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RESUMO 

MARTINS, R. M. Influência de micro e nanopartículas lipídicas sólidas na eficácia 

de formulações fotoprotetoras bioativas. 2014. 181f. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2014 

 

O presente trabalho teve o objetivo de desenvolver uma formulação tópica contendo os 

filtros solares benzofenona-3 e avobenzona microencapsulados em associação com 

filtro solar não encapsulado octocrileno e nanoparticulas lipídicas sólidas contendo 

rutina (formulação completa) e avaliar a eficácia fotoquimiopreventiva dessa 

formulação usando biópsias de pele humana e pele reconstruída in vitro. 

Microparticulas lipídicas sólidas contendo grandes quantidades de filtros solares, 

benzofenona-3 e avobenzona foram obtidas pela técnica do spray congealing com 

propriedades adequadas para aplicação tópica. Além disso, o processo de 

microencapsulação foi capaz de diminuir a penetração de benzofenona-3 na pele, 

aumentar a estabilidade da avobenzona frente à radiação ultravioleta A e a capacidade 

fotoprotetora desses filtros microencapsulados em formulações tópicas quando expostos 

a radiação ultravioleta. Nanopartículas lipídicas sólidas contendo o flavonóide rutina 

foram produzidas pelo processo de homogeneização a alta pressão e suas condições 

foram otimizadas pelo método da desejabilidade rendendo nanopartículas lipídicas 

sólidas com tamanho médio de 74,22 ±2,77 nm, índice de polispersividade de 

0,161±0,03 e eficiência de encapsulação de 98,90 ±0,25 %. Em adição, as 

nanopartículas mostraram serem capazes de proteger a viabilidade celular de 

fibroblastos de ratos L929 irradiados com radiação ultravioleta A e B. Para a eficácia 

fotoquimiopreventiva a formulação completa foi capaz de evitar/diminuir a formação de 

células apoptóticas, caspase-3, dímeros de ciclobutanodipirimidina, metaloproteinases e 

peroxidação lipídica em pele humana e pele reconstruída expostos a UVB. O processo 

tecnológico de microencapsulação e nanoencapsulação dos ativos avaliados mostrou ser 

eficaz, não comprometendo as propriedades de fotoproteção dos filtros solares e rutina, 

apresentando resultados similares ou melhores do que as formulações contendo os 

ativos na forma livre. Portanto, o desenvolvimento de formulações contendo ativos 

microencapsulados e nanoencapsulados é uma alternativa interessante para o emprego 

em produtos comerciais para proteção solar, por diminuir as características indesejáveis 

como penetração e instabilidade, melhorando as propriedades fotoprotetoras e evitando 

a necessidade de desenvolver novos compostos com propriedades fotoprotetoras. 

 

Palavras-chaves: micropartículas lipídicas sólidas, nanopartículas lipídicas sólidas, filtro solar, 

pele reconstruída, pele humana. 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

A pele é um órgão complexo, formado por diferentes estruturas e com diversos 

tipos celulares. Possui a maior área superficial do corpo, delimitando a interface entre o 

organismo e o meio ambiente (CROSS et al., 1998). Desta maneira, a pele é diretamente 

exposta a vários fatores químicos, físicos e microbiológicos, dentre os quais, pode-se 

citar a radiação ultravioleta (RUV, 290 – 400 nm), proveniente dos raios solares. A 

RUV é responsável por alguns efeitos benéficos como a síntese de vitamina D3 

(colecalciferol), que é responsável pela fixação de cálcio nos ossos, ação fungicida e 

bactericida, além da sensação de bem-estar (OLIVEIRA; FONSECA & FONSECA, 

2008). Dentre os efeitos maléficos provocados pela exposição à RUV a curto e médio 

prazos encontram-se: a perda de água e o ressecamento da pele provocando aspecto 

opaco, perda da elasticidade, eritema (vermelhidão), edema, descamação e manchas. 

Podem ocorrer ainda queimaduras solares de diferentes graus. A exposição solar crônica 

da pele à RUV leva a uma variedade de efeitos adversos, incluindo o 

fotoenvelhecimento cutâneo (enrugamento, elastose e irregularidade da pigmentação), a 

fotocarcinogênese e a diminuição da imunidade do indivíduo (RAMOS et al., 2003; 

OLIVEIRA; FONSECA & FONSECA, 2008).  

