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RESUMO 

  

Há vários fatores locais que podem influenciar negativamente a cicatrização, 
dentre eles os principais são: infecção, técnica cirúrgica, corpo estranho, edema ou 
pressão tecidual elevada, já sistemicamente, diversos fatores podem afetar de alguma 
maneira a má cicatrização, dentre eles pode-se citar: diabete melito, deficiências 
vitamínicas e entre outras coisas. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um creme 
à base de extratos de Aloe vera e Alternanthera brasiliana, com finalidade de 
proporcionar um cosmético para os consumidores que auxilie no processo de 
cicatrização e na preservação da estética e autoestima das pessoas, juntamente com 
a propriedade de hidratação, contribuindo para a saúde da pele. O creme finalizado 
constituiu-se em textura cremosa, aroma característico da essência escolhida (Erva 
Doce), cor levemente rósea por causa do extrato da Alternanthera brasiliana e ótima 
sensação ao ser aplicada na pele. O pH do creme final constou em 5,12, ficando 
dentro das especificações vigentes que são entre 4,0 – 6,4. 

 

Palavras-chave: creme, cicatrização, Aloe vera, Alternanthera brasiliana e 
extrato. 

  



 

ABSTRACT 

There are several local factors that can negatively influence healing, among 

them the main ones are: infection, surgical technique, foreign body, edema or elevated 

tissue pressure, already systemically, several factors can affect poor healing in some 

way, among them can be quote: diabetes mellitus, vitamin deficiencies and among 

other things. The objective of this work was to develop a cream based on extracts of 

Aloe vera and Alternanthera brasiliana, with the purpose of providing a cosmetic for 

consumers that helps in the healing process and in preserving people's aesthetics and 

self-esteem, together with the hydration property, contributing to skin health. The 

finished cream consisted of a creamy texture, characteristic aroma of the chosen 

essence (Fennel), slightly pink color due to the extract of Alternanthera brasiliana and 

great feeling when applied to the skin. The pH of the final cream was 5.12, staying 

within the current specifications, which are between 4.0 - 6.4 

 

Keywords: cream, healing, aloe vera, Alternanthera brasiliana and extract 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo o uso de plantas medicinais foi o principal recurso para cuidar 

dos problemas de saúde, porém, com o avanço científico e tecnológico, os 

medicamentos industrializados foram sendo introduzidos na sociedade moderna.  O 

uso popular de plantas na medicina tradicional, no que se refere à etnofarmacologia, 

que se trata do conhecimento popular relacionado a sistemas tradicionais de 

medicina, é uma valiosa fonte para a descoberta de novos recursos. Entretanto, o 

conhecimento “popular” tem maior valor se associado a pesquisas cientificas, à fim de 

promover a eficácia para seu uso de forma medicinal.  

O uso de plantas medicinais para recuperação de feridas e doenças tem 

evoluído ao longo dos tempos, abrangendo tanto os preparados mais simples até as 

mais desenvolvidas. Como lembra Calixto (2003) os medicamentos produzidos nos 

países de primeiro mundo, 60% são originados de síntese, estima-se que 40% dos 

medicamentos disponíveis na terapêutica atual foram desenvolvidos de fontes 

naturais: 25% de plantas, 13% de microrganismos e 3% de animais. 

A proposta de mediação no processo de cicatrização de feridas dá-se desde a 

antiguidade. Os registros mais antigos são de 3000-2500 a.C. e neles são citados 

tratamentos à base de mel, graxa, fios de linho e diversos tipos de dejetos, que faziam 

parte da farmacopeia egípcia.  

(Mandelbaum, S.H.; Di Santis, E. P. e Mandelbaum, M.H. S, p. 525-542, 2003). 

Hipócrates indicava que as feridas fossem sempre mantidas esterilizadas e 

secas, sendo a limpeza com água morna, vinho e vinagre. Foi ele o precursor dos 

conceitos de cicatrização com bases da medicina científica. 

Como citam Mandelbaum, S.H.; Di Santis, E. P. e Mandelbaum, M.H. S, após 

o século XIX, durante a Guerra da Criméia, foram criados diversos tipos de curativos, 

à base de fibras de linho, que, sendo reutilizadas várias vezes, se tornavam 

gradativamente mais macias, mas eram pouco absorventes. 
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Em torno de 1860, Gamgee descobre o processo de remoção do óleo da lã de 

algodão, tornando-o absorvível, e cria o chumaço de algodão envolto em gaze, ainda 

hoje utilizado. 

Entre o final de 1840 e a Segunda Guerra Mundial, o foco para o tratamento de 

feridas e cicatrização foi a utilização de antissépticos e agentes tópicos com ação 

antimicrobiana e a proteção com coberturas secas, com isso, às descobertas de 

Pasteur sobre a "Teoria dos Germes". Nessa fase, como referem Sinclair e 

Ryan,30 dá-se o período áureo de utilização de antissépticos como o líquido de Dakin, 

Eusol, provenientes de iodo, mercúrio e alumínio. 

Até o final da Segunda Guerra Mundial os recursos utilizados para a proteção 

de machucados baseavam-se na crença de que o ambiente seco proporcionava 

melhores condições de cicatrização, sendo altamente desenvolvidos e utilizados 

agentes tópicos que provocavam o dessecamento do leito da lesão, e as coberturas 

consistiam basicamente em gaze seca, fixada com espessa camada de fitas adesivas. 

Em 1945, Bloom relata pela primeira vez a utilização de um filme transparente, 

permeável ao vapor, em 55 pacientes com queimaduras, e descreve seu efeito 

benéfico no processo de cicatrização. Posteriormente, em 1950, Schilling apresenta 

novos estudos com a utilização desse tipo de filme, envolto em moldura adesiva de 

polivinil, que veio trazer as bases para a aprimoração dos futuros recursos, como 

referido por Field. 

