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RESUMO. A dermatite de fraldas é uma erupção predominantemente eritrematosa, frequentemente tran-
sitória. Sua incidência varia entre as populações, no entanto, é uma condição comum e a mais freqüente
doença em crianças entre 0 e 2 anos de idade. O zinco, presente em todos os tecidos, órgãos e fluidos do
corpo, é co-fator de numerosas metaloproteínas necessárias às células e a deficiência deste mineral gera
vários distúrbios de pele. Existem inúmeros produtos contendo zinco. Alguns combinam óxido de zinco
com nistatina e formulações mais modernas associam ainda ativos com outras propriedades protetoras co-
mo auxílio ao tratamento. O objetivo deste artigo de revisão é descrever os mais recentes avanços em der-
matite de fraldas. Sua etiopatogenia e diagnóstico assim como vários aspectos relacionados ao seu trata-
mento e profilaxia também serão discutidos. No final, as perspectivas acerca de novos tratamentos para tal
patologia serão sugeridas.
SUMMARY. “Metal Products Used in Cosmetic Field for the Treatment of Diaper Dermatitis”. The diaper der-
matitis is a predominantly erythematous rash, often impermanent. Despite its incidence among populations, dia-
per dermatitis remains a common condition and the most frequent disease in children aged between 0 and 2
years. The zinc, presented in all tissues, organs and fluids of the body, is a co-factor of many metal-protein,
which is necessary for the cells. Its deficiency generates skin disorders. There are several zinc containing prod-
ucts. Some of these products combine zinc oxide formulations with nystatin and, more recently, some agents
with protective properties that help with the dermatitis treatment. The aim of this review was to describe an up-
date about the subject of diaper dermatitis, its etiopathology and diagnosis, and several concerns about its treat-
ment and prophilaxis. At the end, a perspective about new treatments was suggested.

INTRODUÇÃO
A dermatite de fraldas, popularmente chama-

da de assadura 1, é uma dermatite de contato
por irritante primário na região da fralda, que
afeta mais de 50% dos infantes 1-10 e normal-
mente causa na pele dessa região um aspecto
descamativo, apresentando lesões pápulo-vesi-
culosas ou bolhosas, fissuras e erosões. As pá-
pulas crônicas, hipertróficas achatadas e nódu-
los infiltrados podem ser confundidos com le-
sões sifilíticas 1,11. Esta patologia se caracteriza
por uma erupção predominantemente eritema-
tosa, frequentemente transitória 1,7,9,11,12 que po-
de ser reticulada ou confluente 11. São comuns

infecções secundárias por bactérias e fungos
pertencentes à flora cutânea, intestinal ou mes-
mo do ambiente, levando à complicações bas-
tante desagradáveis e o desconforto que prece-
de à inflamação 11,13. Essa doença apresenta-se
como uma cascata de reações inflamatórias em
resposta a fatores externos ou internos da agres-
são, como exposição prolongada da pele à uri-
na e às fezes, sabões não retirados, preparações
tópicas, fricção, maceração, umidade, pH, além
de outros fatores predisponentes como obesida-
de, sudorese excessiva e má higiene 2,5-7,9,11-17. 

Para o tratamento de dermatite de fraldas,
formulações hidrofóbicas contendo dimeticona,
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talco ou óxido de zinco têm sido utilizadas com
sucesso por muitos anos, apesar de nunca terem
suas atividades cientificamente comprovadas.
Para as formas moderadas e graves que são
muitas vezes complicadas por Candida spp., o
uso de antifúngicos na terapia é recomenda e
vários estudos foram publicados 2,5-7,11-14,17-19.
Apesar de não haver estudos controlados para
dermatite de fraldas com caráter apenas irritan-
te, aqueles que se referem a essa patologia na
sua forma mais severa indicam que a cura mico-
lógica foi atingida com todos os antifúngicos
avaliados. No entanto, o tempo de cura comple-
ta (ou seja, apuramento dos sinais e sintomas)
melhora quando os veículos são hidrofóbicos,
como aqueles que utilizam óxido de zinco 18.

