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Efeito da ingestão oral de ácido ortosilícico estabilizado
em colina para a pele, as unhas e os cabelos em
mulheres com pele foto-danificada.
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INFINITAS POSSIBILIDADES PARA
O TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO

Vencer barreiras, transpor limites e levar o que há de mais moderno para o
mercado magistral, este é o objetivo da Infinity Pharma®. Uma marca que tem
em seu DNA o espírito inovador e a evolução como peças fundamentais, capazes
de transformar a marca líder do segmento, referência em prevenção e inovação
do tratamento individualizado, em um modelo de negócios com uma identidade
que representa uma nova visão para o futuro, com infinitas possibilidades.
Inspirada no infinito, a empresa inicia um novo ciclo e pretende superar as
expectativas de consumidores, médicos e farmacêuticos magistrais, combinando
qualidade, pesquisa, tecnologia, em novas propostas para a individualização, com
ativos exclusivos.
Com uma experiência que antecede a marca, a Infinity Pharma® se consolidou
como uma empresa especializada no tratamento individualizado, referência na
prevenção e inovação em produtos, serviços e conceitos para profissionais da
saúde e para o mercado magistral.
E agora, com o olhar voltado para além do horizonte, a empresa evolui em mais
uma importante etapa e quer expandir os benefícios e a qualidade do setor, com
base na credibilidade dos produtos, ética e modelo de trabalho.
Infinity Pharma®, a nossa proposta é o novo, ir além das fronteiras existentes,
sempre em busca de infinitas possibilidades.

2

DOI 10.1007/s00403-005-0584-6

Efeito da ingestão oral de ácido ortosilícico estabilizado em
colina para a pele, as unhas e os cabelos em mulheres com
pele foto-danificada.

A. Barel - M. Calomme - A. Timchenko
K. De. Paepe - N. Demeester - V. Rogiers
P. Clarys - D. Vanden Berghe

Recebido: 10 de janeiro de 2005 / Revisado: 20 de abril de 2005 / Aceito: 23 de junho de 2005 / Publicado on-line:
5 de outubro de 2005
© Springer-Verlag 2005

RESUMO
A exposição crônica da pele à luz solar causa danos ao tecido conectivo subjacente com perda
de elasticidade e firmeza. O Silício (Si) foi sugerido por ter uma função importante na formação
e manutenção do tecido conectivo. O ácido ortosilícico estabilizado em colina (‘‘ch-OSA’’) é uma
forma de silício biodisponível que provou aumentar a concentração de hidroxiprolina na derme de
animais. O efeito do ch-OSA na pele, unhas e cabelos foi investigado em um estudo randomizado,
duplo cego, controlado por placebo. Cinquenta mulheres com pele facial foto-danificada tomaram, na forma oral durante 20 semanas, 10 mg Si/dia na forma de beadlets de ch-OSA (n=25)
ou placebo (n=25). Métodos não invasivos foram usados para avaliar o microrrelevo da pele
(antebraço), hidratação (antebraço) e anisotropia mecânica (testa). Voluntários avaliaram em
uma escala analógica virtual (VAS, ‘‘nenhum=0, grave=3’’), a fragilidade dos cabelos e das
unhas. A concentração sérica de Si foi significantemente maior após uma suplementação de 20
semanas em indivíduos com ch-OSA comparada ao grupo placebo. Os parâmetros de rugosidade
da pele aumentaram no grupo placebo (Rt: +8%; Rm: +11%; Rz: +6%), mas diminuiu no grupo
ch-OSA (Rt: 16%; Rm: 19%; Rz: 8%). A alteração na rugosidade a partir do padrão foi significativamente diferente entre os grupos ch-OSA e placebo para Rt e Rm. A diferença no tempo de
propagação longitudinal e lateral aumentou após 20 semanas no grupo placebo, mas diminuiu
no grupo ch-OSA, sugerindo uma melhora na isotropia da pele. As taxas da VAS para fragilidade
das unhas e dos cabelos foram significativamente mais baixas depois de 20 semanas no grupo
ch-OSA comparado às taxas iniciais. A ingestão oral de ch-OSA durante as 20 semanas resultou
em um efeito positivo significativo na superfície da pele e propriedades mecânicas da pele, e na
fragilidade dos cabelos e das unhas.

