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RESUMO 

 
 

ARMELINI, A. I. P. V. Avaliação do perfil de permeação cutânea in vitro da 
daidzeína em nanoemulsão cosmética: uma abordagem com foco na avaliação 
de segurança. 2015. 85f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2015. 
 
Com o crescente aumento do mercado cosmético e com o consequente aumento da 
exposição da população às diversas moléculas que os compõem, se faz 
fundamental os cuidados no desenvolvimento e na avaliação da segurança de 
produtos cosméticos. Diferentes ferramentas estão disponíveis para compor a 
estratégia de avaliação de segurança, sendo uma delas a avaliação da retenção e 
permeação cutânea in vitro, técnica que não apenas fornece dados para a avaliação 
da eficácia de princípios ativos, como também permite um aprofundamento na 
avaliação toxicológica dos ingredientes e produtos cosméticos. Assim como cresce o 
interesse da população por produtos cosméticos, observa-se também um aumento 
considerável na procura por produtos contendo ingredientes botânicos, o que torna 
ainda mais desafiadora a avaliação de segurança. Sendo as isoflavonas de soja 
bastante consumidas na alimentação e, em alguns casos, aplicadas a cosméticos, e 
tendo elas propriedades dérmicas interessantes, este trabalho teve como objetivo 
estudar o perfil de retenção e permeação cutânea in vitro da daidzeína, umas das 
mais importantes isoflavonas já descritas e estudadas. Para tal, desenvolveu-se uma 
nanoemulsão cosmética e aplicou-se um extrato botânico de soja rico em daidzeína. 
Desenvolveu-se e validou-se um método analítico por cromatografia líquida acoplada 
a detector de arranjo de diodos, e ainda procedeu-se a caracterização da 
nanoemulsão, a avaliação teórica de segurança de todos os seus ingredientes, além 
dos estudos de retenção e permeação cutânea in vitro, foco central deste trabalho. 
Como resultados, teve-se que a técnica de emulsificação à quente seguida de 
sonicação adotada para o preparo da nanoemulsão foi eficiente, possibilitando a 
obtenção de uma nanoemulsão pouco polidispersa e com tamanho de partícula 
médio abaixo de 200 nm. A retenção e permeação cutânea foram dependentes do 
tempo de aplicação, sendo que a nanoemulsão proporcionou uma maior retenção e 
menor permeação cutâneas da daidzeína comparado com solução controle no 
tempo de 6 h. A nanoemulsão desenvolvida mostrou-se adequada para a liberação 
tópica da daidzeína presente em extrato vegetal. Os testes in vitro de retenção e 
permeação cutânea são cruciais para esta etapa de desenvolvimento das 
formulações, quando os aspectos liberação tópica e possível toxicidade sistêmica 
são avaliados. 
 
 
Palavras-chave: permeação cutânea; cosméticos; daidzeína; segurança de 
cosméticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 
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A pele, sendo o maior órgão do corpo humano, exerce uma série de papéis 

de extrema relevância para o ser humano. Uma de suas principais funções é 

proteger o corpo contra a entrada de microrganismos e outros agentes externos 

(LUCCA e LACERDA, 2012). No entanto, com o avanço da ciência no campo da 

medicina e da cosmética, descobriu-se na pele uma via bastante promissora para a 

administração de medicamentos e princípios ativos destinados ao tratamento e ao 

embelezamento da pele. Por sua estrutura semi-permeável, é possível o 

desenvolvimento de formulações seguras e eficazes, que são capazes de entregar 

moléculas específicas com ação biológica desejável na pele. Trabalhos publicados 

por B. W. BARRY tratam da questão dos promotores de permeação e de acordo 

com LIU et. al. (2011), algumas estratégias podem ser utilizadas para melhorar a 

entrega de ativos na pele. 

Assim como os efeitos biológicos são possíveis através da permeação de 

certas moléculas através da pele, efeitos sistêmicos tóxicos também podem ocorrer. 

Desta forma, conhecer a composição e as características das formulações para uso 

tópico é de extrema importância, tanto para garantir a eficácia quanto a segurança 

de produtos médicos e cosméticos. Neste contexto, as técnicas analíticas de 

caracterização (identificação e quantificação) de compostos assim como os métodos 

disponíveis para o estudo da retenção/permeação cutânea de moléculas são peça 

chave para o sucesso dos produtos de uso tópico disponibilizados para a população 

(NOHYNEK, 2010). 

Com base nisso, a proposta de trabalho deste projeto de pesquisa, teve como 

objetivo o aprofundamento tanto prático quanto teórico nas questões acerca do tema 

da permeação cutânea. 

