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pele é um órgão de grande importân-

que não haja a destruição desta barreira, que

cia que tem, como principal função,

ocorre principalmente pelo uso inadequado

a manutenção da água e a homeostase de

de produtos químicos como sabonetes e

eletrólitos no organismo. Além disto, exer-

substâncias com ação detergente. 5

ce atividade sobre a termorregulação, age

Proteção da pele: hidratação
da pele de recém-nascidos
a termo e prematuros
Cuidados de higiene
com a pele do
recém-nascido a termo
(0-30 dias) e prematuro

como barreira contra infecções, proteção de

Os hidratantes são substâncias ricas em

traumas, raios ultravioletas e agentes tóxi-

lipídios que, além de melhorar o aspecto da

cos. Participa ainda da síntese da vitamina D

pele, influenciam na homeostase, prevenindo

e possui papel fundamental na relação afeti-

a perda transepidérmica de água. Evidências

va mãe-filho. 1-4

sugerem que alterações na hidratação e adesão dos corneócitos podem afetar a integri-

A pele da criança possui características

dade da camada córnea. 6

diferentes da pele do adulto, ou seja, possui

Abordagem contemporânea
dos cuidados com a
pele infantil

maior superfície cutânea em relação ao peso

Uma pele hidratada é caracterizada pela ma-

corporal (700 cm 2/kg comparada a do adul-

ciez, elasticidade e suavidade, sendo que estas

to, 250 cm 2 /kg) e menor coesão na junção

características estão diretamente relacionadas

derme-epiderme. Como consequência, a crian-

ao teor de umidade do estrato córneo.

ça ao nascer possui maior perda transepidér-

Próximas edições
Produtos para manter
a pele saudável

mica de água (TEWL), absorção percutânea

A capacidade de retenção de água na cama-

aumentada e instabilidade térmica, necessi-

da córnea está relacionada aos seus consti-

tando de cuidados especiais em relação à

tuintes:

higiene e ao uso de produtos específicos
para a pele infantil. 1

Benefícios do uso de produtos
cosméticos infantis na clínica
pediátrica/ Características e
aspectos de segurança
de produtos cosméticos

A camada córnea da pele é composta por
células envolvidas por lipídios intercelulares,
constituídos por ceramidas, colesterol e áci-

Modificações fisiológicas
e patológicas mais comuns
da pele na infância
Fotoproteção

2

•	Fator de Hidratação Natural (NMF - Natu-

ral Moisturizing Factor ): conjunto de substâncias higroscópicas e hidrossolúveis que
compõe a camada córnea. São responsáveis pela captação de água.

O estrato córneo e o
fator hidratação

N

os últimos anos, houve grande progresso
para o entendimento da estrutura e fun-

ção da camada córnea da epiderme.
O estrato córneo tem função importante como

Corneócitos:
“Bricks” (Tijolos)

Lipídios epidérmicos:
“Mortar” (Cimento)

barreira cutânea, agindo na prevenção da
perda de água e para evitar a penetração de
substâncias químicas, micro-organismos e outros irritantes.
O modelo brick and mortar (tijolo e cimento) representa a função de barreira do estrato córneo,
no qual o tijolo é representado pelos corneócitos
e o cimento pelos lipídios extracelulares (coles-

Lipídios intercelulares

Corneócito

terol, ácidos graxos e ceramidas) - figuras 1 e 2.
Figuras 1 e 2: modelo “tijolo e cimento”

dos graxos livres, que exercem importante

• L ipídios: oriundos da secreção sebácea,

A hidratação da pele está diretamente rela-

função na manutenção da barreira epidér-

são os responsáveis pela hidratação e lu-

cionada com a retenção de água no estrato

O NMF é uma mistura de proteínas que tem

mica e na integridade da pele. Torna-se ne-

brificação da camada córnea. Compõem o

córneo, que depende do NMF e da estrutura

capacidade de reter água. Os grânulos de

cessário, portanto, o máximo cuidado para

filme hidrolipídico.

lipídica extracelular.

querato-hialina presentes nas células da ca-
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mada granulosa formam a profilagrina, que
origina a filagrina e, no seu processo de degradação, ocorre a formação do NFM - este
possui vários componentes, sendo um deles

As funções do hidratante

O

s hidratantes são substâncias que contêm lipídios com propriedades umec-

a ureia que representa 7% do seu conteúdo

tantes (atraem água para pele) e oclusivas

(figura abaixo).