Embora já se aceitasse que a criação de um ambiente úmido na ferida trazia 

efeitos extremamente benéficos para o processo cicatricial, bem como reduzia a dor, 

devido à proteção das terminações nervosas contra o dessecamento, até início da 

década de 1960 esses recursos ainda não estavam sendo desenvolvidos pela 

indústria. Só a partir de 1962, quando Winter e Roove demonstraram que a taxa de 

epitelização era 50% mais rápida em um ambiente úmido e que a formação de crostas 

era minimizada, houve enorme interesse pelo desenvolvimento de pesquisas, 

produção e comercialização desse tipo de recurso, ocorrendo uma verdadeira 

“revolução no conceito de curativos’”. 
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No Brasil, só a partir de 1990, com a chegada dos primeiros curativos 

chamados "modernos", é que o assunto passou a ser alvo de estudos e pesquisas, 

em especial nas universidades.  

Usualmente, alguns critérios são colocados como princípios para o curativo e a 

cicatrização eficaz, que são: remover o excesso de exsudação; estimular a troca 

gasosa; ser impermeável a bactérias; entre outros. Entender o processo cicatricial é 

premeditar que sua evolução esta relativa a uma série de fatores locais e sistêmicos 

que podem contribuir positivamente ou negativamente na sua evolução fisiológica, 

ademais, o cuidado externo à lesão é um fator importante que pode prejudicar ou 

ajudar no trabalho que o organismo faz naturalmente. 

 

1.1 Problematização 

O uso dos cremes cicatrizantes é algo que vem tornando-se indispensável no 

cotidiano, pois, são importantes auxiliares no tratamento de feridas. Seu uso deve ser 

utilizado na forma correta na qual não haja interferência no seu processo e possíveis 

complicações, como por exemplo: queimaduras ou escurecimentos na área, 

irritabilidade na pele e perda de seu processo cicatrizante. Podendo assim, obter-se 

sucesso em uma pele corretamente cicatrizada e hidratada. 

Durante a cicatrização, o processo é dividido didaticamente em três fases: 

inflamatória, proliferação ou granulação e remodelamento ou maturação. (CLARK, 

2005). O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano e é o principal 

componente da matriz extracelular dos tecidos, que é produzido na fase inflamatória. 

Além de que, estrutura-se numa rede densa e dinâmica resultante da sua constante 

deposição e reabsorção. O tecido cicatricial é resultado da interação entre sua síntese, 

fixação e degradação. A lesão tecidual estímulo inicial para o processo de cicatrização 

- coloca elementos sanguíneos em contato com o colágeno e outras substâncias da 

matriz extracelular, provocando degranulação de plaquetas e ativação das cascatas 

de coagulação e do complemento. Com isso, há liberação de vários mediadores 

vasoativos e quimiotáticos que conduzem o processo cicatricial mediante atração de 

células inflamatórias para a região da ferida. 
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Figura 1- Etapas de cicatrização de feridas. 

 

Autor: Adaptado de Inova News Room por Profissão Biotec.2018 

“A cicatrização é um processo que começou a ser entendido em maior 

amplitude nos últimos anos, e desde então vem se tornando mais comum pesquisas 

para melhoria dela” (CAMPOS; BRANCO; GROTH, 2007).  Há vários fatores locais 

que  podem influenciar negativamente a cicatrização, dentre eles os principais são: 

isquemia, infecção, técnica cirúrgica, corpo estranho, edema ou pressão tecidual 

elevada, já sistemicamente, diversos fatores podem afetar de alguma maneira a má 

cicatrização, dentre eles pode-se citar: diabete melito, deficiências vitamínicas, 

hipotiroidismo, doenças hereditárias (síndrome de Ehler-Danlos), alterações da 

coagulação, idade, trauma grave, queimaduras, sepse, insuficiência hepática e renal, 

insuficiência respiratória, tabagismo, radioterapia, desnutrição e o uso de 

corticosteroides, drogas antineoplásicas, ciclosporina A, colchicina e penicilamina, e 

uma má cicatrização pode causar muitos problemas, como os psicológicos com baixa 

autoestima, quanto físicos, como queloides, úlceras e possivelmente ocorre 

inflamação generalizada, causam falecimento de órgãos e até mesmo óbito.    

1.2 Justificativa 

De acordo com os problemas apresentados anteriormente, a busca em 

desenvolver um produto para auxiliar no tratamento para cicatrizações é de grande 

importância. E considerando que há variedades de produtos que são utilizados para 

as mesmas finalidades, muitos são produzidos de componentes sintéticos, assim 

deixando-os com alto preço de custo. Será produzido um creme com compostos 

bioativos naturais da planta Alternanthera brasiliana e Aloe Vera, com intuito de 
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obtermos um cosmético fármaco de alta qualidade, com maior acessibilidade e que 

ainda traga um melhor efeito nas cicatrizes.   

2.0 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Desenvolver um creme hidratante com propriedades cicatrizantes à base de 

Aloe Vera na espécie Aloe Maculata e Alternanthera brasiliana para auxiliar no 

processo cicatricial. 

2.2 Objetivo específico 

• Extrair os compostos bioativos do extrato da Alternanthera brasiliana 

hidroalcóolico; 

• Método de extração da Aloe Vera utilizando Propilenoglicol; 

• Formulação o creme hidrante com propriedades cicatrizantes; 

• Realização de análises físico-químicas do produto. 

 

3.0 DESENVOLVIMENTO 

Revisão bibliográfica 

3.1 Plantas Medicinais 

“Plantas Medicinais são utilizadas desde a antiguidade para tratar uma série de 

doenças desempenhando um papel fundamental na saúde mundial. O uso da 

fitoterapia é muitas vezes o único recurso terapêutico de algumas comunidades ou 

regiões pelo mundo.”  

(MORESKI; LEITE-MELLO; BUENO, p. 63-69, 2018.) 