Esta revisão tem por objetivo avaliar as fun-
ções do zinco e sua aplicação no tratamento da
dermatite de fraldas, bem como sugerir a formu-
lação de um novo produto com melhores carac-
terísticas que as dos produtos de referência e
com o mesmo potencial de ação.

ETIOPATOGENIA E DIAGNÓSTICO
É sabido que a dermatite de fraldas é uma

patologia bastante freqüente, principalmente
nos ambulatórios de pediatria e de dermatologia
e esse fato é causa de grande parte das queixas
das mães 10,11,14,20,21. Essa dermatose ocorre prin-
cipalmente nos dois primeiros anos de vida 1,11-

14,16, sem predileção por raça, sexo ou padrão
social.

Após o estabelecimento da dermatite, vários
produtos, tais como: sabonete, talco, pomadas,
banho de ervas e outros, podem potencializar o
processo de irritação 1,2,11. A intensidade das al-
terações cutâneas varia de leve a grave e a apre-
sentação habitual consiste num eritema con-
fluente ou reticulado que afeta as áreas conve-
xas sobre as fraldas, sendo as regiões gênito-
crurais geralmente poupadas 1,7,11.

Toda pele que tem suas barreiras de defesa
lesadas por qualquer mecanismo está sujeita à
infecção secundária 2,11 e a dermatite de fraldas
não é exceção: a associação da dermatite com
infecção por Candida albicans e Staphylococcus
aureus, microrganismos da flora cutânea e intes-
tinal, é achado rotineiro, e devem ser tratados
adequadamente com regimes terapêuticos espe-
cíficos em associação ao tratamento de dermati-
te propriamente dita 9,11,13,14, 6,18,20-22.

Os surtos diarréicos e o freqüente uso de an-
tibióticos orais nas crianças durante a primeira
infância são certamente colaboradores do agra-
vamento da dermatite de fraldas, aumentando o

contato da pele com as fezes e a urina, e inten-
sificando a colonização cutânea e intestinal pela
C. albicans e pelos estafilococos 1,3,5,9,11. Por ou-
tro lado, não se tem observado nestas crianças,
em especial, casos mais graves da dermatite.
Como era de se esperar, apenas os microrganis-
mos acima citados são isolados com maior fre-
qüência e intensidade 11. As alterações cutâneas
que favorecem o crescimento da C. albicans
1,2,5,13,14,16,20,23 geram uma quadro de candidíase
simultânea que culmina em erupção brilhosa e
escamativa com lesões papulopustulosas em co-
rimbo, ou seja, lesão principal central e outras
satélites 1,10,14. 

O quadro clínico da dermatite de fraldas é
multiforme, geralmente agravando-se a partir do
segundo ou terceiro mês de vida, sendo as le-
sões nitidamente limitadas à área em contato
com a fralda. Inicia-se de um modo geral com
pápulas eritematosas na região perianal que se
expandem às superfícies convexas das nádegas,
genitália, coxas e abdômen, poupando as do-
bras naturais da pele como os sulcos inguinais e
infra-abdominal 11.

O diagnóstico diferencial desta doença inclui
a dermatite atópica e seborréica, psoríase, acro-
dermatite enteropática, candidíase, dermatofito-
se, deficiência múltipla de carboxilase e histioci-
tose. Apesar das dermatites atópica e seborréica
poderem favorer o aparecimento da dermatite
de fraldas, estas devem ser diferenciadas no
diagnóstico 1,7,9,11,14. A infecção por bactérias co-
mo Streptococcus sp, Staphylococcus sp, Proteus
sp, etc., pode ser observada pelo surgimento de
pústulas, que ao terem seu conteúdo examinado
bacteriologicamente, demonstra a bactéria em
questão. Outra complicação freqüente é a miliá-
ria (vulgarmente conhecida como brotoeja) que
pode estender-se a outras áreas do corpo. Ca-
racteriza-se pela retenção sudoral, expressada
clinicamente por inúmeras pápulas eritematosas,
que podem evoluir para a micro-vesiculação 11.

