
                    
 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do potencial fotoquimioprotetor do extrato e das formulações 
tópicas contendo o extrato de Cecropia obtusa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Georgia de Assis Dias Alves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2017 



                    
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do potencial fotoquimioprotetor do extrato e das formulações 
tópicas contendo o extrato de Cecropia obtusa  

 

 
 
 
 
 
 

Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas para obtenção do Título de 
Doutor em Ciências 
 
Área de Concentração: Medicamentos e 
Cosméticos  
Orientado(a): Georgia de Assis Dias 
Alves 

Orientador(a): Prof.a Dr.a Maria José 
Vieira Fonseca 

 
 
 
 
Versão corrigida da Tese de Doutorado Direto apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Ciências Farmacêuticas no dia 28/08/2017. A versão original 
encontra-se disponível na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto/USP 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2017



i 
 

 

RESUMO 
 

ALVES, G. A. D. Avaliação do potencial fotoquimioprotetor do extrato e das 
formulações tópicas contendo o extrato de Cecropia obtusa. 2017. 116f. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2017. 
 

Cecropia obtusa é popularmente utilizada na Amazônia para vários fins medicinais, e 
possui atividade antioxidante comprovada por diferentes metodologias. Neste trabalho 
objetivou-se caracterizar o extrato; avaliar o potencial fotoquimioprotetor; separar os 
constituintes por CLAE; identificar os constituintes majoritários e desenvolver 
formulações tópicas. O conteúdo de polifenóis e flavonoides totais foi de 371,5 mg EGA/g e 
66,68 mg EQ/g, respectivamente, e os IC50 para os radicais DPPH•, O2

•- e 1O2 foram, 
respectivamente1,83, 0,34 e 0,55 g/mL, respectivamente. Para o radical OH•, 125 g/mL de 
extrato foi capaz de inibir a formação do radical em 35,48%. O extrato demonstrou 
fotoestabilidade e capacidade de absorver a radiação UVB e UVA-II. O FPS calculado 
pela metodologia de Mansur e estimado pelo experimento de fotoproteção em cultura de 
células foi de 16. O método analítico cromatográfico apresentou boa resolução e 
separação, sendo linear para o intervalo de 5 a 125 µg/mL e apresentando coeficientes de 
variação que variaram de 3,12% a 4,51%. Através da espectrometria de massas foi 
possível sugerir a presença do ácido clorogênico e três flavonas-C-heterosídicas (duas 
luteolinas-C-heterosídicas e uma apigenina-C-heterosídicas). Em cultura de células 
HaCaT submetidas à radiação UVA, o extrato diminuiu a produção de espécies reativas 
do oxigênio, protegeu contra o processo de peroxidação lipídica e contra a depleção da 
glutationa reduzida induzidos pela radiação, além de proteger contra a diminuição da 
atividade das enzimas catalase e superóxido dismutase. Em cultura de fibroblastos 
humanos submetidos à radiação UVA/UVB, o tratamento com o extrato forneceu maior 
proteção do que o ácido clorogênico contra o aumento da proteína carbonilada. O extrato 
foi capaz de retornar o conteúdo de ácido hialurônico ao nível basal enquanto o 
tratamento com ácido clorogênico foi capaz de aumentar acima do nível basal. Em 
relação ao conteúdo de colágeno, tanto o extrato quanto o ácido clorogênico foram 
capazes de retornar os valores ao nível basal da célula. O extrato também foi capaz de 
diminuir a atividade da enzima metaloproteinase enquanto o ácido clorogênico não exibiu 
efeito. Em relação às formulações desenvolvidas, as mudanças mais significativas nos 
parâmetros de estabilidade avaliados foram para as formulações incubadas a 40C: o 
decréscimo da atividade antioxidante em aproximadamente 40% entre 0 e 2 meses, a 
diminuição do pH abaixo do limite de estabilidade do agente de viscosidade e, para a 
reologia, o aumento da área de histerese entre 4 e 6 meses. A formulação com oleato de 
isodecila dobrou a quantidade de extrato penetrada na pele em 12 e 6 horas, em 
comparação com as outras duas formulações, além de ter mantido a atividade de absorção 
da radiação. O extrato apresentou atividade fotoquimioprotetora e a formulação 
promoveu a penetração do extrato e manteve a atividade de absorção da radiação, 
sugerindo a incorporação do extrato de C. obtusa em formulações contendo filtros, 
visando aumentar o espectro de absorção e promover um efeito atenuador do estresse 
oxidativo na pele. 
 
Palavras-chave: Antioxidantes, Fotoquimioproteção, Queratinócitos, Fibroblastos, 
Penetração cutânea, Formulação tópica, Ácido clorogênico, Cecropia obtusa. 
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ABSTRACT 

 
ALVES, G.A.D. Evaluation of the photoprotector and photochemoprotector effect of the 
topical formulations containing Cecropia obtusa extract.2017. 116f. Thesis (Doctoral). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2017. 
 