Como citam MORESKI.; LEITE-MELLO; BUENO (2018) o conhecimento 

popular impulsionou inúmeros estudos que comprovassem pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS) a atividade biológica das espécies utilizadas na medicina popular, 

resultando na produção de fitoterápicos na forma de gel, creme, loções e outras 

formas farmacêuticas utilizadas na dermatologia e na inflamação, e considerando a 

fitoterapia como uma alternativa de tratamento viável com baixo custo.  
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Um claro exemplo de medicamento fitoterápico comprovado cientificamente é 

a Valeriana officinalis que indica potencial efeito ansiolítico no transtorno de ansiedade 

generalizada. 

Estas plantas medicinais, nos últimos anos, ganharam espaço importante na 

reparação do tecido humano, incorporados a formulações que agem melhorando o 

tratamento de feridas e lesões.  

Assim, atualmente, existem diversos recursos disponíveis para auxiliar no 

processo de cicatrização e sua aplicação na realização de curativos e técnicas para o 

tratamento de feridas utilizando plantas medicinais como seu principal foco ativo.  

3.2 Técnicas para tratamentos de feridas com plantas medicinais 

A Fitoterapia é considerada uma das mais antigas práticas terapêuticas da 

humanidade. Estima-se que se originou há cerca de 8500 a.C. baseando-se no 

conhecimento popular, a etnobotânica, e na experiência científica, a etnofarmacologia. 

Relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de informações 

por sucessivas gerações. 

Em todo o mundo, a Fitoterapia apesar de ser uma prática muito popular e 

apresentar grandes efeitos positivos, não deve ser utilizada sem a orientação médica. 

Assim, é preciso ter cautela na utilização de plantas como medicamentos. Grande 

parte dos medicamentos usados nesta prática tem como matéria-prima plantas da 

flora brasileira ou estrangeira, que apresentam diversas propriedades e finalidades 

(para cicatrizar, acalmar, desinflamar, emagrecer, expectorar, regularizar as funções 

intestinais etc.). (UFJF, Fitoterapia, 2010) 

Entre as plantas medicinais as indicadas para cicatrização de feridas, com 

comprovadas ações, se destacam: 

• Anacardium occidentale L.(cajueiro); 

• Caesalpinia ferrea Mart. (pau-ferro); 

• Casearia sylvestris Sw. (guaçatonga); 

• Schinus terebinthifolia Raddi (aroeira); 

• Stryphnodendrom adstrigens (Mart.) Coville (barbatimão). 

• Calendula officinalis L. (calêndula); 

• Polygonum punctatum Elliott (erva-de-bicho); 

• Coronopu didymus (L.) Smith (mastruço). 

• Aloe Vera (L.) (babosa); 
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• Helianthus annuus (girassol); 

Podem ser utilizadas por meio de muitas formas farmacêuticas, 

disponibilizadas na Fitoterapia, tais como: preparações extemporâneas (infusão e 

decocção – chamados popularmente de chás), tinturas, gel, creme, pomada, óleo. 

(Resolução RDC n° 10, de 9 de março de 2010). 

As plantas medicinais podem ser uma alternativa de grande relevância para o 

processo de cicatrização de feridas, que começam a fazer parte da atenção à saúde 

brasileira, considerando que seu uso seja validado por estudos para verificar seu 

potencial cicatrizante, comprovação clínica, custos e benefícios, e a constante 

atualização acerca das publicações realizadas. É muito importante que o indivíduo 

tenha indicação do profissional habilitado para o uso do medicamento fitoterápico, 

uma vez, que há plantas cujo efeito ainda não é bem conhecido e podem prejudicar a 

saúde do indivíduo. 

O preconceito em relação ao uso de medicamentos fitoterápicos tem diminuído 

consideravelmente nos últimos anos. Antigamente, a Fitoterapia era considerada uma 

medicina popular, alternativa e inferior. No entanto, hoje está sendo cada vez mais 

utilizada e reconhecida pelos meios médicos e científicos, sobretudo pela 

comprovação científica dos efeitos positivos das ações terapêuticas. 

É “considerado medicamento fitoterápico, segundo a legislação sanitária 

brasileira, o produto obtido da matéria-prima ativa vegetal, com exceção das 

substâncias isoladas, que tenham finalidade profilática, curativa ou paliativa.”  

“Podendo-se incluir nessa descrição, o medicamento fitoterápico e produto 

tradicional fitoterápico, simples (quando o ativo advém de uma única espécie vegetal 

medicinal) ou composto (quando o ativo advém de mais de uma espécie vegetal)”. 

(ANVISA, Resolução 93, 2016) 

3.3 Características de um creme cicatrizante 

A cicatriz geralmente é composta de tecido fibroso. As cicatrizes podem ser o 

resultado de infecções, técnica cirúrgica, lesão ou inflamação do tecido e podem 

aparecer em qualquer parte do corpo, a sua composição varia de modo que a 

aparência possa ser lisa, irregular, afundadas, ou de corantes, pode vir acompanhada 
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de dor ou comichão. O aspecto final da cicatriz depende de muitos fatores, incluindo 

o tipo de pele, localização do corpo, a direção do ferimento e idade. 

O que faz um creme cicatrizante ser bom é: 

• Secar rapidamente; 

• Evitar a formação de cicatrizes anormais; 

• Reparar a pele lesada, conferindo-lhe maior conforto e elasticidade; 

• Acelerar a reconstrução das epidermes irritadas, gretadas e expostas; 

• Reduzir a visibilidade das cicatrizes; 

• Isolar e proteger a pele; 

• Ser eficaz contra microrganismos infecciosos; 

• Favorecer a coagulação do sangue atenua a dor e acalma a inflamação; 

• Agir sobre a cicatriz clareando-a, para evitar que fiquem marcas; 

Importante referir que existe uma vasta gama de tratamentos para cicatriz 

disponíveis. Para tal, deve consultar o dermatologista ou cirurgião plástico para que o 

tratamento prescrito seja o mais adequado ao tipo de cicatriz que apresenta, de forma 

a melhorar e restaurar a pele que se encontra danificada. 

3.4 Cicatrizantes mais usados 

• Hipoglós - As pomadas que contêm zinco são ótimas pomadas cicatrizantes 

para feridas como cortes e abrasões, além de serem úteis para assaduras e 

irritações na pele. 