TRATAMENTO E PROFILAXIA
Dermatite de fraldas, por definição, não po-

de existir sem fraldas, de forma que, remover a
fonte de oclusão é uma das medidas mais co-
nhecidas e melhores para sua prevenção 6,9,14. A
orientação médica principal nesse caso é a pre-
ventiva, que consiste na escolha adequada da
fralda, freqüência de trocas, limpeza e uso de
produtos de barreira (vaselina, lanolina e óxido
de zinco) a fim de reduzir o contato da pele
com a urina e as fezes. A higienização deve ser
freqüente, mas não excessiva nem agressiva
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(fricção), e pode ser feita com sabão de coco ou
sabonetes neutros 1,5,7,9,11,13-15,17.

O uso de compressas frias com solução
aquosa de acetato de alumínio 1:30 até três ve-
zes ao dia confere efeito calmante, antisséptico
e secativo. Devido à freqüente associação com
C. albicans é indicado o uso de antifúngicos tó-
picos. Nitrato de miconazol a 0,25% e a nistatina
em creme a 100.000 UI/g mostram-se eficazes e
seguros. Na evidência de infecção secundária,
deve ser usada antibioticoterapia tópica, como
neomicina, gentamicina e mupirocina a 2%. Esta
última, entretanto, não deve ser usada em mais
de 20% da superfície corporal pelo risco de ne-
frotoxicidade 1,5,7,10,11,13,14,18,20. O uso de antibióti-
cos orais pode agravar o quadro por afetar a
flora intestinal 1,10,24. Nos casos em que o trata-
mento convencional não surte efeito, o uso tem-
porário (até 10 dias) de corticosteróide tópico
de baixa potência e não fluorado (hidrocortiso-
na 1%) pode ser útil 1,7,10,11,13,14. Atenção especial
deve ser dispensada às reações adversas sistêmi-
cas e locais dessa substância, tendo sido relata-
dos Síndrome de Cushing e hipertensão intra-
craniana mesmo com aqueles considerados de
baixa potência, pois a superfície corporal nessa
área é significativa, e a fralda determinará tam-
bém um efeito oclusivo favorecendo a absorção
tópica 1. 

ASPECTOS BIOQUÍMICOS E FISIOPATOLÓGI-
COS DO ZINCO

O zinco está presente em todos os tecidos,
órgãos e fluidos do corpo 25. Trata-se de um co-
fator de numerosas metaloproteínas necessárias
na replicação do DNA, na transcrição gênica, na
síntese de RNA e na síntese protéica 26. Este pa-
pel fisiológico é alterado apenas no caso de um
déficit importante, seja ele congênito ou adquiri-
do 25-27.

Distúrbio de pele é a principal característica
de deficiência de zinco, possivelmente devido
ao fato da mesma conter aproximadamente 6%
do zinco total do corpo. A degeneração celular
vista na pele zinco-deficiente pode ser causada
pela adesão célula-célula estar prejudicada, uma
vez que a deficiência de zinco afeta a E-caderi-
na que provê locais de ligação para citoquerati-
nas, as quais são importantes para a integridade
da pele 25,28,29.

A pele lesionada promove seu próprio repa-
ro em um processo muito complexo. No caso
de lesões físicas com formação de feridas, um
processo bem definido se desencadeia com in-
flamação, reepitelização, formação de tecido de

granulação, contração da ferida e remodelamen-
to tecidual (Fig. 1). Durante a cicatrização da fe-
rida a necessidade de zinco aumenta muito,
pois é basicamente um processo de intensa sín-
tese protéica, e as proteínas DNA e RNA poli-
merases (conhecidas como dedos de zinco),
controladoras da síntese protéica, são críticas
durante este processo. Nos lugares onde o dano
tem natureza “química” a manifestação domi-
nante é a inflamação e existe uma quantidade
crescente de evidências que mostram que o zin-
co tem atividade antiiflamatória 30.

A ação antiinflamatória do zinco na pele é a
base do seu uso terapêutico. Seu mecanismo
não é bem conhecido, no entanto sabe-se que
in vitro o zinco inibe a expressão de certas inte-
grinas expressas na epiderme sujeita à uma in-
flamação: ICAM 1, LFA 26,31. Ela possui igual-
mente uma ação moduladora sobre a produção
das citocinas TNF alfa e interleucina 6 26.