Cecropia obtusa is commonly used in Amazon with different medicinal purposes and the 
antioxidant activity of this specie has been proved by different methodologies. The aim 
of this work was: to characterize the purified extract of C. obtusa; to evaluate the 
photochemoprotective effect in cell culture; develop an HPLC methodology to separate 
the extract's compounds; suggest the identification of the major compounds, and develop 
a stable formulation that would be able to penetrate on the skin to exert the antioxidant 
effect, besides absorbing the radiation. The contents of total polyphenols and flavonoids 
were 371.5 mg GAE/g and 66.68 mg QE/g, respectively, and the IC50 for the radicals 
DPPH•, O2

•- and 1O2 were respectively 1.83, 0.34 and 0.55 g/mL. For the OH•  radical, 
125 μg/mL of extract was able to inhibit the radical formation by 35.48%. The extract 
was photo stable and exhibited the ability to absorb UVB and UVA-II radiation. The SPF 
calculated by the Mansur methodology and confirmed by the photoprotection experiment 
in cell culture was 16. The HPLC method exhibited good resolution and separation, being 
linear from 5 to 125 μg/mL and presenting coefficients of variation ranging from 3.12% 
to 4.51%. By employing mass spectrometry, it was possible to suggest the presence of 
chlorogenic acid and three C-heterosidic flavones (two C-heterosidic luteolins and one C-
heterosidic apigenin). In HaCaT culture exposed to UVA radiation, the extract decreased 
the production of reactive oxygen species, protected against the lipid peroxidation 
process and against the depletion of the reduced glutathione. In addition, extract also 
protected against the decrease in the activity of the enzymes catalase and superoxide 
dismutase. In human fibroblasts exposed to UVA/UVB radiation, the treatment with the 
extract provided higher protection than chlorogenic acid against the increase in the 
production of carbonyl protein. The extract was able to return the content of hyaluronic 
acid to the basal level while the treatment with chlorogenic acid was able to increase 
above the basal level. Regarding the collagen content, both the extract and the 
chlorogenic acid were able to return the values to the basal level of the cell. The extract 
was also able to decrease metalloproteinase activity, while chlorogenic acid had no 
effect. Regarding the developed formulations, the most significant changes in the 
stability parameters were for the formulations incubated at 40°C: the decrease in the 
antioxidant activity, which was, approximately, 40% between 0 and 2 months, and the 
increase of hysteresis area and decrease of the pH below the limit for the viscosity agent, 
between 4 and 6 months. The formulation with isodecyl oleate doubled the amount of 
extract penetrated into the skin in 12 and 6 hours compared with the other two 
formulations. The extract exhibited photochemoprotective effect, and the formulation 
penetrated on the skin, besides absorbing the UV radiation, which suggests the 
incorporation of C. obtusa extract in formulations containing filters, aiming to increase 
the absorption spectrum and to attenuate the oxidative stress in the skin. 
 
Keywords: Antioxidants, Keratinocytes, Fibroblasts, Skin penetration, Topical 
formulation, Chlorogenic acid, Cecropia obtusa
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O fotoenvelhecimento da pele 

O envelhecimento cutâneo é um processo biológico complexo associado com a 

perturbação da integridade física da pele e pode ser dividido em envelhecimento 

intrínseco e extrínseco. Envelhecimento intrínseco, também conhecido como 

envelhecimento inato, é um processo natural que resulta da acumulação irreversível de 

mudanças degenerativas relacionadas com o envelhecimento biológico que ocorre com o 

passar dos anos (Polefka et al., 2012).   

O envelhecimento extrínseco ocorre devido à pele estar diretamente exposta a 

vários fatores adversos, sejam estes químicos, físicos ou microbiológicos. Dentre os 

principais fatores estão a poluição e o fotoenvelhecimento, e sabe-se que grande parte do 

envelhecimento extrínseco é resultante de exposição à radiação UV (Uitto, 2008).  

A radiação UV é dividida em três faixas em relação ao comprimento de onda: 

UVC (100–290 nm), UVB (290–320 nm), e UVA (320– 400 nm) (Epstein, 1990). A 

forma de radiação ultravioleta mais energética é a UVC, que não chega à superfície 

terrestre, pois é absorvida pela camada de ozônio. A radiação UVB representa 5% da 

radiação ultravioleta que alcança a superfície terrestre e a radiação UVA, 95% 

(Svobodova, Walterova e Vostalova, 2006). A radiação UVB é o componente mais 

prejudicial da radiação solar que atinge a superfície da terra, pois é capaz de induzir uma 

série de danos à pele humana, sendo menos penetrante e mais genotóxica do que a 

radiação UVA, e atuando principalmente na camada epidérmica da pele. Embora a 

radiação UVA seja menos energética, é a que mais atinge a Terra e possui o maior 

potencial penetrante; alcança a derme estimulando a formação da melanina, a qual 

protege a pele de queimaduras imediatas (Abu Zaid et al., 2007; Maverakis et al., 2010). 

