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RESUMO 

O envelhecimento é um fenômeno incontestável cujos sinais são refletidos também 
na face. Embora evidências científicas tenham apontado benefícios do uso da leucina 
via oral como promotor da manutenção do tônus muscular, não há estudos avaliando 
a eficácia deste produto quando administrado em creme facial. O ácido lático é um 
ótimo umectante por sua capacidade de ligar e reter água no estrato córneo, é 
considerado um alfa-hidroxiácido (AHA), muito utilizado em formulações cosméticas. 
Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do uso combinado da leucina 
e ácido lático em creme facial associado ao uso da eletroestimulação para melhora 
do contorno e tônus facial em mulheres adultas. Ainda, o objetivo secundário foi 
verificar o impacto desta intervenção na qualidade de vida dessas mulheres. Para 
tanto, realizou-se um ensaio clínico aleatório controlado. Participaram do estudo 23 
mulheres, recrutadas por conveniência e de forma voluntária, com idade média de 
41±8 anos. As participantes foram alocadas de maneira aleatória em 2 grupos de 
intervenção: Experimental (GE):  uso do creme com adição de leucina e ácido lático + 
eletroestimulação para tonificação facial (intensidade média 13 Hz e protocolo em 
progressão) e Placebo (GP): uso do creme placebo (sem adição de leucina e ácido 
lático) + eletroestimulação com o mesmo protocolo do GE. Cada grupo usou uma vez 
ao dia o creme e receberam três vezes por semana (durante oito semanas) sessões 
de eletroestimulação com duração de 40 minutos. Para determinar os efeitos da 
intervenção em cada grupo, três principais medidas foram adotadas: variação angular 
do contorno facial por meio da fotogrametria, tônus muscular por meio do registro 
eletromiográfico dos músculos masseter e zigomático durante o repouso e uma tarefa 
funcional de morder e sorrir e análise da qualidade de vida (WHOQOL-bref). 
Observou-se melhora do contorno facial do grupo experimental em relação ao placebo 

(P <0,05). O ângulo do sulco nasogeniano aumentou em 10 para grupo experimental 

(d = 1,0; P = 0,043), enquanto o grupo placebo apenas aumentou 2 (pré = 141vs. 

pós = 143). No contorno Ângulo zigomático-masseter-mento (ZMM), verificou-se 
aumento significante no grupo experimental (P < 0,01) e superior ao placebo (GE = 

19 vs. GP = 6, d=2,71). Nenhuma diferença entre grupos (P = 0,678), nem efeitos 
de intervenção (P = 0,249) e interação (P = 0,424) foram encontradas para a distância 
do sulco nasogeniano. O tônus muscular melhorou em ambos os grupos (P < 0,01), 
com aumento da atividade do masseter (em média 28%) na tarefa sorrir e redução do 
trabalho neuromuscular do zigomático (em média 41%) durante o morder. Nenhuma 
alteração ou efeito na qualidade vida foi observada pós-intervenção em ambos os 
grupos (P > 0,05). Portanto, o uso do creme com adição de leucina e ácido lático 
associado à eletroestimulação contribuiu na melhora do contorno facial em relação ao 
placebo e também contribuiu para melhora no tônus muscular durante as tarefas 
funcionais de morder e sorrir. 

 
Palavras-chave: Estética. Cosmético. Leite. Envelhecimento cutâneo. 
Eletroestimulação. 
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ABSTRACT 
 

The face reflects the signs of aging. Scientific evidences showed the benefits the 
leucine using orally for increase and maintenance of muscle tone.  To date no study 
has tested its use in cream for facial benefits. The purpose of this study was to evaluate 
the effects of use combined of leucine and lactic acid by facial cream associated to 
electrical stimulation to improve the facial shape (contour) and tone muscle in women. 
A second purpose was to assess the impact of this intervention on the quality of life of 
this sample. The study is a randomized controlled clinical trial, approved by the local 
ethics committee. The study included 23 women, recruited voluntarily by convenience, 
with a mean age of 41 ± 8 years. The participants were assigned randomly into two 
intervention groups: Experimental group (GE) – facial cream with leucine and lactic 
acid + electrical stimulation in facial muscles (average intensity in 13 Hz and 
progressive protocol); and Placebo group (GP) -  facial cream without added leucine 
and lactic acid + electrical stimulation with the same protocol in GE. Each group used 
daily his cream and was enrolled 3 x week through an electrical stimulation intervention 
protocol during a session of 40 minutes, which it was related to hygiene skin, cream 
use, placement of electrodes in face, facial muscle contraction and relaxation, for a 
total 8 weeks. To determine the effects of intervention in each group, three main 
outcomes were computed: angular variation in face by photogrammetry, tone muscle 
tone by surface electromyography recording from masseter and zygomatic muscles 
during the rest and functional task related to rhythmic bite and smile, and quality of life 
(questionnaire). Significant effect of the intervention and differences between the 
groups (P < 0.05) was obtained in favor of the experimental group versus the placebo 

group for increase the facial contour. Zygomatic-masseter angle increased 10 for 

experimental group (d = 1.0; P = 0.043), while placebo group increased only 2 (pre = 

141 vs. post = 143). Significant increased (P < 0.01) was also reported in zygomatic-

masseter-mento angle for experimental group than placebo (GE = 19 vs. GP = 6; = 
d = 2.71). No significant differences between groups (P = 0.678) and nor interactions 
(P = 0.249) were reported for the measures of distance nasolabial groove. Significant 
improvement in tone muscle was found in both groups (P < 0.01), with increased 
activity of the masseter (in mean 28%) during smile rhythmic, and decrease of 
neuromuscular activity from zygomatic muscle (in mean 41%) during the action of bite. 
No change or effect was reported in quality of life variable after the intervention in both 
groups (P > 0.05). In conclusion, the use of cream with leucine and lactic acid 
associated to electrical stimulation contributed to increase of facial shape as compared 
to placebo group, and can also be positive for improvement in tone muscle during 
functional tasks such as bite and smile. 

 
Keywords: Aesthetics. Cosmetic. Milk. Aging. Russian Current. 
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INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento da população no mundo de hoje nunca esteve tão 

evidente na história mundial. O aumento percentual no número de pessoas idosas, é 

acompanhado pela queda no número de jovens. Em 1950, as pessoas idosas 

representavam 8% da população; em 2000, representavam 10% e, segundo as 

projeções, até 2050, deverão corresponder a 21% (UNRIC, 2016). Com esse cenário 

populacional, muitas pessoas têm se preocupado com os cuidados estéticos corporais 

e faciais. As mulheres, em particular, procuram profissionais da área para o tratamento 

e a prevenção do envelhecimento da pele (KRÄMER; SCHIKOWSKI, 2007). Em 

decorrência dessa preocupação com a aparência física da população, despertou-se o 

interesse pela realização de pesquisas na área. 

 Além das características desse processo inevitável na pele facial e 

corporal como: sinais de ptose, alterações nas linhas de expressão, presença de 

rugas, flacidez muscular e diminuição do tônus muscular (KRÄMER; SCHIKOWSKI, 

2007), as perdas nas capacidades funcionais e o aumento das doenças crônicas 

degenerativas com avançar da idade também são observados. Outros fatores 

importantes associados com avançar da idade são a baixa autoestima e a falta de 

qualidade de vida, que podem levar ao estresse, depressão e diminuição das 

atividades sociais (SOARES; ALMEIDA; SILVA, 1995). 

Há evidências que a leucina poderia representar uma estratégia para 

minimizar os problemas musculares como flacidez e diminuição do tônus muscular, 

uma vez que esta substância atua diretamente na melhora da síntese proteica 

intramuscular, potencializando o aumento de tônus e as respostas contráteis do 

músculo durante as atividades cotidianas (ANTHONY et al., 2001; KIMBAL; 

JEFFERSON, 2006). Além do aminoácido leucina, outra substância utilizada para 

contribuir na melhora das linhas de expressão e rugas causadas durante o processo 

de envelhecimento da face, é o ácido lático, considerado um alfa-hidroxiácido (AHA), 

muito utilizado em formulações cosméticas, é um ótimo umectante por sua capacidade 

de ligar e reter água no estrato córneo (GARCIA, 2011). Ambos podem ter uma ação 

benéfica no sistema biológico, em especial na saúde facial durante o processo de 

envelhecimento. Contudo, até o momento, não foi testada a ação conjunta dessas 
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duas substâncias, leucina e ácido lático, para utilização em cosméticos. O objetivo de 

unir essas duas substâncias, para o uso externo na face, visa à melhora do aspecto 

da pele, tônus muscular e a beleza de forma geral. 

Outro recurso bastante empregado para a tonificação de músculos é o 

uso da corrente russa. Ela é utilizada nas áreas da saúde, de fisioterapia dermato 

funcional e de estética, e consiste em uma técnica de eletroestimulação com objetivo 

de fortalecimento muscular. O uso da corrente russa pode possibilitar maior rigidez da 

musculatura de face, levando ao aumento do tônus e a um melhor contorno facial. 

Este recurso pode também prevenir a hipotonia fisiológica causada pelas alterações 

biológicas ocorridas com o avançar da idade, além de contribuir na melhora da 

circulação sanguínea e da nutrição tecidual (BORGES; EVANGELISTA; MARCHI, 

2010). 

Neste trabalho, o uso de um cosmético adicionado de leucina e ácido 

lático associado à eletroestimulação foi avaliado visando melhorar os ângulos do 

contorno facial, aumento do tônus muscular e melhora na qualidade de vida de um 

grupo de mulheres adultas.  
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CAPÍTULO 1   

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Processo de envelhecimento da pele 

 

O envelhecimento é um processo natural, que leva ao desgaste das 

células, causando alterações na pele. Este processo também acarreta ao indivíduo 

alterações intrínsecas (biológicas) e extrínsecas (fatores externos) que podem 

comprometer a saúde física e social (KOHL et al., 2011). 

No que concerne à face, é possível observar sinais de ptose, linhas de 

expressão, presença de rugas, flacidez muscular e tissular, hiper e hipocromias 

(discromias), lesões benígnas e malígnas. Esses sinais são efeitos da exposição 

excessiva à radiação solar e do efeito do tempo (FATACCIOLO, 2001). É importante 

ressaltar que durante o processo de envelhecimento, a partir dos 30 anos de idade, 

ocorre o fenômeno de sarcopenia (BREEN; CHURCHWARD-VENNE, 2012), que é 

caracterizada pela perda da massa muscular. Ela pode comprometer a ação de alguns 

grupos musculares do organismo, como os músculos em torno da face (LAURETANI 

et al., 2003). 

