8 e 9). Os fios de cabelos foram presos com cola de 

silicone de forma a minimizar ao máximo a perda de fios durante a remoção dos 

ovos. A colagem das mechas obedeceu a seguinte sequência: camada de cola / 

camada de cabelo / camada de cola / camada de cabelo/ camada de cola. 

Figura 8 - Medida das mechas com 19  cm. 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

Figura 9 - Medida das mechas com 20 cm. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Em seguida, foi realizada a contagem dos ovos a cada 3 cm ao longo da 

mecha de cabelo, antes de se aplicar o hidrogel. A medida foi aferida com auxílio de 

uma fita milimetrica (Figura 10). 

Figura 10 - Medidas das mechas para exame sem o molde.

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

 Após a padronização das mechas, procedeu-se ao exame dos fios com o 

objetivo de contar o número de ovos presente nas amostras antes que essas fossem 

submetidas aos tratamentos com o hidrogel e assim, pudesse ser determinado o 

tempo necessário em que o hidrogel deveria permanecer no cabelo.   

6.5.4 Exame das mechas 

O exame das mechas para verificar a presença e os números dos ovos 

(lêndeas) foi realizado em um ambiente iluminado artificialmente com auxílio de uma 

Lupa de Alumínio LED Tripe - Estek, lente de aumento 4 dioptrias e diâmetro 125 

mm, diâmetro da cúpula de 24 cm modelo SKU: ES13000033, (BCMED 

Equipamentos e Produtos para Saúde Ltda – ME, São Paulo, Brasil). A equipe de 

examinadores foi composta por três pessoas treinadas anteriormente, que 

participaram do exame visual nos dois experimentos do ensaio in vitro. Antes da 

aplicação dos produtos, o exame foi realizado ao longo de toda a mecha com auxílio 

de uma vareta de madeira nas mesmas condições de iluminação dos primeiros 

exames e anotados o número de ovos encontrados. O procedimento foi realizado 

pelos três examinadores em todas as mechas que compõem a amostra (Figura 11). 
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Figura 11 - Exame da mecha. 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

 O segundo exame foi realizado após o tratamento das mechas nos dois 

experimentos. As mechas foram examinadas para determinar o número de ovos 

residuais nos fios de cabelos. Durante a remoção dos ovos usou-se uma vareta de 

madeira para remover os ovos presos nos dentes do pente. Esses ovos foram 

cuidadosamente colocados em chumaços de algodão e depois contados. Os 

números foram registrados para conferência antes e depois dos tratamentos.  

6.5.5 Treinamento dos examinadores e determinação do tempo de pausa 

 

 As mechas foram agrupadas em três conjuntos com 3 amostras cada um de 

acordo com o tempo de pausa entre a aplicação do hidrogel (20, 30 e 40 minutos) e 

a aplicação da solução removedora do produto. 

 O produto foi aplicado diretamente nas mechas, 1 mL, e espalhado com as 

mãos, ficando em pausa para que o solvente evapore, para logo após ser 

intumescido com auxílio da solução de ácido acético 2% (solução removedora) 

(Figura 12 e 13). Tendo passado o tempo determinado previamente para cada 

amostra, foi aplicado 2 borrifadas da solução de ácido acético 2% (solução 

removedora) (Figura 14) com único objetivo de tornar o hidrogel mais fluido, 

facilitando sua remoção do couro cabeludo juntamente com o parasita. O pente fino 

foi passado 20 vezes em cada mecha para remover os ovos, após a remoção os 
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ovos foram colocados em um pedaço de algodão com identificação correspondente 

a cada mecha tratada.  

Figura 12 - Aplicação do hidrogel. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

 
Figura 13 - Aplicação do hidrogel (espalhando). 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 14 – Aplicação da solução removedora. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

6.5.6 Tratamento com hidrogel e ácido acético 

 

  As mechas foram separadas em dois conjuntos com quatro unidades 

cada, o conjunto (Q) corresponde ao tratamento com hidrogel e conjunto (A) ao 

tratamento com o ácido acético. O tempo de pausa entre a aplicação do hidrogel e a 

aplicação da solução de ácido acético 2% (solução removedora) foi de 40 minutos 

determinado no experimento anterior. O mesmo tempo foi adotado para o tratamento 

com o ácido acético. 

