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RESUMO 

 

Rangel, K. C. Avaliação do potencial fotoprotetor e antioxidante de extratos de 

macroalgas vermelhas da Antártica. 2019. 109f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Algumas macroalgas vermelhas produzem aminoácidos do tipo micosporina (MAAs, do 

inglês mycosporine like-aminoacids), que são capazes de absorver a radiação UV e atuar 

como antioxidantes. No entanto, o uso dessas substâncias ainda foi pouco explorado devido 

ao difícil processo para isolá-las, então o uso de um extrato contendo altas concentrações de 

MAAs pode ser mais vantajoso para fins comerciais. Portanto, no presente trabalho foram 

avaliados o potencial fotoprotetor e antioxidante de extratos de macroalgas vermelhas da 

Antártica, Curdiea racovitzae, Iridaea cordata e Myriogramme mangini, bem como a sua 

toxicidade para o uso em produtos cosméticos. A caracterização química foi realizada por 

análise qualitativa e quantitativa de MAAs, teor de polifenóis e flavonoides totais. As 

propriedades fotoprotetoras foram caracterizadas por espectrofotometria no UV/VIS e 

fotoestabilidade. A capacidade antioxidante foi avaliada por ensaios de captura de radicais 

DPPH e ânion superóxido. Os efeitos fotoprotetores UVB e UVA foram avaliados em 

queratinócitos da linhagem HaCaT, pela viabilidade celular após irradiação com UVB e 

quantificação intracelular de espécies reativas de oxigênio (EROs) induzido por UVA, 

respectivamente. A toxicidade foi estimada pela citotoxicidade e fototoxicidade em 

fibroblastos 3T3 BALB/c, e pela avaliação da irritação ocular pelo ensaio de HET-CAM. 

Além disso, foram avaliados os efeitos do CRHE na fotoestabilidade e fotoreativadade da 

combinação de filtros avobenzona (AVO) e metoxicinamato de etilhexila (MTX). A análise 

qualitativa dos MAAs mostrou que os extratos das algas C. racovitazae e I. cordata (CRHE e 

ICPE) possuem majoritariamente palitina seguido por asterina-330, enquanto os extratos da 

M. mangini (MMCE) são constituídos apenas por chinorina. O CRHE apresentou alta 

concentração de MAAs (150 μg de MAAs/mg de extrato), sendo o extrato com maiores 

concentrações de MAAs dentre os estudados. No entanto, o MMCE foi o extrato com os 

maiores teores de polifenóis totais e flavonoides, sendo que 28% do seu teor de polifenóis 

correspondem a flavonoides, o que provavelmente ocorreu devido aos diferentes processos de 

extração. Os extratos das algas vermelhas absorveram na região do UVB e UVA-2 e foram 

considerados fotoestavéis após a irradiação com UVA. Nos ensaios antioxidantes, o MMCE 

apresentou a melhor atividade antioxidante entre os extratos avaliados, que pode estar 

correlacionada com suas concentrações de polifenóis totais. O CRHE (1 e 0,5 mg/mL), o 

ICPE (1 e 0,5 mg/mL) e o MMCE (1 mg/mL) aumentaram significativamente a viabilidade 

celular dos queratinocitos irradiados com UVB. O CRHE (1 e 0,5 mg/mL) conferiu proteção 

UVB similar a benzofenona-3, filtro UVB e UVA-2, e melhor do que o Helioguard (5% e 

3%). O MMCE reduziu significativamente a geração de EROS induzidos por UVA em todas 

as concentrações testadas, ainda o MMCE (100 μg/mL) provocou maior redução de EROS do 

que a quercetina (10 e 100 μg/ mL) e o Helioguard (3%). O CREB foi capaz também de 

reduzir a geração de EROs, quando utilizado a 100 e 50 μg/mL. Os extratos das algas 

vermelhas foram considerados não citotóxicos, não fototoxicos e não irritantes. A adição de 

CRHE à combinação AVO e MTX aumentou a sua fotoestabilidade e reduziu a sua 

fotoreatividade. Portanto, os extratos das algas vermelhas são bons candidatos para serem 

adicionados a formulações antienvelhecimento e fotoprotetoras para proteger contra o estresse 

oxidativo, melhorar o espectro de absorção dos filtros UV e fotoestabilizar filtros ou 

combinações instáveis. 

Palavras-chave: aminoácidos similares a micosporinas; antioxidante; fotoproteção; 

fototoxicidade; irritação ocular. 
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ABSTRACT 

 

Rangel, K. C. Evaluation of the photoprotective and antioxidant potential of extracts 

from Antarctic red macroalgae. 2019. 109f. Thesis (Doctorate). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

Some red macroalgae synthesize mycosporine-like amino acids (MAAs), which are able 

to absorb UV radiation and act as antioxidants. However, the use of these substances was 

few explored due to the difficult process to isolate them, thus the use of an extract 

containing high levels of MAAs might be most advantageous for commercial purposes. 

Therefore, the photoprotective and antioxidant potential antarctic red macroalgae 

extracts, Iridaea cordata (ICPE), Curdiea racovitzae (CRHE) and Myriogramme mangini 

(MMCE), as well as their toxicity for use in cosmetic products, were evaluated. The 

chemical characterization was performed by qualitative and quantitative analysis of 

MAAs, the total content of polyphenols and flavonoids. The photoprotective properties 

were characterized by spectrophotometry in the UV/VIS and photostability. The 

antioxidant capacity was evaluated by DPPH and superoxide anion scavenging assays. 

Then, their UVB and UVA photoprotective effects were evaluated in HaCaT 

keratinocytes by cell viability after UVB irradiation and quantification of intracellular 

reactive oxygen species (ROS) induced by UVA, respectively. The toxicity was 

estimated by the cytotoxicity and phototoxicity in fibroblasts 3T3 BALB/c, and ocular 

irritation using the HET-CAM test. Moreover, the effects of the extract of CRHE on the 

photostability and photoreactivity of the combination of avobenzone (AVO) and 

ethylhexylmethoxycinnamate (MTX) filters were evaluated. The qualitative analysis of 

the MAAs showed that the extracts from the algae C. racovitazae and I. cordata (CRHE 

and ICPE) had mostly palythine followed by asterina-330, whereas the M. mangini 

extracts (MMCE) is practically constituted just for shinorine. CRHE had a high 

concentration of MAAs (150 μg MAAs/mg extract), being the extract with the highest 

MAAs concentration among the studied. However, the MMCE was the extract with the 

highest content of total polyphenols and flavonoids, which 28% of polyphenol content 

corresponding to flavonoids, which was probably due to the different extraction 

processes. The red algae extracts absorved in the UVB and UVA-2 region and were 

considered photostable after UVA irradiation. In the antioxidant assays, the MMCE 

presented the best antioxidant activity among the evaluated extracts, which can be 

correlated with its total content of polyphenols. CRHE (1 and 0.5 mg/mL), ICPE (1 and 

0.5 mg/mL) and MMCE (1 mg/mL) increased significantly the cell viability of UVB-

irradiated keratinocytes. CRHE (1 and 0.5 mg/mL) conferred UVB protection similar to 

benzophenone-3, UVB and UVA-2, filter and better than Helioguard (5% and 3%). The 

MMCE significantly reduced the generation of ROS induced by UVA at all tested 

concentrations, further MMCE (100 μg/mL) lead to a greater EROS reduction than 

quercetin (10 and 100 μg/mL) and Helioguard (3%). CREB was also able to reduce the 

generation of EROs, when used at 100 and 50 μg/mL. The red algae extracts were 

considered non-cytotoxic, non-phototoxic and non-irritant. The adition of CRHE to the 

combination of AVO and MTX increased their photostability and reduced their 

photoreactivity. Therefore, the red algae extracts are good candidates to be added in anti-

aging and photoprotective formulations to protect against oxidative stress, improve the 

absorption spectrum of UV filters and photostabilize unstable filters  or combinations. 

Keywords: mycosporine-like amino acids; antioxidant; photoprotection; phototoxicity; eye 

irritation.  
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A radiação UV (UVR) causa efeitos agudos e crônicos na pele, sendo o mais 

prejudicial o desenvolvimento de cânceres de pele (WANG; BALAGULA; 

OSTERWALDER, 2010). Os principais efeitos agudos da radiação UVB incluem eritema e 

edema, enquanto seus efeitos crônicos são imunossupressão e carcinogênese (D'ORAZIO et 

al., 2013). A exposição à radiação UVA induz ao bronzeamento imediato através da oxidação 

da melanina pré-existente, já a exposição crônica apresenta uma contribuição significativa 

para a deterioração das estruturas dérmicas e o surgimento dos sinais de fotoenvelhecimento 

(MADDODI; JAYANTHY; SETALURI, 2012; BATTIE et al., 2014). Além disso, a radiação 

UVA induz a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) provocando o estresse 

oxidativo, que está associado ao desenvolvimento de melanoma e fotoenvelhecimento 

(AMARO-ORTIZ; YAN; D’ORAZIO, 2014). 