 

1.1 Pele 
 
A pele é uma membrana de camada dupla que envolve toda a superfície 

exterior do corpo, estendendo-se pelos vários orifícios naturais por meio das 

membranas mucosas que revestem esses orifícios (HARRIS, 2009). É um 

importante órgão do corpo humano, sendo responsável por diversas funções, dentre 

elas, proteger o organismo contra agentes externos (como microrganismos e 

radiação UV), além de atuar na regulação da temperatura corpórea, atuar como 

órgão sensorial e também na proteção contra traumatismos físicos e térmicos 
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(LUCCA e LACERDA, 2012). Segundo SHAI e colaboradores (2009), a pele, maior 

órgão do corpo humano e de espessura variando de 1 a 4 mm nas diferentes partes 

do corpo, atua como barreira protetora, transmite sensações, auxilia na regulação da 

temperatura do corpo, produz vitamina D e ainda exerce papel fundamental nas 

interações sociais. 

A pele é basicamente composta por três camadas, sendo elas a epiderme, a 

derme e a hipoderme. Sua estrutura e seus anexos podem ser visualizados na figura 

1, e a figura 2 traz uma imagem microscópica da estrutura da pele humana.  

Abaixo seguem breves descrições destas três importantes camadas: 

 

Epiderme: A epiderme representa a camada mais externa da pele e em sua 

base as células estão em constante divisão, gerando novas células. As células vão 

sendo direcionadas para a superfície da pele devido ao surgimento de novas células 

abaixo delas. Este é o processo de divisão e renovação celular que leva 

aproximadamente 28 dias para ocorrer. A epiderme é normalmente fina, 

principalmente na região dos olhos onde tem aproximadamente 0,1 mm de 

espessura. Já na sola dos pés e na palma das mãos, a sua espessura chega a 

aproximadamente 1 mm. (SHAI, et al. 2009). A epiderme consiste de cinco 

diferentes camadas, sendo elas o estrato germinativo, o estrato espinhoso, o estrato 

granuloso, o estrato lucido e o estrato córneo. Na sequência em que foram 

apresentados, o estrato germinativo é o mais profundo e o estrato córneo o mais 

superficial (BARRY, 1983). 

 

Derme: A derme é a camada que fica logo abaixo da epiderme e é 

principalmente composta de fibras de colágeno e elastina. A derme possui também 

vasos sanguíneos, nervos, órgãos sensoriais, glândulas sebáceas e sudoríparas e 

folículos pilosos. A derme é mais espessa do que a epiderme, principalmente nas 

costas, onde chega a ter de 3 a 4 mm de espessura (SHAI, et al. 2009). BARRY 

(1983) cita, além das proteínas fibrosas (colágeno e elastina), a presença de gel 

interfibrilar de glicosaminoglicanos, sais e água na derme. 

 
Hipoderme: a hipoderme fica abaixo da derme e consiste basicamente de 

células de gordura. Com relação a sua espessura, esta tende a ser mais espessa na 

região abdominal e mais fina no rosto (SHAI, et al. 2009). 
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Grande parte da responsabilidade pelo efeito de barreira física é atribuída ao 

estrato córneo, estrutura presente na epiderme. O estrato córneo é formado por 

corneócitos e pela matriz lipídica (BARRY, 1983; SILVA E JACQUES, 2012). Os 

corneócitos fornecem suporte estrutural e proteção mecânica, agindo também como 

reservatório de umidade necessária para manter os processos fisiológicos e 

enzimáticos. E a matriz lipídica age como barreira antimicrobiana e antioxidante, 

além de exercer um papel importante na regulação da permeabilidade da pele 

(SILVA E JACQUES, 2012). Apesar de no passado alguns autores se referirem ao 

estrato córneo como uma camada de células mortas, como é citado por BARRY 

(1983), atualmente, o estrato córneo é tido como uma estrutura metabolicamente 

ativa, com participação na resposta inflamatória (LUCCA e LACERDA, 2012). 
 

 
Figura 1: Representação de uma seção transversal da pele humana, demonstrando suas diferentes 
camadas e apêndices. (Adaptado de WILLIAMS, 2003, do artigo de EL MAGHRABY et al., 2008). 
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Figura 2: Estrutura da pele visualizada com o auxílio de lentes microscópicas. (Adaptado de SHAI et 
al., 2009). 

 

Muitos trabalhos vêm sendo publicados acerca do tema da permeação 

cutânea, em grande parte objetivando a otimização da disponibilização de fármacos 

na indústria farmacêutica. Muitas publicações citam ingredientes para uso tópico que 

agem como promotores de permeação, rompendo a barreira cutânea ou carreando o 

fármaco de interesse para as camadas mais internas da pele. Essas pesquisas têm 

altíssimo valor e vêm contribuindo enormemente com a indústria farmacêutica, uma 

vez que a razão de ser deste segmento industrial, é a entrega de substâncias 

eficazes e eficientes no tratamento de doenças. Em casos em que a via de 

administração do fármaco é a via dérmica, precisa-se garantir que a molécula 

alcance o compartimento adequado para oferecer o efeito. O estrato córneo é a 

camada mais externa da pele, e para a maioria das substâncias, não é fácil passar 

através dele (LIU et al., 2011). Por isso, muitos artifícios são utilizados para a 

liberação dérmica e transdérmica, conforme já publicado em muitos artigos 

científicos. Alguns estudos publicados por B. W. BARRY, por exemplo, demonstram 

comprovada ação de terpenos, ureia e propilenoglicol como promotores de 

permeação de fármacos. Outras estratégias utilizadas são, segundo LIU et al. 