Foi aplicado um volume de 3 mL (três borrifadas) do hidrogel diretamente 

nas mechas e espalhado com as mãos (Figura 15). Para promover a distribuição 

uniforme do hidrogel, foi realizado uma massagem na mecha com movimentos de 

cima para baixo (Figura 16). As amostras ficaram em repouso para que o solvente 

evaporasse. Passado os 40 minutos, a solução removedora de ácido acético a 2% 

foi borrifados cinco vezes, volume suficiente, para que o hidrogel fosse intumescido 

(Figura 17), tornando-se mais fluido, facilitando assim a remoção do hidrogel 

juntamente com o parasita.  
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Figura 15 - Aplicação do hidrogel. 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Figura 16 - Distribuição uniforme do hidrogel (enluvamento).

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 17 - Aplicação da solução removedora. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
 

Após a aplicação da solução removedora passou-se o pente fino 20 vezes em 

cada mecha. Na amostra A, foi borrifado 10 vezes a solução de ácido acético 2%, 

volume necessário para umedecer os fios, e de igual modo às amostras ficaram em 

repouso por 40 minutos. Passado esse tempo a solução de ácido acético foi 

reaplicada, sendo usado também (Figuras 18) o pente fino 20 vezes para remover 

os ovos que foram contados após os tratamentos. Nos dois tratamentos utilizou-se 

um pente e uma vareta de madeira para cada amostra. Os ovos residuais 

encontrados nas mechas e os ovos removidos foram contados e os resultados 

comparados com o número inicial de ovos. A diferença entre os valores compreende 

o numero de ovos perdidos durante os experimentos. 
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Figura 18 - Aplicação da solução de ácido acético 2%.

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

7.1   Resultados da análise organoléptica  

 

O hidrogel apresenta coloração amarelo claro (Tabela 3), como mostram 

as Figuras de 19 a 23, no primeiro dia após sua produção e com odor característico. 

O produto foi mantido em temperatura ambiente 25ºC durante 60 dias, sendo 

aferidos a cor e o odor a cada 15 dias e os resultados anotados, além da realização 

de registros fotográficos. Para conferir se houve alteração no odor e ou na coloração 

da amostra em análise, a cada 15 dias foram produzidas novas amostras do 

hidrogel. A coloração e o odor foram comparados com o da amostra recém-

produzida e os resultados registrados.  

Tabela 3 - Resultados das análises organolépticas do hidrogel  (quitosana Sigma-Aldrich®). 

 

Dias 

 

Cor 

 

Odor 

 

Aspecto 

1º 
Amarelo 

claro 
Odor característico Homogêneo e translúcido 

15º 
Amarelo 

claro 
Odor característico Homogêneo e translúcido 

30º 
Amarelo 

claro 
Odor característico Homogêneo e translúcido 
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45º 
Amarelo 

claro 
Odor característico Homogêneo e translúcido 

60º 
Amarelo 

claro 
Odor característico Homogêneo e translúcido 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
 
 

Figura 19 - Coloração do hidrogel Sigma-Aldrich® no 1º dia. 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 20 - Coloração do hidrogel Sigma-Aldrich® no 15º dia 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017) 
 

Figura 21 - Coloração do hidrogel Sigma-Aldrich® no 30º dia. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 22 - Coloração do hidrogel Sigma-Aldrich® no 45º dia. 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Figura 23 - Coloração do hidrogel Sigma-Aldrich® no 60º dia. 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

7.2  Avaliação do pH 

 

O pH do hidrogel foi aferido durante 60 dias e os valores registrados. A 

aferição ocorreu a partir do 1º dia de produção até completar os 60 dias com 

intervalo de 15 dias entre as medidas do pH. O procedimento foi realizado com 

amostra do hidrogel preparada com a quitosana Sigma-Aldrich® sem a adição de 
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tampão. Não foi registrado variação considerável do pH. Os resultados se encontram 

na Tabela 4.  