A fotoproteção é essencial para prevenir os efeitos induzidos pela radiação solar, que 

pode ser realizada principalmente por meio do uso de protetores solares (GONZÁLEZ; 

FERNÁNDEZ-LORENTE; GILABERTE-CALZADA, 2008). Os filtros solares são 

classificados como orgânicos e inorgânicos (MANCEBO; HU; YANG 2014). Os filtros 

inorgânicos disponíveis são o dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de zinco (ZnO), os quais 

apresentam fotoestabilidade, amplo espectro de absorção e baixo potencial de irritação 

(WANG; BALAGULA; OSTERWALDER, 2010). Entretanto, esses filtros solares têm 

algumas desvantagens, como o desenvolvimento de coloração opaca após a aplicação, 

favorecimento da comedogênese e a transferência para o vestuário (BALOGH et al., 2011).  

Os filtros orgânicos são geralmente absorvedores de UVA ou UVB e para obter 

ampla proteção é necessária uma combinação de vários filtros, o que pode aumentar o grau de 

irritabilidade e ainda alguns desses filtros apresentam fotoinstabilidade, absorção sistêmica e 

provocam reações alérgicas (KRUTMANN; HÖNIGSMANN; ELMETS, 2009). A 

avobenzona é o um dos poucos filtros orgânicos com proteção contra o UVA-1, mas a 

avobenzona é fotoinstável e degrada após cerca de 1 h de exposição à UVR (MANCEBO, 

HU, YANG, 2014). Além disso, a avobenzona aumenta a degradação do metoxocinamato de 

etilhexila, filtro UVB, quando são associados na mesma formulação, sendo assim é necessária 

à adição de fotoestabilizadores para manter a eficácia dos filtros solares (BONDA e LOTT, 

2016)  

Em geral, os protetores solares comercializados têm uma maior fotoproteção UVB 

do que UVA, então conferem proteção ineficaz da pele contra as EROS produzidos pela 

radiação UVA (CHEN et. Al, 2012). O corpo tem antioxidantes endógenos, como a 

superóxido dismutase, a glutationa peroxidase e a catalase, mas o excesso de EROS gerado 
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após a exposição solar pode esgotá-los muito rapidamente (MATSUI, 2016). Logo, existe 

uma tendência de adicionar antioxidantes a protetores solares para complementar a proteção 

conferida pelos filtros solares (MATSUI, 2016). Os antioxidantes exógenos, como as 

vitaminas E e C, podem atuar neutralizando os radicais livres ou aumentando a atividade dos 

antioxidantes enzimáticos (KURUTAS, 2016).  

Os produtos naturais são uma ampla fonte de compostos biologicamente ativos não 

explorados, além do mais os organismos naturais desenvolverem mecanismos fotoadaptativos 

como a produção de compostos absorvedores de UVR (SAEWAN e JIMTAISONG, 2015). 

Os metabólitos secundários podem proteger contra os efeitos da UVR não apenas através de 

sua absorção, mas também atuando como agentes antioxidantes, anti-inflamatórios e 

imunomoduladores (SAEWAN e JIMTAISONG, 2015). Os extratos botânicos com 

propriedades antioxidantes têm sido geralmente incorporados nos protetores solares, sendo 

que os extratos mais utilizados em formulações fotoprotetoras são os derivados da Camellia 

sinensis, especialmente o chá verde, preto e branco (MATSUI, 2016). Os principais 

antioxidantes naturais das plantas são os polifenóis (ácidos fenólicos, flavonoides, 

antocianinas, lignanas e estilbenos), carotenóides (xantofilas e carotenos) e vitaminas 

(vitamina E e C) (XU et al., 2017). 

As propriedades fotoprotetoras e antioxidantes dos extratos vegetais foram 

exaustivamente estudadas nos últimos anos, entretanto, em comparação as algas marinhas 

ainda foram pouco exploradas. Os principais compostos fotoprotetores isolados de algas são 

florotaninos, carotenoides e aminoácidos similares à micosporinas (MAAs) (PALLELA; NA-

YOUNG; KIM, 2010). Além disso, as algas marinhas também contêm compostos fenólicos, 

como flavonoides e ácidos fenólicos, e vitaminas, como o ácido ascórbico, que são 

antioxidantes naturais (FARASAT et al., 2014). Os ácidos fenólicos, gálico, protocatecúico, 

gentísico, p-hidroxibenzóico, clorogênico e caféico, foram isolados da alga vermelha 

Palmaria palmata, enquanto os flavonoides catequina e epigalocatequina-3-galato foram 

encontrados na alga vermelha Porphyra yezoensis (FERNANDO et al., 2016).  

Os florotaninos são compostos polifenólicos produzidos por algas marrons 

(Phaeophyta) (LI et al., 2017). Os florotaninos apresentam propriedades bioativas 

anticancerígenas, anti-inflamatórias, antioxidantes, antialérgicas, anti-aging e promotoras do 

crescimento capilar (SANJEEWA et al., 2016). Vários tipos de carotenoides foram 

encontrados a partir de espécies de algas, sendo que alguns são encontrados apenas em 

algumas classes de algas (TAKAICHI, 2011). As algas vermelhas (Rodophyta) são divididas 

em dois grupos baseados na sua composição de carotenoides: o tipo unicelular que possui 
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apenas β-caroteno e zeaxantina, e o tipo macrofítico que apresenta α-caroteno e luteína 

(TAKAICHI, 2011).  

Os MAAs são compostos solúveis em água e contêm um anel amino-

ciclohexenimina ligado a um aminoácido, aminoálcool ou grupo amino, que têm uma 

absorção máxima entre 310 e 365 nm (KIM et al., 2008). Os MAAs são considerados os 

maiores absorvedores de UVA na natureza, além de alguns deles também atuarem como 

antioxidantes (OREN e GUNDE-CIMERMAN, 2007; CARRETO e CARIGNAN, 2011).  As 

algas vermelhas (Rhodophyta) possuem a maior porcentagem de espécies produtoras de 

MAAs, seguidas de algas pardas (Phaeophyta) e algumas algas verdes (Chlorophyta) 

(CARRETO e CARIGNAN, 2011). A depleção da camada de ozônio na região Antárctica 

resultou em uma maior quantidade de radiação UVB atingindo a superfície terrestre, então 

essa maior incidência de UVB estimulará os organismos marinhos dessa região a elevarem 

sua produção de substâncias fotoprotetoras, como os MAAs (HADER et al, 2007; DAHMS e 

LEE, 2010). 

Desta forma, os extratos de algas marinhas têm recebido grande atenção como 

agentes fotoprotetores naturais devido às suas substâncias bioativas únicas e exclusivas 

(PANGESTUTI et al., 2018). O uso de extratos brutos, misturas complexas, em vez de 

compostos puros, pode proporcionar o sinergismo dos diferentes compostos e a possibilidade 

de atuar em múltiplos alvos, ainda a purificação pode consistir em processo difícil e laborioso 

(ZORZI et al. 2015). O isolamento e purificação de MAAs foram realizados utilizando 

técnicas cromatográficas, tais como cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de fase 

reversa e cromatografia líquida de interação hidrofílica (HILIC) (CARRETO; CARIGNAN; 

MONTOYA, 2005; CARRETO e CARIGNAN, 2011; HARTMANN et al., 2015). Por isso, 

os MAAs foram pouco utilizados pela indústria cosmética devido ao processo difícil e 

complexo para purifica-los, mesmo em escala analítica, inviabilizando sua obtenção em larga 

escala. Aliás, ainda não há rota sintética relatada para a síntese de MAAs. Deste modo, o uso 

de extratos de algas contendo altas concentrações de MAAs poderia ser mais vantajoso e 

viável do que a utilização desses compostos isolados.  