A RUV subdivide-se em: ultravioleta A (UVA), entre 320 e 400 nm, responsável 

pelo envelhecimento prematuro da pele; ultravioleta B (UVB), entre 290 e 320 nm, 

responsável pelas queimaduras solares (radiação eritematógena); e ultravioleta C 

(UVC), entre 100 e 290 nm, sendo a faixa de radiação mais danosa, porém inócua ao ser 

humano visto que é retida pela camada de ozônio não chegando à superfície terrestre. 

Os raios UVB possuem energia suficiente para induzirem, diretamente, lesões às 

moléculas de DNA, e podem, também, gerar espécies reativas de oxigênio (EROs). 

Dois tipos de lesões são majoritariamente formados em decorrência da exposição do 



 
 

DNA à UVB: os dímeros de ciclobutanodipirimidina (CPDs) e os pirimidina-pirimidona 

(6,4) fotoprodutos (6-4 PPs) (NISHIGORI, 2006). A formação de CPDs ocorre quando 

bases pirimidínicas vizinhas absorvem a energia da RUV, formando um anel 

ciclobutano pela ligação covalente entre os átomos de carbono C5 e C6 de ambas as 

bases nitrogenadas. No caso dos 6-4 PPs, embora também se trate de uma ligação 

covalente entre pirimidinas da mesma fita, esta não é cíclica, envolvendo os carbonos 

C6 e C4 das pirimidinas (citosinas e, em menor proporção, timinas) 5’e 3’, 

respectivamente. (NISHIGORI, 2006). Um esquema representativo das duas lesões é 

apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1. Fotolesões induzidas pela exposição à UVB. 

 

Lesões do tipo CPDs representam 70-80 % dos danos causados pela UVB 

enquanto que os 6-4 PPs são responsáveis por 20-30 % de danos ao DNA. Ambos os 

tipos de dímeros podem causar uma distorção helicoidal que afeta o emparelhamento 

adequado das bases nitrogenadas dos nucleotídeos e conduz a perturbações dos 

processos de transcrição e de replicação (SCHULZ, et al., 2002). Dependendo da 

sequência de DNA nas imediações do dímero formado, pode haver uma perturbação da 



 
 

estabilidade do nucleossoma do DNA em níveis variados. O enovelamento incorreto do 

DNA pode causar interações errôneas entre proteínas e o DNA (SCHULZ et al., 2002). 

Um grau elevado de danos à fita de DNA leva a interrupção do ciclo celular e a indução 

da apoptose celular, caracterizada pela presença de queratinócitos danificados com 

perfil disqueratótico (queratinócitos de citoplasma eosinofílico e núcleo picnótico) e 

vacuolizados, classicamente conhecidos como sunburncells. Além disso, pode ocorrer a 

perda dos mecanismos de controle do crescimento pela célula levando a iniciação do 

câncer de pele (carcinoma de células basais e escamosas e melanoma maligno) 

(SCHULZ, et al., 2002). 

A radiação UVA é menos energética que a UVB, mas possui maior poder de 

penetração, sendo que o seu principal modo de ação se dá pela geração de EROs 

(VIOUX-CHAGNOLEAU et al., 2006). Fotossensibilizantes endógenos, como DNA, 

porfirinas, ácido urônico e aminoácidos aromáticos, excitados, pela captura de fótons da 

radiação UVA, transferem a energia para o oxigênio molecular conduzindo a geração de 

EROs. Para manter a integridade das estruturas celulares, a pele é provida de grande 

número de mecanismos de defesa antioxidantes (KOHEN & GATI, 2000) que contam 

com sistemas enzimáticos (catalase, superóxido dismutase, glutationaperoxidase e 

glutationaredutase) e não-enzimáticos (glutationa, α-tocoferol, ácido ascórbico, β-

caroteno) (STEENVOORDEN & BEIJERSBERGEN VAN HENEGOUWEN, 1997) e 

que estão em maior concentração na epiderme, por ser esta a camada mais externa da 

pele (SHINDO et al., 1994). Sob tensão normal de oxigênio tais mecanismos são 

suficientes para manter a homeostasia, removendo os radicais livres produzidos. Porém, 

quando há alterações acentuadas neste equilíbrio um estado pró-oxidante pode ser 

gerado, levando assim ao chamado estresse oxidativo (ASIKAINEN et al., 2002), com 

aumento na produção de EROs e conseqüentes danos às moléculas como proteínas, 



 
 

lipídios e ácidos nucléicos (STEENVOORDEN & BEIJERSBERGEN VAN 

HENEGOUWEN, 1997). As EROs mais reativas nos organismos vivos incluem 

hidroxil (

OH), ânion superóxido (O2


), óxido nítrico (NO


), peroxil (RO2


), 

peroxinitrito (ONOO
-
), ácido hipocloroso (HOCl), peróxido de hidrogênio (H2O2) e o 

oxigênio no estado singlete (frequentemente simbolizado como 
1
O2). As EROs podem 

remover elétrons de resíduos de macromoléculas orgânicas de acordo com a seguinte 

reação geral: 

RH2 + 

OH 


RH + H2O 

Desta forma, as EROs são capazes de iniciar uma reação em cadeia que resulta 

em danos ao DNA a distâncias consideráveis da reação inicial (SARAN & BORS, 

1990). 