Tabela 4 - Valores do pH da amostra do hidrogel. 

Dias pH 

1º 3,78 

15º 3,68 

30º 3,67 

45º 3,61 

60º 3,59 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

É possível perceber que o pH do hidrogel manteve-se constante, 

permitindo inferir que os grupos NH2 da quitosana são protonados de forma 

definitiva, transformando-se em grupos NH3
+ (DAMIAN et al, 2005). 

7.2.1 Determinação do comportamento viscosimétrico  

 

Durante as análises físico-químicas das amostras do hidrogel, a 

viscosidade permaneceu praticamente inalterada após 60 dias de armazenamento, 

observando o intervalo de 15 dias entre cada aferição. Os resultados de 

viscosidades obtidos das amostras entre o 1o e o 60o encontram-se na Figura de 24. 
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Figura 24 - Variações das viscosidades com taxa de cisalhamento do hidrogel obtido com a quitosana 

Sigma®, a 25 °C - referente às medidas de viscosidade realizadas do 1º ao 60º dia. 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

O comportamento observado caracteriza o hidrogel de quitosana 

preparada como fluido pseudoplástico, dada à redução observada na viscosidade 

em função da elevação da taxa de cisalhamento. Como já exposto, tal situação 

permite inferir que ocorre o alinhamento das macromoléculas do polímero na direção 

do fluxo, em função da tensão aplicada, ocasionado por rupturas de forças 

intermoleculares. Dessa forma, a viscosidade do produto analisado, corrobora para a 

aplicação eficiente nos diferentes tipos de cabelos. 

7.3  Esboço parcial do layout do rótulo e embalagem do produto 

 

O protótipo compreende o desenvolvimento do esboço parcial do layout 

do rótulo e embalagem do hidrogel, que foi desenvolvido atendendo as 

especificações da Lei de Nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, Art. 4º, II, IV, além 

de observar as normas contidas na RDC Nº 71, de 22 de dezembro de 2009, 

resolução essa que estabelecem regras que vai desde a embalagem primária até a 

embalagem de transporte do medicamento.  O hidrogel é um produto destinado ao 

tratamento e prevenção da pediculose, por essa razão é definido com medicamento. 

Espera-se que o hidrogel se enquadre especificamente como um produto 
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farmacêutico, pois tem finalidade profilática e curativa (BRASIL, 2016). Sendo assim, 

o protótipo deve se enquadrar dentro das especificações quanto a: embalagem 

primária e secundária e rotulagem. Para elaborarmos os rótulos que compõem as 

embalagens de fez-se necessário criar uma logo a partir do nome comercial adotado 

pelos pesquisadores (Figura 25).  

Figura 25 – Logomarca. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 
 

Os produtos destinados ao tratamento da pediculose que apresentam 

fórmula farmacêutica de creme ou loção são encontrados no mercado em volume 

médio de 60 mL. Mediante essas informações resolveu-se ofertar o hidrogel em 

frascos com capacidade de 80 mL. O hidrogel e a solução removedora foram 

envasados em frascos com aplicadores em formato de bico de pato e borrifador 

respectivamente. Os rótulos foram confeccionados obedecendo às normas da 

ANVISA (Figuras 26 a 28), pois embora o produto apresente características de um 

cosmético, há a possibilidade de que seja registrado como medicamento sujeito a 

notificação simplificada devido à sua finalidade. As embalagens, primária e 

secundária, foram escolhidas de maneira a minimizar os custos para que o produto 

possa ser ofertado a um preço competitivo (Figuras 29 e 30). 

 

Figura 26 - Rótulo do hidrogel. 
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Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
 

Figura 27 - Rótulo da solução removedora.