Os extratos de algas marinhas já estão sendo usados na indústria cosmética para 

diversas finalidades dentre os comercialmente disponíveis como ingredientes cosméticos 

podemos citar o extrato da alga vermelha Porphrya umbilicalis (Helioguard365®), que 

contém porphyra-334 e chinorina (2:1) e é usado em cosméticos para cuidados da pele 

(SCHMID; SCHÜRCH e ZÜLLI, 2006).  O Whitonyl® é constituído pelo extrato da alga 

vermelha Palmaria palmata e tem sido usado como clareador de manchas, os quais os 
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oligossacarídeos são as substâncias responsáveis por atuar inibindo a melanogênese (SILAB, 

2019). Portanto, neste trabalho foram avaliadas as propriedades fotoprotetoras e antioxidantes 

de três algas vermelhas da Antártica: Curdiea racovitzae, Iridaea cordata e Myriogramme 

mangini, para aplicação em formulações cosméticas. Além disso, também foram avaliados os 

efeitos dos extratos de algas vermelhas na fotoestabilidade e fotoreatividade da combinação 

fotoinstavél dos filtros avobenzona (AVO) e metoxicinamato de etilhexila (MTX).  Segundo a 

ANVISA, o registro de novas formulações com finalidade fotoprotetora requer a 

comprovação de sua eficácia e segurança (BRASIL, 2015). A partir de 2013, na Europa foi 

proibida a comercialização de produtos cosméticos que contêm ingredientes testados em 

animais, assim nos últimos anos métodos alternativos têm sido validados para a avaliação da 

eficácia e segurança de ingredientes/produtos cosméticos. No Brasil, o Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA) através da Resolução Normativa n°18 

de 2014 reconheceu 17 métodos alternativos, validados internacionalmente, e estabeleceu 

o prazo de até cinco anos para a substituição obrigatória do método original (BRASIL, 

2014). Dentre esses métodos estão os testes de fototoxicidade in vitro 3T3 NRU e o teste 

de citotoxicidade para estimativa da dose inicial para o teste de toxicidade aguda oral 

sistêmica, que correspondem aos guias n° 432 e 129 da OECD, respectivamente. Por isso, 

estes ensaios alternativos, juntamente com o ensaio válido do HET-CAM para avaliação 

da irritação ocular, foram utilizados para a avaliação da toxicidade dos extratos das algas 

vermelhas.  

A atividade biológica das algas C. racovitzae, I. cordata e M. mangini ainda foi 

pouco estudada, sendo que foi relatada apenas a atividade anticancerígena de polissacarídeos 

sulfatos e ácidos graxos da I. cordata e C. racovitzae, respectivamente (KIM et al, 2016; 

PACHECO et al., 2018). Desta forma, no presente trabalho foi explorado o uso dos extratos 

dessas algas como filtros solares naturais e “boosters” para formulações fotoprotetoras. Além 

disso, a segurança destes extratos foi caracterizada por meio de ensaios in vitro possibilitando 

sua futura incorporação em formulações para a realização dos ensaios clínicos.  
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2.1. Fotoproteção 

 

2.1.1.  A radiação UV e seus efeitos na pele 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano e sua função mais importante é formar uma 

barreira contra agentes químicos, físicos, e microrganismos (PROKSCH; BRANDNER e 

JENSEN, 2008). A pele normal é constituída por três camadas: a epiderme, a derme e a 

hipoderme (Figura 1a), sendo que as três principais populações de células presentes na 

epiderme são queratinócitos, melanócitos e células de Langherans (HONARI e MAIBACH, 

2014). A epiderme é anatomicamente dividida em: camada basal; camada espinhosa; camada 

granulosa; camada lúcida, presente apenas na palma das mãos e planta dos pés; e estrato 

córneo (Figura 1b) (KORUGA et al., 2012). Os queratinócitos são as células predominantes 

na epiderme, os quais são gerados constantemente na camada basal e passam pela maturação, 

diferenciação e migração para a superfície levando a formação das outras camadas da 

epiderme (HONARI e MAIBACH, 2014).  

 

Figura 1. (a) Pele: epiderme, derme e hipoderme; (b) Camadas da epiderme: camada basal, camada 

espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e estrato córneo. 

 

Fonte: MedlinePlus. 

 

A junção dermo-epidérmica é uma zona da membrana basal que forma a interface 

entre a epiderme e a derme, cujas principais funções são permitir a aderência entre elas e 
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fornecer resistência contra forças de cisalhamento externas. A derme é composta por proteínas 

fibrosas, como elastina, colágeno e proteínas adicionais da matriz extracelular, dentre as 

células presentes na derme incluem-se os fibroblastos, linfócitos e mastócitos. A derme é 

responsável pela elasticidade, flexibilidade e resistência à tração da pele fornecendo proteção 

contra lesões mecânicas, retendo água e auxiliando na regulação térmica. A hipoderme é 

constituída principalmente de tecido adiposo, que isola o corpo e serve como um suprimento 

de energia de reserva (GUO, 2009; HONARI e MAIBACH, 2014). 

A luz solar é composta por um espectro contínuo de radiação eletromagnética, que é 

dividido em três intervalos de comprimento de onda (λ) principais: radiação ultravioleta 

(UVR) (100-400 nm), luz visível (VIS) (400-780 nm) e infravermelho (>780 nm). A UVR é 

dividida em: UVC (100-280 nm), UVB (280-320 nm) e UVA (320-400 nm), que é 

subdividida em UVA-2 (320-340 nm) e UVA-1 (340-400 nm). A camada de ozônio absorve 

toda a radiação UVC e a maior parte da UVB (90%), entretanto a radiação UVA não é 

completamente absorvida e compreende mais de 95% da radiação solar que atinge a superfície 

terrestre (MORGANROTH et al., 2013; WHO, 2019).  

A exposição à UVR pode resultar em efeitos agudos e crônicos sobre a saúde da 

pele, olhos e sistema imune, nos quais os principais efeitos agudos incluem: eritema, 

imunossupressão, síntese de vitamina D, bronzeamento e reações inflamatórias nos olhos, 

como fotoceratite e fotoconjuntivite (YOUNG, 2006; WHO, 2019). Os principais efeitos 

crônicos são fotoenvelhecimento e fotocarcinogênese, e a exposição UVB também está 

relacionada com o desenvolvimento da catarata, a principal causa de cegueira no mundo 

(BRENNER e HEARING, 2008; WHO, 2019). A exposição crônica a UVR tem sido 

associada ao desenvolvimento de queratoses actínicas, carcinomas espinocelulares e 

basocelulares, em contrapartida a exposição esporádica e intensa está associada ao surgimento 

de melanomas (WANG; BALAGULA; OSTERWALDER, 2010). A incidência de cânceres 

de pele tem aumentado nas últimas décadas, uma vez que ocorrem cerca de 2 a 3 milhões de 

cânceres não melanomas, e 132 mil de melanomas por ano mundialmente (WHO, 2019).  

A radiação UVA penetra mais profundamente na epiderme e derme devido ao seu 

maior comprimento de onda, enquanto a radiação UVB atua principalmente na camada de 

células basais da epiderme (MORGANROTH; LIM; BURNETT, 2013). A exposição à 

radiação UVA induz ao bronzeamento imediato, através da oxidação da melanina pré-

existente (MADDODI; JAYANTHY; SETALURI, 2012). Em longo prazo, a exposição à 

radiação UVA tem contribuição significativa na deterioração de estruturas dérmicas e o 

aparecimento dos sinais de fotoenvelhecimento (BATTIE et al., 2014). Os sinais de 
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fotoenvelhecimento incluem: rugas, perda de elasticidade, flacidez, pigmentação irregular, 

ressecamento, entre outros, sendo que as alterações mais evidentes são as modificações que 

ocorrem na matriz extracelular, localizada na derme, especialmente no tecido elástico 

resultando na chamada "elastose solar" (BATTIE et al., 2014). A produção de EROs pela 

radiação UVA causa danos em macromoléculas como lipídeos, proteínas e DNA, além do 

mais o estresse oxidativo está associado ao desenvolvimento de melanoma e ao 

fotoenvelhecimento (AMARO-ORTIZ; YAN; D’ORAZIO, 2014). Os efeitos de 

fotoenvelhecimento dérmico são mediados em parte pela ativação das enzimas 

metaloproteinases de matriz (MMPs), que levam a degradação das fibras de colágeno e 

elastina da matriz extracelular da derme (ARMENTO et al., 2015).  

Os efeitos agudos provocados pela exposição à radiação UVB incluem: eritema, 

edema e pigmentação seguida por bronzeamento tardio, espessamento da epiderme e derme, e 

a síntese de vitamina D (D'ORAZIO et al., 2013). Após 24 horas de exposição à radiação 

UVB ocorre o aparecimento de células de queimadura solar (SBC, do inglês sunburn cells), 

que são consideradas queratinócitos apoptóticos (HATAKEYAMA et al., 2017). Os efeitos 

crônicos são: fotoenvelhecimento, imunossupressão e carcinogênese (D'ORAZIO et al., 

2013). A radiação UVB é absorvida diretamente pelo DNA e gera fotolesões com 

propriedades mutagênicas, as principais são os dímeros de pirimidina ciclobutano (CPDs, do 

inglês cyclobutane pyrimidine dimers) e fotoprodutos 6-4 pirimidina-pirimidona (6-4PP) 

(BRENNER e HEARING, 2008; HATAKEYAMA et al., 2017). Os CPDs e os 6-4PP podem 

levar a mutações nomeadas de substituição de base dupla CC → TT e substituições em sítios 

dipirimidina C → T, e estas mutações foram observadas no gene p53, que é o gene supressor 

de tumor, em peles danificadas pelo sol, queratoses actínicas e carcinomas de células 

escamosas (BRENNER e HEARING, 2008; BACHELOR e BOWDEN, 2004). 