O ataque ao DNA por EROs gera uma variedade de produtos. Por exemplo, o 

radical hidroxil pode agir sobre o DNA originando quebras de simples e/ou dupla fita, 

assim como lesões nas bases purínicas e pirimidínicas, afetando a integridade do 

genoma. A maioria dos produtos de dano oxidativo ao DNA estão identificados na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2. Exemplos de modificações oxidativas encontradas nas bases nitrogenadas de 

DNA de mamíferos (CROTEAU & BOHR, 1997).  



 
 

Das principais classes de biomoléculas (açúcares, proteínas, ácidos nucléicos e 

lipídios), que podem ser atacadas pelas EROs, os lipídios são, provavelmente, os mais 

susceptíveis, pois as membranas biológicas contém consideráveis quantidades de 

lipídios altamente insaturados e são banhadas por fluídos ricos em oxigênio e metal 

(INAL; KANBAK & SUNAL, 2001). 

A peroxidação lipídica induzida por radiação UV pode conduzir a uma 

desorganização da membrana celular com liberação de fosfolipídios que associados a 

um aumento das atividades da fosfolipase A2 (PLA2) e da ciclooxigenase-2 (COX-2) 

induzidas, também, pela radiação UV, resultam em níveis maiores de produção de 

prostaglandinas (PG), incluindo a prostaglandina E2 (PGE2), que causam inflamação na 

pele (MAHNS, et al., 2004). 

As citocinas pró-inflamatórias, por sua vez, desencadeiam a expressão de  

metaloproteinases em queratinócitos e fibroblastos de pele. As metaloproteinases da 

matriz (MMPs) são uma família de zinco endopeptidases capazes de degradar estruturas 

protéicas como colágeno, elastina e outras proteínas presentes na matriz extracelular 

(VIOUX-CHAGNOLEAU et al., 2006). A RUV induz aumento nos níveis de RNAm, 

de proteína e atividade enzimática de pelo menos três MMPs. São elas: MMP-1, que 

degrada fibras de colágeno tipo I e III, MMP-3 (estromelisina-1) que degrada colágeno 

tipo IV e MMP-9 (gelatinase-B) que degrada fragmentos de colágeno gerados pela 

MMP-1. Juntas, estas MMPs têm a capacidade de degradar a maior parte das proteínas 

estruturais que compõe o tecido conectivo dérmico. Inicialmente, a MMP-1 cliva as 

moléculas tripla hélice de colágeno em fragmentos de ¼ e ¾ de comprimento e estes 

são então clivados em fragmentos menores pelas MMPs 3 e 9. Essa degradação resulta 

em acúmulo de fragmentos de fibras de colágeno que prejudicam a integridade 

estrutural da matriz extracelular dérmica (BRENNAN et al., 2003). A MMP-1, dentre as 



 
 

enzimas capazes de degradar o colágeno presente na pele, é a que apresenta maior 

atividade enzimática, além de ser extensivamente induzida pela exposição à RUV 

(BRENNAN et al., 2003). 

Assim, a exposição crônica a radiação solar UV altera a composição e 

arquitetura da matriz extracelular da derme, resultando em alterações tanto clínicas 

como histológicas na pele humana. Alterações clínicas incluem perda de tônus e 

elasticidade, aumento da aspereza, pigmentação irregular e enrugamento profundo da 

pele. Histologicamente, a pele com danos decorrentes da exposição à radiação solar 

apresenta alterações qualitativas e quantitativas no tecido conectivo dérmico. Estas 

incluem além de danos nas fibras elásticas, no colágeno e nas glicosaminoglicanas da 

matriz extracelular da derme, um acúmulo de material amorfo elástico, condição esta 

denominada elastose (WANG & KOCHEVAR, 2005).  