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 
 
 
 

Figura 28 - Rótulo da embalagem secundária. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 29 – Frascos. 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

 
 

Figura 30 - Embalagem secundária. 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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7.3.1 Modo de uso do hidrogel 

Para iniciar o tratamento, os cabelos devem encontrar-se limpos, sem 

creme, sem óleo e condicionador ou qualquer outro produto cosmético, além de 

lavados e secos. Depois de desembaraçar os cabelos, dividir o cabelo em quatro 

partes; colocar e prender o avental protetor em volta do pescoço; em seguida, 

separar mechas finas, com auxílio de um pente; e aplicar o hidrogel no couro 

cabeludo levando-o em direção as pontas dos cabelos usando as mãos para 

espalhar (fazer isso em todo o couro cabeludo e cabelo). Massagear a mecha para 

espalhar o hidrogel; aguardar 40 minutos (tempo de pausa) para depois aplicar a 

solução removedora em todo o cabelo e couro cabeludo, para reidratar o produto e 

facilitar a remoção do hidrogel juntamente com os piolhos e os ovos. Dividir o cabelo 

novamente em mechas relativamente finas; pentear com pente fino 20 vezes cada 

mecha, para remover os piolhos e os ovos. Lavar os cabelos com xampu e 

condicionador de costume. Se ficar algum resíduo do hidrogel na região do pescoço 

umedeça um chumaço de algodão com a solução removedora e passar no local. 

Lavar em seguida com água. 

7.4  Resultados do ensaio in vitro 

7.4.1 Exame prévio das mechas  

 

Os resultados da contagem indicaram que a maior parte da infestação 

está localizada na base do cabelo, principalmente entre a raiz (Quadrante 1) e os 3 

cm iniciais (Tabela 05).    

 

Tabela 5 - Treinamento dos examinadores, contagem preliminar das amostras dos grupos: A; B e C. 

Número da 
Amostra 

Identificação 
das amostras 

Comprimento 
(cm) 

Quant. de 
ovos Q1 

Quant. De 
ovos Q2 

1 A1 19 9 0 

2 A2 19 6 0 
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3 A3 19 2 0 

4 B1 19 3 7 

5 B2 19 23 6 

6 B3 19 9 2 

7 C1 19 4 1 

8 C2 19 4 2 

9 C3 19 2 0 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

7.4.2 Determinação do tempo de pausa entre a aplicação do hidrogel e a solução 

removedora  

   

Neste primeiro experimento foi adotado análise de regressão. Os dados foram 

analisados usando o seguinte modelo matemático: 

Yi = β0 + β1Xi + εi, para i = 20; 30 e 40 (tempo de ação do produto) 

Onde: 

Yi = valor observado para a variável dependente Y no i-ésimo nível da 

variável independente X. 

β0 = coeficiente linear da regressão; representa o intercepto da reta no 

eixo Y. 

β1= coeficiente angular da equação; representa a variação de Y em 

função da alteração de uma unidade da variável X. 

Xi= i-ésimo nível da variável independente X; tempo (20; 30 e 40 minutos) 

de aplicação do hidrogel. 

εi = Erro associado à distância entre o valor observado Yi e o 

correspondente ponto na reta proposta no modelo, para o mesmo nível i de X; tempo 

de aplicação do hidrogel. 

Nesse primeiro experimento foi possível determinar o tempo de aplicação 
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do hidrogel, explorando assim, o seu potencial de ação sobre a remoção dos ovos 

(Figura 31). A partir do tempo de pausa, pré-estabelecido para cada amostra, 

concluiu-se que o tempo mínimo recomendado para aplicação do produto é de 30 

minutos, o que resulta em eficiência de remoção de ovos de 54%. A medida que o 

tempo de aplicação do hidrogel aumenta, cresce também a sua eficiência na 

remoção de ovos, que chegou a 94% com 40 minutos de permanência do produto 

na mecha de cabelo (Figura 31)  e redução média da infestação de até 95% (Figura 

32). 

 

Figura 31- Resultados do tratamento em relação ao tempo de pausa para intumescimento do hidrogel 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
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Figura 32 - Tempo médio do tratamento. 