(2011), a preparação de sistemas supersaturados com o fármaco, moléculas 

eletricamente dirigidas para dentro ou através dos tecidos por iontoforese, e a 

ruptura física da estrutura da pele por eletroporação ou sonoforese. Ainda segundo 

LIU et al. (2011), a utilização de microemulsões é uma técnica bastante promissora 

Epiderme 

Derme 
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para a disponibilização dérmica e transdérmica de drogas tanto lipofílicas quanto 

hidrofílicas.  

A figura 3 ilustra as principais rotas de permeação de fármacos, sendo elas: 

(1) através dos dutos sudoríparos; (2) através do estrato córneo ou (3) através dos 

folículos pilosos. 

 

 
Figura 3: Diagrama simplificado da estrutura da pele e macro rotas de transporte de substâncias: (1) 
através dos dutos sudoríparos; (2) através do estrato córneo ou (3) através dos folículos pilosos com 
as glândulas sudoríparas associadas. (Adaptado de BARRY, 2001) 

 

Ao tocar a pele, as substâncias se deparam com microrganismos, sebo e 

outros materiais que não interferem significativamente na sua permeação. A 

molécula encontra três possíveis rotas de permeação, como é ilustrado na figura 3: 

através dos folículos pilosos associados às glândulas sebáceas, através dos dutos 

sudoríparos ou através do estrato córneo contínuo por entre os seus apêndices.  

O estrato córneo intacto, com a sua estrutura de “tijolos e cimento”, é a 

principal barreira para a entrada de moléculas através da pele. Nesta analogia à 

uma parede, os corneócitos são os tijolos em contato com o cimento, que  são as 

múltiplas camadas lipídicas de ceramidas, álcoois graxos, colesterol e ésteres de 

colesterol.  Muitas moléculas penetram a pele através desta via intercelular, e por 

isso, muitas técnicas de permeação objetivam romper ou ultrapassar essa 

arquitetura (BARRY, 2001). A figura 4 abaixo ilustra essa estrutura: 
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Figura 4: Rotas de permeação através do estrato córneo (Extraído de CAROLLO, A. R. H., 2007; 
Redesenhado de BARRY, 1987). 

 

Se olharmos para o mercado cosmético, em que as formulações são bastante 

complexas e ricas em diversidade de classes de ingredientes, o cenário do ponto de 

vista da permeação cutânea é outro. Dependendo do conhecimento que se tem do 

novo ingrediente, não seria desejado que houvesse permeação além da epiderme. 

Além disso, muitas vezes o novo ingrediente, não se trata de uma substância pura, 

mas sim de um conjunto de moléculas, o que torna ainda mais complexa a avaliação 

de segurança. Diante disso, os conhecimentos em torno da estrutura da pele bem 

como da composição da formulação a ser aplicada sobre a mesma, são de 

fundamental importância para o formulador e para o profissional responsável pela 

avaliação da segurança e da eficácia dos ingredientes e produtos tópicos em geral. 

 

1.1.1 Sistemas de liberação de ativos na pele 
 
A pele em si pode ser o local de ação de fármacos e outros compostos ativos 

que visam melhorar o estado geral do tecido, ou tratar infecções e outras doenças 

de pele (LUPO et al., 2007). Em alguns casos, é desejado que o ingrediente ativo 

mantenha-se localizado nas camadas superficiais da pele. Protetores solares, por 

exemplo, devem agir na superfície da pele, a fim de exercer sua função protetora 

(ALVAREZ-ROMAN et al., 2004). Por outro lado, outros compostos ativos devem 

atravessar o estrato córneo para alcançar as camadas viáveis da pele, de forma que 
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possam tratar infecções e outras doenças. Nesta situação, a retenção do composto 

na pele deve ser associada a um sistema de liberação transdérmico.  

Segundo BARRY (1983), a pele humana é uma barreira efetiva e seletiva à 

permeação de moléculas. E ainda segundo este mesmo autor (2001), a epiderme 

(especificamente o estrato córneo) é que garante o maior controle da passagem de 

substâncias. Por estes motivos, a indústria farmacêutica e até mesmo a indústria 

cosmética, investe em artifícios para driblar a barreira cutânea, fazendo com que 

princípios ativos possam atingir as camadas mais profundas da pele ou até mesmo a 

circulação sistêmica em alguns casos. 

A penetração na pele inclui a difusão pela epiderme intacta e apêndices cutâneos. 

A melhoria da partição e da difusão de agentes dermatológicos pode ser obtida com o 

uso de sistemas de liberação. Um sistema adequado pode modificar a liberação dos 

compostos, sua localização na pele, sua estabilidade, bem como reduzir a incidência de 

efeitos adversos, que são indesejáveis para o uso terapêutico de alguns compostos. 

Como resultado, podem ser alcançadas melhorias na eficácia e na segurança do produto, 

associadas a uma maior adesão do paciente (SAHOO et al., 2004).  