O uso de protetores solares representa a medida mais utilizada para reduzir os 

efeitos deletérios dos raios ultravioletas (RUV) na pele humana (SCALIA & 

MEZZENA, 2010). Os constituintes ativos desses produtos atenuam a transmissão dos 

RUV na pele pela absorção, reflexão ou espalhamento da radiação (SCALIA; 

MEZZENA & IANNUCCELLI, 2007).  

Nos Estados Unidos da América, o FDA classifica filtros solares como 

medicamento de venda livre (O.T.C.: over–the-counter) e estabelece normas para 

determinação do fator de proteção solar (FPS) e resistência à água. Loções que tenham 

FPS 15 ou mais poderão manter a informação no rótulo (UVA + UVB = amplo 

espectro) de que reduzem o risco de câncer e o envelhecimento precoce da pele. 

Qualquer produto que tiver o FPS 2 a 14 deve incluir o aviso de que o produto não 

ajuda a prevenir contra o câncer ou envelhecimento da pele. O FPS máximo permitido 

no rótulo deverá ser igual a 50+ (FDA, 2011).  



 
 

No Brasil, os filtros solares são classificados como cosméticos. De acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – RDC nº 237 de agosto de 2002, 

existem várias regras para quando tais substâncias forem adicionadas à formulação: no 

rótulo do produto devem conter informações sobre o FPS, indicação para qual tipo de 

pele, composição de sua formulação, especificação sobre a resistência à água e 

advertências quanto ao uso. No mercado de cosméticos, atualmente, existem inúmeros 

filtros solares com diferentes formas farmacêuticas para o uso tópico como: cremes, 

loções, géis, aerossóis, soluções e espumas. Inicialmente só eram usados para a proteção 

contra queimadura solar, mas hoje são usados para proteção contra o envelhecimento e 

também contra o câncer de pele (RANGEL & CORRÊIA, 2002).   

Como características necessárias a um filtro solar podem-se destacar:  

 Ser compatível com os inúmeros ingredientes usados na formulação;  

 Ser estável e conservar suas propriedades quanto exposto à luz;  

 Ser inócuo para a pele sadia e atóxico;  

 Ter aceitação cosmética pelo consumidor;  

 Ter alta substantividade (capacidade de se ligar à camada córnea sem ser 

absorvido);  

 Ter alta estabilidade ou habilidade de manter suas características de 

eficácia perante condições adversas, como transpiração e exposição à 

água (RANGEL & CORRÊIA, 2002; SCHERSCHUM & LIM, 2001).  

As moléculas fotoprotetoras podem ser classificadas como: físicas ou químicas. 

As físicas agem refletindo e/ou dispersando a radiação incidente. Como principais 

exemplos temos: o dióxido de titânio e o óxido de zinco (RANGEL & CORRÊA, 2002, 

GONZÁLEZ, FERNÁNDEZ-LORENTE & GILABERTE-CALZADA, 2008).  



 
 

Já os filtros químicos podem ser naturais ou sintéticos absorvendo a radiação 

UV (Figura 3). Como exemplo dessas classes, há as seguintes famílias químicas: PABA 

(ácido p-aminobenzóico e derivados), derivados do ácido cinêmico, derivados do ácido 

salicílico, derivados da cânfora, ácido fenilbenzimeidazol, benzofenonas, antranilatos, 

dibenzoilmetanos e outros (como o octocrileno) (RANGEL & CORRÊA, 2002). 

A maioria dos filtros orgânicos são compostos aromáticos, dissubstituídos, com 

um grupamento carbonila (do tipo cetona ou éster), e um substituinte com par de 

elétrons livres (amina ou metoxila) doadores de elétrons, normalmente em posição orto 

ou para ao grupamento carbonila (Figura 3). Ao absorverem a radiação ultravioleta, os 

elétrons situados no orbital π HOMO (orbital molecular preenchido de mais alta 

energia) são excitados para o orbital π* LUMO (orbital molecular vazio de mais baixa 

energia) e ao retornarem para o estado inicial, o excesso de energia é liberado em forma 

de calor. As transições eletrônicas que estão envolvidas durante a absorção da luz 

ultravioleta ocorrem entre a diferença de energia HOMO-LUMO (FLOR, DAVOLOS 

& CORREA, 2007).  

 

Figura 3. Fórmula estrutural genérica da maioria dos filtros solares orgânicos. Adaptado 

de SHAATH, 1997.  