A pele por sua vez, é o maior órgão do corpo humano, complexo e 

dinâmico, que exibe os sinais mais evidentes do envelhecimento. Alguns sinais 

clínicos do envelhecimento cronológico (intrínseco) são: rugas, flacidez tissular e 

muscular e xerose (ressecamento da pele) enquanto os sinais do envelhecimento 

extrínseco são: pele seca, espessa, áspera e rugas profundas (KRÄMER; 

SCHIKOWSKI, 2007). A pele apresenta as funções de proteção, nutrição, 

pigmentação, queratogênese, termorregulação, transpiração, defesa e absorção 

(GOMES; DAMAZIO, 2009). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) a pele é 

formada por três camadas: a epiderme, camada mais externa e sua principal função 

é formar uma barreira protetora do corpo; a derme, camada intermediária formada por 

fibras de colágeno, elastina e por grande quantidade de vasos sanguíneos e 

terminações nervosas; e a hipoderme (tecido subcutâneo) última camada da pele, 

formada por células de gordura (SBD, 2016). (Figura 1) 
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Figura 1. Camadas da pele 

 

 

Muitas pessoas têm se preocupado com os cuidados estéticos do corpo 

e face, utilizando não somente produtos que ocasionem prevenção, mas também a 

recuperação dos sinais do processo de envelhecimento (LEONARDI; MATHEUS, 

2008). Embora esses sinais sejam normais e aceitáveis para algumas pessoas, outras 

sentem que essas modificações são fonte de frustação (FRIEDMAN, 2005). 

As mulheres, em particular, procuram profissionais para tratamento e 

prevenção do envelhecimento da pele (KRÄMER; SCHIKOWSKI, 2007). 

 

1.2  Cosmetologia  

 

A cosmetologia é a ciência que estuda os produtos cosméticos, desde 

a preparação até a comercialização e aplicação desses produtos em tipo cutâneo 

adequado, a fim de preservar a beleza e a saúde da pele.  A história dos cosméticos 

vem dos tempos remotos. Cleópatra, rainha do Egito (69 a.C a 30 a.C) é um símbolo 

para a cosmetologia, devido aos seus conhecidos banhos de leite de cabra para deixar 

sua pele macia e suave, além de sua maquiagem característica que a elegia como o 

ideal de beleza da época (LEONARDI; MATHEUS, 2008). 

Foi a partir do século XX, com a descoberta de novas matérias-primas 

que houve uma revolução na Cosmetologia, (GOMES; DAMAZIO, 2009) com a adição 

de tensoativos possibilitando a fabricação de cremes com misturas de componentes 

oleosos e aquosos de forma mais estável (MARQUES; GONZALEZ, 2013). 

Nos dias atuais, descobertas de matérias-primas mais eficientes, com 

menor índice alergênico tanto no desenvolvimento de bases efetivas quanto de 

princípios ativos que atuam na qualidade celular e rejuvenescimento da pele sem a 

necessidade de cirurgia plástica tem como objetivo de melhorar a qualidade de vida 

Epiderme 

Derme 

Tecido subcutâneo 

Fonte: Guirro; Guirro,2004 
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dos indivíduos, com base em conhecimentos específicos do funcionamento do 

organismo, a fim de aumentar a eficácia das matérias-primas utilizadas em cosméticos 

(GOMES; DAMAZIO, 2009). 

 Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 7 de 10 de 

fevereiro de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes: são preparações 
constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas 
diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos 
genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o 
objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua 
aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em 
bom estado. (BRASIL, 2015) 

 

Segundo a Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil está em terceiro lugar no ranking de consumo de 

produtos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O setor teve um 

crescimento médio de 10% ao ano nas últimas duas décadas, passando de um 

faturamento de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 43,2 bilhões em 2014. Em relação à 

procura por serviços estéticos houve um aumento de 32% de 2013 para 2014. A 

indústria brasileira de cosméticos tem papel fundamental na economia brasileira. 

(ABIHPEC, 2015). 

O comportamento do mercado de cosméticos e da beleza surge com o 

objetivo de proporcionar prazer e bem-estar, garantindo resultados palpáveis, além de 

proporcionar qualidade de vida (MARQUES; SANTOS, 2013). 

 

1.3 Evidências sobre o uso de leucina no tônus muscular  
 

Alguns derivados do leite estão associados aos aspectos biológicos 

incluindo a saúde da pele e tônus muscular. Embora não totalmente exclusivo do leite, 

um derivado importante é o aminoácido denominado de leucina, que juntamente com 

a isoleucina e a valina formam os aminoácidos de cadeia ramificada (Branched Chain 

Amino Acids, BCAA), que são essenciais ao ser humano (MERO, 1999). 

A leucina é caracterizada como uma substância que atua diretamente 

na melhora da síntese proteica intramuscular, potencializando o aumento de tônus e 

as respostas contráteis do músculo durante as atividades cotidianas (ANTHONY, 

2001; KIMBAL, 2006).  
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Em relação às evidências cientificas, a leucina é eficaz em estimular a 

síntese proteica, reduzir a proteólise e, portanto, favorecer o balanço nitrogenado 

positivo, possivelmente por favorecer a ativação da proteína. Além disso, este 

aminoácido estimula direta e indiretamente a síntese e a secreção de insulina, e, 

assim, aumenta as propriedades anabólicas celulares (VIANNA et al., 2010). 

Os estudos com base na leucina são tipicamente direcionados para a 

prescrição de exercício e o universo do esporte. Grande parte dos estudos investiga 

seu uso via oral (ANTHONY et al., 2000; CHURCHUWARD-VENNE et al., 2014; 

DRUMMOND et al., 2009; KATSANOS et al., 2006). Até o momento, nenhum estudo 

investigou seu uso por meio de cosméticos de uso tópico no que se refere à 

musculatura em torno da face.  

Magne et al. (2012) investigaram a eficácia de diferentes dietas 

proteicas, na recuperação da massa muscular de ratos na faixa etária idosa com sinais 

de atrofia muscular. Assim como outras evidências sobre o assunto (ATHERTON et 

al. 2010; BREEN, 2012), os autores encontraram efeitos benéficos da leucina no 

aumento da massa muscular e consequentemente na manutenção do tônus muscular 

desses animais. Outra evidência também suporta a suplementação via oral da leucina 

como sendo benéfica para a manutenção da massa e da força muscular em seres 

humanos (GONÇALVES, 2013).  

Não se sabe se os mesmos efeitos podem ser obtidos quando a leucina 

é incorporada em formulação cosmética de uso tópico para agir no aumento do tônus 

muscular de face. 

Portanto as evidências sobre o assunto são limitadas. 

 

1.4 Ácido lático em cosméticos 
 

Além do aminoácido leucina, o próprio ácido lático que é produzido pela 

fermentação das bactérias láticas (HOFVENDAHL & HAGERDAL, 2000;) contribui 

para a melhora das linhas de expressão, contorno facial e rugas (MAGALHÃES et al., 

2010). O ácido lático é um ótimo hidratante por sua capacidade de ligar e reter água 

no estrato córneo e é considerado um alfa-hidroxiácido (AHA), muito utilizado em 

formulações cosméticas (GARCIA, 2011). 

A capacidade do ácido láctico de reter água o torna adequado para uso 

em formulações cosméticas e nas indústrias farmacêuticas. O poder do ácido láctico 
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para eliminar a formação de tirosinase é responsável pelos seus efeitos, como 

iluminação e rejuvenescimento da pele, além de seu papel importante na produção de 

loções, como esfoliante para a pele (DATTA et al., 1995). 

O ácido lático foi utilizado em um estudo realizado por Magalhães et al. 

(2010), onde foram avaliadas mulheres com melasma que foram submetidas a 

peelings seriados de ácido lático 85%, trazendo benefícios às pessoas portadoras de 

melasma. O Índice de Área e Gravidade de Melasma (MASI) que é medida útil na 

avaliação clínica do melasma, (KIMBROUGH-GREEN, 1994) obteve uma redução 

significativa após tratamento. Sendo assim os autores dizem que o peeling de ácido 

láctico alia efetividade no tratamento do melasma com bom perfil de segurança. 

 Nenhum estudo tem idealizado a ação conjunta dessas substâncias, 

leucina e ácido lático, em formulação cosmética. O objetivo de unir essas duas 

substâncias, para o uso externo na face, visa melhorar a função da pele, o tônus 

muscular, hidratação e beleza. 

O foco desta proposta de pesquisa é preencher algumas lacunas da 

literatura em que concerne: 1) o uso da leucina com base cosmética por meio de 

creme facial ao invés da suplementação oral; 2) o uso conjunto da leucina e do ácido 

lático para a melhoria das linhas de expressão facial e diminuição da presença de 

rugas; e 3) a determinação do impacto desse produto no tônus muscular facial e na 

qualidade de vida de mulheres em faixa etária adulta.  
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CAPÍTULO 2  

OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Desenvolver e testar a eficácia de um creme contendo leucina e ácido 

lático para uso facial associado à eletroestimulação sobre o contorno facial, tônus 

muscular e qualidade de vida de mulheres adultas. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

- Comparar os efeitos pré e pós-intervenção bem como as diferenças 

entre os grupos (experimental versus placebo) nas respostas angulares do contorno 

facial por meio da fotogrametria computadorizada; 

- Comparar os efeitos pré e pós-intervenção e diferenças entre os grupos 

(experimental versus placebo) nas respostas de ativação dos músculos masseter e 

zigomático por meio da eletromiografia de superfície; 

- Verificar o impacto da intervenção na qualidade de vida das 

participantes após o período de utilização do creme facial e eletroestimulação 

muscular; 

- Verificar a percepção das participantes sobre as mudanças na saúde e 

estética facial após a intervenção. 
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RESUMO 

 

Evidências científicas têm apontando benefícios do uso da leucina via oral para 

manutenção do tônus muscular. O objetivo foi avaliar o uso da leucina e ácido lático 

em uma formulação de uso tópico associado à eletroestimulação para melhora do 

contorno e tônus facial em mulheres e assim verificar o impacto na qualidade de vida. 