Existem diversas maneiras de se otimizar a permeabilidade de fármacos 

na/através da pele. A figura 5 ilustra diferentes técnicas, classificadas em cinco 

diferentes categorias: (1) interações fármaco/veículo, (2) vesículas e partículas, (3) 

modificação do estrato córneo, (4) remoção/transpasse do estrato córneo e (5) 

métodos eletricamente assistidos. 
 

 
Figura 5: Alguns métodos para otimização das terapias transdérmicas. (Adaptado de BARRY, 2001) 
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A proposta de se utilizar emulsões em escalas micro e nanométricas tem sido 

considerada promissora para permitir penetração através do estrato córneo. Conforme 

estudado por KONG et al. (2011), nanoemulsões de ácido hialurônico podem ser 

utilizadas com sucesso como carreador percutâneo de ingredientes ativos lipofílicos em 

aplicações cosméticas. Em comparação com o controle escolhido (solução etanólica), 

as nanoemulsões apresentaram capacidade de permeação transdérmica desejável, 

sendo capazes de penetrar através do estrato córneo e se difundir mais profundamente 

na derme. (KONG et al., 2011). Este estudo avaliou também o potencial irritativo destas 

nanoemulsões e não verificou efeitos negativos na derme e na superfície da pele. Um 

estudo conduzido por VICENTINI, et al. (2008) demonstrou a penetração da quercetina 

no estrato córneo e na fração epiderme + derme, quando aplicada em microemulsão 

A/O. Não se verificou permeação transdérmica, e a aplicação tópica por 2 dias, não 

evidenciou sinais de irritação. 

 

1.2 Cosméticos 
 
O mercado cosmético é um mercado que vem tendo um crescimento muito 

expressivo nos últimos anos, uma vez que o interesse da população por este tipo de 

produto aumenta cada vez mais. Se no passado um ou dois produtos eram 

suficientes para os cuidados pessoais, nos últimos anos a população vem utilizando 

dezenas destes diariamente. Não apenas mulheres em idade adulta, como também 

os homens, as crianças e os idosos, têm o hábito de cuidar de sua aparência de 

diferentes maneiras, e a principal delas, é através do uso de cosméticos. Estima-se 

que nos grandes centros urbanos, as pessoas fazem uso diário de 

aproximadamente 25 produtos cosméticos e de higiene pessoal (CAETANO, 2012).  

Em 2012 o Brasil já havia alcançado o posto de terceiro maior mercado de 

cosméticos, perfumaria e higiene pessoal do mundo, e conforme publicado em 

relatório da ABIHPEC – Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos, o setor cosmético vem apresentando um crescimento 

médio anual de 10% nos últimos 17 anos, chegando a um faturamento de R$ 34 

bilhões em 2012. 

Diferentemente de muitos medicamentos, os cosméticos são de livre acesso, 

e a imensa quantidade de empresas fabricantes deste tipo de produto, faz com que 

os mesmos sejam acessíveis a praticamente todas as camadas da sociedade. 
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1.2.1 Aspectos legais e segurança de cosméticos 
 

A avaliação de segurança de um produto cosmético normalmente leva em 

consideração os dados toxicológicos dos ingredientes que o compõem, e após uma 

profunda avaliação de todo o contexto, o toxicologista responsável pela avaliação de 

segurança pode considerar necessária a condução de testes pré-clínicos e/ou 

clínicos que o auxiliem na tomada de decisão com relação à segurança no uso de tal 

produto. Esta avaliação deve levar em consideração fatores de exposição, como, por 

exemplo, a finalidade para a qual o produto cosmético se destina, o modo de uso 

(produto com ou sem enxágue, aplicação no corpo todo ou em regiões específicas, 

possibilidade de contato com mucosas, etc.), o público alvo (ex. adultos, bebês, etc.) 

e a presença de promotores de permeação e/ou a possibilidade de formação de 

produtos decorrentes da reação entre os ingredientes que o compõem 

(SCCS/1501/12).   
No que se refere às questões regulatórias, as legislações em vigor atualmente 

definem cosméticos de maneira muito semelhante entre si. Em se tratando da 

legislação brasileira, de acordo com o Anexo I da Resolução RDC 04/14 da ANVISA, 

“Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, são preparações 

constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas diversas 

partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais 

externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo 

ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e/ou corrigir odores 

corporais e/ou protegê-los ou mantê-los em bom estado”. Analisando-se a definição 

de cosméticos acima citada, poderíamos considerar que seus ingredientes não 

deveriam ultrapassar o estrato córneo. No entanto, sabemos que produtos 

cosméticos destinados a tratamento de rugas faciais e celulite, por exemplo, não 

teriam ação se isso não acontecesse. 

No passado, esta definição, que é muito similar à citada nas legislações 

europeia e americana, era bem mais clara, pois os cosméticos realmente eram 

apenas destinados a hidratar, limpar e colorir. Conforme abordado por SHAI et al. 