Palavras-chave: Pele foto-danificada – Silício – Ácido ortosilícico – Unhas – Cabelos
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INTRODUÇÃO

Uma pele saudável impede a penetração
de microrganismos que podem causar infecções
e protege contra substâncias irritantes. O envelhecimento leva a várias alterações na pele e em seus
anexos (cabelos, unhas). Essas alterações podem
ser amplamente categorizadas como envelhecimento intrínseco (cronológico ou biológico) ou
fotoenvelhecimento (envelhecimento actínico). O
envelhecimento intrínseco resulta em alterações
sutis, mas importantes, da função cutânea que
se presume serem devidas ao tempo individualmente, enquanto que o fotoenvelhecimento é o resultado da exposição crônica evitável à radiação
ultravioleta (UV) sobreposta ao envelhecimento
intrínseco. As principais alterações do fotoenvelhecimento ocorrem na derme. É observada uma
diminuição acentuada do colágeno, dos glicosaminoglicanos e dos proteoglicanos, combinada
com uma degeneração das fibras elásticas (elastose), resultando em uma superfície cutânea rugosa com rugas finas e grosseiras. Além disso,
observa-se uma perda de elasticidade e um aumento da anisotropia mecânica da pele. O envelhecimento precoce da pele, devido à exposição
excessiva aos raios UV do Sol direta e/ou indiretamente, é um problema crescente. [32].
O silício (Si) é um elemento ubíquo presente em vários tecidos no corpo humano [1] e está
presente em 1 a 10 partes por milhão nos cabelos
[29] e nas unhas [1]. Estudos sobre a privação de
silício em animais em crescimento indicaram um
retardo de crescimento e defeitos acentuados nos
ossos e no tecido conjuntivo [9]. Uma deficiência
nutricional de Si provou diminuir a síntese de colágeno e a formação de glicosaminoglicanos nos

ossos e na cartilagem [7]. In vitro, a atividade da
prolil-hidroxilase foi relatada como dependente da
concentração de Si no meio de culturas ósseas,
sugerindo uma via dependente de Si para a síntese do colágeno tipo I [8]. Outros sugeriram um
papel estrutural de Si na reticulação de glicosaminoglicanos no tecido conjuntivo [25].
Estudos recentes com animais confirmam
o envolvimento do Si no metabolismo ósseo tanto
em animais jovens [26, 27] como em modelos de
osteoporose pós-menopausa [15, 24]. Esponjas
implantadas de forma subcutânea em ratos privados de Si provaram conter menos hidroxiprolina,
comparado a ratos com dieta normal, indicando
que a deficiência de Si diminui a formação de colágeno, o qual é associado à cicatrização de feridas [28]. Além disso, a atividade da ornitina aminotransferase no fígado, uma enzima importante
na via de formação de colágeno, era mais baixa
em ratos com deficiência de Si em comparação
com os ratos com taxas de Si adequadas [28].
O Si solúvel está presente como ácido ortosilícico (OSA) em bebidas e na água. Ele permanece estável em concentrações diluídas (<10-4 M),
mas polimeriza-se em concentrações mais altas
em pH neutro dentro de uma variedade de espécies de sílica. Estudos de absorção indicaram que
apenas o OSA é biodisponível, visto que seus polímeros não são absorvidos [16]. Os silicatos dietéticos sofrem hidrólise, formando o OSA, o qual é
imediatamente absorvido no trato gastrointestinal.
As concentrações fisiológicas de OSA estimulam
os fibroblastos da pele a secretar colágeno tipo I
[23].
Uma forma estabilizada de OSA, o OSA estabilizado em colina (‘‘ch-OSA’’), provou ter uma
5
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alta biodisponibilidade em humanos, comparado a
outros suplementos de Si que contêm formas polimerizadas de OSA [3, 33]. A suplementação de
animais com baixas doses de ch-OSA resultou em
uma concentração mais elevada de colágeno na
pele [5] e maior densidade óssea femoral [4, 6].
A colina, o agente estabilizante no ch-OSA,
é classificada pelo Conselho de Alimentação e Nutrição (Food and Nutrition Board) como um nutriente essencial [12]. Embora humanos possam sintetizá-lo em pequenas quantidades, são necessárias
fontes dietéticas para manter uma saúde normal
[2]. A colina é importante para a integridade estrutural das membranas celulares, já que ela é a precursora dos fosfolipídios (fosfatidilcolina e esfingomielina), os quais são componentes essenciais de
membranas biológicas. Um de seus metabólitos,
a betaína, participa da metilação de homocisteína
para formar metionina. A betaína é também conhecida como um osmólito intracelular essencial [35].
A colina afeta diretamente a sinalização nervosa
(como uma precursora do neurotransmissor acetilcolina), a sinalização celular (como uma precursora dos mensageiros intracelulares como o diacilglicerol ou a ceramida, fator ativador de plaquetas
e esfingosilfosforilcolina) e transporte/ metabolismo
de lipídios (necessário na biossíntese de lipoproteínas de densidade bem baixa).
No presente estudo, investigamos o efeito
da ingestão oral de ch-OSA na pele, nos cabelos
e nas unhas, em um estudo randomizado, duplo
cego controlado por placebo, em indivíduos com
fotoenvelhecimento cutâneo na face.
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INDIVÍDUOS E MÉTODOS
Indivíduos
Cinquenta mulheres brancas saudáveis,
com idade entre 40 e 65 anos, com sinais clínicos leves de fotoenvelhecimento da pele da face,
foram incluídas neste estudo após um consentimento formal por escrito. As mulheres foram separadas em dois grupos, de acordo com o fototipo,
idade e envelhecimento actínico. Elas tomaram
suplementos de forma randômica com ch-OSA
ou placebo em cada grupo. As mulheres que
tomavam suplementos de silício em menos de 3
meses antes do início do teste, ou qualquer outro
suplemento alimentar que não fosse a medicação
do estudo durante o teste, foram excluídas. Além
disso, as mulheres que seguiam qualquer tratamento anti-idade ou antirrugas, dermatológico ou
cosmético, incluindo colágeno, injeções de ácido
hialurônico ou botox, peelings químicos e a laser,
tratamento com ácido retinoico ou hidroxiácido
durante o teste foram excluídas. Ainda, foi proibida a exposição direta ou indireta ao Sol durante
o teste. As mulheres forneceram uma lista detalhada de todos os produtos cosméticos que usam
diariamente. Elas concordaram em não alterar a
rotina diária durante o teste. No dia em que os testes não invasivos aconteceram, as mulheres foram
instruídas a se absterem de usar loções, cremes
ou outros produtos na face e nos antebraços. O
teste foi iniciado no outono de 2003 e concluído
na primavera de 2004.
A aprovação ética foi obtida do Comitê de
Ética regional (Academic Hospital, Vrije Universiteit Brussel, Bruxelas, Bélgica, número de protocolo 03/4 intitulado efeito antienvelhecimento do
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ch-OSA na pele foto-danificada em voluntários
saudáveis). O estudo foi realizado de acordo com
a Declaração de Helsinki (1964) alterada pela 29a
World Medical Assembly em Tóquio (1975).