 

2.1.2. Filtros Solares 

 

A fotoproteção é um elemento profilático essencial para evitar os efeitos indesejáveis 

da UVR podendo ser realizada por meio do uso de protetores solares, vestimentas protetoras e 

exposição restrita a luz solar (BALOGH, et al. 2011). Os protetores solares são capazes de 

proteger a pele contra os efeitos prejudiciais da exposição à UVR, visto que seu uso regular 

comprovou ser efetivo na redução dos sinais do fotoenvelhecimento e na incidência de 

canceres de pele (BURNETT e WANG, 2010). Os filtros solares são classificados baseados 

na sua composição química em orgânicos e inorgânicos (MANCEBO; HU; YANG, 2014). Os 
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filtros inorgânicos atuam através da reflexão ou dispersão da UVR, enquanto os filtros 

orgânicos absorvem a UVR através de suas estruturas aromáticas conjugadas (WANG; 

BALAGULA; OSTERWALDER, 2010; MORABITO, et al., 2011).  

Os filtros físicos disponíveis no mercado são o dióxido de titânio (TiO2) e o óxido de 

zinco (ZnO), os quais apresentam várias vantagens como: fotoestabilidade, amplo espectro de 

absorção e baixo potencial de irritação (WANG; BALAGULA; OSTERWALDER, 2010). No 

entanto, os filtros físicos apresentam alguns inconvenientes dentre eles: desenvolvimento de 

coloração opaca esbranquiçada sobre a pele após aplicação, favorecimento da comedogênese 

e transferência para vestimentas comprometendo sua eficácia (BALOGH et al., 2011). A 

redução do tamanho das partículas de TiO2 e ZnO tornaram os filmes mais transparentes e 

melhoraram o aspecto cosmético, mas levaram a mudanças no perfil de absorção levando a 

perda de seu amplo espectro devido à diminuição da proteção contra UVA (MANCEBO; HU; 

YANG, 2014). 

Os filtros orgânicos são capazes de absorver os fótons de alta energia da UVR, então 

os elétrons situados no orbital HOMO (orbital molecular preenchido de mais alta energia, do 

inglês highest occupied molecular orbital) são excitados para o LUMO (orbital molecular 

vazio de mais baixa energia, do inglês lowest unoccupied molecular orbital), e ao retornarem 

ao estado inicial liberam sua energia na forma de calor ou luz em comprimento de onda mais 

longo (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 2007). Os filtros orgânicos geralmente absorvem 

apenas em uma região da UVR (UVA ou UVB), portanto para a obtenção de protetores 

solares com ampla proteção é necessário à combinação de filtros UVB e UVA 

(KRUTMANN; HÖNIGSMANN; ELMETS, 2009). Estes filtros podem ser divididos em 

diferentes classes, de acordo com suas estruturas químicas, dentre essas classes estão: 

aminobenzoatos, salicilatos, benzofenonas, derivados de cânfora, cinamatos, 

dibenzoilmetanos e entre outros (SHAATH, 2010).  

O ácido 4-aminobenzóico (PABA) (Figura 2), um aminobenzoato, foi o primeiro 

filtro UVB, com comprimento de onda máxima (λmax) de 283 nm, utilizado amplamente e 

aprovado pelo FDA, porém devido causar reações fotoalérgicas não tem sido mais utilizado 

em protetores solares (BALOGH et al., 2011). Assim sendo, o PABA foi substituído por seus 

derivados que apresentam baixa reatividade e alergenicidade como o 2-etillhexil 4-

(dimetilamino) benzoato (Padimato O), que têm sido utilizados em combinação com outros 

filtros solares para aumentar o fator de proteção solar (FPS) (SAMBANDAN e RATNER, 

2011).  
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Figura 2. Estrutura química dos filtros solares: ácido 4-aminobenzóico (PABA), salicilato de octila, 4-

metilbenzilideno cânfora, ácido tereftalideno dicânfora sulfônico e benzofenona-3 (BZ-3); e do 

fotoestabilizador etilhexil metoxicrileno (EHMC). 

 

 

 

Os salicilatos são representados pelo salicilato de octila (Figura 2) e homosalato, que 

são filtros solares considerados fracos absorvedores de UVB e requerem ser usados em altas 

concentrações para aumentar a proteção UVB. No entanto, estes filtros solares apresentam 

certas vantagens que tornaram sua utilização frequente, uma vez que o salicilato de octila e 

homosalato são altamente fotoestavéis, não penetram no extrato córneo, têm baixo potencial 

sensibilizante e alta substantividade devido a insolubilidade em água. Os salicilatos também 

têm sido utilizados como solventes para outros filtros solares e para prevenir a fotodegradação 

de outros ativos (WANG; BALAGULA; OSTERWALDER, 2010; SAMBANDAN e 

RATNER, 2011). 

Os cinamatos são os filtros UVB mais populares utilizados na Europa e nos Estados 

Unidos devido ao seu baixo potencial de causar irritação, sendo que o metoxicinamato de 
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etilexila (MTX) é o absorvedor UVB (270-328 nm) mais potente desta classe (BALOGH, et 

al., 2011). O MTX está sujeito a sofrer fotoisomerização cis-trans que é responsável pela 

redução da sua absorção UVB (Figura 3), pois o isômero E, que é predominante, apresenta 

um elevado coeficiente de absortividade molar (Ɛ), por outro lado o isômero Z que é formado 

na presença de luz apresenta um Ɛ inferior (BONDA e LOTT, 2016; KOCKLER et al., 2012). 

O MTX utilizado em altas concentrações também pode reagir entre si levando duas moléculas 

sofrerem uma reação de cicloadição [2 + 2] (BONDA e LOTT, 2016).  

 

Figura 3. Fotoisomerização cis-trans do metoxicinamato de etilexila (MTX). 

 
 

Fonte: Adaptado de KOCKLER et al., 2012 

 

Os derivados de cânfora, como o 4-metilbenzilideno cânfora (Figura 2), são 

absorvedores UVB moderadamente eficazes, mas amplamente utilizados por sua alta 

fotoestabilidade. Em contrapartida, o ácido tereftalideno dicânfora sulfônico (Ecamsule; 

Mexoryl SX; Figura 2) é um filtro UVA de amplo espectro com absorção de 290 a 390 nm, 

que é ainda fotoestável, resistente à água e tem baixa absorção sistêmica. Porém, este filtro foi 

aprovado pela FDA para ser utilizado apenas em certas formulações (TUCHINDA, 2006). 

As benzofenonas são cetonas aromáticas com espectro de absorção relativamente 

amplo, das quais a mais comumente utilizada é a benzofenona-3 (BZ-3; Figura 2) que tem 

absorção de 270 a 350 nm, ou seja, oferece proteção principalmente contra UVA-2. Apesar de 

amplamente utilizada em alguns países a BZ-3 tem sido relacionada com muitas dermatites de 

contato e fotoalérgicas. Além disso, este filtro tem absorção sistêmica, não é fotoestável e 

pode levar a geração de EROs após exposição à luz solar, por isso os fabricantes europeus 

substituíram a BZ-3 por outros filtros solares mais seguros (WANG; BALAGULA; 

OSTERWALDER, 2010). 

O butil metoxidibenzoilmetano, mais conhecida como avobenzona (AVO), é um 

filtro UVA de amplo espectro com absorção de 310 a 400 nm (SHAATH, 2010). Nos Estados 

Unidos, a avobenzona é o segundo filtro orgânico mais utilizado amplamente, sendo um dos 
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poucos aprovados que protege contra o UVA-1 (CHAUDHURI et al., 2017). Entretanto, a 

AVO é conhecida por sua fotoinstabilidade, após 1 h de exposição à UVR ocorre a 

fotodegradação de cerca de 50 a 90% das moléculas levando a perda de sua eficácia 

(MANCEBO, HU, YANG, 2014). Reações fotoalérgicas com a avobenzona têm sido 

relatadas e podem estar relacionadas à sua foinstabilidade, pois os principais produtos de 

fotodegradação da AVO, arilglioxóis e benzilas, são altamente sensibilizantes (CHAUDHURI 

et al., 2017). 

