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Bumbum mais lisinho e 

com menos estrias

INCI Name (CAS): Butylene Glycol (107-88-0) Aqua (7732-18-5) Cetyl 
Hydroxyethylcellulose (80455-45-4) Rutin (153-18-4) Palmitoyl Tripeptide-1 
(147732-56-7) Palmitoyl Tetrapeptide-7 (-) Phaseolus Lunatus (Green Bean) Seed 
Extract(-).
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As estrias podem ser definidas como regiões de atrofia de pele com aspecto linear, com comprimento 
e largura variáveis. Podem ser raras ou numerosas, com disposição paralela umas às outras e 
perpendicularmente às linhas de clivagem da pele.[1] Inicialmente têm aspecto eritemato-violáceas, finas 
e podem gerar prurido. Com a evolução do quadro adquirem o aspecto esbranquiçado, quase nacarado, 
tornando-se mais largas.[1][2][3]

Parte da dificuldade em determinar sua etiologia deve-se ao fato de estarem relacionadas a diferentes 
situações clínicas , podem aparecer por um repentino estiramento da pele, com consequente ruptura 
ou perda de fibras elásticas, podendo decorrer de crescimento rápido característico da puberdade, por 
aumento de peso ou por gestação.[1][2][3]

Os homens também estão dentro os afetados, no entanto a prevalência é menor e mais comuns na 
puberdade, por obesidade e pelo exercício físico vigoroso (comumente em ombros, peitoral e 
braço). Algumas infecções também são apontadas como causadoras de estrias, recentemente, e mais 
inesperadamente, cirurgia plástica estética (pele alongamento devido à mama e aumento das nádegas, 
WHITE et al., 1995).[5]

• Reduz até 72% da profundidade e estiramento das estrias;
• Repara e regenera as estrias, interrompendo o processo de sua formação;
• Promove seu preenchimento e diminui a micro-inflamação ligada ao surgimento das estrias;

Etiologia das Estrias — Avaliação dos Pontos-chave:

Embora a etiologia das estrias não tenha sido elucidada por completo, podemos citar 4 fatores 
determinantes para seu aparecimento:

1. Níveis elevados e circulantes de corticoesteróides;
2. Microinflamação local prévia ao aparecimento das estrias;
3. Extensão excessiva da pele características no rápido aumento de peso, puberdade ou gestação;
4. Genética e susceptibilidade dos tecidos.

Níveis elevados e circulantes de corticosteroides:
Vários estudos indicam uma forte correlação entre a secreção de glicocorticóides endógenos e o 
surgimento das estrias.

As estrias tem alta incidência entre os 4° e 7° meses da gestação e no período de puberdade, fases em que 
se observa alta atividade da glândula adrenal.

Sob a ação dos corticosteróides, a proliferação dos queratinócitos e fibroblastos é bloqueada, assim como 
a sua síntese dos colágenos tipo I e III, que diminui cerca de 90% quando comparada à pele normal.

Adicionalmente, a síntese de fibronectina é 93% menor que a observada na pele normal (biópsia 
resultados de amostras relatadas por LEE, 1994).[3]

Microinflamação local prévia ao aparecimento das estrias:
Um estudo realizado por Sheu et al. , 1991 4, incluindo indivíduos jovens durante a puberdade que 
apresentavam estrias nascentes, relatou que a biópsia destas amostras de estrias incipientes estavam 
localizadas em sítios inflamatórios.

O sinal inicial inflamatório está provavelmente relacionado com fibroblastos, os quais estão sob estresse, 
e/ ou sob a influência dos corticosteroides. A partir disto, os fibroblastos através de sinalização parácrina 
ativam os leucócitos, ocorrendo a liberação de citocinas inflamatórias.
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Em seguida, há um decréscimo na atividade dos fibroblastos e consequentemente ocorre uma diminuição 
da síntese de componentes da matriz extracelular, o que acaba por afetar a matriz dérmica.

Posteriormente, nas margens da estria em formação, na direção de sua progressão longitudinal, observa-
se a desgranulação de mastócitos e elevada atividade de macrófagos ativados contendo numerosos 
vacúolos e lisossomas.

Com a intensa atividade de mastócitos e macrófagos ocorre o aumento da síntese de enzimas proteolíticas 
que promovem uma mudança estrutural no colágeno, acompanhada por intensa atividade da elastase, 
culminando na degradação da matriz extracelular. 

Centro da Estria

Estria em Formação

Degranulação de mastócitos: 
- Intensa liberação: tripsina e quimiotripsina 
- ↑ Quebra do colágeno
- ↑ Elastólise

Macrófagos - Liberação: 
- Elastase
- ↑ Elastólise

Mastócitos 
- Liberação de tripsina e quimiotripsina
- ↑ Quebra do colágeno
- ↑ Elastólise

É um ativo que atua de maneira sinérgica prevenindo o surgimento de novas e estrias e reparando as 
estrias existentes.[fig. 2] Para tal é constituído por 4 ativos:

• Phaseolus lunatus: extrato de feijão verde que contém uma pequena proteína, de baixo peso molecular,
capaz de inibir a atividades das enzimas tripsina e quimotripsina favorecendo o reestabelecimento da 
homeostasia do tecido local.

• Rutina: um antioxidante que contribui para a estabilização de mastócitos. Além disso, a Sederma 
identificou uma nova propriedade da rutina: inibição leucocitária, consequentemente 
desfavorecendo a atividade da elastase. Isto reforça as propriedades de proteção em relação a matriz 
extracelular.

• Matrikinas: dois biopeptídeos (Pal-GHK e Pal-GQPR), os quais demonstraram excelente atividade 
na reconstituição da matriz extracelular danificada.