Foram recrutadas 23 mulheres por conveniência (idade média 41±8 anos). As 

participantes foram alocadas aleatoriamente em 2 grupos: Experimental (GE) - creme 

contendo leucina e ácido lático + eletroestimulação; e Placebo (GP) - creme placebo 

(sem adição de leucina e ácido lático) + eletroestimulação. Cada grupo usou 

diariamente seu creme, e realizaram 3 vezes na semana o protocolo de 

eletroestimulação durante uma sessão de 40 minutos, por um total de 8 semanas. Os 

principais desfechos clínicos foram: variação angular do contorno facial, tônus dos 

músculos masseter e zigomático e qualidade de vida. Como resultado houve efeito 

significante da intervenção e entre os grupos (P > 0,01) foi obtido em favor do grupo 

experimental contra placebo para o contorno facial (GE = 19 de aumento vs. GP = 

6; = d = 2,71). O tônus melhorou em ambos os grupos (P < 0,01), com aumento da 

atividade do masseter (em média 28%), e redução da atividade do zigomático (em 

média 41%). Nenhum efeito na qualidade vida foi observado (P > 0,05). O uso do 

creme com adição de leucina e ácido lático associado à eletroestimulação contribuiu 

na melhora do contorno facial em relação ao placebo, e também atuou positivamente 

na melhora do tônus muscular para as tarefas funcionais de morder e sorrir. 

 

Palavra-chaves: Estética. Cosmético. Leite. Envelhecimento. Corrente-russa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) a estimativa do 

número de pessoas com mais de 60 anos deve chegar a 1,2 bilhão até 2025. 

Muitas pessoas têm se preocupado com os cuidados estéticos corporais e 

faciais, levando as mulheres, em particular, procurarem profissionais da área da saúde 

para tratamentos e prevenção durante o processo de envelhecimento da pele 

(KRÄMER; SCHIKOWSKI, 2007). A pele é um órgão complexo e dinâmico, que exibe 

os sinais mais evidentes do envelhecimento. O processo de envelhecimento reflete, 

no indivíduo, diversas alterações intrínsecas (biológicas) e extrínsecas (fatores 

externos) que comprometem a saúde cutânea, física e social (KOHL, 2011). Além das 

perdas nas capacidades funcionais e do aumento das doenças crônicas 

degenerativas com avançar da idade (FECHINE; TROMPIERI, 2012; CIOSAK; BRAZ; 

COSTA, 2011) observa-se, na pele facial, sinais de ptose, alterações nas linhas de 

expressão e no contorno facial, presença de rugas e flacidez e diminuição do tônus 

muscular (KRÄMER; SCHIKOWSKI, 2007). Outros fatores importantes associados 

com avançar da idade são a baixa autoestima e a falta de qualidade de vida, que 

podem levar ao estresse, depressão e diminuição das atividades sociais por parte do 

indivíduo (MORGAN et al., 2016; D'ALESSANDRO; BONACCI; GIRALDI, 2011; 

ORLEY, 1994; SOARES, 1995). 

Uma alternativa para minimizar os problemas musculares como flacidez e 

diminuição do tônus muscular é o uso da leucina (COLUMBUS et al., 2015; MAGNE, 

2012; KIMBAL, 2006; ANTHONY et al., 2001), que é uma substância que atua 

diretamente na melhora da síntese proteica intramuscular, potencializando o aumento 

de tônus e as respostas contráteis do músculo durante as atividades cotidianas 

(BREEN et al., 2012; GONÇALVES, 2013). Além do aminoácido leucina, outro 

derivado do leite, ácido lático (ATHERTON et al., 2010; SHIMOMURA et al., 2006), 

também pode contribuir na melhora das linhas de expressão, contornos e rugas na 

face (MAGALHÃES et al., 2010). De fato, ambos podem ter uma ação benéfica no 

sistema biológico, em especial na saúde facial durante o processo de envelhecimento 

(MAGNE et al., 2012). Entretanto, até o momento, nenhum estudo descreveu a ação 

conjunta dessas duas substâncias (leucina e ácido lático) para utilização em 

cosméticos e, em especial, para o uso externo na face com intuito de melhorar a 

função da pele, o tônus muscular e a beleza. 
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Outro recurso bastante empregado para a tonificação dos músculos é o uso da 

eletroestimulação, denominada corrente russa (PERNAMBUCO; CARVALHO; 

SANTOS, 2013; GORGEY; DUDLE, 2008). Esta técnica é utilizada na área da saúde 

como fisioterapia dermato-funcional e estética, consistindo na eletroestimulação de 

superfície para o fortalecimento muscular (PERNAMBUCO; CARVALHO; SANTOS, 

2013). Algumas evidências sugerem que a eletroestimulação neuromuscular como a 

corrente russa pode possibilitar maior tônus da musculatura de face, levando ao 

aumento da atividade muscular e possibilitando melhor expressão e contorno de face 

(KAVANAGH et al., 2012; TÜRKER et al., 2006). Este recurso pode também prevenir 

a hipotonia fisiológica causada pelas alterações biológicas ocorridas com o avançar 

da idade (DOLBOW; GORGEY, 2016) ou na presença de doenças degenerativas em 

diferentes populações experimentais como pacientes com problemas neurológicos 

(LEE et al., 2015). 

Desta forma, o presente estudo objetivou avaliar o efeito de uma intervenção 

por meio de leucina e ácido lático via creme facial de uso tópico associado à 

eletroestimulação na melhora do contorno, tônus facial e qualidade de vida em 

mulheres adultas. Espera-se que o grupo experimental apresente melhora nas 

variáveis de contorno e tônus facial do que grupo placebo (creme sem adição de 

leucina e ácido lático) e que esta melhora influencie positivamente a qualidade de 

vida.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Delineamento e amostra 

 

O projeto foi aprovado seguindo as normativas da Resolução CNS 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde e do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Unopar (CEP: 1.291.474) (ANEXO B). 

Trata-se de um estudo de caráter longitudinal, descritivo e analítico do tipo 

ensaio clínico aleatório controlado (ECA), conforme recomendações do Consolidated 

Standards of Reporting Trials (CONSORT). O registro do ECA está em processo no 

sistema online www.clinicaltrials.org. Foram recrutadas 50 mulheres com idade média 

de 41±8, de forma voluntária e por conveniência na comunidade local através de 

propagandas em redes sociais, folhetos e por contatos pessoais. Após avaliação 
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inicial e respeitando os critérios de inclusão e exclusão, 23 mulheres permaneceram 

até análise final. 

Os critérios de inclusão para o estudo foram: sexo feminino, ser saudável, não 

apresentar obesidade (Índice de Massa Corporal: IMC ≤ 30 kg/m2) e fototipo de pele I 

a IV (cor de pele). Em 1976, Fitzpatrick classificou a pele humana em seis fototipos, 

variando do tipo I (pele mais branca) ao tipo VI (pele negra) (GUIRRO; GUIRRO, 

2004), conforme o quardo 1.  

 Os critérios de exclusão foram: apresentar qualquer tipo de doença mental ou 

física, que interfira no uso do creme de forma contínua e nas medidas de avaliação, 

ter realizado algum tipo de cirurgia facial, deficiência ou ausência de sensibilidade 

cutânea, presença de cicatrizes, alergias, hematoma e/ou escoriações na face, 

realizar qualquer tipo de tratamento em centros de estética no período do estudo. 

Foram também excluídas do estudo mulheres com ocorrência de dores de dente, 

gestantes ou em lactação, doenças com processo infeccioso e/ou inflamatório na 

região facial, acne grau ≥ 3, uso de marca-passo e placas metálicas. 

Todas as participantes foram informadas sobre o estudo e concordaram 

participar voluntariamente conforme o termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE A).  

 

     Quadro 1 – Classificação dos fototipos de pele por Fitzpatrick 

Grupo Eritema Bronzeado Sensibilidade 

I Branca Sempre Nunca Muito sensível 

II Branca Sempre Às vezes Sensível 

III Morena clara Moderado Moderado Normal 

IV Morena moderada Pouco Sempre Normal 

V Morena escura Raro Sempre Pouco sensível 

VI Negra Nunca Pele muito pigmentada Insensível 
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2.2 Formulação 

 

            Foi desenvolvido duas formulações: o creme base sem os ativos leucina e 

ácido lático utilizado pelo grupo placebo (GP) e um com os ativos leucina e ácido lático 

utilizado pelo grupo experimental (GE). 

A  composição da formulação base é composta por polawax, triglicérides do 

ácido cáprico e caprílico, BHT, água destilada, EDTA-2NA, glicerina branca 

bidestilada, sorbitol sol. 70%, aristoflex AVC, Silicone DC-245, phenova, pro-lipo duo, 

enquanto a composição da formulação ativa se baseou no acréscimo de leucina 

(10,0%;p/p) e ácido lático (2,0%;p/p). (TABELA 1) 

          Foi pesado separadamente cada princípio ativo, em seguida foi aquecido a fase 

1 até completa dissolução das ceras e separadamente aquecido a fase 2 até 80º C. 

Foi vertido a fase 2 sobre a fase 1, incorporado a fase 3 e resfriada sob agitação 

constante com uma espátula até formação do creme. Quando o creme atingiu a 

temperatura de 38º C foi adicionado a fase 4 e homogeneizado. 

Para a formulação com os princípios ativos leucina e ácido lático (fase 5), foi 

acrescentado logo após a quarta etapa do creme base.  

Para a fase 5 foi adicionado a Leucina no Pro-lipo Duo e levado a agitação 

mecânica constante com rotação de 500 a 1000 rpm durante 5 minutos, em seguida 

acrescentado a água destilada e agitado por mais 5 minutos na mesma agitação, logo 

após o ácido lático e o conservante foram agitados levemente com uma espátula e 

medido o pH que ficou em 5. 

E por fim, as duas formulações foram acondicionadas em recipientes de 80 ml, 

fechado a vácuo, especial para formulações sensíveis ao meio externo e que 

proporciona uma dose padronizada de 0,20 mL por acionamento e em seguida foram 

devidamente identificados. 

A formulação foi utilizada diariamente, sendo aplicada em toda região de rosto 

e pescoço antes de dormir durante todo o período do estudo. Todas as participantes 

também receberam um protetor solar com FPS 30 para uso diário até término do 

estudo. 

 

 

 



27 

 
     Tabela 1. Ingredientes e suas quantidades para a formulação do creme 

             

 

 

 

 

Fase Nome comercial Nome Químico Conc. 

(%;p/v) 

1 Polawax Álcool 

cetoestearílico, álcool 

cetoestarílico 

etoxilado, 

monoestearato de 

sorbitan, 

monoestearato de 

sorbitan etoxilado. 