(2009), um cosmético (não sendo um medicamento) não deve alterar a estrutura ou 

a função da pele. No entanto, de acordo com o que apontam os autores, esta 

definição restrita vem se tornando cada vez mais “turva”. Hoje em dia, existe uma 

gama de cosméticos com apelos como “acelera a renovação celular”, “repara a pele 
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danificada pelo sol” e “repara o envelhecimento cutâneo”. Todos estes efeitos não 

seriam possíveis se os cosméticos seguissem as definições conhecidas, uma vez 

que se referem a mudanças na estrutura e função dos tecidos (SHAI et al., 2009). 

Segundo NOHYNEK e colaboradores (2010), praticamente toda substância aplicada 

sobre a pele humana é capaz de produzir alterações fisiológicas. Por exemplo, 

sabonetes podem causar irritação local, algumas águas minerais podem ter ação 

anti-inflamatória e antialérgica, e até mesmo os cremes cosméticos podem aumentar 

a hidratação da pele ocasionando alterações fisiológicas. 

Recentemente, uma publicação brasileira específica sobre cosmecêuticos, 

abordou também esta questão. “Atualmente já existem cosméticos que fazem mais 

do que limpar, embelezar e manter em boas condições a pele”. O atual cenário 

mundial indica com muita clareza a discrepância entre a definição de cosméticos e 

os avanços no conhecimento e nas tecnologias existentes (CAETANO, 2012). O 

termo “cosmecêuticos” (do inglês “cosmeceuticals”) surgiu pela primeira vez nos 

anos 80, sendo popularizado pelo dermatologista e professor Albert Kligman. Este 

termo, que representa algo intermediário entre “cosméticos” e “produtos 

farmacêuticos”, surgiu como uma tentativa de se cobrir a lacuna existente entre 

ambos (SHAI et al., 2009).  No entanto, do ponto de vista regulatório, esta 

terminologia não é reconhecida na maioria dos países, exceto no Japão, que adota o 

termo quasi-drugs para cosméticos que podem causar alguma modificação no corpo, 

como um creme anticelulite, por exemplo. NOHYNEK e colaboradores (2010) que 

citam “cosmecêuticos” como sendo “cosméticos com atividades farmacológicas e/ou 

terapêuticas”, consideram em sua revisão, este termo como “enganoso” (do inglês, 

misleading). 

Uma ampla revisão sobre a avaliação de segurança de produtos cosméticos e 

seus ingredientes, foi publicada em 2010 por NOHYNEK e colaboradores. Os 

autores discutem inclusive os aspectos legais e as terminologias adotadas em cada 

geografia para classificar os diferentes tipos de cosméticos. Os autores citam 

também, a diferença entre as legislações americana, europeia e japonesa no que se 

refere a cosméticos de maior grau de preocupação, como é o caso dos OTC (Over-

the-counter) nos Estados Unidos, e dos quasi-drugs, termo adotado no Japão. 

Apenas para exemplificar, filtros solares são considerados como cosméticos na 

Europa, e como OTC nos Estados Unidos. Tinturas capilares são considerados 

cosméticos na Europa, e quasi-drugs no Japão. Estas classificações demandam 
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requisitos distintos para as empresas cosméticas poderem regularizar e 

comercializar seus produtos nos diferentes mercados. 

Diante de todo este cenário, e considerando que os métodos clássicos que 

utilizam animais de laboratórios já estão praticamente banidos, os estudos in vitro 

para avaliação da retenção e permeação cutânea, ganham cada vez mais espaço. 

Eles são importantes não só para avaliação da eficácia dos produtos, mas 

principalmente por uma questão de segurança. Vale citar também a importância dos 

ensaios de retenção e permeação cutânea in vitro para atendimento ao 

Regulamento Europeu (1223/2009). No caso de substâncias cujos dados de 

exposição sistêmica não estejam disponíveis, faz-se fundamental a condução destes 

ensaios para evidenciar a não permeação do ingrediente em questão para a 

circulação sistêmica. Adicionalmente, os dados de permeação cutânea são 

necessários para os cálculos de Margem de Segurança (MoS), exigidos pela 

legislação europeia. Nos casos em que não se dispõe do valor de permeação 

cutânea, a recomendação é utilizar o valor de 100%. Quando não se atinge o valor 

mínimo de 100 para a Margem de Segurança de um dado ingrediente, pode-se 

determinar o valor real de permeação cutânea in vitro, o que em alguns casos, pode 

tornar viável a sua utilização num produto cosmético.  

O valor da Margem de Segurança (MoS) é usado para extrapolar de um grupo 

de animais de teste para a média da população, e subsequentemente para 

extrapolar da média dos seres humanos para populações sensíveis 

(SCCS/1501/12), conforme segue ilustrado na figura 6. 

 

 
Figura 6: Representação esquemática da extrapolação de dados experimentais de animais para 
seres humanos (adaptado de RENWICK, 1998). 

 

Espécies 
diferentes 

Variabilidade 
humana 

Cinética Dinâmica Cinética Dinâmica 
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A Organização Mundial da Saude (WHO) propõe um valor mínimo de 100 e 

normalmente se aceita que uma substância tenha uma MoS de no mínimo 100 para 

ser considerada segura para uso humano (SCCS/1501/12).   

