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RESUMO
A Alopécia androgenética é classificada clinicamente como Alopécia cicatricial,
sendo considerada reversível e caracterizada pela miniaturização dos fios terminais
do couro cabeludo, dando origem a cabelos finos e com um padrão de distribuição
característico, variável entre homens e mulheres. Soluções farmacoterapêuticas são
requeridos para ajudar os pacientes nesta condição. Dentre as opções de
farmacoterapias existentes, o Minoxidil é considerado o padrão ouro para o tratamento
dessa patologia. As soluções de Minoxidil comercial (SMC) disponíveis no mercado,
geralmente são soluções alcoólicas, que por sua vez desestruturam o estrato córneo
e melhoram a permeabilidade da pele, no entanto, a exposição prolongada ao álcool
pode causar irritação, ressecamento, vermelhidão, reação tipo alérgica na pele. O
objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de um sistema de liberação controlada
de Minoxidil (SLCM) do tipo emulsão A/O, almejando resolver limitações específicas
do SMC, bem como maximizar a capacidade de permeação do ativo na pele,
conferindo maior eficiência no tratamento da Alopécia androgenética. O SLCM
desenvolvido e a SMC disponível no mercado foram submetidos ao estudo de
estabilidade físico-química por estresse térmico e ambos se mostraram estáveis após
186 dias. O estudo de permeação cutânea in vitro mostrou que o SLCM apresentou
uma concentração de Minoxidil três vezes maior no estrato córneo e 5 vezes maior na
epiderme e derme, se comparado as concentrações advindas do SMC, o que permite
afirmar que o Minoxidil encapsulado penetrou na pele de forma mais eficaz, assim
como o estudo de oleosidade mostrou que com SLCM apresentou melhor resultado.
Considerando esse desempenho e o fato do sistema ter sido desenvolvido visando
mitigar efeitos colaterais ao estrato córneo, é possível afirmar que o resultado desse
projeto foi atingido. O sistema em questão, ainda na forma de protótipo, apresenta
condições de prosseguir para as demais fases regulatórias e que por sua vez não
fizeram parte do escopo desse trabalho. Findada todas as fases para a obtenção de
um medicamento final aprovado pelo órgão regulador, oportunamente espera-se uma
maior aderência dos pacientes, visto que as dificuldades farmacotécnicas e reações
provocadas pelas formulações atualmente comercializadas foram resolvido com êxito.
Palavras-chave: Alopécia androgenética, Minoxidil, Sistemas de liberação controlada
de fármacos, Tratamento tópico, Permeação cutânea.

ABSTRACT
Development of controlled release systems of Minoxidil for the treatment of
Androgenetic Alopecia
Androgenetic Alopécia is classified clinically as cicatricial Alopécia, being
considered reversible and characterized by the miniaturization of the terminal hair of
the scalp, giving rise to fine hair and with a characteristic distribution pattern, variable
between men and women. Pharmacotherapeutic solutions are required to help patients
in this condition. Among the options of existing pharmacotherapies, Minoxidil is
considered the gold standard for the treatment of this pathology. Commercially
available Minoxidil (CAM) solutions are usually alcohol solutions, which in turn destructure the stratum corneum and improve skin permeability, however, prolonged
exposure to alcohol can cause irritation, dryness, redness, type reaction allergic
reaction to the skin. The objective of this work was the development of a controlled
release system of Minoxidil (DCRSM) of the type A/O emulsion, aiming to solve specific
limitations of the SMC, as well as to maximize the permeability of the active in the skin,
giving greater efficiency in the treatment of androgenetic Alopécia. The developed
DCRSM and the commercially available were submitted to thermal-physical-chemical
stability study and both were stable after 186 days. The in vitro skin permeation study
showed that the DCRSM had a concentration of Minoxidil three times higher in the
stratum corneum and 5 times higher in the epidermis and dermis, when compared to
the concentrations coming from the CAM, which allows to affirm that the encapsulated
Minoxidil penetrated the skin in a more effective way, as well as the study of oiliness
showed that with DCRSM presented better result. Considering this performance and
the fact that the system was developed to mitigate side effects to the stratum corneum,
it is possible to affirm that the result of this project was reached. The system in
question, still in the form of a prototype, presents conditions to continue for the other
regulatory phases and that were not part of the scope of this work. Once all the phases
have been completed to obtain a final drug approved by the regulatory body, patients
are expected to be more compliant, as the pharmacotechnical difficulties and reactions
caused by the formulations currently marketed have been successfully resolved.
Keywords: Androgenetic Alopécia, Minoxidil, Controlled drug delivery systems, Topical
treatment, Skin permeation.
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1 INTRODUÇÃO
Alopécia é uma patogênese de fisiologia desconhecida, a qual acomete,
indistintamente, indivíduos de todas as raças e de ambos os sexos, promovendo a
queda brusca de pelos, sem qualquer sintoma associado (Lourenço, 2013).
Alguns fatores como genética, imunidade baixa, emocional, traumas, podem
desencadear a doença, e embora não traga consequências sérias à saúde física,
compromete o psicológico de forma acentuada (Lourenço, 2013).
O tratamento tem como objetivo aumentar a cobertura do couro cabeludo e
retardar a queda dos cabelos. Desta forma, o Minoxidil vem sendo um forte aliado
para esse efeito, pois é um ativo vasodilatador e atua aumentando a fase anágena de
crescimento dos cabelos, contribuindo para o aumento da densidade capilar. Todavia,
o mecanismo de ação tópica deste fármaco ainda não está totalmente elucidado. As
formulações tópicas disponíveis no mercado contendo Minoxidil apresentam
concentrações na faixa de 2,5% a 5% de ativo, mas existem limitações quanto à
biodisponibilidade do ativo e sua posologia, de aplicação duas vezes ao dia, para
assegurar seu efeito, o que ocasiona o comprometimento da adesão ao tratamento
pelos pacientes (Balakrishman et al., 2009).
Além disso, as formulações de Minoxidil comercialmente disponíveis
geralmente contém alto percentual de agentes alcoólicos ou são baseadas em álcool
para promover a solubilização de Minoxidil, o qual apresenta log P: 1,2, e alcançar
maior permeabilidade da pele ao fármaco, sendo que a exposição prolongada de
álcool e Minoxidil podem causar vários problemas de toxicidade na pele, tais como,
irritação, ressecamento, vermelhidão, reação tipo alérgica (O'Neil, 2001; Friedman et
al., 2002; Jacob et al. 2017; Maitra et al., 2017).
As nanoemulsões têm sido consideradas uma potencial e eficaz estratégia de
sistema de entrega de ativos lipofílicos e hidrofílicos na pele, apresentando melhor
performance em relação aos veículos ou coloides convencionais (Montenegro et al.,
2016). Sendo assim, a possibilidade de encapsular o ativo Minoxidil empregando
nanopartículas trata-se de uma estratégia viável de desenvolvimento de um sistema
de liberação controlada, permitindo ao paciente apenas uma aplicação diária do

14

produto e a liberação controlada do ativo, mantendo a concentração terapêutica por
um período maior de tempo, mitigando possíveis efeitos colaterais do ativo (alergias
e irritações da pele), além disso, a dimensão nanométrica da estrutura em que o ativo
se encontra, maximiza a capacidade de permeação do produto no folículo capilar,
conferindo maior eficiência do tratamento da Alopécia androgenética (Balakrishman
et al., 2009).
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