10,00 

1 Triglicérides do ácido 

cáprico e caprílico 

Triglicérides do ácido 

cáprico e caprílico 

5,00 

1 BHT butilhidroxitolueno 0,10 

2 Água destilada Água destilada Qsp 100,00 

2 EDTA-2NA Edetato dissódico 0,10 

2 Glicerina branca 

bidestilada 

Glicerol 2,00 

2 Sorbitol sol. 70% Sorbitol 5,00 

3 Aristoflex AVC Acriloildimetiltaurato 

amônio/copolímero 

de vinilpirrolidona 

1,20 

4 Silicone DC-245 Ciclometicone 5,0 

4 Phenova Metil, etil, propil, e 

isobutil parabeno e 

fenoxietanol 

0,30 

5 Pro-lipo Duo Lecitina, glicerina e 

álcool 

45,00 

5 Leucina Leucina 10,00 

5 Ácido Lático Ácido lático 2,00 
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2.2.1 Avaliação microbiológica das formulações 

 

Para a avaliação da qualidade das formulações elaboradas, foram feitas as 

análises para produtos do Tipo II, de acordo com a Resolução – RDC n°481, de 23 de 

setembro de 1999, que requer a contagem de Mesófilos: 103 UFC/g; limite máximo: 

5x103 UFC/g. Além de ausência de patógenos: (Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Salmonella spp) em g ou mL do produto 

final. 

Todas as análises foram efetuadas em duplicata, utilizando 5g da amostra da 

formulação diluída em 45 mL de água peptonada (0,1%) esterilizada. Foram 

plaqueadas diluições 10-1 a 10-4. 

A análise de mesófilos totais foi feita em ágar PCA (Plate Count Ágar) incubado 

a 35ºC/72h. 

P. aeruginosa - Foi  utilizado ágar base a 37ºC/48h. 

S. aureus- Foi  utilizado ágar  manitol a 37ºC/24h. 

E. coli -  Foi  utilizado ágar  EMB (Eosina Azul de Metileno) a 37ºC/24h. 

Salmonella spp-  Foi  utilizado caldo lactosado incubado 35º/24 h, seguido de 

ágar Ágar MacConkey  37º/24 h. 

A contagem de mesófilos apresentou média de 3,5x101UFC/g, já 

para microrganismos patogênicos, não foi observado crescimento de colônias típicas, 

portanto, todas as análises microbiológicas indicaram produto adequado para uso. 

Formulação 1. A contagem de mesófilos apresentou média de 3,5x101 UFC/g 

Formulação 2. A contagem de mesófilos apresentou média de 2x101 UFC/g 

Biobase FPS 30: A contagem de mesófilos apresentou média de 1,5x101 UFC/g 

 

3 Aleatorização da amostra 

 

As 23 participantes foram alocadas de maneira aleatória em dois grupos por 

meio de uma sequência numérica colocada em uma urna e sorteada pela própria 

participante e guiada por um avaliador externo ao estudo. Conforme aleatorização, 12 

mulheres foram alocadas no grupo experimental (GE): que consiste no uso do creme 

leucina e ácido láctico + intervenção por eletroestimulação facial; enquanto 11 
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mulheres no grupo placebo (GP): que consiste no uso do creme, sem adição de 

leucina e ácido lático, + intervenção por eletroestimulação facial.  

4 Avaliação 

 

 Todas as coletas de dados ocorreram no Centro de Pesquisa em Ciências da 

Saúde da UNOPAR, com agendamento prévio. O ambiente climatizado a 23°C e 

iluminação adequada para todos os procedimentos e sem ruídos externos no que 

concerne a instrumentação. Cada sessão de avaliação teve duração de no máximo 

60 minutos. O procedimento de avaliação do estudo consistiu em anamnese inicial 

por meio de uma entrevista estruturada para coletar: informações pessoais, estado de 

saúde geral, dados demográficos, características antropométricas, percepção da face 

(boa ou ruim), uso de medicamentos ou suplementos, se faz ou não tratamento 

estético, e para familiarização com o protocolo experimental. (APÊNDICE B). Um 

avaliador treinado, cego à alocação dos grupos, realizou todas as avaliações.  

4.1  Instrumentos de medidas (desfechos clínicos) 

4.1.1 Contorno facial (Fotogrametria computadorizada) 

 

 O contorno facial foi avaliado por medidas angulares provenientes do sistema 

de fotogrametria computadorizada (ORT et al., 2012), que é um sistema de análise 

válido e confiável para avaliação da postura humana e de seus segmentos corporais, 

assim como da face (GALANTUCCI; PERCOCO; DI GIOIA, 2009).  

Cada participante foi posicionada na postura sentada à frente de um fundo 

preto não reflexivo, de acordo com as exigências do software utilizado para análise 

das fotos, e de modo confortável. As imagens foram capturadas na vista anterior 

(plano frontal), com marcadores esféricos de isopor, com diâmetro de 1,5 cm, presas 

por meio de fita dupla face, em pontos anatômicos, para posterior análise de ângulos 

(Figura 1). As marcações foram fixadas em zigomático, masseter e mento (DA SILVA 

et al., 2013a). 

A câmera fotográfica digital utilizada para as fotos foi da marca Panasonic de 

14.1 megapixels, posicionada paralelamente ao chão, sobre um tripé de alumínio 

(Lightweight Tripod) da marca VF – WT3510A, com altura de 108 centímetros em 

relação ao solo, e a uma distância de 115 centímetros da participante.  
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Após o registro das fotos, as imagens foram digitalizadas, processadas e 

analisadas por meio do Software ImageJ, v.145 (National Institutes of Health, 

Bethesda MD, USA), no qual foi desenvolvido para análise angular e linear 

(FERREIRA; RASBAND, 2012). Para determinar o contorno facial e a expressão 

interna da face, as medidas foram computadas em modo linear e angular de duas 

formas (DA SILVA et al., 2013a). Medida da distância em centímetros (1) e do ângulo 

do sulco nasogeniano determinado pela distância entre aba do nariz e a comissura 

labial (Figura 1A), e (2) Ângulo entre masseter - mento (ZMM) obtido pela união dos 

pontos zigomático, masseter, mento (Figura 1B). Ambos os lados foram avaliados, 

mas por não encontrar diferenças significantes (Teste-t de Student pareado, P >0,05), 

a média entre o lado direito e esquerdo foi realizada para reduzir o número de análise 

e aumentar a confiabilidade da medida. 

Um avaliador treinado quanto ao uso da Fotogrametria (cego ao estudo) 

realizou todas as análises, enquanto a determinação da qualidade da imagem e os 

critérios de avaliação foram estabelecidos por um profissional da área da estética. 

 

Figura 1. Fotogrametria computadorizada de uma imagem capturada na vista anterior (plano frontal) 
durante o estudo. Por meio do Software ImageJ, o contorno facial e a expressão interna da face foram 
determinados como: (1) Medida da distância (em centímetros) e do ângulo do sulco nasogeniano 
determinado pela distância entre aba do nariz e a comissura labial (A), e (2) Ângulo entre masseter - 
mento (ZMM) obtido pela união dos pontos zigomático, masseter, mento (B). 

 

4.1.2 Tônus muscular facial (Eletromiografia) 

Para avaliar o tônus muscular facial, o parâmetro de eletromiografia (EMG) de 

Amplitude do sinal EMG em Root Mean Square (RMS) foi computado. Este parâmetro 

revela a amplitude da atividade muscular em repouso e/ou durante uma contração 

voluntária máxima ou submáxima (BURDEN, 2010; DA SILVA, 2013b). O sistema de 

captura do sinal eletromiográfico utilizado foi o Sistema de aquisição EMG System do 

(1) (2) 
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Brasil (EMG 430-D, São José dos Campos, Brasil). O sinal EMG foi capturado com 

quatro eletrodos circulares ativos pré-amplificados (gain: 1000) e filtrados em uma 

banda-passante entre 10 e 500 Hz, com uma frequência de amostragem de 1000 Hz. 

Após a higienização da pele com sabonete líquido neutro, esfoliação e 

tonificação com um tônico adstringente para diminuir a impedância do local, os 

eletrodos foram posicionados, de forma bilateral, em relação à orientação das fibras 

musculares, nos músculos Masseter e Zigomático (HOUCHENG LIANG et al., 2015; 

GOMES et al., 2005; BOLLS et al., 2001), que são geralmente utilizados nos 

movimentos de morder e sorrir (Figura 2). O eletrodo de referência foi posicionado no 

processo estiloide. Todos os sinais EMG foram processados e tratados em rotinas 

criadas no programa MATLAB (Version 7.0; The MathWorks Inc., Natick, MA, USA) 

para extrair o parâmetro em amplitude de ativação muscular RMS para quantificar o 

tônus muscular durante uma contração voluntária máxima (CVM) e um protocolo 

experimental de morder e sorrir (Figura 2). 

 

Figura 2. Ilustração dos músculos avaliados: (A) Contração voluntária máxima (CVM) do masseter  
durante ação de morder e zigomático durante ação de sorrir. Durante a CVM, o pico da ativação 
muscular máxima (RMSMAX) foi computado para análise de normalização da EMG; (B) Tarefa funcional 
em quatro ciclos de morder-relaxar-sorrir-relaxar (2 segundos cada fase), em modo de contração 
submáxima para extrair amplitude RMS EMG durante o esforço (RMSTAREFA). 

 

                                                                               Fonte: Autor 
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Figura 3. Representação dos músculos zigomático e masseter 

 

Fonte: http://ibralc.com.br 

 

Três CVMs foram solicitadas para cada fase do movimento, morder (ação do 

músculo masseter) e sorrir (músculo zigomático) com a boca fechada (SMITH; WEIS; 

DON LEHMKUHL, 1996), enquanto o registro dos sinais elétricos dos músculos 

masseter e zigomático foram computados (Figura 2A). O pico da ativação muscular 

máxima (RMSMAX) foi retido para análise no procedimento de normalização. Após 

CVM e cinco minutos de repouso, todas as participantes realizaram quatro ciclos de 

uma tarefa funcional de morder-relaxar-sorrir-relaxar (2 segundos cada fase), em 

modo de contração submáxima (HOUCHENG LIANG et al., 2015), para extrair 

amplitude RMS durante a execução (Figura 2B). A média de quatro ciclos foi utilizada 

para determinar o RMSTAREFA. Em seguida, o EMG RMS foi normalizado para cada 

músculo com base na CVM (RMSMAX) para determinar a % de atividade muscular 

(tônus) necessário para execução da tarefa experimental, como descrito na equação: 

 

%RMS (ativação muscular) = [ (RMSTAREFA / RMSMAX) x100% ] 

 

Uma medida ao repouso em microvolts (µv) também foi registrada por meio da 

EMG a fim de comparar o tônus em condição estática sem contração muscular 

aparente. Como nenhuma diferença significante (Teste-t de Student pareado, P > 

0,05) foi encontrada entre os músculos bilaterais tanto para %RMS (ativação 

muscular) quanto para o repouso, a média entre o lado direito e esquerdo foi realizada 

para reduzir o número de análise e aumentar a confiabilidade da medida. Todas as 

medidas foram realizadas por um avaliador cego aos grupos de intervenção. 