 
 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

7.4.3 Resultados do tratamento com hidrogel e ácido acético  

As amostras de cabelos submetidas ao tratamento com hidrogel 

apresentaram resultados mais eficientes em relação às amostras tratadas com a 

solução de ácido acético 2% quanto a remoção dos ovos, justificando o seu uso para 

o tratamento da pediculose. O tempo mínimo recomendado para aplicação do 

produto é de 40 minutos, o que resulta em eficiência de remoção de 83% dos ovos 

na primeira aplicação do produto no couro cabeludo. O método utilizado no 

experimento foi um delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos 

(ácido acético e hidrogel de quitosana). 

 

O conjunto de dados coletado durante o ensaio foi testado quanto a sua 

normalidade e homogeneidade das variâncias. Os dados do experimento de 

comparação dos resultados entre o uso de ácido acético e o hidrogel foram 

comparados usando o seguinte modelo estatístico: 

Yij = µ + τi + εij , para  i = 1 , . . . , I e j = 1 , . . . , J; 

Onde: 

Yij = é a observação do efeito  i-ésimo tratamento na j-ésima unidade 

experimental; 
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µ = é a média geral;  

τi = é o efeito do i-ésimo tratamento;  

εij = é o erro associado ao i-ésimo tratamento na j-ésima unidade 

experimental. 

 

Em seguida, os dados foram submetidos à análise de variância e os 

resultados das médias dos dois tratamentos foram comparados usando o teste F de 

Fisher, pois só foram comparadas duas médias.  A quantidade de ovos antes dos 

tratamentos era igual nas duas amostras. Depois de aplicados os tratamentos, a 

quantidade de ovos restante na amostra tratada com hidrogel (0,5) foi menor que na 

de ácido acético (8,25). O percentual de remoção dos ovos na amostra tratada com 

hidrogel foi maior (83%) que no ácido acético (32%) (Tabela 6). 

Tabela 6 - Resultados da análise de variância do ensaio in vitro. 

Tratamento Percentual de remoção 

Ac. Acético 32%
 

Hidrogel 83%
 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

7.4.4 Número dos ovos antes e depois do tratamento  

  

O número de ovos (lêndeas) presentes nos fios de cabelos das amostras 

foi conferido antes e depois do tratamento com o objetivo de comparar o grau de 

infestação nos dois momentos. Os resultados comprovam que o hidrogel 

correspondeu às expectativas. 

A remoção total dos ovos e do parasita em menor tempo possível é de 

extrema importância, pois reduz a ocorrência de reinfestação, promove a inclusão 

sócio - educacional das crianças e melhora a sua autoestima. Ademais, o produto foi 

idealizado para auxiliar, ou até mesmo substituir, a catação manual, reduzindo o 

tempo do tratamento que leva semanas e sofrimento das crianças promovido pela 

dor da remoção manual.   
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7.5  Gestão de custo 

 
 

Foi realizada a gestão de custos de produção do hidrogel com objetivo de 

verificar o custo final do kit do hidrogel. O capital inicial foi usado para compra da 

matéria-prima e reagentes, para compor o estoque necessário e para dar início à 

produção. O valor do capital inicial do projeto foi de R$ 2.064,81. O volume de 1000 

mL produzido em laboratório teve o custo total de R$ 275,39. Nesse valor 

encontram-se incluídas as despesas dos consumos de água e energia elétrica 

conforme Tabela 7.  

Tabela 7 - Custo de produção laboratorial do hidrogel. 

Materia-prima Preço (R$) 
Quant. 
em g 

Quant. 
em mL 

g/L mL/L %/ L VALOR R$ 

Quitosana R$ 1.039,90 100 - 20 - 2 R$ 207,98 

Ácido acético R$ 70,00 - 1000 - 20 2 R$ 1,40 

Glicerina R$ 100,00 - 1000 - 10 1 R$ 1,00 

Água destilada R$ 0,11 - 1000 - 250 - R$ 27,32 

Essência R$ 44,32 - 100 - 10 1 R$ 4,43 

Metilparabeno R$ 105,12 1000 - 4 - 0,4 R$ 0,42 

Custo por litro R$ 275,39 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
A solução removedora tem um custo mais baixo (Tabela 8), tendo em 

vista a quantidade e preço da matéria-prima necessária para sua produção, além de 

não fazer uso de equipamentos elétricos em seu processo de produção. Os cálculos 

foram feitos com base na produção de um litro do hidrogel e um litro de solução 

removedora. Porém, o estoque, assim como o tempo é suficiente para produzir um 

volume maior do hidrogel. 