O mecanismo de fotodegradação da AVO é baseado no tautomerismo ceto-enólico 

(Figura 4).  Normalmente, o equilíbrio é deslocado para formação da forma enol, que tem alta 

absorção UVA, com λmax em 360 nm, entretanto após a irradiação o equilíbrio é deslocado 

para a forma cetona, que absorve na região do UVC levando a perda de sua eficácia (PINTO 

DA SILVA et al., 2014). Ainda, a irradiação da forma cetona no estado singleto excitado pode 

levar à sua conversão para o estado tripleto, que pode provocar a formação de produtos de 

degradação ou reagir com o oxigênio molecular para formação do oxigênio singleto 

(KOCKLER et al., 2012).  

 

Figura 4. Tautomerismo ceto-enólico da avobenzona (AVO). 

 

Fonte: KOCKLER et al., 2012 

 

Desta forma, para evitar sua fotodegradação, a AVO deve ser utilizada em 

combinação com fotoestabilizadores, que são moléculas capazes de facilitar a transição do 

estado excitado para o estado fundamental. Vários fotoestabilizadores foram desenvolvidos 

para estabilizar a AVO e outros filtros solares, dentre eles o etilhexil metoxicrileno (EHMC; 

Figura 2).  As energias dos estados excitados singleto e tripleto do EHMC são menores do que 

as determinadas para a AVO e o MTX, assim sendo permite que a supressão dos estados 

singleto e tripleto pelo EHMC seja energeticamente favorável (BONDA e LOTT, 2016; 

CHAUDHURI et al., 2017).  

Além disso, outra desvantagem da avobenzona é que também pode afetar a 

estabilidade de outros filtros solares presentes na formulação (SAMBANDAN e RATNER, 
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2010). A combinação da AVO com o MTX é conhecida por ser fotoinstável levando a perda 

da proteção UVA e UVB, (SCALIA e MEZZENA, 2010). A fotodegradação do MTX é 

significativamente acelerada na presença da AVO, sendo atribuída a reação de cicloadição [2 

+ 2] entre a forma enol da AVO com o MTX (BONDA e LOTT, 2016).  

 

2.1.3. Antioxidantes 

 

Os antioxidantes são moléculas que podem neutralizar diretamente os radicais livres 

atuando como aceptores ou doadores de elétrons, sendo que podem ser classificados como 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Os principais antioxidantes enzimáticos são as 

enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GP). A SOD, 

localizada no citosol e mitocôndria, na presença de cobre, zinco ou manganês converte o 

ânion superóxido (O2
-•) em peróxido de hidrogênio (H2O2), enquanto a CAT, presente no 

peroxissomo, converte H2O2 em água e oxigênio. A GP está presente no citoplasma e também 

no meio extracelular, e catalisa a conversão de H2O2 em água. Além disso, é capaz de 

neutralizar hidroperóxidos de ácidos graxos. Os antioxidantes não enzimáticos podem 

neutralizar diretamente os radicais livres, e também inibir a atividade/expressão de enzimas 

geradoras de radicais livres, como NADPH e xantina oxidases, ou aumentar a 

atividade/expressão das enzimas antioxidantes. Alguns exemplos de antioxidantes não 

enzimáticos são: vitamina C, vitamina E, polifenóis e carotenoides (LÜ et al, 2010; NIMSE e 

PAL, 2015) 

As EROs são produzidas normalmente durante o metabolismo celular e atuam na 

sinalização celular, apoptose, expressão gênica e transporte de íons. As células geralmente são 

capazes de manter a homeostase de EROs em baixos níveis através de antioxidantes 

endógenos, como a SOD, CAT e GP. No entanto, a produção excessiva de EROs por fatores 

externos, como UVR e poluentes, não consegue ser completamente neutralizada, devido ao 

esgotamento dos antioxidantes endógenos, levando ao processo denominado de estresse 

oxidativo, no qual as EROs podem provocam danos a várias macromoléculas entre elas 

proteínas, lipídeos e DNA (LÜ et al, 2010; MATSUI, 2016). 

A radiação UVA é capaz de induzir a geração de EROS, cujos danos são 

responsáveis pelo fotoenvelhimento da pele. A radiação UVA é absorvida por 

fotossenbilizadores como citocromos, riboflavina, heme e porfirina, então os elétrons desses 

cromóforos são excitados para um estado de energia mais alta. A seguir, para retornarem ao 

seu estado fundamental ocorre uma transferência de energia para moléculas de oxigênio 
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próximas levando a geração de EROs, que irão desencadear a liberação de fatores de ativação 

da proteína 1 (AP-1) e fatores nucleares-B (NF-kB). Estas citocinas pró-inflamatórias e 

fatores de crescimento são responsáveis pela regulação positiva das MMP-1, MMP-3, MMP-8 

e MMP-9 (CHEN et al., 2012). 

Atualmente, os protetores solares disponíveis no mercado conferem maior proteção 

contra o UVB do que UVA, assim estes produtos não oferecem proteção adequada contra as 

EROS produzido por UVA. Assim, a adição de antioxidantes a formulações de fotoprotetores 

pode complementar a proteção contra a radiação UVA por meio da redução dos EROs. De 

fato, a combinação de antioxidantes com filtros solares tem demonstrado vários benefícios em 

estudos realizados em seres humanos, nos quais a adição de antioxidantes reduziu mais os 

níveis de MMP-1 do que apenas os filtros solares. Os antioxidantes em produtos tópicos têm 

sido utilizados como extratos naturais, sendo que o mais utilizado em produtos fotoprotetores 

são os extratos da Camellia sinensis. Os extratos do chá contêm grandes quantidades de 

polifenóis, sendo que os principais compostos responsáveis por sua atividade são as 

catequinas, mais especificamente a epigalocatequina-3-galato (CHEN et al., 2012; MATSUI, 

2016). 

 

2.2. Produtos naturais marinhos 

 

2.2.1. Algas marinhas como fonte de compostos fotoprotetores  

 

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre, e abrigam cerca de 90% dos 

organismos do planeta. Logo, os oceanos são ambientes únicos com grande biodiversidade de 

organismos marinhos, que podem ser uma fonte rica de substâncias bioativas para uso em 

produtos farmacêuticos e cosméticos. As algas são organismos aquáticos fotossintéticos, que 

podem ser classificadas em microalgas e macroalgas. As microalgas são espécies unicelulares 

ou multicelulares simples podendo ser encontradas em todos os ecossistemas. As macroalgas 

geralmente são encontradas nas áreas costeiras, e são divididas em três classes principais: 

algas verdes (Chlorophyceae), algas marrons (Phaeophyceae) e algas vermelhas 

(Rhodophyceae) (ARIEDE et al., 2017; WANG, et al. 2015). 

Os produtos naturais são metabólitos secundários produzidos por organismos 

encontrados na natureza geralmente como uma resposta específica ao ambiente (SAEWAN e 

JIMTAISONG, 2015). A radiação UVB pode penetrar de 20 a 30 m de profundidade, e a 

radiação UVA entre 40 e 60 m a partir da superfície da água, assim a UVR é capaz de afetar 
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os organismos marinhos levando a efeitos prejudiciais nos seus principais processos 

fisiológicos e bioquímicos (DAHMS; LEE, 2010; SUH et al., 2014). Nas algas, a exposição à 

UVR provoca a redução do crescimento, reprodução, produtividade, e inibição da 

fotossíntese, entretanto elas têm desenvolvido mecanismos para minimizar esses efeitos 

negativos incluindo a produção de substâncias fotoprotetoras como aminoácidos similares a 

micosporinas (MAAs), polissacarídeos sulfatados, carotenoides e polifenóis (DAHMS e LEE, 

2010; PANGESTUTI; SIAHAAN e KIM, 2018).  

Os principais polissacarídeos sulfatados encontrados nas algas vermelhas e marrons 

são a carragenina e o fucoidano, respectivamente (PANGESTUTI; SIAHAAN e KIM, 2018). 

As carrageninas demonstraram ter efeitos fotoprotetores em células HaCaT através da 

proteção contra a apoptose induzida por UVB, e diminuição da geração de EROs 

(THEVANAYAGAM.; MOHAMED e CHU, 2014). O fucoidano foi avaliado em fibroblastos 

humanos irradiados com UVB e em modelos animais, nos quais esta substância apresentou 

atividade fotoprotetora mediada pela inibição da atividade da MMP-1 (KIM et al., 2018). 