• Neosporin - Uma pomada cicatrizante para cortes na pele, com potencial para 

prevenir infecções. Esse tipo de pomada também deve ser usado em 

escoriações e para cicatrizações após procedimentos cirúrgicos. 

• Aloe vera - A pomada de Aloe vera ou babosa é uma das mais usadas para 

tratar problemas na pele em geral. Trata-se de uma ótima pomada cicatrizante 

para queimadura e para feridas abertas. Além da pomada, é possível usar o 

gel extraído diretamente do interior de uma folha de babosa e aplicar na pele. 

Devido ao baixo risco de efeitos colaterais, cremes e pomadas contendo Aloe 

vera podem ser usados várias vezes ao dia sobre a ferida ou cicatriz. 

• Cortisona - Pomadas contendo cortisona são ótimas pomadas para 

cicatrização, pois auxiliam na redução da inflamação, protegem contra infecção 

e atuam contra grande parte das abrasões, cortes e irritações que atingem a 

pele. 

• Fibrase - A Fibrase é uma ótima pomada para tratar lesões na pele que estão 

infectadas ou que podem ser infectadas com facilidade como queimaduras, 

feridas e úlceras varicosas. Isso porque ela combina um efeito anti-inflamatório 

como uma ação bactericida que impede a proliferação de bactérias. 

• Bepantol - O Bepantol é uma das pomadas cicatrizantes para piercings mais 

usadas. Ela também está entre as pomadas cicatrizantes para tatuagens que 
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são prescritas pelos próprios tatuadores. O Bepantol também pode ser utilizado 

no tratamento de lesões, fissuras e assaduras. 

• Cicatricure - é um dos produtos mais populares para o tratamento de 

cicatrizes. Ele estimula a regeneração da pele, acelerando a cicatrização e 

melhorando a textura e a aparência da pele lesionada. 

• Avène Cicalfate - Creme cicatrizante para todos os tipos de pele. Avène 

Cicalfate Créme foi desenvolvido para auxiliar a pele no seu processo natural 

de cicatrização. 

 Matérias-primas mais utilizadas 

As plantas medicinais são aquelas dotadas de atividade terapêutica, que 

varia de acordo com os princípios ativos que as compõem. As substâncias 

ativas podem ser produtos do metabolismo primário das plantas, que é 

indispensável para a vida, ou do seu metabolismo secundário, que é 

característico de cada planta. O teor do princípio ativo também pode variar de 

uma planta para a outra, assim como a concentração presente em cada parte 

que a compõe (raiz, caule, folhas, sementes ou flores). Dentre os princípios 

ativos encontrados, os mais importantes para uso medicinal da cicatrização 

(SILVA, LOPES, MONTEIRO. MACEDO. Vol.17 2015) são: 

• Flavonoides: presentes na arruda são anti-inflamatórios, expectorantes, 

antiespasmódico e auxiliam no sistema cardiocirculatório; 

• Antraquinonas: encontradas na babosa (aloe vera), conhecidas por sua 

propriedade colerética e colagoga; 

• Alcaloides: presentes no café, guaraná e jaborandi, com propriedades 

sedativa e analgésica; 

• Ácidos graxos ômega-3: encontrados em peixes marinhos, como na sardinha, 

salmão e atum, e sementes de linhaça, têm propriedades anti-inflamatória; 

• Extrato de cebola (Allium cepa L); 

• Extrato de camomila (Chamomilla recutita);  

• Extrato de conchas marinhas; 

• Extrato da folha de nogueira;  

• Extrato de Centela (Centella asiatica);  

• Extrato de tomilho (Thymus vulgaris);  

• Óleo de bergamota 3%; 

• Base Creme Hidratante 

 Óleos essenciais 

Os óleos essenciais são substâncias voláteis e concentradas extraídos a partir 

de origem vegetal por diferentes métodos de extração. São líquidos altamente 

concentrados extraídos de folhas, sementes, flores, raízes, frutos e dos troncos de 

plantas. 
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 Estas penetram em nosso organismo ao serem inalados ou através da pele, 

são absorvidos pela corrente sanguínea e metabolizados pelo corpo. Entre seus 

variados benefícios estão à hidratação, efeito calmante, anti-inflamatórios e 

antibióticos. “Um exemplo é o óleo de copaíba, que é indicado para peles secas e 

como auxílio na cicatrização. Este óleo ainda é indicado para queimaduras e cortes.”  

 (ROSA,2016). 

• Óleo Essencial de Aloe Vera - Tem poder adstringente, acelerando a 

regeneração do tecido e a cicatrização. Muito indicado para queimaduras de 

sol, ou formação de bolhas por contato com algo muito quente; 

• Óleo Essencial de Camomila - Tem efeito calmante, anti-inflamatório e 

antioxidante, ajudando na regeneração da pele; 

• Óleo Essencial de Lavanda - Poderoso antisséptico e regenerador celular, 

ajuda a desinfeccionar, reduzir a inflamação e aliviar a dor; 

• Óleo Essencial de Melaleuca (Tea Tree) - Antisséptico, cicatrizante, antibiótico, 

antiviral, refrescante, desodorante, expectorante e estimulante; 

• Óleo Essencial de Gergelim - Possui substâncias antioxidantes, vitaminas e 

minerais que agem na pele contra o envelhecimento e tem capacidade 

hidratante; 

 

Segundo a International Standart Organization (ISO) (apud BARBOSA, R. C.; 

LOBATO, L.J., 2013) um pequeno frasco de óleo essencial pode conter até 300 

substâncias diferentes. Apesar de serem naturais, é preciso ter atenção e tomar 

alguns cuidados com a pureza do líquido que irá entrar em contato com seu corpo, 

por isso mesmo, consultar um profissional farmacêutico ou químico é altamente 

recomendado. 