 A exposição excessiva à luz solar é um fator de risco para o desenvolvimento de 

eritema, fotodermatoses, fotoenvelhecimento, imunossupressão e carcinogênese, devido à 

ação da radiação UVB e UVA (Polefka et al., 2012). O fotoenvelhecimento se sobrepõe ao 

processo de envelhecimento inato e é um grande perigo para a saúde, já que aumenta o 

risco de desenvolvimento de câncer de pele (Uitto, 2008). 

A epiderme consiste de um epitélio estratificado, queratinizado e escamoso, no 

qual 80% das células são queratinócitos, principais células responsáveis pela produção de 

citocinas epidérmicas (Grone, 2002).  

A derme é um tecido conjuntivo denso que apoia a epiderme e une a pele ao tecido 

celular subcutâneo ou hipoderme. A derme e epiderme são interligadas por papilas 
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dérmicas e epidérmicas, compostas principalmente por fibras de colágeno e elastina, que 

conferem elasticidade à pele. As principais células da derme são os fibroblastos, que 

sintetizam as fibras dérmicas. As fibras dérmicas conferem resistência mecânica à pele, e 

são constituídas, em sua maioria por colágeno intersticial, principalmente de tipos I e III, 

porém outros tipos de colágenos são encontrados na derme como os colágenos do tipo IV 

e VII (Kanitakis, 2002). 

As células epidermais, especialmente os queratinócitos, possuem um metabolismo 

interno capaz de prevenir, até certo ponto, a ocorrência das lesões induzidas pela radiação 

UV. Sob exposição excessiva à radiação, o nível de dano acumulativo pode ultrapassar a 

capacidade endógena de reparação da célula e o comprometimento causado pode não ser 

reversível (Lorencini et al., 2014). A radiação ultravioleta, assim como a produção 

endógena de radicais livres pelo metabolismo celular, e poluição podem danificar a pele e 

aumentar a produção de agentes oxidativos, podendo levar ao desenvolvimento do dano 

oxidativo, câncer de pele, imunossupressão e envelhecimento cutâneo precoce 

(Steenvoorden e Van Henegouwen, 1997; Chen et al., 2012) 

 

1.2 Mecanismos do fotoenvelhecimento e estresse oxidativo 

A derme é o tecido conectivo da pele e é composta principalmente de elastina e 

colágeno. O primeiro dá integridade estrutural e mecânica à pele, enquanto o segundo 

confere à pele importante propriedade elástica. A exposição à radiação UV diminui a 

produção de ácido hialurônico (HA) e induz atividade das enzimas metaloproteinases 

(MMPs), que degradam o colágeno. Essas alterações estão diretamente ligadas à 

percepção visual do envelhecimento cutâneo e aparecimento de rugas (Kobayashi et al., 

2008).  

Colágeno tipo 1 é a proteína estrutural presente em maior quantidade na matriz 

extracelular dérmica. Moléculas precursoras do colágeno (pró-colágeno) são sintetizadas 

por fibroblastos presentes na derme. O pró-colágeno é secretado no espaço extracelular e 

é enzimaticamente convertido em colágeno maduro. Este colágeno espontaneamente 

forma fibras que são estabilizadas por ligação cruzadas. Fibras de colágeno são 

responsáveis por fornecer força e resistência à pele (Quan et al., 2009). 

Através de alterações na matriz dérmica os níveis de colágeno podem ser 

diminuídos. Dessa forma, o aparecimento das rugas ocorrerá pela pouca síntese ou pela 

acelerada quebra do mesmo (Masaki, 2010).  Após a exposição à radiação UV, ocorre um 

aumento da expressão das enzimas MMP-1, MMP-3 e MMP-9, que são proteases que 
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degradam fibras de colágeno e elastina na matriz extracelular (Cerutti, 1985; Chen et al., 

2012). A colagenase intersticial MMP-1 é responsável pela degradação do colágeno tipo 

I, processo que pode comprometer a integridade estrutural da pele (Mohamed et al., 2014). 

Após repetidas exposições, ocorre uma resposta de cicatrização típica, com deposição de 

colágeno tipo I ao invés da mistura típica de colágeno tipos I e III, que proporciona 

elasticidade e flexibilidade à pele (Stern, R. e Maibach, H. I., 2008). 

Assim, a exposição crônica à radiação UV além de induzir a quebra de colágeno, 

também degrada outras moléculas da matriz dérmica extracelular, como por exemplo, o 

HA, além de alterar a composição dérmica de proteoglicanas (Stern, R. e Maibach, H. I., 

2008). 