O efeito fotoprotetor da fucoxantina, carotenoide isolado de algas marrons, contra os 

danos induzidos pelo UVB também foi relatado na literatura; outros estudos indicam seu 

potencial antioxidante por meio da captura de EROs, sendo que os carotenoides são 

conhecidos como supressores do oxigênio singleto (URIKURA; SUGAWARA HIRATA, 

2011; MATSUI et al., 2016).  

Os principais grupos de polifenóis são os ácidos fenólicos, flavonoides e taninos 

(PANGESTUTI; SIAHAAN e KIM, 2018). O dieckol e o eckol, florotaninos isolados da alga 

marrom Ecklonia stolonifera, foram capazes de inibir a expressão de MMP-1 em fibroblastos 

humanos in vitro (WANG et al., 2015). Desta forma, as algas marinhas possuem diversas 

substâncias fotoprotetoras, que podem ter potencial para uso em produtos de cosméticos 

(PANGESTUTI; SIAHAAN e KIM, 2018). 

 

2.2.2. Aminoácidos similares à micosporinas (MAAs) 

 

Os MAAs são compostos de baixo peso molecular (<400 Da), incolores e solúveis 

em água, e atualmente mais de 30 MAAs já foram identificados. Os MAAs têm uma estrutura 

geral muito semelhante, que é basicamente composta por um anel ciclohexenona ou 

ciclohexenimina conjugado com o nitrogênio de um aminoácido ou imino-álcool (Figura 5a), 

mas as únicas aminociclohexonas de origem marinha são a micosporina-glicina e 

micosporina-taurina. A biossíntese dos MAAs tem sido proposta através da via do chiquimato 
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ou das pentoses fosfato. A biossíntese via ácido chiquímico ocorreria a partir do precursor 3-

desidroquinato, que é convertido em gadusol que por sua vez transforma-se em 4-

desoxigadusol (Figura 5b). Na outra via biosintética proposta o 4-desoxigadusol seria 

sintetizado a partir do sedoheptulose-7-fosfato, que é derivado da via das pentoses fosfato. 

Porém, em todas as vias o precursor comum é o 4-desoxigadusol que conjugado com glicina 

levando a formação da micosporina-glicina, que é um intermediário para síntese dos MAAs 

derivados de ciclohexenimina (BHATIA et al., 2011; WADA; SAKAMOTO e SEIICHI, 

2015).  

 

Figura 5. (a) Estrutura básica dos derivados aminociclohexonas e aminociclohexeniminas; (b) 

Estrutura química do 6-desoxigadusol. 

 

Fonte: Adaptado de CARRETO e CARIGNAN, 2011. 

 

As principais características dos MAAs são sua capacidade de absorver radiação 

UVB e UVA, com λmax de 268 a 362 nm de acordo com a estrutura, e apresentar elevada 

absortividade molar (Ɛ), de 2,81 a 5,00 × 104  M-1.cm-1, sendo que as oxi-micosporinas têm 

absorção máxima na região UVB e as imino-micosporinas na região UVA. A fotoquímica dos 

MAAs ainda é pouco compreendida devido a apenas alguns compostos terem sido estudados. 

Os estados excitados da porphryra-334 e chinorina relaxam pelo cruzamento inter-sistêmico 

do estado singleto excitado para o estado tripleto excitado, com subsequente queda não 

radiativa, resultando em uma dissipação de energia como calor. Portanto, este mecanismo 

justifica a alta fotoestabilidade destes MAAs. Além disso, a palitina também foi 

extremamente fotoestável em soluções aquosas saturadas e na presença de fortes agentes 

fotossensibilizantes, como a riboflavina (CHRAPUSTA et al., 2017; LAWRENCE; LONG e 

YOUNG, 2017).  

Normalmente, os MAAs são encontrados em organismos expostos a alta intensidade 

de UVR, como cianobactérias e outros procariontes, microrganismos eucarióticos como 
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microalgas e fungos, macroalgas marinhas, corais, líquens terrestres, e outros organismos 

marinhos, como peixes. As algas vermelhas têm a maior porcentagem de espécies que 

produzem MAAs, seguidas de algas pardas e poucas algas verdes. As algas vermelhas 

geralmente são divididas em três grupos fisiológicos relacionados à síntese de MAAs: algas 

não produtoras de MAAs, algas produtoras de MAAs em concentração variável dependente 

de condições ambientais, e algas que produzem uma concentração estável e alta de MAAs 

(CARRETO, CARIGNAN, 2011; WADA; SAKAMOTO e SEIICHI, 2015).  

As concentrações e composição de MAAs dos macroalgas estão correlacionadas com 

exposição à luz solar, sendo que sua produção varia com o comprimento de onda, período e 

intensidade da irradiação. Para iniciar a síntese de MAAs é essencial a irradiação com UVR, e 

várias evidências têm mostrado que maior exposição solar provoca elevação das 

concentrações de MAAs. A radiação UVB que atinge a superfície terrestre tem aumentado, 

particularmente na região da Antártida, devido à depleção da camada de ozônio estratosférico, 

assim com maiores incidências de UVB os organismos marinhos irão aumentar a produção de 

MAAs para sua proteção dos efeitos prejudiciais do UVB (BHATIA et al., 2011; HOYER et 

al., 2001) 

A função mais importante dos MAAs devido as suas propriedades é atuar na 

fotoproteção, e acredita-se que são os absorvedores de UVA mais potentes presentes na 

natureza (CARRETO e CARIGNAN, 2011). Por isso, os MAAs são comercialmente atrativos 

para a indústria de cosméticos, atuando como filtro solares naturais. De fato, já está disponível 

no mercado uma formulação lipossomal do extrato da alga vermelha Porphyra umbilicalis, 

contendo porphrya-334 e chinorina (2:1), denominada de Helioguard®365, que foi capaz de 

proteger fibroblastos humanos IMR-90 contra a perda de viabilidade e danos no DNA 

induzidos pela irradiação com UVA (SCHMID; SCHÜRCH e ZÜLLI, 2004 e 2006). Além 

disso, o tratamento por duas semanas com formulação contendo 5% de Helioguard®365 

inibiu a peroxidação lipídica induzida por UVA em 37%, e o uso por quatro semanas 

melhorou os parâmetros da pele como firmeza e suavidade (SCHMID; SCHÜRCH e ZÜLLI, 

2004 e 2006). Assim, o Helioguard®365 permite a prevenção contra os danos causados pela 

radiação UVA e possui atividade antienvelhecimento (CHRAPUSTA et al., 2017). 

Alguns MAAs conferem fotoproteção também através da captura de EROs, como a 

micosporina-glicina que tem alta atividade antioxidante (CHRAPUSTA et al., 2017). A 

micosporina-glicina demonstrou atividade antioxidante comparável ao do ácido ascórbico no 

ensaio de captura do DPPH, pois seu valor de concentração inibitória de 50% (IC50) (4,23 ± 

0,21 mM) foi muito próximo ao do ácido ascórbico (3,12 ± 0,18 mM) (WADA; SAKAMOTO 



19 

 

 

e SEIICHI, 2015). A micosporina-glicina também inibiu a peroxidação lipídica da 

fosfatidilcolina com atividade antioxidante moderada, menor a que do ácido ascórbico 

(WADA; SAKAMOTO e SEIICHI, 2015). A capacidade de captura do radical ABTS da 

chinorina foi muito baixa, e também não inibiu o radical DPPH, mas mostrou melhor 

atividade do que a micosporina-glicina contra a peroxidação lipídica (DE LA COBA et al., 

2009). O extrato contendo uma mistura de asterina-330 (86%) e palitina (14%) foi capaz de 

inibir a peroxidação lipídica muito melhor do que a micosporina-glicina, entretanto no ensaio 

contra o radical ABTS a micosporina-glicina apresentou melhor atividade antioxidante que a 

asterina-330 e a chinorina (DE LA COBA et al., 2009; WADA; SAKAMOTO e SEIICHI, 

2015). Assim, os MAAs aminociclohexenoimina parecem inibir a peroxidação lipídica 

melhor do que as aminociclohexenonas, que por sua vez são mais efetivas na inibição de 

radicais livres (WADA; SAKAMOTO e SEIICHI, 2015). 

Para o isolamento e purificação de MAAs diversas técnicas cromatográficas foram 

utilizadas em combinações diferentes.  Para a separação por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) têm sido utilizadas as colunas de fase reversa, mas para separações com 

boa resolução são sempre necessários métodos diferentes para MAAs individuais ou o uso 

sequencial de duas colunas de fase reversa, e que muitas vezes não conseguem separar todos 

os MAAs em uma única corrida. Os principais fatores que impossibilitam a análise de MAAs 

por HPLC com boa resolução são: (1) falta de padrões, os MAAs eram frequentemente 

quantificados usando apenas os seus Ɛ; (2) isolamento complicado, pois os altos valores de Ɛ 

levam a obtenção de falsos “compostos puros” e a pureza precisa ser confirmada por RMN; 

(3) a alta polaridade dificulta a análise por fase reversa convencional; e (4) a maioria dos 

métodos publicados não foram totalmente validados (CARRETO e CARIGNAN, 2011; 

HARTMANN et al., 2015). 