3.5 Hidratação da pele 

A pele por ser o maior órgão do nosso corpo, e necessita de cuidados 

essenciais. Quando uma pele não está bem hidratada, as células responsáveis por 

manter a boa elasticidade não produzem colágeno e elastina de forma suficiente, 

favorecendo a formação de sulcos na pele.” Os melanócitos sem a presença de água 

não produzem melanina suficiente para a absorção dos raios ultravioleta, sendo assim 

os primeiros sinais de uma pele desidratada são: Envelhecimento precoce, visualizado 

pelas linhas de expressão (sulcos); Maciez diminuída; Suavidade e sedosidade 

diminuídas; Falta de brilho e de elasticidade” (SCOTTI e VELASCO, 2003). 
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3.6 Características de um creme hidratante 

As características físico-químicas desejáveis de um produto cosmético da 

categoria de cremes e loções devem atender aos seguintes parâmetros: 

• Viscosidade, a qual depende muito do tipo de frasco no qual o produto será 

comercializado, pois este deve ser de fácil manuseio. 

• Aspecto, o qual depende do tipo de formulação desejada, como emulsão 

cremosa, ou loção fluida, ou gel–creme. 

• pH: deve estar entre 5,5 – 6,5 (creme de formulação básica). 

Há ainda cremes e loções com características mais específicas, como peelings 

químicos, filtros solares, cremes antirrugas, cremes antiacne, cremes preventivos de 

assaduras etc. 

3.7 Aloe vera (Aloe Maculata) 

Segundo Seara (2009), a babosa é conhecida cientificamente como Aloe vera 

(do latim Aloe, “amarga” e vera, “verdadeira”) que significa “planta original e de gosto 

amargo”. 

É uma planta herbácea que se desenvolve em qualquer tipo de solo, adaptada 

aos leves e arenosos e não necessita de muita água. Suas folhas são verdes e 

espessas, medem de 30 a 60 centímetros de comprimento. Suas flores apresentam 

tonalidade branco-amarelada, em formato tubular (Lorenzi & Matos, 2008; WHO, 

1999). O gel é bastante utilizado como matéria prima na indústria cosmética, 

alimentícia e farmacêutica e várias técnicas são empregadas para sua conservação 

(Atherton, 1997; Eshun & He, 2004; Cunha, 2005;). O gel de Aloe Vera é constituído 

principalmente de água e polissacarídeos, mas possui outros compostos, como, 

vitaminas A, B, C e E, cálcio, potássio, magnésio, zinco, diversos aminoácidos, 

enzimas e carboidratos (Teske & Trentini, 1997; Femenia et al., 1999; Carvalho, 2005; 

Surjushe, 2008). 

A babosa vem sendo utilizada pelo homem há cerca de 5.500 anos como uma 

planta medicinal, conforme registro em papiros egípcios datados de 3.500 anos antes 

de Cristo, e na cosmética são encontrados registros nas civilizações árabe, grega, 

egípcia, romana, asiática e africana (STEVENS, 1999). Dessa forma, percebe-se que 
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o uso da babosa em produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentícios é crescente, 

pois é uma planta de diversos benefícios comprovados cientificamente, tais como: 

• Hipoglicemiantes 

• Cicatrizantes 

• Hipolipidêmicos 

• Anti-inflamatórios 

A seguir as substâncias presentes na babosa com seus respectivos valores 

quantitativos. 

 

Tabela 1 - Substâncias presentes na babosa com seus respectivos valores quantitativos 

Substâncias                                 Valores quantitativos 

Minerais: 

cromo, cloro, 

cobre 

 

Cálcio 18,6 mg/L 

Magnésio 3,1 mg/L 

Sódio 12,7 mg/L 

Ferro 44,0 mg/L 

Manganês 4,5 mg/L 

Carbonato de 

potássio 

31,4 mg/L 

Zinco 1,7 mg/L 

Aminoácidos: 

metionina, 

triptofano, 

histidina, 

hidroxipolina, 

glicerina 

 

 

Lisina 0,09 mg/L 
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Teorina 0,33 mg/L 

Valina 0,36 mg/L 

Leucina 0,09 mg/L 

Isoleucina 0,07 mg/L 

Fenilalanina 0,08 mg/L 

Arginina 0,12 mg/L 

Ácidos aspártico 1,75 mg/L 

Serina 1,27 mg/L 

Ácido glutâmico 4,7 mg/L 

Prolina 0,25 mg/L 

Alanina 0,06 mg/L 

Tirosina 0,06 mg/L 

Cistina 0,04 mg/L 

Autor 1 - AZEVEDO; 2013 

3.8 Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze (penicilina vegetal) 

Alternanthera brasiliana conhecida na medicina popular por “penicilina”, 

“terramicina” e “perpétua-do-mato”, vem auxiliando no controle de qualidade da droga 

vegetal, e é amplamente utilizada no tratamento de diversas patologias, sendo 

comprovadas a ação anti-inflamatória, analgésica e ainda a atividade inibidora do 

vírus dos herpes simples. É uma planta encontrada amplamente na América do Sul, 

sendo utilizada pela população pelas suas propriedades analgésicas e anti-

inflamatórias.  

As folhas de A. brasiliana já foram analisadas morfo-anatomicamente por 

Delaporte et al. (2002b), Duarte; Debur (2004) e quimicamente por Macedo et al. 

(1999), Brochado et al. (2003) objetivando, respectivamente, o controle de qualidade 

e a identificação dos compostos químicos presentes nesta espécie. Como principal 

macronutriente das folhas de Alternanthera brasiliana se encontra o nitrogênio (N) 
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com concentração de 3,13%, seguido do potássio (2,35%) e do cálcio (1,22%). (R.H. 

DelaporteI; K.P. GuzenI; O.S. TakemuraI; J.C.P de MelloII apud Lopes et al., 2001) 

Quadro 1 - Teor médios de macronutrientes presentes nas folhas de Alternanthera brasiliana 

Macronutrient

es 

(%) 

Mg Ca K N P Fe Cu Mn Zn B S 

Teores 

contidos nas 

folhas 

0,5

4 

1,2

2 

2,3

5 

3,1

3 

0,4

3 

0,13

9 

0,01

1 

0,29

6 

0,09

1 

0,04

9 

0,1

6 

Autor 2: R.H. DelaporteI, *; K.P. GuzenI; O.S. TakemuraI; J.C.P de Mello e adaptado por B. M. 
Brito, 2020. 