A Margem de Segurança é obtida a partir dos cálculos expostos a seguir 

(SCCS/1501/12): 

 

MoS  = NOAEL/SED 

SED =  A (mg/kg bw/day) x C (%)/100 x DAp (%)/100 

 

Onde:  

MoS: Margem de Segurança (do inglês, Margin of Safety) 

NOAEL: Dose em que não se observam efeitos adversos (do inglês, No 

Observed Adverse Effect Level) 

SED: Dose de Exposição Sistêmica (do inglês, Systemic Exposure Dose)) 

A: Exposição diária estimada 

C: Concentração do ingrediente no produto 

DAp: Absorção Dérmica (do inglês, Dermal Absorption) 

 

Ainda dentro do contexto dos métodos alternativos aos testes em animais 

para cosméticos, cabe citar a sua atual e crescente importância. Na década de 30, 

quando se acreditava que os métodos em animais eram uma excelente ferramenta 

qualitativa para prever efeitos no homem, não se trabalhou muito na correlação 
quantitativa e na extrapolação de dados de animais para humanos. Adicionalmente, 

muitos testes em animais começaram a ser questionados quanto a sua 

subjetividade, como é o caso do teste de irritação ocular de Draize. Apesar de se 

reconhecer que dificilmente se conseguiria substituir totalmente os animais por 
outras alternativas, por questões éticas e científicas se passou a minimizar o uso de 

animais. A Europa e os Estados Unidos passaram a estimular e fomentar o 

desenvolvimento de métodos alternativos. Na Europa, foi criado o Centro Europeu 
de Validação de Métodos Alternativos (ECVAM - European Center for Validation of 

Alterative Methods), e em paralelo, nos Estados Unidos, criou-se o (ICCVAM - 

Interagency Coordinating Committee for the Validation of Alternative Methods), 

sendo ambos destinados ao suporte, ao desenvolvimento, à validação e à aceitação 

destes novos métodos (NGO e MAIBACH, 2010). 
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Diante deste cenário, vale citar aqui, quais destes testes alternativos estão 

atualmente disponíveis para a avaliação de segurança de ingredientes e produtos 

cosméticos. De maneira ampla e do ponto de vista de aceitação regulatória destes 

métodos, existem duas classificações para os métodos alternativos: os validados e 

os válidos. Abaixo segue uma breve explanação sobre a diferença entre ambos, com 

base no documento SCCS/1501/12: 

 

Métodos validados: os métodos considerados validados são aqueles para os 

quais relevância e confiança já foram claramente demonstradas para um propósito 

específico. Métodos validados são publicados no formato de protocolos da OECD 

assim que passam por todo o processo de validação. 

Métodos válidos: Os métodos considerados válidos, por sua vez, são 

aqueles que ainda não passaram pelo processo completo de validação, mas já 

possuem dados científicos suficientes que demonstrem sua relevância e confiança.  

 

Do ponto de vista prático, tanto os métodos validados quanto os métodos 

válidos podem e devem ser utilizados para compor a avaliação de segurança de 

ingredientes e produtos cosméticos. 

A tabela 1 traz uma listagem de alguns métodos alternativos comumente 

utilizados para a avaliação de segurança no segmento cosmético. Os protocolos 

detalhados podem ser acessados diretamente no site da OECD.  
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Tabela 1: Relação de alguns métodos alternativos ao uso de animais atualmente 
disponíveis para a avaliação de segurança pré-clínica 

Finalidade do teste Nome do modelo Validado? Código do 
protocolo oficial

Avalião do potencial 
citotóxico 3T3 Neutral Red Uptake (NRU) Cytotoxicity Assay não -

TER test (rat skin transcutaneous electrical resistance test) sim OECD 430
EpiSkin sim OECD 431
EpiDerm sim OECD 431
SkinEthic sim OECD 431
EST-1000 (epidermal skin test-1000) sim OECD 431
EpiSkin sim OECD 439
Modified Epiderm Skin Irritation Test (SIT) sim OECD 440
SkinEthic Reconstructed Human Epidermis (RHE) sim OECD 441
ICE (Isolated Chicken Eye) sim OECD 438
BCOP (Bovine Cornea Opacity Permeability) sim OECD 437
HET-CAM (Hen's Egg Test-Chorio Allantoic Membrane) não -
Direct Peptide Reactivity Assay (DPRA) não -
KeratinoSens não -

Avaliação da 
permeação cutânea Skin absorption - in vitro  method sim OECD 428

Avaliação da 
Toxicidade Repetida não disponível alternativa in vitro - -

Avaliação da 
Toxicidade Reprodutiva não disponível alternativa in vitro - -

Bacterial Reverse Mutation Test sim OECD 471
In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test sim OECD 476
In Vitro Micronucleus Test sim OECD 487
In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test sim OECD 473

Avaliação da 
Carcinogenicidade não disponível alternativa in vitro - -

Avaliação da 
Toxicocinética não disponível alternativa in vitro - -

Avaliação do potencial 
fototóxico 3T3 Neutral Red Uptake Phototoxicity Test (3T3 NRUPT) sim OECD 432

