
 

 

Formulações tópicas como medidas auxiliares na restauração da barreira cutânea 
 
 

        Sabe-se que o uso tópico de formulações dermocosméticas são indicados 
frequentemente na dermatologia veterinária devido à alta aceitação por parte dos 
tutores pela maior praticidade de aplicação e principalmente devido a ação local dos 
ativos que geram muitas vezes alívio imediato aos sintomas, tornando-se assim, uma 
ótima opção como medida auxiliar no controle das disqueratoses, das infecções, das 
inflamações e principalmente da restauração da barreira cutânea. 
        Porém, muitos são os desafios na busca do equilíbrio da barreira cutânea visto 
que nem todos os compostos são possíveis de serem repostos e pelo fato de que, 
por vezes, associado às lesões de pele também observa-se quadros de inflamação, 
descamação e oleosidade. Desta forma, torna-se essencial o uso de produtos tópicos 
como shampoo, spray e sérum, que contenham em sua formulação a combinação de 
ativos como hidratantes, vitaminas, óleos e os próprios repositores da barreira 
cutânea, que ao atuarem juntos, terão um papel fundamental para o auxílio no 
reestabelecimento e recuperação dos danos sofridos na pele. 
         Fitoesfingosina, ceramidas e ácidos graxos são exemplos de componentes 
importantes na formação da proteção que compõe o estrato córneo e que podem 
ser repostos. 
          A fitoesfingosina atua na defesa natural da barreira cutânea, protegendo-a 
contra as agressões físicas, químicas e biológicas, além de impedir a perda de água 
transepidérmica. Além disso, a fitoesfingosina é um esfingolipídio, considerada uma 
molécula-chave da barreira epidérmica com propriedades antimicrobianas, anti-
inflamatórias, anti-edematosa e precursora da ceramida. A redução de seus níveis 
em pacientes com dermatite atópica explica, ao menos parcialmente, a aparência 
facilmente irritada e escamosa da pele de indivíduos com esta doença, e sua 
propensão a desenvolver infecções cutâneas secundárias.  
         As ceramidas, que fazem parte da composição dos lipídeos presentes no estrato 
córneo, associado ao colesterol e aos ácidos graxos de cadeia carbônica longa, 
também atuam em diversos processos responsáveis pela integridade e manutenção 
da barreira cutânea.  Sendo formadas por uma base esfingóide ligada a um ácido 
graxo por ligação amida, as porções polares destas moléculas são pequenas e 
contém grupos funcionais capazes de formar pontes de hidrogênio. A função 



 

 

barreira exercida por esta matriz lipídica sobre a permeabilidade da pele depende 
não só dos tipos de lipídeos, mas também da proporção relativa entre eles. Em casos 
de dermatite atópica, onde existe a disfunção da barreira cutânea, também ocorre 
diminuição de ceramidas e anormalidades de seus metabólitos. 

A reposição dos ácidos graxos, que por muito tempo foi instituída por via oral, 
principalmente em fontes de ômegas, não conseguiu demonstrar ação específica na 
restauração da barreira cutânea e com o advento da terapia tópica, vários são os 
estudos que comprovam a eficácia na utilização desta via para a reposição da 
barreira, sendo citado o uso de óleos vegetais. 
         A utilização de óleos como os de coco, argan e abacate vem se destacando em 
produtos farmacêuticos e cosméticos, devido suas características físicas, químicas e 
por apresentarem propriedades emoliente, hidratante, calmante, cicatrizante, anti-
inflamatória e antioxidante, em decorrência da elevada composição de ácidos 
graxos, responsáveis pela reconstrução da barreia cutânea epitelial.  
         Sendo composto por ácidos graxos e lipídios, o óleo de coco é extremamente 
nutritivo para a pele, constituindo uma barreira protetora para a manutenção da 
hidratação da pele. O óleo de argan apresenta propriedades calmante, hidratante, 
regeneradora, anti-inflamatória e antioxidante. Por sua ação benéfica em produtos 
capilares, também pode apresentar propriedades cosméticas relevantes para a 
saúde do pelo de cães e gatos. O óleo de abacate é composto por vitaminas E, A e D, 
potássio, lecitina e esterolinas, apresentando propriedades antioxidantes, 
antimicrobianas e anti-inflamatórias, além de efeito de absorção dos raios UV e ação 
calmante na pele irritada, aliviando coceiras e suavizando manchas. 
       Ainda em relação à utilização de óleos em formulações dermocosméticas, 
estudos científicos apontam que o óleo de girassol, quando aplicado em formulações 
tópicas, apresenta ação cicatrizante e auxilia na restauração de tecidos que sofreram 
queimaduras, cortes e/ou manchas. A vitamina E (tocoferol) também presente do 
óleo de girassol, atua como antioxidante e protege a membrana celular da ação de 
radicais livres, podendo minimizar as lesões de reperfusão. 

Sabe-se que o óleo de milho, óleo de macadâmia, óleo de oliva e óleo de 
gergelim são fontes de ômegas 3, 6, 7 e 9, sendo capazes de atuar formando um 
filme oclusivo, evitando a perda excessiva de água da pele e dos pelos e por 
consequência manter a hidratação prolongada destas estruturas. O óleo de milho 
também é fonte de vitamina E, apresentando ação antioxidante e assim como o óleo 



 

 

de macadâmia, tem alto poder emoliente e hidratante. Ainda buscando a hidratação 
e a redução da perda de água transepidermal, outro composto muito utilizado em 
formulações tópicas é a manteiga de karité. 

O emprego de vitaminas nanoencapsuladas, como a vitamina A e E, também 
estão presentes em formulações dermocosméticas para uso tópico. Ambas 
vitaminas, que por via percutânea apresentam baixa absorção, porém ao serem 
administradas na forma nanoencapsuladas são melhor absorvidas, apresentando 
aumento em sua eficácia.  