A ação conjunta da Aloe Vera com a Alternanthera brasiliana busca 

potencializar o efeito terapêutico do creme, devido ao efeito sinergético dos ativos na 

formulação. Aloe Vera trará um efeito hidratante à pele e a Alternanthera brasiliana irá 

trazer o benefício da cicatrização. 

4.0 METODOLOGIA  

4.1 Materiais para extração da Aloe vera 

• Lâmina estéril 

• Geladeira 

• Espátulas 

• Almofariz 

• Balança 

• Frasco âmbar 

• Papel Kraft 

• Funil de decantação 

• PHmetro/fita indicadora de pH  

• Glicerina concentrada 

 

4.2 Materiais para extração da Alternanthera brasiliana  

• Mufla 

• Cadinhos 

• Balança 

• Capela 

• Papel filtro 

• Funil 

• Béquer 
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• Etanol 70%  

• Frasco âmbar  

 

4.3 Materiais para a formulação do creme 

• EDTA Dissódico 

• Metilparabeno (Nipagin) 

• Propilenoglicol 

• Água deionizada 

• Cera emulsificante Lanette 

• Propilparabeno (Nipazol) 

• Butilhidróxitolueno (BHT) 

• Extrato de Aloe vera 

• Extrato da Alternanthera Brasiliana  

• Essência de Erva doce 

• Béquer 

• Frasco âmbar. 

• Termômetro de vidro 

• Balança. 

• Espátula. 

• Papel Kraft. 

• Adesivos de identificação 

• Bastão de vidro 

• Papel filtro 

• Banho Maria laboratorial. 

 

4.4 Métodos de extração da Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze (penicilina 

vegetal) 

 Coleta e preparação da amostra 

Foram colhidas em uma plantação particular localizada no município de São 

Paulo, do leste do estado de São Paulo, Brasil. As folhas colhidas foram devidamente 

higienizadas e armazenadas e temperatura ambiente. 

 Extração 

A extração da Alternanthera brasiliana foi realizada através do procedimento 

adaptado por (Harwytz da Costa MAY JANDREY1 & Sideney Becker ONOFRE- 

Janeiro a junho de 2009). Com isso foram macerados 67,3 gramas de folhas 

juntamente com o caule e aquecidos na mufla a 45º C. As folhas obtidas foram 

acrescentadas em um frasco âmbar previamente esterilizado, e acrescentado assim 

solvente orgânico, Etanol 70%, o equivalente em 200 mL (fração apolar) e com água 

destilada, equivalente a 770 mL (fração polar), completando assim 970 mL. O extrato 
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foi posteriormente filtrado com papel filtro e funil, assim, mantido em capela de 

exaustão em temperatura de 18°C até se obter um concentrado final, correspondente 

a 2 % do volume inicial. Esse extrato foi mantido em frasco âmbar por sete dias e após 

esse período, transferido para um béquer. 

Figura 2- Maceração da Alternanthera brasiliana 

 

Autor: Autoria própria,2020. 

 Análises organoléptica 

O odor e a coloração do extrato obtido foram avaliados, por análise visual, para 

comprovar o sucesso da extração. 

 

 

Quadro 2 - Dados analíticos do extrato da penicilina 

Material Peso pH Temperatura 

Extrato da penicilina 

vegetal 

67,3g/60mL 5 27°C 

Autor: Autoria própria, 2020. 
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Figura 3- Extrato finalizado da Alternathera brasiliana 

 

Autoria 1: Autoria própria, 2020. 

 

4.5 Método de extração do gel de Aloe vera. 

 Coleta e preparação da amostra 

Foram colhidas em uma plantação particular localizada no município de São 

Paulo, do leste do estado de São Paulo, Brasil. As folhas colhidas foram devidamente 

higienizadas e armazenadas em temperatura ambiente. 
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Figura 4 - Folhas de Aloe Vera higienizadas. 

 

Autor: Autoria própria, 2020. 

 Extração 

A extração da Aloe Vera foi realizada através do procedimento adaptado 

realizado por (LIMA, SANTOS, MARCÍLIO, LIMA, SILVA e SOUZA. Pouso Alegre, 

MG, Brasil, 2012) com o auxílio de um objeto cortante, foram feitos cortes longitudinais 

nas extremidades da folha, retirando-se toda parte espinhosa da planta. Em seguida, 

foram feitas incisões na parte superior da folha, desligando-a do gel. 

Com a utilização de uma espátula retirou-se totalmente o gel da folha da planta. 

Após, foi preparado porções de gel extraído em um almofariz de porcelana e efetuado 

a pesagem. 

 Processo de maceração  

O Gel do almofariz de porcelana foi transferido para um frasco âmbar, sendo 

posteriormente adicionados 250 mL de Propilenoglicol concentrado. Após, o frasco 

âmbar foi isolado com folhas de papel Kraft e estocado em local com pouca iluminação 

e em temperatura ambiente por sete dias.  

 Purificação 

Após sete dias, inicia-se o processo de decantação. Para isso, o frasco foi 

agitado vagarosamente, sendo o extrato transferido para o funil de decantação. Após, 

o produto foi coletado em um frasco âmbar para pesagem e aferição do pH. 

Posteriormente, o produto foi mantido ao abrigo da luz e em refrigeração a 
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aproximadamente 8 ºC, em um refrigerador. Após esse período, transferido para um 

béquer. 

 Análises organoléptica 

A cor, o odor e a textura do extrato foram analisados pelos integrantes do grupo, 

através da análise visual, para fins conclusivos para o final do trabalho. 

 

Quadro 3 - Dados analíticos do extrato da babosa 

Material Peso pH Temperatura 

Gel extraído 430g 4,77 22°C 

Autor: Autoria própria, 2020. 

Figura 5 - Decantação do extrato de Aloe Vera. 