 

Sendo assim, substâncias que apresentam a configuração citada acima absorvem 

a radiação ultravioleta de menor comprimento de onda, ou seja, comprimento de onda 



 
 

que transporta alta energia, e liberam esta energia na forma de uma radiação de elevado 

comprimento de onda, ou seja, baixa energia. A energia absorvida da radiação 

ultravioleta corresponde à energia requerida para causar uma excitação fotoquímica na 

molécula do filtro solar.  

Os filtros solares orgânicos são classificados em filtros solares UVA e UVB 

dependendo do tipo de radiação a qual eles conferem proteção (SHAATH, 1997):  

 Filtros solares UVA absorvem radiação entre 320 a 360 nm. Exemplo: 

benzofenonas e antranilatos. 

 Filtros solares UVB absorvem radiação entre 290 e 320 nm. Exemplo: PABA, 

salicilatos e cinamatos.  

Formulações antisolares contendo filtros solares UVB já são utilizadas com 

freqüência por décadas, enquanto que as com filtros solares UVA e de amplo espectro 

foram desenvolvidas mais recentemente (LAUTENSCHLAGER, WULF & 

PITTELKOW, 2007). Os filtros sintéticos orgânicos: 4- metoxicinamato de 2- etilexila 

ou octilmetoxicinamato (OMC); 2-ciano-3,3-difenil-acrilato de 2-etilexila ou 

octocrileno (OCT); e 2–hidroxi–4–metoxibenzofenona ou benzofenona-3 (B-3) são os 

mais utilizados mundialmente, pois abrangem ampla faixa dos espectros UVA e UVB 

(RANGEL & CORRÊA, 2002). 

O OCT é um derivado pertencente à classe dos cinamatos (Figura 4), de fórmula 

molecular igual a C24H27NO2, e apresenta-se como um líquido viscoso amarelo claro, 

com odor aromático típico, que absorve a radiação na faixa do UVB, com absorção 

máxima em 303 nm. É comumente utilizado para estabilizar o OMC, reduzindo sua 

isomerização e consequentemente melhorando a eficácia da formulação antissolar. É 

solúvel em miristato de isopropila, etanol, álcool isopropílico, insolúvel em água, 



 
 

propilenoglicol, e glicerina. A concentração máxima permitida pelo FDA e pela maioria 

dos países é de 10 % (SHAATH, 2007).  

A B-3 é uma cetona aromática (Figura 4), de fórmula molecular igual a 

C14H12O3, um composto importante na fotoquímica orgânica e na cosmetologia. 

Absorve a radiação nas faixas UVA e UVB, apresenta absorção máxima em 286 nm e 

em 324 nm. É um pó amarelo claro, inodoro, insolúvel em água e em óleo mineral, 

solúvel em propilenoglicol, etanol, álcool isopropílico, glicerina, miristato de isopropila, 

em concentrações até 12 %. A B-3 age como filtro ótico, pois ela é capaz de utilizar a 

energia da radiação UV para se excitar e na volta para o estado fundamental ela dissipa 

essa energia em forma de calor para o ambiente ao invés de emitir radiação lesiva à 

pele. Isso é possível devido à B-3 possuir seus estados de singleto e tripleto muito 

próximos entre si em energia. A concentração máxima permitida pela agência 

internacional reguladora de alimentos e medicamentos (U.S. FDA/CDER, 1997) é de 6 

%, porém a maioria dos países permite a concentração máxima de 10 %, incluindo o 

Brasil e a COLIPA (SHAATH, 2007). 



 
 

 

Figura 4. Características das molélulas fotoprotetoras e seus respectivos perfis de 

absorção de UV. Adaptado de Hanselet al., 1995. 

 

Longos períodos de exposição aos raios solares podem conduzir à degradação 

química e/ou a penetração dos filtros solares nas camadas mais profundas da pele 

levando a uma diminuição da sua ação protetora e também podendo induzir a produção 

de espécies tóxicas, por exemplo, radicais livres, resultando em riscos ao usuário 

(ALBERTINI et al., 2009). Desta forma, um parâmetro importante no desenvolvimento 

de um protetor solar efetivo e seguro é este apresentar uma alta fotoestabilidade e 

permanecer apenas nas camadas superficiais da pele. O uso de B-3, um filtro de amplo 

espectro de absorção solar (UVA-UVB), geralmente usado em associação a outros 

filtros UVB em formulações com fator de proteção solar (FPS) elevado, foi detectada na 

urina humana em concentrações de 1 a 2 % da quantidade referente à aplicada na pele e 

também no leite materno humano (HANSON; GRATTON & BARDEEN, 2006). 