Tratamento
Todas as pacientes tomaram o suplemento
durante as 20 semanas com duas cápsulas diárias contendo os excipientes (pellets de celulose
microcristalina, Pharmatrans Sanaq AG, Suíça) ou
10 mg de silício na forma de beadlets de ch-OSA
(Bio Minerals N.V., Bélgica). As mulheres foram
instruídas a tomar uma cápsula de manhã e outra à noite, com um copo de água ou suco. As
cápsulas de placebo e de ch-OSA eram idênticas
na cor, sabor, odor e embalagem, e seu conteúdo
era desconhecido às pacientes e ao investigador.

Sorologia
Amostras de sangue foram coletadas das
pacientes em jejum no início e após a suplementação de 20 semanas, usando seringas de polipropileno sem silício (Sarstedt, Alemanha) e agulhas
(Microlance, Becton Dickinson, Espanha). Imediatamente após as amostras serem coletadas, o
sangue foi transferido a tubos de polipropileno sem
silício, sem anticoagulante (Sarstedt, Alemanha).
A concentração de Si no soro foi analisada
num lote por espectrometria de absorção atômica
eletrotérmica, com correção de efeito Zeeman longitudinal inverso (AAnalyst 800, Perkin Elmer, Bodenseewerk, Alemanha). Foram utilizados tubos
de grafite com revestimento pirolítico. As configurações da lâmpada de cátodo oco eram, respectivamente, 30 mA de corrente de lâmpada, 251,6
nm de linha espectral e 0,2 nm de largura de ban-