 

Autor: Autoria própria, 2020. 
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5.0  FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DAS 

MATÉRIAS PRIMAS 

 

Fluxograma 1- Procedimento de extração dos extratos 

 

Autor 3: Autoria própria, 2020. 
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6.0 PROCEDIMENTO 

6.1 Formulação do creme hidratante com propriedades de auxiliar na 

cicatrização 

A realização do nosso trabalho foi concluída nos laboratórios da ETEC de 

Cidade Tiradentes, para a formação de uma emulsão aniônica à base de Cera 

Lanette®. 

6.2 Procedimento de preparo 

O creme hidratante com propriedades de auxiliar na cicatrização, foi produzido 

em laboratório químico e na porção de 240g ou 0,24kg. 

Foi pesado o EDTA Dissódico, o Metilparabeno, Propilenoglicol e a água 

deionizada até conter as medidas de 0,24g – 0,10% para o EDTA Dissódico; 0,24g – 

0,10% para o Metilparabeno; 7,2g – 3% para o Propilenoglicol e 193,32 mL – q.s.p 

para a água deionizada. Foram ambos adicionados em um béquer na sequência 

acima e misturados com o auxílio de um bastão de vidro. 

Posteriormente foram pesados os materiais da base restantes e adicionados 

ao segundo béquer separado do primeiro, foi adicionado no segundo 28,8g – 12% 

para a cera emulsificante Lanette; 0,12g – 0,05% para o Propilparabeno e o 0,48g – 

0,20% para o Butilhidróxitolueno. Sendo assim misturados com o auxílio de um bastão 

de vidro.  

Foram levados simultaneamente ao aquecimento no banho maria laboratórial 

os dois béqueres até a temperatura de 65°C, ao atingirem, foram retirados do 

aquecimento sob agitação vigorosa e constante, transferido o conteúdo do primeiro 

béquer sobre o segundo béquer. Continuando em agitação constante até a 

temperatura diminuir para 45°C. 

Depois de esfriado, foi adicionado o extrato da Alternanthera Brasiliana e o 

extrato de Aloe vera, misturando-os e acrescentada a essência de Erva Doce em 

seguida. 

O creme finalizado foi transferido para frascos plásticos opacos, devidamente 

identificados e rotulados. 



36 
 

 

 

Quadro 4 - Dados analíticos do creme 

Material Peso pH Temperatura 

Creme finalizado 216g 5,12 24,7°C 

Autor: Autoria própria, 2020. 

 

6.3 Fluxograma do procedimento 

 

Fluxograma 2- Procedimento de preparo do creme hidratação com propriedade cicatrizante a 
base de Alternanthera brasiliana e Aloe vera. 

 

Autor 4: Autoria própria, 2020. 
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7.0 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO CREME PRODUZIDO  

7.1 Teste de qualidade e segurança 

 De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é de total 

responsabilidade do produtor garantir que o cosmético desenvolvido atenda todas as 

especificações vigentes, para garantir que o produto seja disponibilizado com 

qualidade e segurança (ANVISA; 2004). Para assegurar a qualidade dos cosméticos, 

algumas análises são feitas em laboratório.  

7.2  Análises organolépticas 

 As características organolépticas determinam os parâmetros de aceitação do 

produto pelo consumidor (ANVISA; 2004). Nessas análises estão presentes os testes 

de odor, aspecto, cor e sensação ao tato. No creme à base do Extrato de Alternanthera 

brasiliana e Extrato de Aloe vera, todas essas análises foram realizadas, tanto pelo 

grupo quanto por colegas de laboratório e pessoas selecionadas. 

7.3  Análises físico-químicas  

São importantes para pesquisar alterações na estrutura da formulação que nem 

sempre são perceptíveis visualmente. Estas análises podem indicar problemas de 

estabilidade entre os ingredientes ou decorrentes do processo de fabricação (ANVISA; 

2004). Pode-se citar como principais testes as análises de: pH, materiais voláteis, teor 

de água, umidade, viscosidade, densidade, entre outras. Em algumas situações há a 

necessidade da realização de análises instrumentais para a apuração de dados de 

caráter quantitativo, tais como: ensaios via úmida (metodologias diversas), 

espectrofotometria no Ultravioleta-Visível (UV-Vis) e infravermelho (IV), cromatografia 

(camada delgada, gasosa e líquida de alta eficiência), eletroforese capilar, entre 

outras. (ANVISA; 2004). A ANVISA (2004) declara que a realização dos testes citados 

é de responsabilidade do fabricante, e cabe aos produtores decidirem quais análises 

são necessárias para o produto desenvolvido, ou de acordo com as condições 

específicas dos laboratórios onde são realizados os ensaios. 

7.4 Análise de pH 

Para aferir o pH do creme produzido utilizou-se um pHmetro. A determinação 

do valor do pH está relacionada a compatibilidade dos componentes da formulação, 
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eficácia e segurança de uso, constituindo um importante parâmetro a ser avaliado nos 

estudos de estabilidade (RASCHE, 2014 apud DECCACHE, 2006). 

8.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

8.1 Pesquisa de Campo 

Foi realizada uma pesquisa de campo, com o tema referente à experiência 

popular a cremes cicatrizantes e a base de plantas fitoterápicas, com o total de 100 

entrevistados, os resultados apresentam-se abaixo: 

Gráfico 1- Contato com creme cicatrizante 

 

Autor: Autoria própria, 2020. 

Gráfico 2 - Frequência a se utilizar 

 

Autor: Autoria própria, 2020. 
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Gráfico 3 - Efeitos colaterais causados pelo uso 

 

Autor: Autoria própria, 2020. 

Gráfico 4 - Proposta de utilização do creme 

 

Autor: Autoria própria, 2020 



40 
 

Gráfico 5 - Conhecimento de cicatrizante fitoterápico 

 

Autor: Autoria própria, 2020. 