Outros resultados em ratos e camundongos mostraram que a B-3 causou ganho de peso 



 
 

desses animais e alterações no fígado, rim e órgãos reprodutores quando administrada 

dermicamente e oralmente (CALAFT et al, 2008). O 4-methylbenzylidenecamphor (4-

MBC), um protetor solar que promove excelente proteção contra raios UVB também 

mostrou capaz de atingir a circulação sistêmica em estudos realizados em ratos quanto 

em humanos (JANJUA et al., 2004). Outros filtros solares exibem rápida decomposição 

pela ação da luz solar comprometendo a estabilidade da formulação. É o caso do 

butilametoxidibenzoilmetano, mais conhecido como avobenzona (AVO), um filtro solar 

muito empregado em formulações tópicas por apresentar forte absorção na região do 

UVA (ALBERTINI et al, 2008). Além disso, Hanson, Gratton e Bardeen (2006) 

comprovaram que os filtros solares que penetram nas camadas mais profundas da pele, 

podem atuar como fotossensibilizadores induzindo a formação de EROs na presença da 

RUV. 

Para complementar a ação protetora e diminuir a concentração de substâncias 

que possam causar efeitos indesejados no uso das formulações antissolares, torna-se 

importante que os filtros atuais possuam na sua composição propriedades antioxidantes 

oriundas de fontes naturais (BABY et al., 2008).  

Para minimizar a produção das EROs, pode-se lançar mão de agentes 

antioxidantes que exercem efeitos antiinflamatórios e anticarcinogênicos na pele. 

Recentemente, produtos naturais bioativos tem sido foco de inúmeras pesquisas, devido 

à presumível utilização segura, a questões ecológicas (sustentabilidade) e mínimo 

impacto ambiental (VELASCO et al, 2008). A rutina (3, 3’, 4’, 5, 7, 

pentahidroxiflavona-3-rutinosídeo), objeto deste estudo, é um flavonóide de ocorrência 

natural, sendo bem conhecido por apresentar diversas atividades como antioxidante, 

antitumoral, antiinflamatória, antiagregante plaquetário, entre outras. A rutina é 

abundante na natureza e está presente em diversos vegetais como, por exemplo, o trigo-



 
 

sarraceno (Fagopyrumesculentum), a Uncária (Uncariaeliptica), e no fruto da árvore 

brasileira Fava-d'Anta (Dimorphandramollis) (FERES et al., 2006). O uso em 

formulações tópicas de antioxidantes representa uma estratégia interessante de proteção 

cutânea contra o estresse oxidativo ocasionado pela radiação UV (GUARATINI; 

MEDEIROS & COLEPICOLO, 2007). Contudo, a penetração de compostos bioativos 

nas camadas mais profundas da pele é necessária para atingir o seu efeito terapêutico 

desejado e diversas estratégias podem ser usadas para aumentar a penetração desses 

agentes antioxidantes. Vicentini e colaboradores (2008) produziram uma micremulsão 

O/A de quercetina, a qual aumentou a penetração deste flavonóide ambos in vivo quanto 

in vitro diminuindo os danos causados pela radiação UVB. Outro tipo de formulação 

interessante seriam as nanopartículas lipídicas sólidas (NLSs) contendo esses bioativos. 

As NLSs são compostas de lipídios fisiologicamente biocompatíveis apresentando uma 

faixa de tamanho de 50 a 1000 nm (KHERADMANDNIA et al, 2010). As NLSs têm 

conduzido um aumento da absorção percutânea de fármacos e tem permitido uma ação 

direcionada em locais específicos da pele. É bem demonstrado que, depois da aplicação 

na pele, as nanopartículas podem promover um contato com as junções superficiais dos 

corneócitos nas camadas mais externas da pele devido a um pronunciado efeito adesivo. 

A aderência das NLSs na pele conduz a formação de um filme e conseqüentemente um 

efeito de oclusão o que proporciona uma maior penetração destas nas camadas mais 

profundas da pele (PASSERINI et al., 2009). Ao contrário das NLSs, as microparticulas 

lipídicas sólidas (MLSs) são bem maiores, da ordem de 1 a 1000 μm, evitando que os 

filtros solares penetrem através do estrato córneo. Desta forma, as MLSs têm emergido 

como carreadores atrativos para aplicação tópica no campo farmacêutico e cosmético 

por proporcionar melhor estabilidade, maior ação dos filtros solares, além de serem 

biodegradáveis e biocompatíveis com a pele devido a sua constituição lipídica. Outras 



 
 

vantagens das MLSs incluem boa afinidade com o estrato córneo, onde o filtro solar 

destina-se a agir, e com um tamanho de partícula apropriado (10-50 μm) reduz a 

absorção cutânea do protetor solar na pele, mantendo as propriedades desejáveis para a 

aplicação tópica (TURSILLI et al., 2007). As MLSs podem ser preparadas por 

diferentes processos tais como evaporação de solvente, dispersão fundida, 

homogeneização por aquecimento e resfriamento, spray drying e spray congealing 

(ARAÚJO et al., 2010; MARTINS, et al., 2013; MARTINS, et al., 2012). 