 

  

Zigomático 

Masseter 

http://ibralc.com.br/
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4.1.3 Qualidade de vida 

 

Após avaliação inicial estruturada, as participantes responderam o questionário 

de qualidade de vida na versão curta (WHOQOL-bref) (ANEXO A) validado e 

adaptado para língua portuguesa (FLECK et al., 2000). A qualidade de vida tem sido 

definida como uma percepção do indivíduo em relação a sua posição individual na 

vida e no contexto de sua cultura e sistema de valores em que está inserido, bem 

como em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (ORLEY, 

1994). É um conceito de alcance abrangente, afetado de forma complexa pela saúde 

física, estado psicológico, nível de independência, relações sociais e relações com as 

características do meio ambiente do indivíduo (FLECK et al., 2000; ORLEY, 1994). 

Para o WHOQOL-bref, cada faceta é avaliada por apenas uma questão. Esse 

questionário é então composto por quatro domínios da qualidade de vida, sendo que 

cada domínio tem por objetivo verificar a capacidade física, o bem-estar psicológico, 

as relações sociais e o meio ambiente onde o indivíduo está inserido, totalizando 24 

questões para um máximo de 100% de score a partir do zero. Além desses quatro 

domínios, o questionário tem duas perguntas gerais sobre qualidade de vida global. 

O instrumento considera as duas últimas semanas vividas pelos respondentes. 

Quanto maior o score final, melhor é a qualidade de vida em cada domínio. 

 

4.2  Intervenção 

 

 A intervenção teve início somente após análise microbiológica da formulação 

para garantir a segurança das participantes. Os resultados microbiológicos atenderam 

aos padrões de acordo com a Resolução – RDC no 481, de 23 de setembro de 1999. 

 

4.2.1 Eletroestimulação 

 

 A corrente russa é usada na área da estética e dermato funcional auxiliando 

nos tratamentos de combate ao envelhecimento com o objetivo de prevenir a hipotonia 

fisiológica através da melhora da circulação e nutrição tecidual. Esses efeitos são 

atingidos com o aumento do metabolismo muscular, promovendo um aumento na 

oxigenação e liberação dos resíduos metabólicos, dilatação das arteríolas com 
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consequente aumento da irrigação sanguínea do músculo e estimulação de maior 

trofismo. A intensidade da corrente utilizada é proporcional à força de contração do 

músculo. Sabendo disso, os pontos motores passam a ser ideais como pontos dos 

eletrodos. (DI MAMBRO; MARQUELE; FONSECAl, 2005) 

 Os grupos participaram das sessões de eletroestimulação, 3 vezes por 

semana, com duração de 40 minutos. O protocolo de intervenção local incluía: 

higienização, uso do creme, posicionamento dos eletrodos de face (masseter e 

zigomático), e contração e relaxamento com o aparelho de corrente russa 

(TONEDERM, modelo Fortis M40, calibrado pelo manufaturado). A figura 4 ilustra 

todas essas etapas para cada participante que foi atendida individualmente.  

 

Figura 4. Etapas do protocolo de intervenção para conduta do creme (experimental com leucina e ácido 
lático e grupo placebo sem adição desses itens) e o uso da eletroestimulação combinada, com 
progressão durante as 8 semanas do estudo, totalizando 24 sessões de atendimentos. 

 

 

 

A eletroestimulação foi executada com base em protocolos prévios, com 

progressão em intensidade e tempo (Figura 4 como ilustração) para tonificação 

muscular (PERNAMBUCO et al., 2013; GORGEY; DUDLEY, 2008). Os parâmetros da 

1ª  à 2ª semana
(10 minutos) 

Protocolo corrente russa

3ª  à 5ª semana
(15 minutos) 

6ª  à 8ª semana
(20 minutos) 

2

2

1
4

2
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1
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2

6

1
6
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off

Intensidade varia 0 à 20 Hz (média 13  Hz)

Protocolo corrente russa 
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corrente utilizada no protocolo de atendimento foram: frequência= 2500 Hz;  

frequência modulada = 80 Hz; sendo para um tempo de subida (rise) = dois segundos; 

tempo de permanência (cicle on) = dois segundos; tempo de descida (decay) = um 

segundo; tempo de repouso (cicle off) = quatro segundos para as primeiras duas 

semanas (Figura 4). Após esses itens foram ajustados conforme progressão 

(GORGEY; DUDLEY, 2008). A intensidade utilizada foi com base no limiar suportado 

por cada participante.  

 A intervenção teve um total de oito semanas (24 sessões de atendimentos) e 

foi realizada por uma equipe especializada em estética. Logo após essas oito 

semanas, todas as participantes retornaram ao centro de pesquisa para a realização 

das principais medidas do estudo (qualidade de vida, contorno facial, e tônus 

muscular), conforme o mesmo protocolo experimental utilizado na avaliação inicial e 

pelo mesmo avaliador para assegurar a confiabilidade dos dados. 

No final da intervenção um questionário auto-estruturado (APÊNDICE E) foi 

elaborado com 10 perguntas e administrado em ambos os grupos para determinar a 

percepção das mulheres frente ao uso do creme e dos próprios cuidados propostos 

com a intervenção. A resposta categorizada foi apenas SIM ou NÃO.  

 

4.3  Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram realizadas no programa Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) v. 20, com intervalo de confiança de 95% e nível de 

significância de 5% (p<0,05) para todos os testes aplicados. 

 Em geral, todos os dados obtiveram distribuição normal conforme o teste 

Shapiro Wilk. Um teste t de amostras independentes foi utilizado para comparar os 

grupos em suas características antropométricas (idade, massa, altura e IMC). 

Considerando a distribuição normal dos dados e homogeneidade de variâncias, 

analisada pelo teste de Levene, realizou-se uma análise de variância em dois fatores 

(Two-way ANOVA), com medidas repetidas, para determinar os efeitos da Intervenção 

(pré e pós-intervenção) e as diferenças entre os dois Grupos (experimental e placebo) 

e interações (Intervenção×Grupos) nas principais medidas do estudo (qualidade de 

vida, contorno facial, e tônus muscular). Os dados são apresentados em média, desvio 
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padrão, e em frequência dos achados (frequência absoluta e relativa) para algumas 

variáveis como o questionário auto-estruturado.  

Para verificar a possível importância clínica destes achados, calculou-se o 

tamanho do efeito (effect size), utilizando a fórmula de d Glass (GLASS; HOPKINS, 

1996) a partir do cálculo na equação abaixo: 

                          d= (mpós – mpré / DP) 

onde mpós é a média pós-intervenção e a mpré é a média pré intervenção e o DP (desvio 

padrão) basal, ou seja, o DP da medida pré foi utilizado por ser uma estimativa não 

enviesada da verdadeira variância das idosas (COMBOY, 2003). A magnitude deste 

efeito é caracterizada por Cohen (1986) como pequeno, médio e grande efeito, ou 

seja, d=0.2 é pequeno, d=0.5 médio e d=0.8 grande, respectivamente.  
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5 RESULTADOS 

 

 Não ocorreu nenhuma desistência durante o estudo. A tabela 1 apresenta as 

características das participantes. Ambos os grupos eram similares quanto às 

características demográficas e antropométricas assim como no estado geral de saúde 

(nenhuma diferença significante; P > 0,05).  

 

Tabela 1. Dados antropométricos     

                               Grupos       

Variáveis   Experimental (n = 12) Placebo (n = 11)  Test-t (P) 

Idade (anos)  38 (7)  42 (7) 0,285  

Peso (kg)  71 (8)  69 (6) 0,669  

Altura (m)  1,62 (0,1)  1,60 (0,1) 0,265  

IMC (kg/m2)  26 (3)  27 (2) 0,650  

       

Percepção Saúde*  90% (n=11;boa)  80% (n=9;boa)   

Uso medicamento  35% (n=3)  40% (n=4)    

Uso suplemento  0% (n=12)  0% (n=11)   

Atividade Física  20% (n=2;regular)  15% (n=1,5;regular)   

Tratamento estético 

prévio 40% (n=4)  20% (n=2)   

Doenças associadas 20% (n=2;metabólica)  20% (n=2;metabólica)   

Percepção-beleza facial* 60% (n=5;boa)  40% (n=4;boa)   

Alergias  0% (n=0)  0% (n=0)   

Fumantes  0% (n=0)  0% (n=0)   

Tipo de pele   50% (n=6;mista)   50% (n=5,5;mista)     

Nota: dados apresentados em média e desvio padrão em parênteses. Nenhuma diferença significante foi 
encontrada entre os grupos (P > 0,05). Percepção de saúde e beleza facial foi observada apenas de forma 
descritiva entre os grupos. *(APÊNDICE E) 

 

5.1 Efeito no contorno facial 

 

Foram observadas diferenças estatisticamente significativas em relação a 

modificações no contorno facial do grupo experimental quando comparado ao placebo  

(P <0,05, Figura 5). O ângulo do sulco nasogeniano aumentou em 10 para grupo 

experimental (d = 1,0; P = 0,043), enquanto o grupo placebo aumentou apenas 2 (pré 

= 141vs. pós = 143; sem diferença intra-grupo: Figura 5A). Similarmente, aumento 
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significante (P < 0,01) e superior ao placebo (GE = 19 vs. GP = 6) foi encontrado em 

favor do grupo experimental (grande tamanho de efeito em d = 2,71) para a medida 

de contorno do Ângulo zigomático-masseter-mento (ZMM) (Figura 4C). Nenhuma 

diferença entre grupos (P = 0,678), nem efeitos de intervenção (P = 0,249) e interação 

(P = 0,424) foi encontrada para a medida de distância do sulco nasogeniano (Figura 

5B).  