Figura 1 - Processo inflamatório característico durante a formação das estrias. 
(Fonte: Sederma).
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Eficácia Antiestrias - In vivo:
Treze mulheres com estrias na área abdominal (pós-gravidez - até 4 meses pós parto) foram selecionadas
para o teste.

Método: aplicação duas vezes ao dia de um creme contendo Regestril™ a 2% pelo período de 56 dias. A 
eficácia antiestrias foi avaliada por ecografia e avaliação dermatológica. (fig. 3)

Figura 2 - Mecanismo sinérgico de ação de Regestril™ 
(Fonte: Sederma)

Figura 3 - Paciente no início de tratamento, e Paciente após 
56 dias de tratamento com Regestril™ a 2%. 

(Fonte Sederma).

T56 DiasT0 Dias

Cor -21,7% p < 0,05
Alívio -21,9% p < 0,05

Largura -26,7% p < 0,01
Espessura da Pele +10,8% p < 0,05

Depressão da Estria -72,5 p = 0,07

Análise da Eficácia Anti-estrias
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Eficácia – Inibição de Enzimas Proteolíticas e Controle do Efeito Inflamatório – In vitro:
Durante a fase inflamatória que contribui para a formação das estrias na pele são liberadas enzimas 
proteolíticas, como tripsina, quimotripsina (desgranulação dos mastócitos) e da elastase leucocitária 
(pelos macrófagos).

A tripsina, a quimotripsina ou a elastase são incubadas com variadas concentrações de Regestril™. As 
cinéticas de inibição foram monitoradas por alguns minutos, conforme resultados apresentados na 
sequência:

Atividade 
Enzimática

Concentrações de RegestrilTM

1% 2% 3% 4%

Tripsina -4% -14% -32% -58%
Quimiotripsina -3% -7% -11% -15%

Elastase -41% -66% -80% -90%
Regestril™ inibe de forma significativa e dose dependente as enzimas proteolíticas

liberadas durante a formação das estrias na pele.

Eficácia da Síntese de Macromoléculas – In vitro:
Os fibroblastos humanos foram incubados com Regestril™ a 2%. Após a incubação, o colágeno I e a 
fibronectina produzidos foram quantificados por imunodosagem e visualizados por imunofluorescência
respectivamente, conforme figura 4 e 5:

• Síntese de colágeno → +102%
• Síntese de fibronectina → +91%

Estímulos da Síntese de Fibronectina:

Controle RegestrilTM 2%
Figura 4 - A visualização das fibras de fibronectina é mais perceptível em 

(B), após a incubação com Regestril™ 2%. 
(Fonte: Sederma).

Estímulo da Síntese de Colágeno:

Controle RegestrilTM 2%

Figura 5 - A nova rede de fibras de colágeno I é reorganizada em 2 semanas 
de incubação em Regestril™ 2%. (Fonte: Sederma).
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Eficácia – Avaliação dos Efeitos Protetores de Regestril™:
Avaliação do efeito protetor do Regestril™ em virtude da inibição da atividade da tripsina, que cliva os 
complexos de adesão das células à matriz extracelular. Quanto menor a atividade de tripsina, maior a 
adesão à matriz.

Atividade Enzimática Controle Tripsina RegestrilTM 1% RegestrilTM 2%
Número de fibroblastos 

ligados ao colágeno* 110.000 35.500 69.000 82.000

Número de fibroblastos 
soltos 0 74.500 41.000 28.000

Proteção das moléculas
de adesão - - 33.500 (45%) 46.500 (65%)

* Avaliação 10 minutos de incubação e medição da adesão dos fibroblastos na camada de colágeno.

Eficácia – Avaliação da Espessura e Depressão de Estrias por Ecografia:

Ec
og

ra
fia

Espessura da Pele Depressão da Estria
Pele Normal Estrias
T0 T56 T0 T56 T0 T56

1.69
±0.31

1.72
±0.28

1.51
±0.33

1.68
±0.43

0.17
±0.12

0.05 
±0.32

+2.2 +10.8% 72.5%
Ns p<0.05 p=0.07

Regestril™ reduz a profundidade e estiramento das estrias em até 72%.

Regestril™ promove reparo e proteção antiestrias:
• Combate a degradação da matriz extracelular que contribui para a formação das estrias;
• Promove ação antagônica ao efeito destrutivo das enzimas proteolíticas;
• Estimula a síntese de novas macromoléculas matriciais.

Indicações:
• Loções pós-parto;
• Formulações para praticantes de atividades físicas e fisioculturistas;
• Loções para adolescentes em puberdade como preventivo de estrias;
• Formulações para pós-cirúrgico de procedimentos plásticos, nas quais ocorre estiramento da pele;
• Aplicação pontual na estria para correção e preenchimento.

Dosagem Usual:
2 – 4%

Informações adicionais:
• Característica hidrossolúvel.
• Adicionar estagio final de preparo da formulação, abaixo de 40ºC.
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Características Físico-químicas:
• Aparência: Liquido viscoso levemente opalescente
• Cor: Verde Amarelado 
• Odor: Característico
• pH: 3.5 / 5.5 
• Densidade: 1.015 / 1.035 
• Teor De Agua Por Karl Fischer: 17.0 / 22.0 1
• Índice de Refração: 1.415 / 1.435 
• Teor de PAL GQPR THP LC: 180 / 220
• Teor de PAL GHK HLC: 180 / 220

Recomendação de Armazenamento
Deve ser armazenado em ambiente seco e arejado, ao abrigo da luz solar direta, calor e umidade. 
Armazenar em temperatura de 4 a 7 ºC.
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