A deficiência de zinco também está associa-
da com apoptose induzida pelo crescimento lin-
fóide, mielóide e de células epiteliais em meio
de cultura zinco-deficiente 25,31,32. A apoptose foi
observada nas lesões da pele de pacientes com
deficiência de zinco adquirida 25. Uma revisão
significante no papel de zinco neste processo
evidencia que este pode ser um regulador fisio-
lógico importante, possivelmente pelo seu efeito
sobre a caspase-3, protease que ativa substratos
protéicos da célula resultando no processo
apoptótico (Fig. 2) 25,31.

O zinco também possui atividade antioxidan-
te possivelmente por ser componente das enzi-
mas superóxido dismutase e metalotioneína e
devido sua capacidade de deslocar íons metáli-

Figura 1. Reparo da pele lesionada, adaptada de
Schwartz 30.
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cos mais perigosos (como cobre e ferro), que
causam formação de radicais livres baseados no
oxigênio. O zinco não tem essa atividade de ge-
rar radicais livres, uma vez que não tem ativida-
de redox diferente do cobre e do ferro que pos-
suem atividade oxidativa-redutiva 26,30,31. Algumas
funções do zinco estão descritas na Tabela 1.

ZINCO EM PRODUTOS TÓPICOS
Existem 55 materiais diferentes contendo zin-

co, listados no dicionário e livro Internacional
Cosmetics Ingredients (INCI). Destes, sete foram
aprovados pelo FDA para uso sem prescrição
por serem seguros, e efetivos e promoverem
uma grande quantidade de benefícios, incluindo
proteção da pele, atividade antibacteriana e ads-
tringência 30. A grande quantidade de materiais

Figura 2. Ativação do processo apoptótico pelas cas-
pases, adaptada de Guyton 50.

Enzima Função química das proteínas Função fisiológica da biomolécula

Álcool desidrogenase Catalisa a oxidação dos álcoois Metabolismo hepático.
(principalmente o etanol) em aldeídos.

Carboxipeptidase Catalisa a hidrólise dos resíduos Digestão protéica para nutrição.
de peptídeo C terminal.

Termolisina Catalisa a hidrólise dos peptídeos. —

Metaloproteinases da matriz Catalisa a hidrólise das proteínas da matriz. Formação da matriz extracelular.
Colagenase (MPM-12) Hidrólise do colágeno.
Elastase (MPM-2) Hidrólise da elastina.
Gelatinase (MPM-2) Hidrólise da gelatina.

β-Lactamase Catalisa a hidrólise dos anéis β-lactâmicos —
(p.ex., penicilina).

Anidrase carbônica Catalisa a hidratação do CO2. Fisiologia do transporte do CO2
e tamponamento fisiológico.

Nuclease P1 Catalisa a formação de nucleotídeos —
de cadeia única 5’ do RNA e do DNA.

Superóxido desmutase Catalisa a desmutação do ânion superóxido Remove os superóxidos
em O2 e H2O2. que causam dano.

Fosfotriesterase — —

Fosfatase alcalina Catalisa a hidrólise de fosfato monoésteres. —

Leucina aminopeptidase Catalisa a hidrólise dos resíduos peptídicos —
da leucina N-terminal.

Fosfolipase C Cliva pontes entre os grupos cabeça e —
o meio dos lipídios dos fosfolipídios.

Metalotioneína Ligação do zinco. Armazenamento do zinco.

Classe dedo de zinco Confere a conformação para facilitar Metabolismo do ácido nucléico.
a ligação do nucleotídeo.

DNA polimerase Replicação do DNA.
RNA polimerase Transcrição do RNA.