Figura 5. Resultados em média e erro padrão (contorno facial) (A) ângulo do sulco nasogeniano (*P < 

0,01 em favor do grupo experimental com 10 de aumento); (B) distância do sulco nasogeniano; e (C) 
ângulo obtido pela união zigomático, masseter, mento (diferenças significantes entre os grupos e efeito 

de intervenção em favor do grupo experimental; P < 0,01: GE = 19 vs. GP = 6). Grupo experimental 
(creme com ativos + eletroestimulação). Grupo placebo (creme sem ativos  + eletroestimulação). Pré 
intervenção (PRÉ = medidas efetuadas antes do tratamento). Pós intervenção (PÓS = medidas 
efetuadas após 8 semanas de tratamento) 
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5.2  Efeito no tônus facial  

 

Em relação ao tônus facial (Tabela 2), nenhuma diferença significante entre os 

grupos (P > 0,05) e nem interação (P > 0,05) foram encontradas na ativação muscular. 

Diferenças significantes (P < 0,01) foram encontradas em favor dos dois grupos 

(experimental e placebo) no ganho de ativação muscular (em média 28%) pós-

intervenção para o músculo masseter durante a tarefa funcional de sorrir (tamanho do 

efeito em d = 0,60). Diferenças significantes (P < 0,01) também foram encontradas 

para ambos os grupos pós-intervenção na diminuição da atividade muscular do 

zigomático (em média 41%) durante a tarefa funcional de morder (grande efeito em d 

=0,80). Nenhuma alteração na medida de ativação no repouso foi observada.  

Tabela 2. Ativação muscular (EMG %) durante as tarefas de morder e sorrir e ao repouso antes e após 
intervenção  

   Grupos       Two-way ANOVA (P)    

Músculos Tarefas Intervenção Experimental   Placebo   Grupos Intervenção Interação  

Masseter 
(%) Morder Pré 72 (17)  68 (11)  0,280 0,514 0,802  
  Pós 70 (14)  64 (12)      
           
Masseter 
(%) Sorrir Pré 26 (12)  25 (12)  0,238 <0,01 0,345  

  Pós 58 (9)  49 (10)   
tamanho 
efeito   

        0,60   
Masseter 
(uv) Repouso Pré 5 (2)  4 (2)  0,271 0,297 0,895  
  Pós 6 (2)  5 (2)      
           
Zigomático 
(%) Morder Pré 85 (11)  86 (6)  0,517 <0,01 0,121  

  Pós 49 (16)  40 (14)   
tamanho 
efeito   

        0,80   
Zigomático 
(%) Sorrir Pré 34 (12)  35 (8)  0,634 0,546 0,969  
  Pós 32 (9)  33 (12)      
           
Zigomático 
(uv) Repouso Pré 4 (2)  3 (1)  0,201 0,625 0,344  
    Pós 3,8 (1)   3,5 (1,5)          

 Nota: valores em média e desvio padrão em parênteses. Análise de variância revelou diferenças    
significantes (P < 0,05) para ambos os grupos pós-intervenção; destacadas em negrito. 
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5.3  Efeito na qualidade de vida e percepção geral pós-intervenção  

 

 Nenhum efeito da intervenção assim como nenhuma diferença entre os grupos 

foi observado para os domínios de qualidade de vida investigados no estudo (Tabela 

3; P > 0,05). Ambos os grupos denotam uma boa qualidade de vida, independente do 

uso do creme. De modo geral, os grupos foram similares em respostas aos 

questionamentos sobre o efeito da intervenção na beleza da face (% de SIM como 

resposta similar entre eles por meio das 10 perguntas), como indicativo de melhora, e 

todas as participantes responderam sim para compra do produto. 

Nota: valores apresentados em média e desvio padrão em parênteses. O questionário contem 
domínios da qualidade de vida repartidos em quatro: capacidade física, o bem-estar psicológico, as 
relações sociais e o meio ambiente onde o indivíduo está inserido, totalizando 24 questões para um 
máximo de 100% de score a partir do zero. O estado de qualidade de vida geral (QV) também é 
calculado. Nenhuma diferença significante foi encontrada para os efeitos entre os grupos, intervenção 
e interação (P > 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Resultados qualidade de vida (WHOQOL-bref) antes e após intervenção   

  Grupos       Two-way ANOVA (P)   

Domínios Intervenção Experimental   Placebo   Grupos Intervenção Interação 

1. Físico (%) Pré 70 (14)   70 (9)  0,452 0,725 0,665 

 Pós 73 (13)  70 (10)     

         

2. Psicológico (%) Pré 70 (14)   64 (8)  0,324 0,454 0,798 

 Pós 70 (13)  68 (10)     

         
3. Relações sociais 
(%) Pré 70 (13)  69 (17)  0,933 0,762 0,998 

 Pós 70 (15)  71 (14)     

         

4. Meio ambiente (%) Pré 60 (13)  58 (6)  0,075 0,275 0,753 

 Pós 70 (12)  61 (6)     

         

 QV em geral (%) Pré 70 (12)  65 (8)  0,302 0,443 0,863 

  Pós 70 (11)   67 (7)         
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6 DISCUSSÃO 

 

Este foi o primeiro estudo a verificar o efeito de uma intervenção por meio de 

leucina e ácido lático em creme facial associado ao uso da eletroestimulação na 

melhora do contorno facial, tônus muscular e qualidade de vida em mulheres adultas. 

Efeito significante da intervenção e entre os grupos foi obtido em favor do grupo 

experimental contra o grupo placebo para o contorno facial (GE = 19 de aumento vs. 

GP = 6; = d = 2,71). O tônus muscular melhorou em ambos os grupos, mas nenhum 

efeito na qualidade vida foi observado pós-intervenção. Embora que a hipótese tenha 

sido confirmada de forma parcial, estes resultados têm implicações importantes para 

o desenvolvimento de novos produtos cosméticos com leucina.  

O principal resultado do estudo foi a demonstração do efeito benéfico do creme 

com leucina e ácido lático + eletroestimulação no contorno facial das mulheres após 

oito semanas de intervenção. Algumas explicações podem ser discutidas aqui, 

embora o limite do presente estudo em comparar com trabalhos prévios e com 

resultados com base na suplementação oral por falta de semelhança nos protocolos 

experimentais. Sendo assim, acredita-se que a melhora no contorno facial, 

caracterizada pelo aumento angular pré vs. pós-intervenção (Figura 5), deve-se pelo 

aumento do volume ou da massa muscular potencializada pelo uso da leucina 

(ROGERO; TIRAPEGUI, 2008), caracterizando-se então por uma face mais firme e 

contornada em torno dos músculos zigomático, masseter e do mento. Infelizmente, é 

impossível no presente estudo identificar por meio de qual mecanismo foi essa 

melhora (volume vs. massa), mas algumas teorias explicam a ocorrência desse efeito, 

como o aumento da disponibilidade de aminoácidos promovendo o aumento do 

transporte dos mesmos para dentro da célula muscular, o que estimula a síntese 

proteica (TIPTON et al., 2004; MILLER et al., 2003).  

Outra possibilidade é que esse efeito, por meio da leucina especificamente, 

decorra pelo aumento na fosforilação de proteínas envolvidas na regulação da síntese 

proteica, incluindo a p70S6k e a 4E-BP1, geralmente disponível no músculo 

esquelético de humanos. Sendo assim, a atividade da p70S6k induzida pela 

eletroestimulação (e não por meio de exercício físico como em outros trabalhos 

BLOMSTRAND et al., 2006; KIMBALL, JEFFERSON, 2006), tenha contribuído para o 

aumento do volume ou da massa muscular, que por sua vez levou a melhora do 

contorno facial após oito semanas de intervenção. Mais estudos são necessários para 
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explorar essas hipóteses bioquímicas e identificar os reais mecanismos de ação e 

estado muscular. Até o momento, esses resultados são positivos para a saúde da 

mulher visto que grande parte das participantes do grupo experimental relatou durante 

o estudo que sentia a pele mais firme, hidratada (combinação do ácido lático), e com 

redução de rugas em alguns pontos da face. 

Por outro lado, este possível efeito no aumento do volume ou massa muscular 

que contribuiu para o contorno angular, não refletiu em um maior aumento na ativação 

muscular por meio do grupo experimental com uso da leucina e ácido lático 

comparado ao placebo. De fato, grande parte dos estudos até o momento revela além 

do aumento da massa muscular, o aumento da força mecânica dos músculos para o 

grupo treinado com o uso do aminoácido leucina (BLOMSTRAND et al., 2006; 

KIMBALL; JEFFERSON, 2006). Todavia, esses estudos não utilizaram recursos como 

a eletromiografia de superfície que revela o recrutamento fisiológico nas unidades 

motoras ativas no músculo e não necessariamente a produção de força mecânica 

envolvendo as estruturas ativas e passivas do músculo (DE LUCA, 1997).  

Embora a relação linear entre a EMG- força para alguns músculos, esta relação 

não é totalmente verdadeira para músculos menores como masseter e zigomático 

devido a variação do sinal biológico (DE LUCA, 1997). Em outras palavras, o aumento 

da ativação muscular não se caracteriza por aumento da força mecânica para 

músculos menores. Também, maior volume ou massa muscular não necessariamente 

se traduz por maior ativação dos músculos visto que este mecanismo depende de 

ações neurais e alterações histomoforlógicas no interior dos músculos como o 

aumento das fibras do tipo II, que são caracterizadas por maior produção de força e 

menor resistência à fadiga (ENOKA, 1994). O protocolo experimental do presente 

estudo não envolveu um treinamento longo e nem de hipertrofia como em prévios 

trabalhos com leucina. Foi utilizado apenas eletroestimulação por meio de contrações 

intermitentes num limiar de contração muscular submáxima em valores abaixo de 50% 

da ativação máxima dos músculos (PERNAMBUCO et al., 2013; GORGEY; DUDLEY, 

2008), o que não produz necessariamente aumento da força e sim melhora na 

resistência. 

Portanto, é possível que a própria eletroestimulação induzisse a melhora na 

resistência muscular e não necessariamente na força em ambos os grupos, mesmo 

com um possível aumento do volume muscular no grupo experimental. Isto foi 

evidenciado no padrão de ativação dos músculos masseter e zigomático (Tabela 2). 
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O masseter aumentou sua participação como sinergista na tarefa de sorrir com a boca 

fechada (em 28%), enquanto o músculo zigomático reduziu sua carga de trabalho 

durante a tarefa de morder (em 41%) na qual é designada especificamente ao músculo 

masseter (SMITH; WEIS; DON LEHMKUHL, 1996). Além do mais, nas primeiras oito 

semanas de treinamento ou estimulo muscular, as melhoras delineadas na ativação 

ou força são caracterizadas pelos estímulos centrais (controle motor) e não 

necessariamente pela hipertrofia ou alteração de fibra muscular (ENOKA, 1994). 