 
Tabela 8 - Custo de produção da solução removedora. 

Matéria-prima Preço (R$) Quant./mL mL/Litro %/ L Valor R$ 

Ácido acético 70,00 1000 20 2 R$ 1,40 

Água destilada 0,11 1000 1000 - R$ 0,11 

Essência 44,32 100 10 1 R$ 4,43 

Custo por litro     R$ 5,94 

Fonte: elaborado pelos autores (2017). 
 

Para saber o consumo de energia, em reais, foi necessário calcular o 

consumo de cada equipamento utilizado na produção do hidrogel. Na primeira 

coluna o cálculo da Tabela 9, o cálculo foi feito com base no consumo em potência 
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por hora. O resultado do consumo mensal, em quilowatts, foi multiplicado pela tarifa 

de energia industrial, praticado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

– (COSERN) (Tabela 9). 

Tabela 9 - Consumo de energia. 

CONSUMO DE ENERGIA 
 

CONSUMO 

EQUIPAMENTO Wh/DIA KW/DIA KW/MÊS CUSTO/MÊS (R$) 

Agitador magnético 14.400 14 14,4 R$ 7,78 

Iluminação 800 0,80 5,6 R$3,02 

Balança digital 13,4 0,013 0,0134 R$ 0,01 

Subtotal 15.213,4 15 34,4134 R$10,81 

CONSUMO DE ÁGUA 
 

CONSUMO 

EQUIPAMENTO Wh/DIA KW/DIA KW/MÊS CUSTO/MÊS (R$) 

Bidestilador 64.000 64 64 R$34,56 

Total 79.213,4 79 98,4134 R$ 45,37 

  
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
O cálculo de consumo de energia para a produção de água bidestilada 

(água pura) foi realizado separadamente, devido ao fato de que a água é utilizada 

em todo o processo desde a lavagem das vidrarias até a produção do hidrogel e da 

solução removedora. A cada litro de água bidestilada produzida, 50 litros são usados 

no resfriamento e descartados. No entanto, para encontrar o consumo, em reais, de 

água durante a todo o processo, foi necessário calcular o volume de água usada 

para obtenção da água bidestilada (água pura) e multiplicar pela tarifa industrial de 

água cobrada por metros cúbicos pela Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande 

do Norte – (CAERN), depois dividir pelo litro de água necessário, embutindo o valor 

do volume de água descartado durante a produção da água bidestilada que é de 50 

litros para cada litro produzido (Tabela 10). 

Tabela 10 - Consumo de água durante a produção do hidrogel. 

Consumo kW/mês m³/dia R$ 

Custo de energia   
Kwh/dias 

34,4134 - R$ 10,81 

Custo de água - R$ 5,465 R$ 27,32 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Um litro de água bidestilada sai a um custo médio de R$ 0,11 e o volume 

médio de água necessária para produzir do hidrogel e a solução removedora é de 
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aproximadamente 5 L.  

O custo de produção do hidrogel (Tabela 7) e da solução removedora 

(Tabela 8) foi dividida por 1000, cada, depois multiplicada pelo volume que cada 

frasco conterá (80 mL). No final o foi possível formar 12 kits. Para encontrar o custo 

do kit, foram somados os valores de um pente fino; dos frascos correspondentes a 

cada produto, dos rótulos, de uma embalagem no modelo de sacolinha em material 

plástico e, ainda, o custo da mão de obra, R$ 1,03 formando assim o custo final de 

produção do kit.  

 

Tabela 11 - Valor final do Kit. 