α-Amilase — —

Aspartato transcarbamilase — —

Tabela 1. Resumo das principais biomoléculas de zinco, adaptada de Schwartz 30.
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de zinco aprovada pelo FDA dá uma forte indi-
cação da utilidade do zinco como tratamento
para afecções cutâneas. Esse metal pode ser en-
contrado em diversas apresentações como sais e
óxidos que modulam a solubilidade e biodispo-
nibilidade das espécies de zinco. Por exemplo,
o sulfato de zinco é hidrossolúvel enquanto que
o óxido de zinco é moderadamente solúvel. O
sulfato de zinco é uma forma muito disponível
inicialmente com rápida depleção, enquanto o
óxido de zinco tende a ter um nível menor de
atividade inicial, mas sustentada por um tempo
longo 30.

Além de facilitar o processo de reparo, o zin-
co parece conferir uma função protetora através
da sua atividade antioxidante. Esse elemento re-
duz o dano celular e genético causado pela ex-
posição à luz UV e aumenta a resistência dos fi-
broblastos da pele ao estresse oxidativo. O óxi-
do de zinco micronizado é utilizado em fotopro-
totetores físicos de amplo espectro, por sua ha-
bilidade de dispersar e refletir tanto a radiação
UVA quanto a UVB. A pasta de óxido de zinco
é encontrada na forma de pomadas para melho-
rar a dermatite de fraldas, devido às suas pro-
priedades de barreira e antiinflamatória. O piri-
tionato de zinco é outra forma desse metal usa-
da em xampus anticaspa, pela sua capacidade
de agir como potente antifúngico 30.

PERSPECTIVAS
Os aspectos abordados anteriormente de-

monstram que para evitar a dermatite de fraldas,
seria recomendado que a cada mudança de fral-
da, um emoliente impermeável fosse aplicado
sobre a pele da criança. Recomenda-se para is-
so, o uso de alguma das pomadas comercial-
mente disponíveis. Estas são produzidas na
maioria das vezes com grandes quantidades de
pós (20-50 %), como óxido de zinco, em um
veículo gorduroso 14.

O óxido de zinco tópico provê uma barreira
impermeável à água que reduz fricção e mace-
ração, protegendo a pele, agindo como uma
barreira física contra irritantes e absorvendo ou
adsorvendo umidade. Ele mostra-se ainda efeti-
vo para profilaxia ou tratamento de dermatite de
fraldas moderada, mas quando a pele envolvida
é afetada mais severamente, um agente antifún-
gico se faz necessário 5. A nistatina foi usada
durante quase 50 anos para o tratamento de in-
fecções por Candida e se mostrou seguro e efe-
tivo no tratamento de candidíase cutânea em
crianças. Além disso, C. albicans raramente é
encontrada em crianças sem dermatite de fral-

das, mas está presente em 41% a 77% das crian-
ças com essa patologia, sendo assim, é indicado
o uso deste agente no tratamento dessa dermati-
te 5.

Atualmente o mercado lança mão de diferen-
tes produtos aplicáveis à prevenção e/ou trata-
mento da dermatite de fraldas. A composição
destes produtos varia de acordo com o fabrican-
te e em sua maioria são veiculados em poma-
das. Alguns combinam o óxido de zinco com a
nistatina (p.ex. Dermodex®-Prevent), outros as-
sociam o óxido de zinco a vitaminas (p.ex. Hi-
poglós®-Procter & Gamble), além de uma com-
binação desses três componentes (p.ex. John-
son’s® baby-Johnson & Johnson). Formulações
modernas dispondo de propriedades protetoras,
antifúngicas e antiinflamatórias seriam uma va-
liosa adição ao tratamento 5.