da. O volume da amostra injetada era de 20 µL e
os sinais foram medidos no modo de área de pico.
As amostras séricas foram medidas em duplicata
por adição padrão. Os padrões e as diluições séricas foram preparadas na solução modificadora
de matriz contendo 72 mg/L de CaCl2 (Aldrich,
Bélgica), 1,508 g/L de NH4H2PO4 (Merck, Bélgica) e 0,5 g/L de Na4EDTA (Aldrich, Bélgica) em
água ultrapura (condutância ≤ 0,08 µS). A sensitividade determinada como a quantidade de silício
produzindo um sinal de 0,0044 Abs.s foi de 90 pg.
Uma quantidade de soro obtido a partir de indivíduos saudáveis em jejum foi analisado em vários
dias para determinar o coeficiente de variação entre ensaios e foi verificado ser de 8,7% para uma
concentração média de Si de 109.09 µg/L (n=16).
Para avaliar a segurança do tratamento oral
com ch-OSA, foram determinadas concentrações
séricas de ureia, creatinina, ácido úrico, proteína
total, colesterol, colesterol HDL, colesterol LDL
e bilirrubina direta, transaminase glutâmico oxalacética (TGO), transaminase glutâmico pirúvica
(TGP), gamaglutamiltransferase (GGT), colinesterase, creatina quinase (CK), amilase e lipase.
Outros parâmetros analisados foram sódio, cálcio, fósforo e zinco. Todos os parâmetros foram
medidos pelo soro, no início e após 20 semanas
de suplementação.

Métodos não invasivos
Todas as medições foram realizadas sob
condições padronizadas, isto é, temperatura ambiente de 19±2°C e um nível de umidade relativa
de 45 a 55%. Um tempo de aclimatização de, pelo
menos, 30 min foi respeitado antes das medições
começarem. A hidratação e o microrrelevo da
7
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pele foram avaliados no antebraço, enquanto que
as propriedades viscoelásticas foram medidas na
testa, no início e após 20 semanas de suplementação, respectivamente, com os seguintes métodos não invasivos.
O nível de hidratação da superfície da pele
foi medido com o Corneômetro CM 825 (Courage-Khazaka, Colônia, Alemanha) [10] e as propriedades viscoelásticas da pele foram medidas
com o Reviscometer MPA 5 (Courage-Khazaka,
Colônia, Alemanha). O princípio de medição do
Reviscometer é baseado no tempo de ressonância. O tempo de propagação do transmissor para
o receptor é medido (tempo de propagação da
onda de cisalhamento) e expresso em unidades
arbitrárias. Este parâmetro depende da direção
das fibras de colágeno. Por isso, duas medições
são feitas em um ângulo diferente, isto é, medição longitudinal e lateral. A anisotropia mecânica
é um indicador do fotoenvelhecimento da pele e
foi avaliada pela diferença entre o tempo de propagação da onda de cisalhamento longitudinal e
lateral [14]. O microrrelevo (rugosidade) da pele
foi medido com o Visiometer SV 600 (Courage-Khazaka, Colônia, Alemanha). Os parâmetros de
rugosidade investigados foram Rt (profundidade
da rugosidade), Rm (rugosidade máxima) e Rz
(profundidade média da rugosidade) [11].

Avaliação da fragilidade dos cabelos e das
unhas
Os indivíduos foram avaliados no início e
após 20 semanas de suplementação, com grau de
fragilidade dos cabelos e das unhas em uma escala de 4 pontos, sendo “0” nenhuma fragilidade nos
cabelos/unhas, “1” leve, “2” moderada e “3” grave.
8

Análise estatística
As diferenças entre os grupos foram avaliadas com um teste U de Mann-Whitney e as diferenças dentro dos grupos foram analisadas com
o teste de classificação sinalizados por pares correspondentes de Wilcoxon. P<0,05 foi considerado significativo.