Avaliação da 
corrososividade cutânea

Avaliação da irritação 
cutânea

Avaliação da irritação 
ocular e de mucosas

Avaliação da 
sensibilização dérmica

Avaliação da 
Mutagenicidade

Avaliação da 
Genotoxicidade

 

 
Além dos métodos in vitro, existem ainda as ferramentas in silico que são 

consideradas também como alternativas ao uso de animais, e vêm cada vez mais 

sendo utilizadas na estratégia pré-clínica para a avaliação de segurança de 

ingredientes cosméticos. Tratam-se de bancos de dados toxicológicos ou 

ferramentas estatísticas capazes de predizer eventuais alertas de toxicidades 

diversas de ingredientes, partindo da estrutura molecular. Estas ferramentas são 

conhecidas como QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationship). Dentre as 

ferramentas privadas mais conhecidas podemos citar o Derek, o Leadscope e o 

TIMESS, mas existem também ferramentas de acesso público que trazem respostas 

bastante robustas, sendo algumas delas o Vega, o OECD ToolBox e o ToxTree. 

Outro conceito importante é o conceito do TTC, limiar de preocupação 

toxicológica (do inglês, Threshold of Toxicological Concern). Este conceito surgiu na 
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indústria de alimentos, mas vem se difundindo para o mercado cosmético. Ele se 

aplica apenas aos ingredientes minoritários dos produtos cosméticos, como é o 

caso, por exemplo, das impurezas e dos produtos de reação, que aparecem 

presentes como traços nas matérias-primas.  

O TTC parte do princípio de que, para toda substância caracterizada, existe 

uma dose, abaixo da qual não há riscos consideráveis à saúde humana, quando se 

trata de exposição sistêmica.  Além disso, a exposição aos compostos isolados de 

uma mistura é, na maioria das vezes, muito pequena (CRAMER, et al., 1978). Este 

conceito foi inicialmente utilizado pelo FDA no intuito de se avaliar o risco que 

algumas substâncias que migravam dos materiais de embalagem poderiam estar 

oferecendo para a população. O valor adotado na época era de 1,5 µg/pessoa/dia, 

com base em dados de estudos em animais (FRAWLEY, 1967). 

Mais adiante, foi proposta uma árvore decisória com base na estrutura 

molecular, onde as substâncias eram classificadas em três categorias. Essas três 

categorias ficaram conhecidas como classes de Cramer I, II e III, sendo o grau de 

preocupação crescente do I para o III (CRAMER et. al., 1978). Depois, foram ainda 

atribuídos valores específicos de TTC para cada classe de moléculas, ou classe de 

Cramer. Os valores máximos definidos para cada classe e que são até hoje 

adotados são os seguintes: Classe de Cramer I – 1800 µg/pessoa/dia, Classe de 

Cramer II – 540 µg/pessoa/dia e Classe de Cramer III – 90 µg/pessoa/dia (MUNRO 

et al., 1996). 

Ainda mais recentemente, algumas publicações trouxeram a extensão do 

conceito do TTC para a avaliação de ingredientes cosméticos (KROES et al., 2007; 

MUNRO et al., 2008; RE et al., 2009). 

 

1.2.2 Segurança de ingredientes botânicos 
 
Outro tema importante e cada vez mais crescente no ramo cosmético, mas 

que traz sérias implicações para a avaliação de segurança, é o uso de ingredientes 

botânicos. O que vem impulsionando este mercado é a demanda da população por 

produtos declarados como “orgânicos” ou “naturais”, e, portanto, considerados 

seguros/saudáveis. No entanto, apesar destes ingredientes serem obtidos de 

plantas utilizadas historicamente como alimentos, chás e ainda na medicina natural, 

é fundamental levar em consideração que “ser natural” ou “ser usado 
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tradicionalmente”, não quer dizer “ser seguro” em novas condições de uso” 

(NOHYNEK et al. 2010).  

Os ingredientes botânicos comumente utilizados em cosméticos são extratos 

aquosos e não aquosos de plantas, óleos fixos e óleos essenciais e ainda 

ingredientes purificados de plantas (NOHYNEK et al., 2010; ANTIGNAC, et al., 

2011).  

Neste contexto, a avaliação de segurança de ingredientes botânicos deve ser 

conduzida de forma bastante cuidadosa. Para isso, o primeiro passo é a 

caracterização da planta, que envolve a classificação taxonômica, a avaliação da 

composição fitoquímica por técnicas analíticas apropriadas, e a determinação de 

especificações que o ingrediente deverá atender para garantir uniformidade lote a 

lote (ANTIGNAC, et al., 2011). De posse desta caracterização, o avaliador de 

segurança pode iniciar buscas na literatura para avaliar o perigo intrínseco da planta 

e também dos metabólitos encontrados no ingrediente natural em questão. Na 

ausência de dados publicados para alguns dos metabólitos identificados no produto 

botânico, pode-se conduzir avaliações in silico para predizer possíveis alertas de 

toxicidade.  

Como um segundo passo na avaliação de segurança de ingredientes 

naturais, o avaliador pode optar por solicitar a condução de ensaios in vitro e ainda 

levar em considerações os históricos de usos tradicionais destas plantas 

(ANTIGNAC, et al., 2011).   