Recentemente, a técnica de spray congealing, também conhecida como spray chilling 

ou spray cooling, está ganhando considerável atenção, especialmente do ponto de vista 

da segurança e rapidez (ALBERTINI et al., 2008). Esta tecnologia demonstra uma 

grande vantagem frente às tradicionais, pois é adequada para a produção em larga 

escala, pelo fato de poder ser operado continuamente (EMAS; NYQVIST, 2000), 

elimina etapas de produção e não necessita do uso de solventes, sendo considerada uma 

técnica ambientalmente correta. Com relação ao tempo e energia gastos no processo, o 

spray congealing apresenta-se mais econômico quando comparado a outras técnicas 

como o spray drying (PASSERINI et al., 2006). Esta técnica tem sido pouco explorada 

do ponto de vista científico: existem apenas dois trabalhos na literatura utilizando o 

spray congealing para produção de MLSs de uso tópico. Por exemplo, Albertini e 

colaboradores (2009) produziram MLSs avobenzona usando cera de carnaúba como 

material lipídico. Os resultados mostraram uma melhora na fotoestabilidade e controle 

da liberação deste filtro UVA. Portanto, o emprego desta técnica para a produção de 

MLSs de filtro solar parece ser muito interessante, sendo necessários estudos mais 

aprofundados de suas aplicações. 

A utilização de animais em pesquisa, principalmente de mamíferos, tem trazido 

discussões acaloradas por parte da sociedade e da própria comunidade científica. Esse 



 
 

fato, aliado ao banimento da experimentação animal na União Européia tem levado a 

um crescente interesse na busca por métodos alternativos ao uso de animais. Segundo o 

Centro Europeu para Validação de Métodos Alternativos (ECVAM – European Centre 

for the Validation of Alternative Methods) um método alternativo é qualquer método 

utilizado para substituir, reduzir ou refinar o uso de animais em experimentação 

científica. W. M. S. Russel e R. L. Burch em seu livro “The Principles of Humane 

Experimental Technique”, publicado pela primeira vez em 1959, estabeleceram três 

tipos de métodos alternativos: o de redução, que obtém um nível comparável de 

informações com o uso de menor número de animais por experimento, ou mais 

informações utilizando o número original de animais; o de refinamento, que visa o 

alívio ou a diminuição da dor, estresse e sofrimento dos animais; e o de substituição, 

que permite a obtenção de um resultado comparável sem a utilização de animais 

vertebrados (PURCHASE et al, 1998). Esses três tipos de métodos alternativos são 

referidos como “os três Rs” (The three Rs – Reduction, Refinement and Replacement).  

A busca de métodos alternativos para experimentos agressivos tem levado ao 

desenvolvimento de técnicas como cultura celular, cultura com mais de um tipo celular 

e cultura de pele reconstruída (CROCE, 1999). 

O modelo atualmente aceito para a avaliação da toxicidade de novos agentes é a 

cultura de células, uma importante ferramenta de estudo em que se pode investigar as 

interações específicas que ocorrem em nível celular. As células cultivadas podem 

crescer e sobreviver mais facilmente que os tecidos adultos. Elas são obtidas pela 

desagregação enzimática ou mecânica de um pedaço de tecido ou pela migração 

espontânea de um explante (PIZZOFERRATO, et al. 1994). As células cultivadas in 

vitro mantêm suas características e funções originais. Porém, a cultura de células da 



 
 

pele não é um modelo apropriado para a avaliação de compostos insolúveis em meio 

aquoso e formulações semi-sólidas (VIOUX-CHAGNOLEAU et al. 2006).  