RESULTADOS

A idade média (±SD) no grupo placebo e
no grupo ch-OSA era 49,2±4,7 anos e 51,8±6,0
anos, respectivamente. O índice de massa corporal médio não era significativamente diferente
entre os dois grupos (placebo: 24,1±4,4, ch-OSA:
26,3±5,7).
Os valores iniciais médios do colesterol total, colesterol LDL e bilirrubina eram mais elevados que o limite superior do intervalo normal em
ambos os grupos, placebo e ch-OSA. Todos os
parâmetros remanescentes estavam dentro do
intervalo normal no início e após as 20 semanas
de suplementação em ambos os grupos. Vinte e
quatro indivíduos em ambos grupos, placebo e
ch-OSA, concluíram o estudo. Em nenhum dos
dois grupos de tratamento houve efeitos adversos
relatados que foram relacionados à medicação do
estudo.
A concentração média de Si no soro foi
comparável para ambos os grupos no início, mas
foi significativamente maior após 20 semanas de
suplementação de ch-OSA (P < 0,0001 contra T0
e P=0,0005 contra 20 semanas de placebo, Tabela 1), enquanto que nenhuma diferença foi observada no grupo de placebo.
A hidratação da pele diminuiu significativa-
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mente após a suplementação em ambos os grupos, mas nenhuma diferença foi encontrada entre
o grupo placebo e o grupo ch-OSA (Fig. 1).
Os parâmetros de rugosidade da pele aumentaram no grupo placebo (Rt: +8%; Rm: +11%;
Rz: +6%), mas diminuíram no grupo ch-OSA (Rt:
16%; Rm: 19%; Rz: 8%). A alteração na rugosidade do início foi significativamente diferente entre
os grupos ch-OSA e placebo para Rt (0,12 contra
+0,02 mm, P<0,05) e Rm (0,13 contra +0,05 mm,
P<0,05, Fig. 2).

Início
Após 20 semanas

50
40
30
20
10
0

placebo

Grupo

ch-OSA

FIGURA 1: Hidratação da pele (Corneometer CM 825) medida no antebraço
no início e após 20 semanas de suplementação (T20) com placebo (n=24) e
ácido ortosilícico estabilizado em colina (ch-OSA, n=24). * P<0,05 contra o
início, teste de classificação sinalizados por pares correspondentes de Wilcoxon. Valores médios ± SE são fornecidos.

TABELA 1. CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE SILÍCIO E PARÂMETROS DE SEGURANÇA NO INÍCIO E APÓS 20 SEMANAS
DE SUPLEMENTAÇÃO (T20) COM PLACEBO E COM ÁCIDO ORTOSILÍCICO ESTABILIZADO EM COLINA (CH-OSA)
Intervalo normal

Placebo (n=24)

ch-OSA (n=24)

LL
UL
Início
T20
Início
T20
Ureia(mol/l)
8.00
5.70±1.10
5.30±1.00
6.07±1.15
6.17±1.44
Creatinina(lmol/l)
53.00 123.00 77.83±6.72 77.53±8.05 81.36±9.75 80.44±7.52
Ácido úrico(lmol/l)
154.00 428.00 263.29±62.61 236.02±69.76 276.43±72.26 253.12±65.63
Proteínas totais(g/dl)
7.2±0.3
7.3±0.4
7.5±0.3
7.4±0.3
Colesterol(mmol/l)
5.00
5.76±0.83
5.55±0.77
6.09±1.27
5.85±1.40
Triglicerídeos(mmol/l)
2.00
1.10±0.55
0.87±0.35
1.16±0.67
1.07±0.50
Colesterol HDL(mmol/l) 1.00
1.54±0.30
1.55±0.36
1.54±0.26
1.51±0.29
Colesterol LDL(mmol/l)
3.00
3.71±0.75
3.60±0.65
4.01±1.17
3.85±1.31
Bilirrubina direta(lmol/l)
7.00
9.00±2.18
8.96±2.64
8.93±2.84
8.08±2.48
TGO(AST)(u/l)
37
22±5
23±5
22±4
24±6
TGP(ALT)(u/l)
38
8±5
12±5
9±6
13±8
GGT(u/l)
50
18±10
17±6
27±19
24±16
Colinesterase(u/l)
3,930 11,500 6,847±1427 6,812±1261 7,311±1376 7,286±1510
CK(u/l)
87±101
78±43
77±23
84±46
Amilase(u/l)
96
49±14
48±11
48±15
45±14
Lipase(u/l)
7
60
23±11
23±12
22±7
22±10
Sódio(mmol/l)
136±3
135±3
137±2
137±2
Cálcio(mg/l)
86
100
95±4
96±4
98±3
97±4
Fósforo(mg/dl)
2,7
4.5
3.8±0.4
3.8±0.5
3.6±0.4
3.7±0.5
Zinco(lg/dl)
70
130
91±14
85±20
88±10
89±11
Silício(lg/dl)
93.4±74.7
97.6±72.8
86.0±53.9 168.8±60.4a,b
LL, limite inferior do intervalo normal; UL, limite superior do intervalo normal. HDL, lipoproteínas de alta densidade; LDL, lipoproteínas de baixa densidade; TGO,
transaminase glutâmico oxalacética; TGP, transaminase glutâmico pirúvica; GGT, gama glutamil transferase; CK, creatina quinase. aP<0,05, contra o início (teste
de classificação sinalizado por pares correspondentes de Wilcoxon); bP<0,05, contra T20 do placebo (teste U de Mann-Whitney). Valores médios ± SD são
fornecidos. Valores de silício sérico foram distribuídos normalmente.
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DISCUSSÃO