Um método por HPLC com fase reversa capaz de separar uma mistura de 20 MAAs 

em uma única corrida foi desenvolvido usando sequencialmente duas colunas C18, e fase 

móvel contendo ácido trifluoroacético e amônio, entretanto uma das limitações deste método 

foi não conseguir distinguir isômeros geométricos (CARRETO; CARIGNAN e MONTOYA, 

2005). Outro método por cromatografia liquida de interação hidrofílica (HILIC) foi 

complemente validado para a quantificação de vários MAAs com boa exatidão e precisão, 

mas a validação deste método foi realizada usando a mistura de apenas cinco MAAs 

(HARTMANN et al., 2015). Além disso, a falta de padrões comerciais torna difícil a 

identificação e quantificação individual de MAAs. A espectroscopia de massas sequencial 
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(MS/MS) pode ser acoplada a HPLC para permitir a identificação dos MAAs através de seu 

padrão de fragmentação (CARRETO; CARIGNAN e MONTOYA, 2005).  

 

2.3. Avaliação da performance de fotoprotetores 

 

2.3.1. Avaliação da eficácia 

 

No Brasil, os produtos cosméticos são classificados de acordo com seu grau de risco 

em dois grupos: os produtos grau 1, que têm risco mínimo, e os produtos grau 2, que têm 

risco potencial (BRASIL, 2015). Os protetores solares são classificados como produtos grau 

2, que são produtos com indicações específicas, cujas características exigem comprovação de 

segurança e/ou eficácia (BRASIL, 2015). A ANVISA define protetor solar como “qualquer 

preparação cosmética destinada a entrar em contato com a pele e lábios, com a finalidade 

exclusiva ou principal de protegê-la contra a radiação UVB e UVA, absorvendo, dispersando 

ou refletindo a radiação” (BRASIL, 2012).  

A eficácia de um protetor solar deve ser avaliada por meio do seu Fator de Proteção 

Solar (FPS), fator de proteção UVA (FPUVA) e resistência à água (BRASIL, 2012; JANSEN 

et al., 2013). A radiação UVB é cerca de 1000 vezes mais eritematogênica comparada com a 

radiação UVA, por isso o FPS é amplamente utilizado para medir a proteção contra o UVB 

(PALM e O’DONOGHUE, 2007). O FPS é definido como a razão entre a dose mínima 

eritematosa (DEM) na pele protegida com protetor solar e DEM na pele desprotegida, no qual 

a DEM é a dose mínima de UVR requerida para produzir a primeira reação eritematosa 

perceptível, observada entre 16 e 24 horas após a exposição solar (BALOGH et al., 2011). 

Segundo a ANVISA a determinação do FPS deve ser realizada unicamente por métodos in 

vivo usando uma dessas referências: (1) FDA, Sunscreen drug products for over-the counter 

human use, 1999; (2) COLIPA/JCIA/CTFA-SA, International Sun Protection Factor (SPF) 

Test Method, 2006 (BRASIL, 2012).  

O FPUVA é determinado pela razão entre a entre a dose mínima pigmentária (DMP) 

da pele protegida por um protetor solar e a DMP, na mesma pele, quando desprotegida, sendo 

que a DMP é a dose mínima de radiação UVA necessária para produzir um escurecimento 

pigmentário persistente, observado entre 2 e 4 horas após a exposição a UVA. No Brasil, a 

determinação do FPUVA deve ser realizada por meio das seguintes metodologias: (1) 

European Commission – Standardization Mandate Assigned to CEN Concerning Methods for 

Testing Efficacy of Sunscreen Products - Annex 2, 2006; (2) COLIPA Guideline. In Vitro 
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Method for the Determination of the UVA Protection Factor and "Critical Wavelength" 

Values of Sunscreen Products, 2009 (BRASIL, 2012).  

Desta forma, o único método in vitro aceito, realizado em conjunto com outro ensaio 

in vivo, para fins de registro para avaliação da eficácia de protetores solares, é a determinação 

do comprimento de onda crítico (λc) (BRASIL, 2012; DONGLIKAR e DEORE, 2016).  No 

Reino Unido, outro método in vitro tem sido utilizado para a avaliação da proteção UVA 

denominado de sistema Boots stars rating, que classifica a proteção UVA a partir dos valores 

da razão UVA/UVB expondo os resultados como estrelas (Tabela 1) (PELIZZO et al., 2012). 

De acordo com a ANVISA, os protetores solares devem apresentar como requisitos básicos: 

FPS de no mínimo 6, FPUVA de no mínimo 1/3 do valor do FPS indicado na rotulagem e λc 

de 370 nm (BRASIL, 2012). 

 

Tabela 1. Classificação do sistema Boots Star Rating baseado na razão UVA/UVB. 

Razão UVA/ UVB Proteção UVA 

 Estrelas Descrição 

0,0 < 0,2 - Muito baixa 

0,2 < 0,4 1 Moderada 

0,4 < 0,6 2 Boa 

0,6 < 0,8 3 Superior 

0,8 < 0,9 4 Máxima 

≥ 0,9 5 Ultra 

Fonte: Adaptado de BALOGH et al., 2011. 

 

2.3.2. Avaliação da segurança 

 

A avaliação da segurança de filtros solares inclui metodologias que determinam o 

potencial para produzir toxicidade local, como irritação, sensibilização, fototoxicidade e 

fotossensibilização, fotogenotoxicidade, fotocarcinogenicidade, bem como toxicidade 

sistêmica. Em geral, a fototoxicidade é uma resposta aguda na pele que provoca sintomas 

semelhantes aos da irritação como eritema, prurido e dor, enquanto a fotossensibilização é 

caracterizada pela presença de resposta imune e reação alérgica após exposição repetida. O 

efeito fototóxico é causado por substâncias fotorreativas na presença de luz solar, assim, se 

para sofrer reações fotoquímicas é necessário absorver UV/VIS, as substâncias que não 

absorvem em 280 a 700 nm não poderão ser fototóxicas (NOHYNEK et al., 2010; KIM; 

PARK e LIM, 2015). 
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Na União Europeia, por meio da sétima alteração da Diretiva Cosmética tornou-se 

proibido a comercialização, a partir 2013, de produtos cosméticos que contêm ingredientes 

testados em animais. Desta forma, métodos alternativos ao uso de animais para a avaliação de 

cosméticos foram desenvolvidos utilizando o princípio dos 3Rs, que consiste no refinamento, 

redução e substituição. A determinação da fotoreatividade de uma substância por meio de 

método analítico também pode ser utilizada como segundo passo para avaliar seu potencial 

fototóxico. Além disso, dentre os métodos alternativos validados para avaliação da 

fototoxicidade de filtros solares está o teste de fototoxicidade por captação do vermelho neutro 

(3T3 NRU PT: 3T3- Neutral Red Uptake- Phototoxicity Test), que recomenda a prévia 

caracterização das propriedades de absorção no UV/VIS da substância (ONOUE et al, 2013a).  

O protocolo para a avaliação da fotoreatividade baseada em EROS, validado pela 

JaCVAM, tem alta sensibilidade para predizer fototoxicinas, sendo que substâncias 

consideradas não fotoreativas têm baixa probabilidade de fototoxicidade, e sugerindo-se que 

não são necessários ensaios adicionais (JACVAM, 2013a). O ensaio de fototoxicidade in vitro 

3T3 NRU utiliza a linhagem BALB/c 3T3 de fibroblastos de camundongo, e a absorção de 

vermelho neutro (NRU) como o desfecho da citotoxicidade (OECD, 2004). Devido a sua alta 

sensibilidade é o único teste necessário para avaliação da fototoxicidade aguda, quando a 

substância não apresenta potencial fototóxico (LIEBSCH et al., 2005). No entanto, por este 

teste ser realizado em monocamada não permite avaliar a contribuição da permeação cutânea 

que é essencial para o desenvolvimento da fototoxicidade levando a detectar falsos positivos, 

então substâncias consideradas fototóxicas necessitam ser avaliadas em testes adicionais 

como o modelo de pele reconstituída (CERIDONO et al., 2012). 