A parte mais importante de qualquer produ-
to para uso tópico, seja medicamento ou cosmé-
tico é o veículo que transporta o princípio ativo
para a pele. O veículo pode aumentar a eficácia
da molécula, mas pode também torná-la com-
pletamente inativa, aumentar a barreira cutânea
ou induzir dermatite alérgica de contato. Dessa
forma, surge como nova perspectiva para trata-
mento de dermatite de fraldas a incorporação
de princípios ativos, óxido de zinco e nistatina,
em veículos emulsionados e onde o componen-
te da fase lipofílica tenha efeito sinérgico com
os ativos incorporados. As emulsões, são as for-
mulações mais populares para veicular ativos to-
picamente e seu emprego como veículo para
preparações de uso tópico deriva do primeiro
cold cream, preparado por Galeno em cerca de
150 d.C. 33. A vantagem das emulsões em rela-
ção às pomadas, por exemplo, é justificado de-
vido às últimas serem geralmente veículos ani-
drosos, o que significa que não contêm grande
quantidade de água e possuem altas concentra-
ções de ceras e outros espessantes gordurosos,
o que leva a formação de um filme bastante es-
pesso sobre a pele. No entanto, tais produtos
são bastante gordurosos, sendo mais úteis para
formulações de ativos destinados a uma peque-
na área-alvo; enquanto os veículos emulsiona-
dos, além de melhor sensação ao tato, favore-
cem hidratação no local da aplicação devido à
grande quantidade de água presente na formu-
lação o que favorece os processos de oclusão e
umectação simultaneamente 34. Esses sistemas
são constituídos por dois líquidos imiscíveis, em
que um deles está finamente dividido e distri-
buído, na forma de gotículas, no seio do outro;
e estabilizado pela presença de tensoativos 35.
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Em geral, emulsões são de grande importân-
cia para indústrias farmacêuticas e cosméticas
uma vez que permitem a utilização de ingre-
dientes imiscíveis dentro da mesma preparação.
Elas também permitem um controle perfeito das
suas propriedades reológicas 36 e oferecem
grande potencial ao desenvolvimento de siste-
mas capazes de proporcionar liberação controla-
da de substâncias e proteção a fármacos sensí-
veis à oxidação e à hidrólise 35. Além disso, uma
variação na concentração dos seus constituintes
não afeta significativamente a atividade termodi-
nâmica, permitindo, por conseguinte, a estabili-
dade e a eficácia dos compostos ativos contidos
na sua composição 36, se apresentando estáveis
durante a armazenagem e “quebrando” ao con-
tato com a pele, possibilitando a liberação da
fase interna 37.

A razão mais importante para o uso de siste-
mas emulsionados é, sem dúvida, a aceitação
pelo paciente 38,39. Emulsões de uso tópico po-
dem ser aplicadas com maior uniformidade e
proporcionar maior emoliência à pele 38.

A formulação de uma emulsão requer estu-
dos aprofundados, a fim de verificar os parâme-
tros mais importantes para preparar produtos
emulsionados estáveis 40, e metodologias de ca-
racterização destes sistemas têm sido estudadas
ao longo do desenvolvimento da ciência das
emulsões. Ensaios de distribuição de gotículas
41, reologia 42, espectroscopia dielétrica 43, difra-
ção de raios-X 37, ensaios termoanalíticos 44, po-
tencial Zeta 45, microscopia eletrônica de trans-
missão 46 e micro-emultócrito 36,47 são alguns
exemplos do que tem sido usado para realiza-
ção da caracterização e predição de estabilidade
de sistemas emulsionados.

Os óleos essenciais utilizados principalmente
como preservativos naturais 48,49, flavorizantes e
fragrâncias em produtos cosméticos estão em
evidência. Recentemente, o estudo da atividade
medicinal desses óleos foi intensificado 48 devi-
do aos seus prováveis efeitos terapêuticos.
Aqueles ricos em vitamina E, por exemplo, têm
potencial ação antiinflamatória e antioxidante
devido à presença, principalmente, dos deriva-
dos de tocoferóis 30. Portanto, a utilização des-
ses óleos como fase lipofílica de emulsões é re-
levante uma vez é preciso repensar as estraté-
gias de desenvolvimento de novos produtos on-
de o veículo possa ter efeito sinérgico com os
ativos e proporcionar algum efeito benéfico ao
consumidor.

Considerando todos os aspectos abordados
neste artigo de revisão, a veiculação de óxido

de zinco e nistatina em sistemas emulsionados,
nos quais a fase lipofílica seja um óleo essencial
com características terapêuticas cientificamente
comprovadas, pode ser o início de uma nova fa-
se no campo de desenvolvimento de produtos
tópicos, onde alguns paradigmas referentes à
formulação e utilização de veículos poderão ser
dismitificados.
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