ITENS DO KIT UNID. (R$) 

Hidrogel R$ 23,04 

Solução removedora R$ 2,62 

Pente fino R$ 0,58 

Protetor para roupa R$ 0,79 

Embalagem R$ 1,70 

Valor total R$ 29,76 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

O valor final de produção do kit permite que o produto entre no mercado 

com preço competitivo, pois os produtos que podem ser considerados como 

concorrentes diretos são os produzidos a base de óleos essenciais e silicone de alta 

densidade. O hidrogel tem como diferencial a remoção dos piolhos e dos ovos 

tratando não somente o problema, mas a fonte dele. No tópico seguinte, serão 

apresentadso os principais produtos nacionais e internacionais como também os 

preços praticados pelos concorrentes.  

7.6  Preços praticados pelos concorrentes 

7.6.1 Produtos nacionais 

 

Foi realizada uma pesquisa de forma aleatória, nas drogarias e farmácias 

de Natal-RN, para verificar o valor dos tratamentos para pediculose praticados na 

região. Os valores encontrados foram comparados com os valores disponíveis nas 
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drogarias e farmácias em todo o país, segundo as pesquisas realizadas via internet 

nos sites das principais drogarias do país com filiais na maioria dos estados do 

Brasil. 

Tabela 12 - Valor dos produtos em R$. 

PRODUTOS NACIONAIS PREÇO R$ 

KWELL R$ 24,34 

ESCABIN R$ 17,29 

NEDAX R$ 33,55 

KELTRINA R$ 14,60 

KELTRINA  PLUS R$ 26,74 

PERMITRINA R$ 17,21 

CLEAN HAIR R$ 21,60 

PIOLETAL PLUS R$ 23,89 

DELTALAB R$ 13,35 

DELTACID R$ 13,43 

PEDILETAN R$ 13,41 

PRODUTO COM AÇÃO SIMILAR AO HIDROGEL 

 
EASY CARE SPRAY LEAVE-IN PROTETOR ANTE PIOLHO 

 
R$ 34,90 

EASY COMBAT SPRAY R$ 48,90 

                
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 
 
A maioria dos produtos nacionais listados na Tabela 12, acima, é 

produzido à base de pesticida, excluindo o EASY CARE SPRAY LEAVE-IN e o 

EASY COMBAT SPRAY que são concorrentes diretos, pois se assemelham ao 

hidrogel. O primeiro se trata de um repelente para piolho a base de óleos essenciais. 

 Apesar de o segundo produto ter também em sua formulação o óleo 

essencial de lavanda, ele age por mecanismos de ação que difere do tratamento 

proposto neste trabalho por não ter a finalidade de matar o piolho ou ovos 

diretamente no couro cabeludo e sim removê-los de seu hospedeiro, substituindo 

assim a catação manual e deixando o couro cabeludo limpo, o que pode levar dias, 

além de ser desagradável para a criança e custoso para os pais. 

7.6.2 Produtos internacionais 

 

Os produtos adotados para tratar a pediculose encontrados no exterior 

não se diferenciam muito dos encontrados no mercado nacional. Por essa razão, 
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destacamos apenas quatros deles na primeira seção da Tabela 12. Os tratamentos 

similares ao hidrogel encontram-se na segunda seção da mesma tabela. Esses 

produtos são elaborados, em sua maioria, à base de dimeticona de alta densidade, 

com a finalidade de provocar a morte dos piolhos e ovos por asfixia. Apesar da 

promessa de matar os piolhos ainda na fase inicial (ovos), eles não os removem e o 

trabalho de remoção é realizado de forma manual. Os produtos que têm finalidade 

de repelir o piolho são utilizados na prevenção e não no tratamento. Outra forma de 

tratamento, apesar de muito antigo, é a utilização de pente específico para remover 

piolhos e agora contam com novas versões para eletrocutar os piolhos e remover os 

ovos. No primeiro caso não há indício científico de sua eficácia e segurança, e na 

segunda versão, ocorre remoção de muitos fios de cabelo junto com os parasitas, 

danificando as hastes. Os produtos listados nas duas últimas sessões da Tabela 13 

são concorrentes diretos e indiretos do hidrogel. 

 
Tabela 13 - Valor dos tratamentos em Euros e Reais. 