Dentre as propriedades da vitamina A, cita-se o auxílio no controle da 
proliferação celular, aumento da elasticidade cutânea, a redução da aspereza e a 
prevenção da peroxidação dos lipídios, além de atuar impedindo a atrofia do tecido 
e a perda de colágeno. Outra propriedade importante demonstrada com o uso da 
vitamina A é a redução da inflamação, que foi comprovada pela redução dos níveis 
de TNF-α na pele. 

A vitamina E é de grande importância contra o envelhecimento cutâneo, 
atuando como um potente neutralizador de radicais livres, apresentando ação 
antioxidante além de possuir ação emoliente.  Dentre outras propriedades descritas 
para a vitamina E, estão a ação anti-inflamatória, auxílio no remodelamento 
cutâneo, no processo de cicatrização e na redução do prurido. 

Compostos que apresentam propriedades calmantes e hidratantes também 
estão sendo utilizados em formulações tópicas, dentre eles, a aloe vera. O uso da 
aloe vera em dermocosméticos justifica-se devido a algumas atividades biológicas, 
com destaque para as propriedades hidratante, antioxidante, anti-inflamatória, 
antimicrobiana e cicatrizante.  

Sobre a ação hidratante do gel de aloe vera, um estudo sobre formulação de 
cosméticos mostrou que altas concentrações do gel liofilizado (0,25% e 0,5%) 
aumentaram a hidratação do estrato córneo da pele com apenas uma aplicação, 
indicando que o gel apresenta compostos que melhoram a hidratação da pele, por 
meio de atividade umectante. A atividade antioxidante está relacionada à presença 
de betacarotenos, além de outros componentes, como enzimas e compostos 
fenólicos. A atividade anti-inflamatória do gel de aloe vera está relacionada à 
indução da síntese de prostaglandinas e infiltração de leucócitos. O efeito 
antimicrobiano sobre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas foi evidenciado por 
diferentes métodos, bem como sobre o fungo Candida albicans. Já a ação 



 

 

cicatrizante do gel ocorre pela manutenção da umidade da ferida, estímulo da 
migração celular e proliferação de fibroblastos, aceleração da maturação do 
colágeno e pela redução do processo inflamatório. 

Outro composto que vem a somar no processo de restauração do epitélio é a 
calêndula. Adicionada aos ativos que agem no ressecamento da pele vem contribuir 
com as suas propriedades medicinais através da ação cicatrizante, reepitelizadora, 
anti-inflamatória e antisséptica. Esta planta, ao atuar externamente no organismo 
apresenta ação no controle de infecções em ferimentos e escoriações.  

 Sabe-se que as formas mais efetivas de reposição da barreira cutânea são por 
via tópica, através do uso de xampu, spray e sérum, que contenham em sua 
formulação, compostos essenciais, assim como os descritos acima, estes, que 
quando associados, irão atuar de forma benéfica na manutenção da integridade da 
pele e dos pelos de cães e gatos. 

E com uma proposta de suavidade e hidratação para pele dos cães e gatos, a 
Ourofino Pet lança a linha Bris com a melhor tecnologia dermocosmética composta 
por shampoos, sprays e sérum. Os produtos possuem em sua formulação, ativos 
essenciais para a manutenção da barreira cutânea, como a fitoesfingosina. Além 
disso, esses produtos trazem a nanotecnologia que aumenta a ação dos ativos 
melhorando a eficácia deles e apresentam fragrância suave e livre de alérgenos.  

 
Para a pele seca, as opções disponíveis são o Shampoo Equilíbrio Pele Seca, 

Spray Equilíbrio Pele Seca e Sérum Equilíbrio Pele Seca: 
 -Shampoo Equilíbrio Pele Seca contém em sua formulação fitoesfingosina, 

aloe vera, vitaminas A e E e óleo de girassol nanoencapsulados, ativos que 
promovem a limpeza suave e hidratação profunda proporcionando a integridade da 
barreira cutânea. Sendo indicado para todos os tipos de pele, especialmente para a 
pele seca.  

-Spray Equilíbrio Pele Seca é composto por fitoesfingosina, calêndula e 
ômegas nanoencapsulados de óleos de coco, de argan e de abacate, associado a 
presença de um complexo vegetal que irá atuar como adjuvante no controle da 
perda excessiva de água da pele, nutrindo e hidratando profundamente a pele seca 
nos intervalos entre os banhos.  

-Sérum Equilíbrio Pele Seca apresenta em sua formulação fitoesfingosina, 
ceramidas, ômegas derivados de óleos de girassol, de macadâmia, de oliva e de 



 

 

gergelim associada à ação da calêndula nanoencapsulada, promovendo a hidratação 
profunda que mantém a integridade da barreira cutânea.  

 
Para a manutenção e cuidados com a pele oleosa, a linha Bris conta com o 

Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa e o Spray Equilíbrio Pele Oleosa: 
-Shampoo Equilíbrio Pele Oleosa irá atuar proporcionando o equilíbrio à 

produção excessiva de sebo sem agredir e ressecar a pele, devido à presença da 
fitoesfingosina, nanovitamina A e de ômegas nanoencapsulados compostos pelos 
óleos de coco, de argan e de abacate que irão promover a hidratação adequada e 
prolongada da pele, garantindo assim a manutenção da integridade da barreira 
cutânea.   

-Spray Equilíbrio Pele Oleosa tem formulação leve e não oleosa, composta por 
fitoesfingosina, nanovitamina A, tecnologia mineral e enzimas que equilibram a 
oleosidade da pele e neutralizam odores sem ressecar ou alterar a integridade da 
barreira cutânea.  
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