A pele contém mais de 50% do conteúdo total de AH presente no corpo e além de 

manter a umidade, arquitetura e elasticidade do tecido, o AH também facilita a troca de 

nutrientes e a excreção de resíduos na pele (Manuskiatti e Maibach, 1996; Schiller et al., 

2011). Essa macromolécula, apesar de ser um componente minoritário das 

glicosaminoglicanas presentes na pele, corresponde a uma faixa entre 0,1% e 0,3% do 

total do peso seco da pele e desempenha um papel fundamental de hidratação da mesma. 

Aproximadamente 60% do peso total da derme é água, retida em grande parte como 

resultado da capacidade de glicosaminoglicanas como o HA, que são capazes de reter até 

1000 vezes mais água do que seu próprio peso (Uitto, 2008).  

A alteração histoquímica mais dramática observada em pele senescente é o 

acentuado decréscimo de AH epidérmico. Concomitantemente, ocorre o acentuado 

aumento da expressão de AH de baixo peso molecular, o que está relacionado com a 

diminuição significativa das enzimas de síntese e um aumento da expressão das enzimas 

de degradação (hialuronidases) de AH, além da diminuição da expressão de receptores 

celulares para o AH, o que ocorre em paralelo com o progressivo cross-linking do 

colágeno. O aumento da atividade da hialuronidase não é apenas responsável pela degradação 

da matriz extracelular e pelo aumento da permeabilidade do tecido, mas também, juntamente 

com a EROs, pode promover a fragmentação do AH em pequenos oligossacarídeos que 

podem levar à um processo inflamatório e à ativação de MMPs. Estes achados 

contribuem para a aparente desidratação, atrofia e perda de elasticidade que caracteriza a 

pele fotoenvelhecida (Papakonstantinou et al., 2012; Vigetti et al., 2014; Piwowarski e 

Kiss, 2015). 

Adicionalmente, as radiações UVA e UVB promovem um quadro de estresse 

oxidativo na pele através da produção de radicais livres e espécies reativas do oxigênio 
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(ERO´s), que podem danificar diferentes componentes celulares através da propagação de 

reações de geração de radicais livres e indução de danos oxidativos em proteínas no 

estrato córneo, danificando a função de barreira (Lorencini et al., 2014).  Sabe-se que 

reações em cadeia nas mitocôndrias desencadeiam a formação das EROs (Masaki et al., 

2009). Dentre as ERO´s formadas pode-se citar o radical ânion superóxido (O2
•-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (•OH), oxigênio singleto (1O2) e 

peróxidos lipídicos. Essas espécies reativas estão relacionadas ao envelhecimento 

cutâneo, fototoxicidade, inflamação, e formação de tumores malignos (Sakurai et al., 

2005). Terra  et al. (2012) demonstraram que os danos oxidativos que ocorrem na pele 

após exposição à radiação são mediados predominantemente pelas ERO´s 

(principalmente 1O2 e •OH). A via de formação de radicais livres ou moléculas reativas é 

esquematicamente mostrada de forma simplificada na Fig. 1. 

 

Figura 1. Via de formação de moléculas reativas simplificada 

 

 

A radiação UV reage com fotossensibilizadores ou cromóforos na pele e estes 

cromóforos absorvem energia e migram para um estado excitado e instável. A energia 

liberada ao retornar ao estado estável é transferida para moléculas de oxigênio próximas, 

gerando o oxigênio singleto (Chen et al., 2012). As moléculas de oxigênio normalmente  

seriam reduzidas a água e ganhariam 4 elétrons, mas elas podem também escapar com um 
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elétron, como O2
•-. Estes, por sua vez, são neutralizados por uma enzima antioxidante, a 

superóxido dismutase (SOD), que converte O2
•- em H2O2, que é menos reativo. As 

enzimas catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) reduzem H2O2 para H2O. O H2O2 

pode reagir com Fe (II) sob influência da radiação UV na reação de Fenton. Esta reação 

produz o •OH, que pode iniciar a peroxidação lipídica (Kammeyer e Luiten, 2015).  

SOD, CAT e GPx são enzimas antioxidantes endógenas que combatem a formação 

de radicais livres e impedem que os mesmos causem oxidação de lipídeos (Steenvoorden e 

Van Henegouwen, 1997; Chen et al., 2012). Vários sistemas de eliminação de ERO´s se 

desenvolveram em tecidos de mamíferos para eliminar os componentes reativos e 

proteger as células. A SOD catalisa a dismutação de O2
•- em O2

 (oxigênio molecular) e 

H2O2, e a CAT decompõe H2O2 em O2 e H2O (Mccord e Fridovich, 1988; Chelikani et al., 

2004). A combinação de SOD e CAT sequestra completamente o O2
•-, que é a espécie 

radicalar que inicia a formação das ERO´s. A GPx, assim como a CAT, decompõe H2O2 

na presença da forma reduzida do antioxidante endógeno, glutationa (GSH) (Muller et al., 

2007).  