PRODUTOS IMPORTADOS € 

 
€ 3,707 

NOME 
PREÇO 

(€) 
PREÇO 

(R$) 

 
LICE KILLING/ GOODSENSE® (Piperonyl butóxido e piretrinas topical 

€ 119,99 R$ 441,56 

EQUATE® Lice Tratamento Kit 
€ 19,46 R$ 71,61 

NIX® 
€ 20,22 R$ 74,41 

RID® 
€ 9,58 R$ 35,25 

LICEFREEE® (cloreto de sódio) 
€ 8,49 R$ 32,73 

PRODUTO SIMILAR AO HIDROGEL 

 
QUITOSO® (base de dimeticona) 

 
€ 15,99 

R$ 58,84 

PIKY® (base de dimeticona) 
€ 13,78 R$ 50,71 

QUIT NITS® (a base de álcool cetearílico, dimeticona, brometo de 
cetrimônio e ácido cítrico) 

€ 16,46 R$ 60,57 

PARA PIO DUO LP LOÇÃO® (ésteres e triglicéridos encapsulados) 
€ 17,92 R$ 65,95 

ICELOGIC® 
€ 15,19 R$ 67,01 

PENTES 
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V-COMB® pente elétrico 
€ 59,99 R$ 220,76 

OCTIVETECH® V6 ELETRONIC LICE COMB 
€ 17,99 R$ 66,20 

AP-PENTE ELETRICO® 
€ 19,90 R$ 73,23 

NIT FREE® pente de metal 
€ 10,25 R$ 37,72 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2017). 

 

Os pediculicidas de referência são vendidos no mercado nacional, para o 

consumidor final, a um preço médio de R$ 41,90, apesar de existirem produtos e 

medicamentos mais baratos. Os preços ainda são mais altos no mercado 

internacional, onde o valor médio praticado é de R$ 94,58. O custo de produção do 

kit do hidrogel possibilita sua entrada no mercado com um preço competitivo, pois os 

pediculicidas considerados como concorrentes diretos são vendidos por um valor 

médio de R$ 61,22. 
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8 CONCLUSÕES 

 
Tendo em vista o cenário atual da doença, o desenvolvimento do hidrogel 

foi de extrema importância para atender à necessidade gerada pela natureza do 

problema que se pretende combater. A remoção dos ovos durante o tratamento da 

pediculose com o hidrogel mostra uma vantagem a mais em relação ao uso do ácido 

acético no combate a pediculose, tendo em vista que o hidrogel remove piolhos 

adultos e ninfa, além dos ovos.  

As análises realizadas foram de caráter preliminar visando acelerar 

possíveis alterações que possam ocorrer em prateleira, porém, esse teste ainda não 

determina a vida útil do produto. As propriedades físico-químicas analisadas 

revelaram estabilidade e controle da viscosidade do produto na faixa de temperatura 

de sua aplicação, pois não deverá escorrer pela face ou pescoço durante sua 

aplicação. Ademais, o hidrogel foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar ou até 

mesmo substituir a catação manual. 

Antes que o produto seja disponibilizado no mercado, faz-se necessário o 

cumprimento dos protocolos que a ANVISA exige com o intuito de comprovar a 

eficácia e segurança do produto. Para isso, testes de estabilidade acelerada, testes 

de prateleiras e transportes devem ser realizados nas próximas etapas do projeto. 

O ensaio in vitro realizado comprovou a funcionalidade do hidrogel, pois 

houve uma remoção dos ovos de até 83% na primeira aplicação. Ademais o hidrogel 

pode ser disponibilizado a um preço competitivo, tendo em vista a média de preços 

praticados pelos concorrentes.    

O depósito do pedido de patente foi realizado e o registro da marca se 

encontra em fase de desenvolvimento, de modo a garantir expectativa de criação de 

um modelo de negócio que possibilite a difusão da inovação no mercado nacional e 

internacional. 

As próximas etapas compreenderão a realização do ensaio in vivo, 

registro do produto junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e 

valoração econômica da tecnologia para posterior comercialização 
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ANEXO A – Patente 
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ANEXO B – Termo de sessão 
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