(impedem que a água evapore). São compostos basicamente por misturas de água e

camada
córnea

camada
granulosa

óleo e apresentam-se sob a forma de cremes
ou loções.
Os hidratantes têm como funções:

7,8

• Impedir a perda de água
• Manter a temperatura
• Aumentar a absorção percutânea

camada
basal

• Reduzir a descamação
• Promover a integridade da pele

Hidratantes: tipos e o
modelo ideal
• O clusivos: são os hidratantes mais antigos,
que formam uma camada impermeável na
superfície cutânea que retarda a perda de
água. Ex: vaselina, parafina, ceras vegetais,
álcool cetílico (lanette), álcool estearílico,
etc. O uso puro e continuado pode levar à
perda do estímulo para a síntese lipídica,

A escolha do hidratante adequado é de fun-

o que prejudica e atrasa a recuperação de

No processo de diferenciação celular, os

damental importância para evitar efeitos irrita-

síntese lipídica.

corpos lamelares que se encontram dentro

tivos na pele da criança. Podem ser utilizados

das células da camada granulosa saem para
o meio extracelular e vão originar a camada
lipídica intercelular (o cimento), composta por
ceramidas, colesterol e ácidos graxos.
No meio extracelular também encontramos

em peles normais, porém o uso diário deve ser
indicado para peles ressecadas, nas dermatoses descamativas e nos atópicos, melhorando

movem a melhor espalhabilidade do produto final
e a suavidade da pele.
• Relipidizantes: reúnem elementos fisiológicos
para restabelecer elementos da barreira cutânea: NMF e lipídios compatíveis fisiologicamente.
A indicação é para o uso das três classes de
lipídios em associação e em concentrações adequadas. Esses lipídios são rapidamente absorvidos pelas células nucleadas e incorporados aos
corpos lamelares, levando a uma normalização da
camada lipídica extracelular. Atualmente encontramos produtos hidratantes que associam umectantes, emolientes e os lipídios extracelulares.

groscópicos, ou seja, atraem água das camadas
mais profundas da pele para o estrato córneo.
Ex.: ureia, glicerina, ácido hialurônico, propile-

a xerose (pele seca), inflamação e acelerando a

noglicol, lactato de amônio, PCA-Na. Sozinhos

cura das lesões.

aumentariam a TEWL e, devido a isto, são
sempre associados a agentes emolientes e/ou

os PAMs (Peptídeos Antimicrobianos), como

4

• Umectantes: os agentes umectantes são hi-

•  Emolientes: são agentes semioclusivos e pro-

a β-defensina e catelicidina, com atividade

Portanto, o hidratante deve ser aplicado sobre

oclusivos. São adicionados aos hidratantes para

antimicrobiana direta e ação na imunidade

a superfície cutânea imediatamente após o

aumentar a capacidade retentora de água no

inata (bactérias, vírus e leveduras).

banho, potencializando assim seu efeito.8-11,14

estrato córneo.
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Conclusão

O

s cuidados com a pele são essenciais
para a manutenção do bem-estar físico e

da autoestima da criança. Os hidratantes são
substâncias ricas em lipídios que amaciam e
restauram a elasticidade e a homeostase da
pele. Além de benéficos nas peles ressecadas
e com processos inflamatórios, os hidratantes
tornam-se essencialmente importantes devido
O hidratante ideal deve conservar a água na ca-

à exposição diária da pele a mudanças climá-

mada córnea (conter ingredientes higroscópicos

ticas e agentes externos, excesso de banhos

e oclusivos), promover a restauração da barrei-

e uso de sabonetes alcalinos.

ra cutânea (conter ativos reparadores) e possuir efeito emoliente para preencher os espaços

Pesquisas recentes mostram que, na dermati-

intercelulares entre os corneócitos. Ele deve ser

te atópica, os hidratantes modificam a nature-

aplicado preferencialmente após o banho, a fim

za física e química da pele seca, restaurando

de uma melhor absorção e para impedir a perda

a barreira cutânea, sendo que a sua aplica-

transepidérmica de água.

ção melhora a resposta aos corticoides tópicos, reduzindo a necessidade de uso destas

A massagem realizada com hidratantes ou óleos
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medicações. 15,16

sobre a pele da criança tem se mostrado benéfica

6

para o desenvolvimento e bem-estar infantil. A inte-

A escolha do hidratante deve ser criteriosa

ração entre pais e filhos através da massagem é pra-

visando principalmente seu poder de restau-

ticada em muitos países, sendo uma demonstração

ração da pele com o mínimo risco de irritação

de conforto e carinho à pele da criança.12,13 Tornar

cutânea. Hidratantes específicos para crian-

“prazeroso” o ato de hidratar é importante principal-

ças e àqueles que possuem a capacidade de

mente nos casos em que o hidratante faz parte do

restauração da barreira cutânea são os mais

tratamento, como no caso da dermatite atópica.

recomendados.
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sobre a pele da criança tem se mostrado benéfica
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para o desenvolvimento e bem-estar infantil. A inte-

A escolha do hidratante deve ser criteriosa

ração entre pais e filhos através da massagem é pra-

visando principalmente seu poder de restau-

ticada em muitos países, sendo uma demonstração

ração da pele com o mínimo risco de irritação

de conforto e carinho à pele da criança.12,13 Tornar

cutânea. Hidratantes específicos para crian-

“prazeroso” o ato de hidratar é importante principal-

ças e àqueles que possuem a capacidade de

mente nos casos em que o hidratante faz parte do

restauração da barreira cutânea são os mais

tratamento, como no caso da dermatite atópica.

recomendados.
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Suave até para a pele delicada
do recém-nascido
1
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