Outro marcador do processo oxidativo são as proteínas carboniladas, que são 

formadas através da clivagem oxidativa de proteínas ou pela oxidação direta de resíduos 

de aminoácidos. Além disso, grupos carbonila podem ser introduzidos nas proteínas por 

reações com aldeídos derivados da peroxidação lipídica. A presença de proteína 

carbonilada é utilizada como indicador de alterações proteicas mediadas por moléculas 

reativas de oxigênio, que são frequentemente associadas com o fotoenvelhecimento. 

Sabe-se que proteínas no estrato córneo e na derme são alvos de oxidação e altos níveis 

de proteínas carboniladas são detectados na camada mais externa do estrato córneo de 

áreas da pele expostas ao sol (Kobayashi et al., 2008). 

  

1.3 Agentes naturais bioativos e fotoquimioprotetores  

O Brasil tem a flora mais rica do mundo, com mais de 56.000 espécies de plantas 

– quase 19% da flora mundial (Giulietti et al., 2005). Cecropia obtusa Trécul. (Fig. 2), 

popularmente conhecida como embaúba branca (Muniz, 2008), é uma planta pertencente 

à família Urticacea, nativa de regiões tropicais, predominantemente encontrada na 

América do Sul e Central. Embaúba é a designação comum de várias espécies de árvores, 

principalmente do gênero Cecropia. Embaúbas são leves e possuem caule e ramos ocos. 

Essas plantas vivem em simbiose com formigas, que protegem as arvores dos animais 

herbívoros. Além disso, características marcantes são a rápida dispersão e pouca 
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exigência de solo, o que leva essas plantas a serem comumente encontradas em áreas 

desmatadas em recuperação (Rocque e Soares, 2001; Gaglioti et al., 2014). 

Figura 2. Árvore de C. obtusa 

 

Fonte: Gaglioti, Carvalho et al., 2014. 
 

Apesar da família Urticacea ser composta por raríssimas árvores, C. obtusa é uma 

exceção, já que trata-se de árvores que podem atingir até 15 m de altura. A planta é 

dióicas (indivíduos femininos e masculinos) e possui tricoma (pelos) no caule e folhas.  

C. obtusa é utilizada na medicina popular para anemia, anti-inchaço dos olhos, diabetes, 

ferimentos, hepatite, inflamação e tosse. É eficaz também para a microcirculação e 

fragilidade capilar (Gaglioti et al., 2014). 

A espécie C. obtusa possui atividade antioxidante comprovada por diferentes 

métodos (Silva et al., 2007), porém ainda faltam muitas informações a respeito de suas 

possíveis aplicações. Na França, estudos in vitro com a espécie demonstraram a atividade 

lipolítica do extrato aquoso da planta e testes clínicos demonstraram a eficácia de uma 

formulação incorporada do extrato na redução da textura rugosa e alaranjada de celulites 

(© LABORATOIRES SÉROBIOLOGIQUES, DIVISION DE COGNIS FRANCE).   

A literatura sugere que um bom antioxidante não deve ser apenas um bom 

sequestrador de radicais, mas também ativar fatores de transcrição que induzam a 

expressão de enzimas antioxidantes, melhorando assim o estresse oxidativo. Para avaliar 



                   Introdução 9 
 

 

um novo produto como antioxidante, como um composto capaz de alterar o estado redox 

celular, ensaios antioxidantes em células devem ser realizados, uma vez que a 

participação de diferentes componentes da célula é crítica para finalmente ser 

desenvolvida uma resposta antioxidante (López-Alarcón e Denicola, 2013). 

 Quimioprevenção são meios de controlar o estabelecimento de doenças, podendo 

o seu aparecimento ser inteiramente prevenido, diminuído ou revertido através de 

administração tópica ou oral de compostos naturais ou sintéticos. Apesar de possuírem 

fator de proteção solar (FPS), sabe-se que muitos protetores solares apesar de protegerem 

contra o aparecimento de eritema, não são capazes de proteger contra danos oxidativos na 

pele induzidos pela radiação (Vilela et al., 2013).   

Estudos mostram que quando os filtros solares benzofenona, octilmetoxicinamato 

e salicilato de octila penetram na epiderme viável da pele, o nível de EROs aumenta além 

daquele produzido naturalmente pelos cromóforos epiteliais sob irradiação. Assim, a 

fotoquimioproteção tem sido apreciada como uma maneira viável de reduzir a ocorrência 

de uma variedade de desordens de pele (Hanson et al., 2006). Em função disso, alguns 

autores propõem que agentes fotoquimioprotetores para uso humano devem atenuar os 

efeitos adversos biológicos da radiação UV (Afaq et al., 2005) e que o protetor solar ideal, 

além de ser seguro e estável, deve proteger a pele contra as radiações UVA e UVB, 

sequestrar radicais livres e conter enzimas ou outros ingredientes ativos que estimulem a 

reparação do DNA (Gilaberte e González, 2010). 