A maioria das pessoas entrevistadas efetuaram o uso de cremes cicatrizantes 

anteriormente, com sua maioria, utilizando somente quando há casos raros. Somente 

5% dos entrevistados apresentaram reações alérgicas referente ao uso destes 

cremes, que em média, custam um valor estimado entre R$ 25 à R$ 39,00 no mercado 

brasileiro. Um creme a base de plantas com as mesmas características cicatrizantes 

e com o diferencial de ativos hidratantes custaria em torno de R$ 20,00, levando-se 

em conta os dados calculados, embora seja de pouco conhecimento do público, de 

acordo com a pesquisa de campo realizada, este apresenta uma boa aceitação pelo 

público geral levando-se em conta os seus diferenciais. 

 

8.2  Formulação do creme  

A emulsão obtida é do tipo O/A, pois a fase aquosa predominava entre os 

reagentes, em questão de quantidade; para se obter uma emulsão simples de óleo 

em água, é necessário que durante a fabricação, a fase aquosa seja vertida sobre a 

oleosa, assim como foi feito na preparação do creme descrito nesse trabalho. A fase 

na qual o emulgente é mais solúvel vai-se tornar a fase externa da emulsão, ou seja, 

emulgente com características mais hidrófilas do que hidrófobas promoverá a 

formação de uma emulsão O/A pois penetra mais na fase aquosa que se curvará 

envolvendo a fase oleosa e vice-versa (SANTOS, 2011). As emulsões O/A além de 

serem laváveis, podendo ser removidas facilmente de roupas, da pele, apresentam, 
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em geral, maior biodisponibilidade, ou seja, suas frações atingem mais facilmente a 

circulação sistêmica (SILVA; 2012). O rendimento do creme foi próximo do que era 

esperado, possuindo uma perda estimativa de 15g no máximo, devido ao resto de 

produto que ficou no béquer e pelas alternativas improvisadas de envase realizadas 

que geraram um pouco de perda; totalizou entre 220g e 245g de produto. De acordo 

com BATISTUZZO e ITAYA, as emulsões Lanette® possuem alta viscosidade e 

apresentam pH final entre 5,0 e 6,5; o creme desenvolvido atende aos dados 

esperados, pois apresentou pH final igual à 5,12, valor próximo ao dá literatura. O 

produto segue as especificações relacionadas ao potencial hidrogeniônico impostos 

na lei. Além disso, o creme apresentou odor característico da essência adicionada, 

Erva Doce (Anis/ Pimpinella anisum), aspecto cremoso e cor característica levemente 

rosada na qual foi atribuída devido ao extrato de Alternanthera brasiliana; sobre a 

análise sensorial, a sensação ao toque do creme foi principalmente definida como: 

boa espalhabilidade, mantém a pele macia, não saí após contato com água, não deixa 

a pele grudenta, cheiro agradável. 

A pele apresenta pH levemente ácido (4,6 – 5,8), que contribui para que ocorra 

proteção bactericida e fungicida em sua superfície. Além disso, as secreções cutâneas 

apresentam apreciável capacidade tamponante, importante propriedade, uma vez que 

o pH da pele é frequentemente alterado em consequência da utilização de produtos 

tópicos inadequados, expondo a pele a uma série de agentes agressores, em especial 

microrganismos (LEONARDI, GASPAR, CAMPOS; 2002). O creme desenvolvido 

possui o pH adequado para a aplicação sobre a pele, pois possui potencial 

hidrogeniônico semelhante ao da pele humana; a utilização do creme não resultará 

na agressão da pele com aa exposição à pHs muito distintos. 

 

 Dados analíticos do creme hidratante com propriedade de auxiliar na 

cicatrização 

• Aspecto: creme; 

• Cor: levemente rosado (proveniente do extrato da penicilina vegetal); 

• Odor: característico da essência (erva doce); 

• pH: 5,12; 

• Sensorial (sensação ao toque): macio, agradável (opinião do público); 
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• Espalhabilidade: boa, fácil espalhabilidade; 

• Fixação: boa fixação; 

 

Figura 6- Creme Hidratante com propriedades cicatrizantes a base de Aloe Vera e 
Alternanthera brasiliana finalizado. 

 

Autor 5: Autoria própria, 2020. 
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9.0 CONCLUSÃO 

Com os resultados conseguidos por todos os integrantes, a formação e uma 

emulsão cremosa à base de cera Lanette® demonstrou-se bem efetiva, pois 

apresentou rendimento e características organolépticas e físico-químicas dentro dos 

resultados esperados. O processo de extração realizado para a obtenção do extrato 

de Alternanthera brasiliana se mostrou eficaz com a utilização do Etanol 70% como 

solvente; a evaporação do solvente utilizado na extração foi bem efetiva com a 

utilização da capela de exaustão. A utilização do propilenoglicol para a obtenção do 

extrato glicólico de Aloe vera mostrou-se um processo bem efetivo, possuindo 

características organolépticas e físico-químicas favoráveis para uso. Ambos os 

extratos apresentaram bons resultados aos serem utilizados como aditivos em 

conjunto com os componentes para o creme produzido à base de cera Lanette®, 

apresentando características organolépticas e físico-químicas favoráveis para a 

utilização segura no corpo. Pode-se afirmar que a utilização do extrato glicólico da 

Aloe vera e o extrato hidroalcóolico da Alternanthera brasiliana para a formulação de 

um creme hidratante com propriedades cicatrizantes, são bem eficazes atuando em 

conjunto, pois resultou em uma boa emulsão com características visuais, olfativas e 

sensoriais evidentemente agradáveis, além da segurança para a utilização baseado 

nos resultados físicos e químicos obtidos. A opinião popular apurada pelo grupo 

confirma a qualidade do produto em relação às suas características sensoriais, além 

da grande aceitação do público em adquirir um produto com as propriedades 

propostas pelo grupo, informações estas obtidas através de pesquisas realizadas em 

formulários online.  

Conclui-se que a formulação e preparação de um creme hidratante à base de 

Aloe vera e Alternanthera brasiliana com propriedade cicatrizante apresentou 

resultados e características de acordo com os estipulados, demonstrando-se dentro 

das especificações. 
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