Diversos estudos ilustraram os efeitos benéficos do tratamento tópico com cremes contendo tretinoína [20] ou hidroxiácido [31] contra o
envelhecimento da pele.
Poucos estudos que investigam os efeitos da
suplementação oral de minerais em pele envelhecida foram publicados. Verificou-se que o tratamento
combinado oral e tópico com ácido silícico coloidal
teve um efeito positivo sobre a fragilidade do cabelo e unhas em um estudo aberto [18]. No entanto,
não foi apresentada nenhuma evidência de que a
sílica coloidal foi absorvida no trato gastrointestinal.
De fato, as formas polimerizadas de OSA, tais como
sílica coloidal, são conhecidas por terem uma biodisponibilidade muito baixa em comparação com o
OSA [22]. A ingestão oral de extratos, derivados
da cartilagem dos peixes marinhos, foi relatada
como tendo um efeito reparador na pele foto-danificada [19, 17]. No entanto, é necessário enfatizar
que nenhum desses estudos eram duplo-cegos ou
controlados por placebo. Consequentemente, os
resultados obtidos poderiam ter sido alterados por
influência sazonal e avaliação subjetiva.
10
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Alteração no microrrelevo da pele(T20-T0) (mm)
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FIGURA 2: Alteração nos parâmetros de microrrelevo na pele (Visiometer SV
600) do início, medidos no antebraço, após a suplementação com placebo
(n=24) ou ch-OSA (n=24). Rt, profundidade de rugosidade; Rm, rugosidade
máxima; Rz, média de profundidade da rugosidade. * P<0,05 contra placebo,
teste U de Mann-Whitney. Valores médios ± SE são fornecidos.

Alteração na anisotropia (T20-T0) (a.u.)

A diferença no tempo de propagação do
cisalhamento longitudinal e lateral aumentou após
20 semanas no grupo placebo, mas diminuiu no
grupo ch-OSA (P<0,05, Fig. 3).
As pontuações da VAS para fragilidade das
unhas e dos cabelos foram significativamente mais
baixas após a suplementação de 20 semanas com
ch-OSA (P<0,05), comparado às pontuações do
início (Fig. 4), ao passo que nenhuma diferença
significativa foi observada no grupo placebo.

3
2

ch-OSA
placebo

1
0

Grupo

FIGURA 3: Alteração da anisotropia mecânica da pele (Reviscometer MPA 5)
do início, medida na testa, após a suplementação com placebo (n=24) ou chOSA (n=24). A anisotropia mecânica foi calculada conforme a diferença entre
o tempo de propagação do cisalhamento longitudinal e lateral.
* P<0,05 contra placebo, teste U de Mann– Whitney. Valores médios±SE
são fornecidos.

O presente estudo é o primeiro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo,
que ilustra um efeito positivo de um suplemento
oral sobre o microrrelevo da pele e a anisotropia
da pele em mulheres com pele fotoenvelhecida.
A dose da suplementação com ch-OSA (10 mg
de Si/dia) era baixa, comparado à ingestão média
diária de silício de 20 a 50 mg relatado anteriormente por Pennington [21]. As principais fontes
dietéticas de Si são produtos à base de cereais/
grãos e vegetais, mas o processamento moderno

Fragilidade das unhas (a.u.)
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FIGURA 4: Fragilidade dos cabelos e das unhas no início e após 20 semanas
de suplementação (T20) com placebo (n=24) e ch-OSA (n=24). A fragilidade
foi avaliada em uma escala de 4 pontos sendo ‘‘0’’ nenhuma fragilidade dos
cabelos/unhas, ‘‘1’’ leve, ‘‘2’’ moderado e ‘‘3’’ grave. Plano (a) unhas; Plano (b)
cabelos. * P<0,05 contra o início, teste de classificação sinalizado por pares
correspondentes de Wilcoxon. Valores médios± SE são fornecidos