 

1.4 Caracterização química de agentes naturais bioativos 

Para que os extratos de origem vegetal possam ser empregados com finalidades 

farmacêuticas, estes devem ser padronizados e possuir caracterização qualitativa e 

quantitativa dos seus princípios ativos, fornecendo os requisitos de qualidade, efetividade 

e segurança. Metodologias empregando Cromatografia  Líquida  de  Alta  Eficiência 

(CLAE) são utilizadas com várias finalidades e para analisar diferentes produtos.  Uma 

das vantagens da utilização do CLAE é a possibilidade de analisar uma grande variedade 

de compostos. Um procedimento analítico específico é designado de forma a atingir 

determinada meta, como seletividade, sensibilidade, limite de detecção, rápido tempo de 

análise e reprodutibilidade, que são parâmetros dependentes das propriedades do 

composto a ser analisado (Kamour et al., 2013).  

 Outra técnica instrumental muito abrangente com inúmeras aplicações é a 

espectrometria de massas (MS). Esta técnica é utilizada para detectar e identificar 
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moléculas por meio da medição da sua massa e pela relação massa/carga (m/z) dos íons 

formados. A espectrometria de massas acoplada à espectrometria de massas (EM-EM) 

utiliza dois estágios de espectrometria de massas (MS1 e MS2), em que um deles é usado 

para isolar o íon de interesse e o outro é usado para estabelecer uma relação entre este íon 

de interesse isolado e outros íons que foram gerados a partir da sua decomposição 

induzida. 

Dessa forma, uma das principais etapas desse processo é a formação de íons. Um dos 

sistemas de cromatografia líquida com ionização à pressão atmosférica pode ser do tipo 

ESI (ionização por electrospray), que é recomendado para compostos com elevada massa 

molecular. Para ESI, três tipos de íons podem ser gerados: íons moleculares, íons quasi-

moleculares (moléculas protonadas/desprotonadas: [M + H]+ / [M − H]−) e moléculas 

cationizadas ou anionizadas. A massa isotópica e o perfil de fragmentação são então 

comparados à uma base de dados. Considerando a grande variedade de metabólitos e suas 

diferentes concentrações, não é possível analisar todos os componentes de uma amostra 

com apenas uma técnica analítica, e a elucidação estrutural só é alcançada com a 

utilização de ressonância magnética nuclear (Crotti et al., 2006; Dettmer et al., 2007; 

Chiaradia et al., 2008; Courant et al., 2014).  

 

1.5 Desenvolvimento de formulações fotoquimioprotetoras 

 Filtro solar físico ou inorgânico é aquele que funciona como barreira contra a 

radiação. Eles são impermeáveis à radiação, refletindo-a em sua maior parte. Na 

reflexão/dispersão, a luz incidente nas partículas inorgânicas é redirecionada, refletindo 

de volta ou se espalhando por diferentes caminhos. Este processo é responsável pela 

translucidez e opacidade das partículas de filtros inorgânicos aplicadas sobre a pele 

(Cabral, 2011). 

Os filtros orgânicos são compostos aromáticos conjugados com um grupo 

carbonila. A estrutura dos filtros orgânicos permite que absorvam a radiação com alta 

energia, convertendo-a numa radiação inócua com baixa energia. As moléculas dos filtros 

absorvedores contidos no protetor solar possuem numerosas duplas ligações em sua 

configuração, seja no anel benzênico ou na cadeia linear. Este arranjo permite que muitos 

dos elétrons que se encontram em orbitais de mais baixa energia absorvam a radiação UV 

incidente e sejam excitados para orbitais de mais alta energia, realizando a conversão das 

radiações de alta energia e pequenos comprimentos de onda, que são altamente danosas, 

em radiações de pequena energia e altos comprimentos de onda. A energia UV absorvida 
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por uma molécula é liberada quando esta retorna ao seu estado de repouso. Todavia, a 

liberação da mesma se dá na forma de luz fluorescente ou fosforescente e calor, podendo, 

ainda, se decompor e formar fotoprodutos (Cabral, 2011) 

Os métodos espectrofotométricos são frequentemente utilizados como “screening” 

de substâncias promissoras para absorção da radiação. Apesar de metodologias in vitro 

predizerem a capacidade da amostra absorver/refletir a radiação, os resultados obtidos 

por essas metodologias muitas vezes não são reproduzidos quando é utilizada a 

metodologia de determinação do FPS in vivo. As metodologias in vitro não substituem a 

determinação do FPS in vivo, porém são necessárias para avaliar substâncias no processo 

inicial de triagem e selecionar as amostras mais promissoras para prosseguirem para a 

determinação in vivo. Além disso, os métodos in vitro apresentam vantagem como: 

rapidez de execução, custo acessível, reprodutibilidade, facilidade de treinamento do 

operador e não necessita de exposição do voluntário a riscos (Velasco, 2011). 