Todos esses fatores já citados poderiam explicar a ausência de efeito da leucina no 

aumento do tônus muscular facial mediado pela ativação dos músculos no repouso e 

durante a tarefa funcional de morder e sorrir.  

Por fim, ambos os grupos apresentaram boa qualidade de vida, sem nenhuma 

repercussão neste item pós-intervenção. Vale ressaltar que os grupos receberam a 

terapia envolvendo o uso de creme e sessões de eletroestimulação com a presença 

de terapeutas da área. Isto trouxe segurança e motivação a todos os participantes ao 

longo das 24 sessões. Este é o primeiro estudo que avalia a qualidade de vida com 

base neste tipo de intervenção, o que limita a discussão dos achados. Mais estudos 

com esta temática são necessários. 

Historicamente no cenário da atividade física e promoção da saúde, a 

modulação da síntese proteica tem sido feita pela suplementação de aminoácidos, via 

oral, como o uso da leucina, e tem recebido particular atenção como potencial recurso 

ergogênico (ergo: trabalho e gen: produção) para o desempenho físico, tonificação e 

hipertrofia dos músculos (EFEYAN; ZONCU; SABATINI, 2012; ROGERO; 

TIRAPEGUI, 2008), e não necessariamente para o sistema nervoso central. Existem 

evidências demonstrando o papel fundamental dos aminoácidos, especialmente a 

leucina, na regulação de processos anabólicos envolvendo tanto a síntese quanto a 

degradação proteica muscular (ATHERTON et al., 2010). Alguns estudos 

demonstraram, após uma intervenção vira oral de leucina + treinamento em força 

muscular, efeitos benéficos e terapêuticos tais como redução na perda de massa 

magra com o processo de envelhecimento, favorecimento do processo de 

cicatrização, melhora do balanço proteico muscular em idosos de ambos os sexos, e 

mediação metabólica em patologias hepáticas e renais (SHIMOMURA et al., 2006; 

TOM; NAIR, 2006). 

Como perspectivas futuras, o presente estudo é inovador neste sentido, pois 

no processo de envelhecimento atual em toda comunidade mundial, inclusive no 
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Brasil, se faz necessário o uso de métodos de ação em cosmetologia, com 

comprovação científica, para manutenção da saúde e estética facial (CIOSAK; BRAZ; 

COSTA, 2011). Nem todos os produtos utilizados na área da estética tem suporte 

científico, o que limita a generalização da qualidade dos serviços e o conhecimento 

dos principais benefícios dos mesmos no tratamento corporal e facial.   

Como limites de estudo, os resultados encontrados não podem ser 

generalizados para todas as mulheres, tais como portadores de alguma doença 

metabólica grave, hipertiroidismo ou hipotireoidismo, câncer entre outras. Esses 

resultados também não generalizam para os homens adultos e idosos. Medidas como 

a força mecânica dos músculos da face com uso da dinamometria não foram 

avaliadas, assim como uma medida ultrassom do volume muscular poderia ter sido 

útil para correlacionar com as medidas angulares do contorno facial.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente estudo demonstraram um efeito positivo da 

intervenção por meio de uma formulação em creme de uso tópico com adição de 

leucina e ácido lático associado à eletroestimulação comparado ao grupo placebo na 

melhora do contorno facial em mulheres adultas. O tônus muscular melhorou em 

ambos os grupos, mas nenhum efeito na qualidade vida foi observado pós-

intervenção. Estes resultados têm implicações para desenvolvimento de novos 

produtos cosméticos com adição de leucina, e que podem contribuir na tonificação 

dos músculos e diminuição da flacidez facial, melhorando assim o contorno facial. 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS 

 

Esta pesquisa promoveu a inovação e a interdisciplinaridade entre as áreas da 

Ciência e Tecnologia do Leite e a Estética e Cosmetologia. Esta união permitiu realizar 

ações de empreendedorismo tais como o desenvolvimento de um novo produto para 

face no intuito de minimizar os efeitos e alterações promovidas pelo envelhecimento 

e pelo estilo de vida da mulher. Os resultados desta pesquisa demonstraram a 

validade do produto em termos microbiológicos onde todos os testes realizados se 

encontravam dentro da normalidade para uso do mesmo. 

Também, esta pesquisa permitiu determinar o efeito positivo e significante da 

intervenção de oito semanas por meio deste novo creme com adição de leucina e 

ácido lático associado à eletroestimulação na melhora do contorno facial em mulheres 

adultas quando comparado ao grupo placebo. Em relação ao tônus muscular, a 

melhora foi decorrente ao uso da eletroestimulação e não necessariamente a 

presença do novo produto, embora mais estudos com maior tempo de intervenção 

sejam necessários para elucidar além essa comparação entre os produtos. Ao fim do 

estudo, todas as participantes indicaram boa aceitação do novo produto e afirmaram 

a compra caso o mesmo estivesse no mercado. Todavia, é importante ressaltar que a 

qualidade de vida das participantes permaneceu estável ao longo da intervenção, e 

com indicativo de boa para ambos os grupos. 

Por fim, os resultados desta pesquisa têm implicações para desenvolvimento 

de novos produtos cosméticos com adição de leucina, esta que é um aminoácido 

utilizado pelas células do corpo humano para sintetizar proteínas, e qual poderia 

contribuir na beleza da face, tonificação dos músculos e minimizar as alterações 

provenientes do processo de envelhecimento.  
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APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

“AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM CREME CONTENDO LEUCINA E ÁCIDO 
LÁTICO SOBRE O TÔNUS MUSCULAR FACIAL EM MULHERES ADULTAS” 

 
Nome:____________________________________Idade:________________ 

OBJETIVO DA PESQUISA: 

Os objetivos desta pesquisa são desenvolver um creme contendo leucina e 

ácido lático para aplicação facial e avaliar seu efeito no tônus muscular, no contorno 

facial e na qualidade de vida de indivíduos adultos, quando aplicado com a técnica de 

corrente russa.  

CRITÉRIOS DE EXCULSÃO: 

A participante que apresentar algum desses itens citados abaixo, não participará da 

pesquisa. 

 Qualquer tipo de doença mental ou física, que interfira no uso do creme de 

forma contínua e nas medidas de avaliação 

 Cirurgia de face recente 

 Deficiência ou ausência de sensibilidade cutânea 

 Presença de cicatrizes grandes, hematoma e/ou escoriações na face 

 Qualquer tipo de procedimento estético no período do projeto 

 Dor de dente 

 Gestantes ou em lactação 

 Processo infeccioso e/ou inflamatório na região facial e bucal 

 Acne grau 3 ou maior 

 Marca-passo e placas metálicas 

 Mulheres com classificação de Fitzpatrick 5 e 6 (oriental e negro) 

 

PROCEDIMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS: 

A pesquisa será conduzida da seguinte forma: 

 Inicialmente será realizada uma entrevista com objetivo de obter informações 

demográficas (ex: idade, profissão, endereço) 

 Em seguida as participantes irão responder alguns questionários para se 

avaliar o estado da saúde geral, realização de atividades físicas e diárias e o 

estado clínico da face 
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 Será necessário realizar algumas medidas antropométricas, tais como peso, 

altura 

 A participante será submetida a 3 medidas de base para determinar os efeitos 

da intervenção com o creme e a corrente russa tais como: tônus muscular 

(eletromiografia), foto da face (fotogrametria), e qualidade de vida (WHOQOL-

BREF-36) 

 As participantes farão uma intervenção estética com o creme e corrente russa 

com duração aproximativa de 1 hora (sessão), durante 8 semanas divididas em 

3 sessões por semana. (Laboratórios de Estética, Unopar-Piza) 

 A corrente russa será aplicada com placas de 18 mm e gel iônico em músculos 

previamente marcados (10 a 20 minutos de contração muscular) 

 A voluntária terá que fazer a aplicação do creme diariamente, sempre antes de 

dormir. (Domicilio) 

 O creme deverá ser removido completamente do rosto na manhã seguinte e 

fazer aplicação de um protetor solar com fator mínimo de proteção 30 

 Após as 8 semanas de intervenção as participantes serão reavaliadas 

 

PRIVACIDADE: 

O nome e imagem (fotos) das participantes serão mantidos em sigilo, fazendo 

uso da sua participação somente para avaliação científica deste trabalho e possíveis 

publicações em eventos, revistas e meios científicos, dentro dos princípios éticos que 

devem nortear a pesquisa e nossa profissão. 

BENEFÍCIOS: 

As informações obtidas nessa pesquisa ajudarão aos profissionais da área da 

saúde a desenvolver intervenções preventivas que auxiliarão na ampliação da 

expectativa de vida. Após os testes realizados e ao término do programa de 

intervenção, todas as participantes serão informadas dos resultados da pesquisa. 

As participantes que não receberem a intervenção com o creme contendo os 

princípios ativos, leucina e ácido lático, serão convidadas por um profissional da 

estética a fim de receber o mesmo produto e intervenção, caso os resultados forem 

positivos.  

RISCOS:  

Não haverá nenhum risco para a integridade física, mental ou moral por 

participar dessa pesquisa. Nenhum teste é invasivo e provoca danos a saúde.  

O creme poderá dar algum tipo de reação alérgica, se o participante tiver alergia 

a algum componente do cosmético. 
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DESISTÊNCIA: 

Você poderá desistir a qualquer momento deste estudo, sem que me traga 

qualquer consequência. A senhora tem o direito de pedir outros esclarecimentos sobre 

a pesquisa que considerar necessário e de se recusar a participar ou interromper a 

sua participação a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

CONTATO COM OS PESQUISADORES: 

Caso haja necessidade de esclarecimento de dúvidas ou reclamações ligue 

para o Centro de pesquisa em ciências da saúde da Unopar, (43) 3371-7990 das 14 

às 18 horas. No período da manhã, das 08h30min às 11h30min no telefone (43) 3371-

7993. Ou no comitê de ética em pesquisa com seres humanos da Unopar (43) 3371-

9848. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu____________________________________________________________ 

portador do RG n.°______________________________, livremente, consinto em 

participar da pesquisa citada acima sob responsabilidade da Mestranda Carolina S. 

Martins da Silva, RG: 6.269822-5, discente da Universidade Norte do Paraná, 

localizada à Av. Marselha, 591, Jardim Piza, Londrina – Paraná.  

Declaro estar ciente das informações deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e concordo em participar desta pesquisa. 