A utilização de técnicas como a cultura de pele reconstruída para substituição ou 

refinamento de experimentos agressivos é uma proposta válida, visto que a pele 

reconstruída é preparada a partir de células isoladas de tecidos humanos possuindo, 

portanto, características similares às apresentadas in vivo. O modelo de pele 

reconstruída in vitro é baseado na proliferação de queratinócitos em uma epiderme 

diferenciada e multiestratificada sobre uma base dérmica. Várias células cutâneas 

podem ser incorporadas à derme ou epiderme como os melanócitos, as células de 

Langerhans, ou mesmo células endoteliais. Alguns desses modelos já estão disponíveis 

para a comercialização, como o EpiDerm
®

, Episkin
®
 e o SkinEthic

®
, e são 

frequentemente testados e validados para estudos farmacotoxicológicos (NETZLAFF, 

2005). 

Portanto, o modelo de pele reconstruída é uma ferramenta atrativa para estudar a 

fototoxicidade de formulações cosméticas contendo filtros solares e/ou compostos de 

origem natural. Embora o modelo de pele reconstruída permita estudar a citotoxicidade 

e mutagenicidade induzidas pela radiação UV eles exibem uma função de barreira frágil 

e ausência de descamação do estrato córneo. Para superar essas limitações outros 

modelos são desenvolvidos e usados especialmente em estudos de absorção como os 

explantes de pele humana, provenientes de procedimentos cirúrgicos e explantes de pele 

de porco. 
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5. CONCLUSÕES 

 Na primeira etapa foi possível produzir MLSs contendo os filtros solares 

benzofenona-3 e avobenzona com características adequadas para aplicação em 

formulações tópicas; 

  As MLSs contendo B-3 apresentaram baixa citotoxicidade e alta fotoestabilidade 

em linhagens L929 de cultura de fibroblastos mostrando seu potencial de uso como 

um produto seguro; 

 O parâmetros avaliados do comportamento reológico das formulações contendo 

MLSs de cera de carnaúba ou cera de abelha contendo B-3 mostraram que as MLSs 

de cera de carnaúba foi estável o que não aconteceu com a formulação contendo 

cera de abelha; 

 A formulação contendo MLSs de cera de carnaúba foi capaz de diminuir a 

penetração da B-3 em pele de porco; 

  Em relação às MLSs contendo AVO pode-se constatar que as MLSOT de 

avobenzona em associação com a rutina foi capaz de aumentar a fotoestabilidade 

desse filtro solar após a radiação UVA;  

 Nos estudos de fotoproteção ambas as formulações contedo MLSs de benzofenona-

3 e avobenzona foram capazes de proteger a viabilidade celular de fibroblastos de 

rato L929 contra a radiação UVA/UVB e UVA, respectivamente, mantendo a 

eficácia desses filtros solares quando comparadas a formulação contendo apenas 

filtros solares livres; 

 Os fatores estudados no processo de obtenção da NLSs de rutina influenciaram o 

tamanho médio de partícula (117,2 a 440,5 nm), índice de polispersividade (0,062 a 

0,494) e eficiência de encapsulação (97,4 a 99,3 %); 



51 
 

Conclusões 

 Uma otimização da produção NLSs contendo rutina, usando o método da 

desejabilidade, promoveu condições ótimas e proporcionaram a obtenção de NLSs 

com tamanho de 74,22 ± 2,77 nm, índice de polispersividade de 0,161 ±0,34 e 

eficiência de encapsulação de 98,90 ±0,25 %; 

 As NLSs contendo rutina mostraram serem capazes de proteger a viabilidade celular 

de fibroblastos de ratos L929 irradiados com radiação UVA e UVB. 

 Quanto à eficácia fotoquimiopreventiva da formulação tópica contendo os filtros 

solares B-3 e AVO microencapsulados em associação com filtro solar não 

encapsulado OCT e nanoparticulas lipídicas sólidas contendo rutina em pele 

humana e pele reconstruída expostos a UVB evitou a formação de células 

apoptóticas, caspase-3, CPDs e metaloproteinases e diminuiu consideravelmente a 

peroxidação lipídica; 

 O processo tecnológico de microencapsulação e nanoencapsulação dos ativos 

avaliados mostrou ser eficaz, não comprometendo as propriedades de fotoproteção 

dos filtros solares e rutina, apresentando resultados similares ou melhores do que as 

formulações contendo os ativos na forma livre; 

 Portanto, o desenvolvimento de formulações contendo ativos microencapsulados e 

nanoencapsulados é uma alternativa interessante para o emprego em produtos 

comerciais para proteção solar, por diminuir as características indesejáveis como 

penetração e instabilidade, melhorando as propriedades fotoprotetoras e evitando a 

necessidade de desenvolver novos compostos com propriedades fotoprotetoras. 
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