de alimentos, incluindo os refinados, tende a reduzir a ingestão dietética de Si, conforme foi mostrado que as fibras contribuem mais para o teor de
silício nos alimentos à base de plantas [30]. Após
a suplementação de ch-OSA, a concentração de
silício sérico aumentou com mais de 90%, comparado com o nível do início, o que confirma a
alta biodisponibilidade demonstrada nos estudos
clínicos [3, 33] e nos estudos com animais [5, 4].
Em um estudo comparativo de biodisponibilidade
[3], a absorção de silício de uma dose única de
ch-OSA (20 mg de Si) foi comparada com o ácido silícico coloidal e sílica fitolítica em voluntários
saudáveis. A absorção total de silício foi avaliada
conforme a área abaixo da curva de tempo (AUC,
concentração de Si sérico) e provou ser significa-

tivamente mais alta para ch-OSA, comparado aos
outros suplementos de silício e a um placebo. Em
outro estudo [33], a biodisponibilidade de ch-OSA
foi comparada a uma dieta rica em silício e a sílica
fitolítica. Após 4 dias ingerindo ch-OSA (10 mg de
Si/ dia), a concentração de Si sérico e a excreção
de Si na urina aumentaram, ao passo que nenhum
aumento foi encontrado após a ingestão de uma
dieta rica em Si (45 mg de Si/ dia, por 31 dias) e
uma dieta normal (14 mg de Si/ dia, por 4 dias).
A ingestão de 10 mg de Si na forma de
ch-OSA é segura, pois nenhum efeito adverso relacionado à medicação do estudo foi relatado. Os
parâmetros de segurança do soro permaneceram
dentro do intervalo normal. Os níveis de colesterol
total, colesterol LDL, e bilirrubina já estavam altos no
início, o que é provável devido ao consumo de uma
dieta rica em colesterol e gorduras saturadas [13].
Os dois grupos, ch-OSA e placebo, mostraram um pequeno aumento na hidratação após 20
semanas de suplementação comparado ao início.
Como todos os indivíduos começaram o estudo
em outubro e terminaram em março, essas alterações, provavelmente, são o resultado de uma mudança sazonal na temperatura e umidade relativa,
e não estão relacionadas à medicação do estudo.
Após 20 semanas de suplementação de ch-OSA,
o microrrelevo da pele e as propriedades mecânicas melhoraram. Demonstramos, anteriormente,
que a ingestão oral de baixas doses de ch-OSA
(5% de aumento da ingestão dietética total de
Si) durante 24 semanas em bezerros resultou em
uma concentração de hidroxiprolina significativamente alta na derme, comparado ao placebo, e
foi encontrada uma correlação significativa entre
a concentração de Si sérico e o conteúdo de hi11
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droxiprolina na cartilagem [5]. Reffitt et al. descobriram que baixos níveis de OSA (concentrações
séricas típicas) estimulam a síntese de colágeno
tipo I em culturas de osteoblastos humanos e fibroblastos da pele [23]. A estimulação dependente de OSA da síntese de colágeno foi abolida na
presença de inibidores de prolil-hidroxilase. Como
o colágeno tipo I e seu monômero hidroxiprolina
são os principais componentes da pele, a melhora dos parâmetros da pele após a suplementação
de ch-OSA aponta para a possível regeneração
ou a síntese de novo das fibras de colágeno. Foi
também referido que o silício estava envolvido na
síntese de glicosaminoglicanos [25] e foi sugerido
que tenha uma função estrutural como um agente de reticulação no tecido conectivo. Da mesma
forma, o tratamento com ch-OSA pode melhorar
a estrutura de glicosaminoglicanos na derme e a
estrutura de queratina nos cabelos e nas unhas.
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Além disso, o composto colina, presente no
ch-OSA, pode ter um efeito sinérgico com o OSA,
já que é bem conhecido que a colina está envolvida em diversos processos biológicos básicos [2],
incluindo o fato de que a colina é uma precursora
dos fosfolipídios, tais como a fosfatidilcolina, que
é um componente essencial das membranas celulares. O significado fisiológico da colina é substanciado pelo fato de que a privação intencional
da colina interrompe o crescimento e a divisão
celular [34].
Para o nosso conhecimento, o presente
estudo é o primeiro estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, que ilustra o efeito positivo de um suplemento mineral oral sobre
a superfície da pele e as propriedades mecânicas, e sobre a fragilidade dos cabelos e das
unhas, respectivamente.
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