Os primeiros filtros solares foram propostos para prevenir os efeitos da radiação 

solar na pele, evitando a passagem da radiação ultravioleta por meio de mecanismos de 

reflexão, refração e absorção das mesmas (Gilaberte e González, 2010). Além disso, 

sabe-se que os filtros solares sofrem processos de degradação induzidos pela radiação 

UV, o que leva à uma redução na capacidade de proteção da pele e também à geração de 

espécies potencialmente tóxicas (Scalia e Mezzena, 2010). 

Assim, é interessante o desenvolvimento de protetores solares contendo 

concentrações reduzidas de filtros sintéticos, mas que mantenham eficácia de amplo 

espectro e apresentem atividade biológica, o que pode ser conseguido pela incorporação 

de matérias-primas vegetais que melhorem a absorção UV e sejam capazes de proteger do 

dano oxidativo. 

Dessa forma, a proteção antioxidante proporcionada pelos componentes dos 

extratos vegetais também está relacionada com a capacidade das substâncias em penetrar 

na pele e atingir as células da epiderme (queratinócitos) e derme (fibroblastos).  

 A capacidade de uma molécula penetrar o estrato córneo depende de muitos 

parâmetros físicos, tais como massa molecular, lipofilicidade, capacidade para formar 

ligações de hidrogênio, solubilidade, e para ácidos ou bases, o valor de pKa (Potts, 

1997). De acordo com a primeira Lei de Fick, o fluxo máximo de penetração através da 

pele, o qual pode ser alcançado após a aplicação de um veículo saturado, é basicamente 

determinado por quatro fatores: a difusão no estrato córneo, a espessura do estrato 
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córneo, a lipofilicidade da substância em termos de coeficiente de partição entre a pele e 

o veículo e a solubilidade do princípio ativo no veículo (Varvaresou, 2006).  

Para a realização dos estudos  de  penetração  cutânea  de  uma  formulação,  as 

substâncias  ativas são  quantificadas  por  metodologia  analítica.  Normalmente  a 

quantidade  de  substância  ativa  detectada  é  muito  pequena  e  desta  forma  métodos 

analíticos  muito  sensíveis  como  CLAE são utilizados.  Sabe-se  que  extratos  vegetais  

são  amostras  complexas  formadas  por  vários constituintes, então a atividade esperada 

pode ser devido à ação sinérgica de vários compostos que  estão  presentes  no  extrato, o 

que torna importante a avaliação da penetração da maior quantidade de compostos 

possíveis. 

Estudos demonstram que a escolha dos excipientes influencia claramente o destino 

do ativo na pele e a liberação do mesmo. Esse processo não deve comprometer 

irreversivelmente a função de barreira da pele. As emulsões, por exemplo, requerem 

agentes emulsificantes, estabilizantes e conservantes para que permaneçam estáveis. Os 

compostos que apresentam essas atividades podem interagir entre si e com o ativo e 

apresentar efeito irritante e sensibilizador, além de promover a degradação e 

desestabilização da formulação, podendo causar dano à pele ao invés de protegê-la 

(Mugglestone et al., 2012) 

Silicones são compostos hidrofóbicos muito eficientes na geração de emulsões 

altamente estáveis. Os polímeros de silicone de cadeia linear e de cadeia cruzada foram 

modificados para aplicações específicas, que incluem produtos farmacêuticos, 

cosméticos, cuidados pessoais, revestimento e liberação de fármacos. Além disso, eles 

possuem características estruturais que fazem com que eles possam ser utilizados em 

baixas dosagens (Purohit e Somasundaran, 2014). Dentre dessas características, pode-se 

citar: ângulos de ligação Si-O-Si (140°) que são maiores que ângulos de ligação COC 

(110°); comprimentos de ligação Si-O (1,64 A) que são mais longos do que CC (1,53 A); 

maior liberdade de rotação em torno da ligação Si-O comparada com a ligação CC; e 

grupos de metila livremente rotativos que podem orientar-se para as interfaces. Essas 

características conferem propriedades como estabilidade ao calor e alta resistência ao 

ataque químico (Somasundaran, 2010). 