 

Londrina, ____de _________________ de 2015. 

 

______________________________                _______________________ 

        Assinatura do participante                                        RG: 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora  

Mestranda Carolina S. Martins da Silva RG:6269822-5 

 

___________________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora RG: 

Profa. Dra. Giselle Nobre Costa RG: 7123471 

Carolina S. Martins da Silva – Mestranda em Ciência e Tecnologia de Leite e 
Derivados. 
 
Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde - PROPG. 
Av. Marselha, 591 (Londrina-PR) 
CEP: 86041-120 
Tel. (43) 9816-7000 
Email: martinscarol@hotmail.com 
 

 

 

mailto:martinscarol@hotmail.com
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        APÊNDICE B 

Ficha de Anamnese 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Tel. Res. ___________________________tel. _______________________________ 

Idade: __________ anos.                                            Data de nascimento: ___ /___ /___     

Profissão:____________________________________Escolaridade: ______________ 

Cor: (   ) Branca   (   ) Negra   (   ) Parda   (   ) Amarela 

Situação legal conjugal: (   ) solteiro   (   ) casado   (   ) separado/divorciado   (   ) viúvo 

 

 

Estou ciente e me responsabilizo pela veracidade das respostas acima. 

Londrina, _____ de ____________________ de 2015. 

 

___________________________________________ 

 

CONDIÇÃO REFERIDA DE SAÚDE 

 Percepção de saúde 
(   ) Boa  (   ) Regular  (   ) Ruim 

(   ) Péssima 
Peso 

 

 

Alergia (   ) Não     (   ) Sim    Qual? Altura  

Uso de medicamento (   ) Não     (   ) Sim    Qual? I.M.C  

Uso de suplementos (   ) Não     (   ) Sim    Qual? 

Alguma doença? (   ) Não     (   ) Sim    Qual? 

CONDIÇÃO REFERIDA À ESTÉTICA 

Percepção de beleza (   ) Boa  (   ) Regular  (   ) Ruim  (   ) Péssima 

Fez algum tratamento estético? (   ) Não     (   ) Sim    Qual?                    Há quanto tempo? 

Está fazendo algum tratamento estético? (   ) Não     (   ) Sim    Qual?                    Há quanto tempo? 

Tipo de pele (   ) Oleosa (   ) Seca (   ) Mista (   ) Normal (   ) Acne grau 3 + 

Uso de cosméticos? (   ) Não     (   ) Sim    Qual? 

Uso de suplementos (   ) Não     (   ) Sim    Qual? 

Atividade Física 
(   ) Não     (   ) Sim Qual?_____________________ 

Quantas vezes na semana? (   ) 1x   (    )2x   (   ) 3x   (   ) + 

Algum tipo de metal no rosto? (   ) Não     (   ) Sim    Qual? 

Alguma cirurgia facial? (   ) Não     (   ) Sim    Qual? 

Intolerância ou alergia à lactose? (   ) Não      (   ) Sim     Qual?           Há quanto tempo? 
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APÊNDICE C 

Programação do aparelho corrente russa 

 

Semana Data 
Tempo 

de estimulação 
Rise, on, decay, off 

1ª semana 26/10 - 31/10 10 minutos 2  2  1  4 

2ª semana 02/11 - 07/11 10 minutos 2  2  1  4 

3ª semana 09/11 - 14/11 15 minutos 2  4  1  8 

4ª semana 16/11 - 21/11 15 minutos 2  4  1  8 

5ª semana 23/11 - 28/11 15 minutos 2  4  1  8 

6ª semana 30/11 - 05/12 20 minutos 2  6  1  6 

7ª semana 07/12 - 12/12 20 minutos 2  6  1  6 

8ª semana 14/12 - 19/12 20 minutos 2  6  1  6 
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APÊNDICE D 

 

Protocolo EMG 

Nome:_______________________________________ data:_________ 
 
Check list: 

 Limpeza da pele. 

 Posicionamento dos eletrodos bilateral e conforme orientação das fibras 
musculares:  músculos masseter e zigomático maior. 

 Familiarização com a tarefa experimental e uma contração voluntária máxima 
(CVM). 
 

Medida #1 – Posição sentada e face relaxada e cabeça alinhada 
 

Repouso Duração 10 segundos Comentários: 

01 tentativa   

 
Medida #2 – Contração voluntária máxima (CMV) dos músculos Masseter (face fixa e 
morder um palito com os olhos abertos) 
 

CVM Duração 8 segundos Comentários: 

01 tentativa   

02 tentativa   

03 tentativa   

OBS: 1 minuto de repouso entre cada tentativa. 
 
Medida #3 – Contração voluntária máxima (CMV) dos músculos zigomático maiorr 
(face fixa e sorrir o máximo que conseguir em linha reta) 
 

CVM Duração 8 segundos Comentários: 

01 tentativa   

02 tentativa   

03 tentativa   

OBS: 1 minuto de repouso entre cada tentativa. 
 
Medida #4 – Tarefa experimental – ciclos de relaxa(2s)-morde(2s)-relaxa(2s)-
sorrir(2s)-relaxa(2s) - (face fixa com olhos abertos e cabeça em linha reta) 
 

Tarefa Duração de cada ciclo 10 
segundos (total: 40 segundos) 

Comentários: 

01 ciclo   

02 ciclo   

03 ciclo   

04 ciclo   
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APÊNDICE E 

 

Questionário pós intervenção 

 

       Nome: _____________________________________________________ 

 

1. Você percebeu um bom estado geral da pele/face após a intervenção? 
a) Sim   b) Não  

 
2. Você sentiu melhora na musculatura facial? 

 
a) Sim   b) Não  

 
3. Você sentiu diminuição dos poros dilatados? (se houver) 

 
a) Sim   b) Não 

 
4. Você percebeu melhora nas rugas e linhas de expressão?  

 
a) Sim    b) Não 

 
5. Você sente sua pele/face com aspecto mais rejuvenescido?  

 
a) Sim    b) Não 

 
6. Você sentiu sua pele mais oleosa durante a intervenção? 

 
a) Sim    b) Não 

 
7. Você sentiu sua pele mais seca durante a intervenção? 

 
a) Sim    b) Não 

 
8. Você sentiu sua pele mais hidratada durante a intervenção? 

 
a) Sim    b) Não 

 
 

9. Você sentiu melhora nas manchas durante a intervenção? (se houver) 
 
a) Sim    b) Não 

 
10. Você compraria o produto? 

 
a) Sim    b) Não 
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ANEXO 
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ANEXO A 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL-bref-36 

“AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM CREME CONTENDO LEUCINA E ÁCIDO 
LÁTICO SOBRE O TÔNUS MUSCULAR FACIAL EM MULHERES ADULTAS” 

 

Nome:____________________________________Idade:________________ 

Telefone: ___________________ 

 

Instruções 

Este questionário é sobre como você se sente a respeito de sua qualidade de vida, saúde e outras 

áreas de sua vida. Por favor, responda a todas as questões. Se você não tem certeza sobre que 

resposta dar em uma questão, por favor, escolha entre as alternativas a que lhe parece mais 

apropriada. Esta, muitas vezes, poderá ser sua primeira escolha.  

Por favor, tenha em mente seus valores, aspirações, prazeres e preocupações. Nós estamos 

perguntando o que você acha de sua vida, tomando como referência as duas últimas semanas. 

Por exemplo, pensando nas últimas duas semanas, uma questão poderia ser:  

 Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 

que necessita? 
1 2 3 4 5 

 

Você deve circular o número que melhor corresponde ao quanto você recebe dos outros o apoio de 

que necessita nestas últimas duas semanas. Portanto, você deve circular o número 4 se você recebeu 

"muito" apoio como abaixo.  

 Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito Completamente 

Você recebe dos outros o apoio de 

que necessita? 
1 2 3 4 5 

Você deve circular o número 1 se você não recebeu "nada" de apoio. 
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Por favor, leia cada questão, veja o que você acha e circule no número e lhe parece a melhor 

resposta. 

  Muito ruim Ruim 
Nem ruim 

nem boa 
Boa 

Muito 

boa 

1 
Como você avaliaria sua 

qualidade de vida?  
1 2 3 4 5 

  

Muito 

insatisfeit

o 

Insatis-

feito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satis

-feito 

Muito 

satisfeit

o 

2 
Quão satisfeito(a) você 

está com a sua saúde? 
1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas duas 

semanas. 

  Nada 
Muito 

pouco 

Mais 

ou 

meno

s 

Bastante 
Extrema-

mente 

3 

Em que medida você acha que 

sua dor (física) impede você de 

fazer o que você precisa? 

1 2 3 4 5 

4 

O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar 

sua vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a 

sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 
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7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente 

em sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 

Quão saudável é o seu ambiente 

físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é capaz de 

fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  Nada 
Muito 

pouco 
Médio Muito 

Comple-

tamente 

10 
Você tem energia suficiente 

para seu dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 

Você tem dinheiro suficiente 

para satisfazer suas 

necessidades? 

1 2 3 4 5 

13 

Quão disponíveis para você 

estão as informações que 

precisa no seu dia-a-dia? 

1 2 3 4 5 

14 

Em que medida você tem 

oportunidades de atividade 

de lazer? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito de 

vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 
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Muito 

ruim 
Ruim 

Nem ruim 

nem bom 
Bom 

Muito 

bom 

15 
Quão bem você é capaz 

de se locomover? 
1 2 3 4 5 

  

Muito 

insatisf

eito 

Insati

sfeito 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeit

o 

Satisfeit

o 

Muito 

satisfe

ito 

16 
Quão satisfeito(a) você 

está com o seu sono?  
1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

de desempenhar as 

atividades do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 

Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 

para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você 

está consigo mesmo? 
1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você 

está com suas relações 

pessoais (amigos, 

parentes, conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) você 

está com  

o apoio que você recebe 

de seus amigos? 

1 2 3 4 5 
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23 

Quão satisfeito(a) você 

está com  

as condições do local 

onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) você 

está com o  

seu acesso aos serviços 

de saúde? 

1 2 3 4 5 

25 

Quão satisfeito(a) você 

está com 

o seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes referem-se à com que frequência você sentiu ou experimentou certas coisas 

nas últimas duas semanas. 

  Nunca 
Algumas 

vezes 

Frequen-

temente  

Muito 

frequen-

temente 

Sempre 

26 

Com que frequência 

você tem sentimentos 

negativos tais como mau 

humor, desespero, 

ansiedade, depressão? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B 
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