Por fim, para aqueles metabólitos não identificados pelas técnicas analíticas 

escolhidas, ou então que foram identificados porém poucos ou nenhum dado de 

segurança foi encontrado na literatura, o avaliador de segurança pode aplicar o 

conceito do TTC (RE et al., 2009; ANTIGNAC, et al., 2011). 

Em suma, a avaliação de segurança de um ingrediente botânico deve ser 

bastante profunda e levar em consideração uma somatória de informações sobre a 

planta, o ingrediente propriamente dito, e a sua aplicação cosmética. 

 

1.3 Daidzeína 
 
A daidzeína é uma das isoflavonas presentes em vegetais, principalmente na 

soja. As isoflavonas de soja são de grande interesse não só para uso oral como 

também para uso tópico em formulações cosméticas. Além da daidzeína, objeto de 
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estudo deste projeto de pesquisa, a genisteína é outra importante isoflavona 

encontrada na soja. As estruturas moleculares destas duas principais isoflavona 

podem ser visualizadas na figura 7. 

 

 
Figura 7: Estruturas moleculares das isoflavonas daidzeína e genisteína. 

 

O atual interesse em extratos de soja é devido à presença de isoflavonas, 

especialmente a genisteína e a daidzeína, pelo fato de possuírem diversas 

propriedades benéficas. Dentre os seus benefícios já estudados estão, o efeito 

antioxidante (LIN et al., 2008; LIANG et al., 2010; ZHANG et al., 2012), a prevenção 

de tumores, a proteção contra raios ultravioleta e por agirem efetivamente na 

redução de sinais de envelhecimento (LIN et al., 2008). Alguns dos mecanismos 

para estes efeitos na redução dos sinais de envelhecimento já foram estudados e 

são relacionados ao estímulo da produção de colágeno e elastina (SCHIMID e 

ZÜLLI, 2002; MIYAZAKI et al., 2004; SUDEL et al., 2005) e à produção de ácido 

hialurônico (MIYAZAKI et al., 2003; SUDEL et al., 2005; CHEN et al., 2008).  

LIIN e colaboradores (2008) estudaram o efeito protetor contra os danos 

causados pelos raios ultravioleta, de 5 isoflavonas (genisteína, equol, daidzeína, 

biochanina A, e formononetina) em comparação com uma combinação de 

antioxidantes (vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico). O estudo contemplou a 

aplicação diária destas substâncias em peles de orelhas de porco durante 4 dias 

com irradiação das peles para avaliação da formação de eritemas. Observou-se que 

as isoflavonas genisteína, daidzeína e biochanina A tiveram melhores efeitos em 

relação às outras duas isoflavona estudadas, porém, seu efeito foi menor quando 

comparado com a solução de antioxidantes acima mencionada. Como conclusão 

teve-se que as isoflavonas oferecem efeito fotoprotetor e, portanto, são boas 

candidatas para a proteção contra os danos causados pela radiação ultravioleta.  
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Foi com base nestas informações e no fato da daidzeína não ser tão 

frequentemente descrita na literatura quanto a genisteína, que a daidzeína foi 

escolhida como objeto de estudo neste projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Conclusões 
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 O método analítico desenvolvido e validado permitiu a detecção e a 

quantificação da daidzeína de forma específica, sensível e reprodutível na 

formulação, bem como nos estudos de liberação, retenção e permeação cutânea in 

vitro; 

 O método de emulsificação a quente seguido de sonicação demonstrou-se 

adequado para a obtenção da nanoemulsão cosmética. A nanoemulsão apresentou 

tamanho de partícula médio abaixo de 200 nm e índice de polidispersidade abaixo 

de 0,38, tendo seu potencial zeta demonstrado carga negativa em torno de -40,0; 

 A nanoemulsão obtida demonstrou-se estável e passível de incorporação de 

1% de extrato de soja rico em daidzeína. A estabilidade da nanoemulsão foi 

verificada ao longo do período de 90 dias através da medição do tamanho de 

partícula, polidispersidade e potencial zeta, além do doseamento do teor de 

daidzeína; 

 Em comparação com a solução controle, a daidzeína presente na 

nanoemulsão apresentou maior retenção e permeação cutânea; 

 O tempo de contato com a pele durante os experimentos influenciou nas 

quantidades de daidzeína retidas e permeadas, sendo que o tempo de 6 h foi 

considerado o mais adequado para aplicação cosmética sobre a pele; 

 A avaliação toxicológica demonstrou segurança no uso de todos os 

ingredientes utilizados, de forma que não se fizeram necessários testes pré-clínicos, 

e testes clínicos foram sugeridos para projetos futuros;  

 Veículos nanoestruturados do tipo nanoemulsões proporcionam liberação 

cutânea adequada de princípios ativos presentes em extratos vegetais. A maior 

retenção nas camadas da pele frente à baixa permeação cutânea observados por 

métodos in vitro são pré-requisitos fundamentais para se garantir a eficácia e a 

segurança de produtos cosméticos. 
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