As emulsões são uma mistura de dois líquidos imiscíveis. Geralmente, uma das 

fases líquidas é água e a outra fase líquida orgânica insolúvel em água, é um óleo. A 

estabilidade geral de um processo de emulsão pode estar relacionada com a natureza 

física do filme interfacial, existência de uma barreira elétrica ou estérica sobre as gotas, 
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viscosidade da fase contínua, distribuição de tamanho das gotas, temperatura e densidade 

das duas fases (Somasundaran, 2010). 

O estudo do comportamento reológico assume cada vez mais importância na 

avaliação da estabilidade (Camargo Junior, 2006). A reologia é o estudo do fluxo de 

materiais quando aplicada uma força externa. Sendo que esses materiais podem 

apresentar dois tipos diferentes de comportamentos reológico de acordo com as 

características do seu fluxo. O fluxo Newtoniano é caracterizado por valores constantes 

de viscosidade independentemente da força aplicada, enquanto que, o fluxo não-

newtoniano apresenta redução (pseudoplastico) ou aumento da viscosidade (dilatante) de 

acordo com a força aplicada (Martin et al., 1993).  

A análise dos parâmetros viscosidade, índice de fluxo, índice de consistência e 

tixotropia, permitem compreender melhor a natureza físico-química do veículo na fase de 

desenvolvimento, controlar a qualidade de matérias-primas e produtos acabados, avaliar 

o efeito da consistência do produto na liberação e penetração dos ativos, além de 

contribuir na previsão do prazo de validade do produto (Camargo Junior, 2006).  

Em suma, vários fatores estão relacionados ao desenvolvimento de formulações 

tópicas contendo extratos naturais, e vários parâmetros são utilizados para avaliar a 

estabilidade dessas formulações e a penetração na pele. A penetração das substâncias 

ativas pode ser auxiliada dependendo dos constituintes da formulação, mas o parâmetro 

mais importante a ser avaliado antes da etapa de desenvolvimento é a atividade biológica. 

Para tal, diferentes parâmetros antioxidantes podem ser analisados na pele ou em cultura 

de células, e a capacidade de sequestrar EROs é de extrema importância, visto que elas 

iniciam o processo de estabelecimento do estresse oxidativo na pele e são compostos 

altamente reativos, especialmente o •OH. 
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5. CONCLUSÕES  

Este trabalho contribuiu para aprofundar o conhecimento sobre os efeitos 

biológicos e composição química da espécie Cecropia obtusa, e apresentou resultados 

que não haviam sido previamente relatados ou explorados na literatura. Foi possível 

identificar, através da utilização de espectrometria de massas, os componentes 

majoritários do extrato: ácido clorogênico, Luteolina-C-hexosídeo, Luteolina-C-hexose-

O-desoxi-hexose e Apigenina-C-hexose-O-desoxi-hexose. Estes compostos, que haviam 

sido relatados em outros gêneros de Cecropia, foram relatados pela primeira vez em C. 

obtusa. Além disso, a identificação desses compostos foi relevante para o 

desenvolvimento de um método cromatográfico que demonstrou-se válido para análise 

dos constituintes do extrato e para a análise dos mesmos nas peles, viabilizando a 

avaliação da penetração dos compostos do extrato em pele humana.   

O extrato exibiu elevada atividade antioxidante in vitro, que foi mantida em 

cultura de células. Além disso, o extrato também apresentou promissora atividade 

fotoquimioprotetora em cultura de células e foi capaz de proteger contra a formação de 

espécies reativas do oxigênio, diminuir a formação de peróxidos lipídicos, aumentar o 

conteúdo de glutationa reduzida, aumentar a atividade das enzimas superóxido dismutase 

e catalase, diminuir a formação de proteína carbonilada, aumentar os conteúdos de 

colágeno e ácido hialurônico, e diminuir a atividade da metaloproteinase-1.   

Foi possível incorporar, com sucesso, 4% do extrato em uma formulação do tipo 

emulsão de silicone em água, que foi capaz de manter a estabilidade até 4 meses. Os 

experimentos de penetração demonstraram que a formulação com oleato de isodecila 

dobrou a quantidade de extrato penetrado na pele em comparação com as outras duas 

formulações. Porém todas as formulações foram capazes de promover a penetração do 

extrato sem promover o favorecimento de uma substância sobre as outras. Isso é 

importante pois se houvesse favorecimento da penetração de alguma substância, 

provavelmente a atividade fotoquimioprotetora observada em cultura de células não seria 

reprodutível na pele. Além disso, a formulação também foi capaz de manter a atividade 

do extrato de absorção da radiação, o que sugere a incorporação do extrato de C. obtusa 

em formulações contendo filtros, visando aumentar o espectro de absorção e promover 

um efeito atenuador do estresse oxidativo na pele. Testes em pele humana ainda são 

necessários para confirmar o efeito fotoquimioprotetor da formulação desenvolvida, e 

para avaliar a segurança da formulação para aplicação tópica. 
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