Embora, na maioria dos países o teste de fototestabilidade não seja obrigatório a 

fotodegradação dos filtros solares pode provocar a perda de sua eficácia, e algumas vezes 

comprometer também sua segurança. A perda da eficácia do protetor solar devido ao uso de 

filtros solares fotoinstáveis pode levar a um aumento do risco de queimaduras solares. Além 

disso, os produtos de fotodegradação dos filtros podem provocar irritação da pele ou 

fotodermatoses, incluindo fototoxicidade e reações fotoalérgicas (DONGLIKAR e DEORE, 

2016; NASH e TUNNER 2014).  

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1. Objetivo Geral 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial fotoprotetor e antioxidante de 

extratos de macroalgas vermelhas da Antártica, Curdiea racovitzae, Iridaea cordata e 

Myriogramme mangini, bem como a sua toxicidade para o uso em produtos cosméticos. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

 Obtenção dos extratos das algas vermelhas;  

 Análise qualitativa e quantitativa de MAAs por HPLC-MS/MS; 

 Determinação dos polifenóis e flavonoides totais; 

 Avaliação do espectro de absorção por espectrofotometria; 

 Avaliação da fotoestabilidade após irradiação com UVA; 

 Avaliação da atividade antioxidante por ensaios de captura de radicais DPPH e 

ânion superóxido; 

 Avaliação dos efeitos fotoprotetores UVB e UVA em queratinócitos humanos, 

pela análise da viabilidade celular após a irradiação com UVB e quantificação de 

EROs induzidos por UVA, respectivamente; 

 Avaliação da citotoxicidade e fotoxicidade em fibroblastos 3T3 BALB/c em 

monocamada; 

 Avaliação da irritação ocular pelo ensaio de HET-CAM; 

 Avaliação dos efeitos de extratos de algas vermelhas na fotorreatividade e 

fotoestabilidade na associação AVO-MTX. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1. Materiais 

 

4.1.1. Matérias-primas e reagentes 

 

Algumas matérias-primas utilizadas estão descritas de acordo com a 

nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) e com a 

denominação comum internacional ou INN (International Non-proprietary Name) 

disponibilizada pela Comissão Europeia (2006), órgão executivo da União Europeia, e, 

quando necessário, também estão descritos o nome comercial e fornecedor. 

 Acetato de amônio, J.T. Baker; 

 Acetato de potássio, P.A., LabSynth®; 

 Ácido acético glacial, PA, LabSynth®; 

 Ácido fórmico, JT Baker; 

 Ácido gálico, Sigma-Aldrich; 

 Água deionizada; 

 Água MiliQ; 

 Álcool etílico, PA, LabSynth®; 

 Álcool isopropílico, PA, LabSynth®; 

 Álcool metílico, PA, LabSynth®; 

 Álcool metílico, grau HPLC, JT Baker; 

 Benzoato de alquila C12-15 (nomenclatura INCI: C12-15 Alkyl benzoate) – 

CrodamolTM AB, Croda;  

 Avobenzona (nomenclatura INCI: Butyl methoxydibenzoylmethane; denominação 

INN: avobenzone) – Eusolex, Merck  

 Alcool cetearílico e glucosídeo cetearílico (nomenclatura INCI: Cetearyl alcohol 

and cetearyl glucoside) – Montanov 68®, Seppic; 

 Benzofenona-3 (nomenclatura INCI: 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone)- 

phenylmethanone; denominação INN: oxybenzone) - Neo Heliopan BB, Symrise 

 BHT (denominação INN: Butil-hidroxitolueno); 

 Blend de agentes de consistência hidrofílicos, emolientes e emulsificantes 

contendo hidroxietil acrilato e copolímero de acriloildimetiltaurato de sódio, 

esqualano, polissorbato 60 (Hydroxyethyl acrylate/Sodium acryloyldimethyltaurate 

copolymer and squalane and polysorbate 60) - Simulgel NS®, Seppic; 
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 Carbonado de sódio, P.A., LabSynth®; 

 Ciclometicone volátil (INCI: Cyclomethicone)- DC 245, GE Silicones;  

 Cloreto de alumínio, P.A., LabSynth®; 

 Cloreto de cálcio, PA, LabSynth®; 

 Cloreto de magnésio, PA, LabSynth®; 

 Cloreto de potássio, PA, LabSynth®; 

 Cloreto de sódio, PA, LabSynth®; 

 DCFH2-DA (2’,7’- dichlorodihydrofluorescein diacetate), Sigma-Aldrich; 

 Diclorometano, LabSynth®; 

 Dimetilsulfóxido (DMSO), PA, LabSynth®;  

 DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazol), Sigma-Aldrich; 

 Etilhexil metoxicrileno (nomenclatura INCI: Ethylhexyl methoxycrylene, 

denominação química IUPAC: 2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-

phenyl-, 2-ethylhexyl ester) – SolaStay® S1, Hallstar; 

 Fenoxietanol e parabenos (nomenclatura INCI: Phenoxyethanol (and) methylparaben 

(and) ethylparaben (and) propylparaben (and) butylparaben)- Phenova, Mapric;  

 Folin-Ciocalteu, Imbralab; 

 Fosfato de potássio monobásico anidro, PA, LabSynth®; 

 Fosfato de sódio dibásico heptaidratado, PA, LabSynth®;  

 Fosfato de sódio, monobásico anidro, PA, LabSynth®; 

 Glicerina, PA, LabSynth®; 

 Helioguard 365® (Aqua/ Water (and) Lecithin (and) Alcohol (and) Sodium Lactate 

(and) Porphrya umbilicalis Extract and Phenoxyethanol), Mibelle Biochemistry 

 Horseradish peroxidase tipo VI-A (E.C. 1.11.1.7), Sigma-Aldrich; 

 Imidazol (Nomenclatura INCI: imidazole), Sigma-Aldrich;  

 Lauril sulfato de sódio, Invitrogen; 

 L-Glutamina (200mM), Sigma-Aldrich; 

 Luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione), Sigma-Aldrich; 

 Meio DMEM (Dulbecco’s Modification of Eagle’s Medium), Gibco®; 

 Metoxicinamato de etilexila (nomenclatura INCI: Ethylhexyl methoxicinnamate, 

denominação química IUPAC: 4-metoxicinamato de 2-etil-hexilo)- Uvinul® MC 

80, Basf; 

 Miristato de isopropila, Crodamol™ IPM, Croda; 
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 Mix de antibióticos e antimicótico (100×): penicilina (10.000 UI/ mL), estreptomicina 

(10 mg/ mL) e anfotericina b (25 µg/mL), Sigma-Aldrich; 

 Nitrogênio líquido; 

 Nitroblue tetrazolium, Sigma-Aldrich; 

 Norfloxacina, código N9890, Sigma-Aldrich; 

 Piruvato de sódio, Gibco®; 

 H2O2 30%, Sigma-Aldrich; 

 p-nitrosodimethylaniline (RNO), Sigma-Aldrich; 

 Propilenoglicol, PA;  

 Quercetina, Sigma-Aldrich; 

 Quinina, Sigma-Aldrich; 

 Salicilato de octila (Nomenclatura INCI: 2-Ethylhexyl salicylate), Sigma-Aldrich; 

 Soro bovino fetal, Gibco®; 

 Tripsina (10×), Sigma-Aldrich; 

 Vermelho neutro (cloridrato de 3-amino-7-dimetilamino-2-metilfenazina), Merck. 

 

4.1.2. Equipamentos e acessórios 

 

 Agitador de microplacas, MTS 4 IKA, Schuttler; 

 Balança analítica Shimadzu AUW220D; 

 Balança semi-analítica, modelo BL-3200H, Marte; 

 Banho-maria SL 150 Solab; 

 Cabine de Segurança biológica Classe II, PA 410 ECO, Pachane;  

 Centrífuga SL 700 Solab; 

 Centrifuga 802B CentriBio; 

 Centrífuga, EEQ – 9004/A, Astral Científica; 

 Cromatógrafo a líquido ultra rápido (UHPLC) Nexera X2 (Shimadzu)  

 Cromatógrafo líquido de alta eficiência Agilent 1200 Series, acoplado a espectrômetro 

de massas triplo-quadrupolo AB Sciex 3200 Q Trap LC/MS/MS;  

 UHPLC Shimadzu modelo 2OAD, acoplado a espectrômetro de massas com 

analisador de tempo de vôo (TOF) microTOF II Bruker Daltonik GmbH; 

 Espectrofotômetro Agillent 8453; 

 Frascos de cultura de células de 75 cm3; 
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 Incubadora de CO2 Thermo Scientific, Forma Series II Water Jacket; 

 Lâmpada Philips UVA Actinic BL/10 (Eindhoven, Netherlands);  

 Leitor de microplacas Biotek Synergy 2 e sistema de integração computadorizada 

software GEN 5 versão 1.10; 

 Leitor de microplacas BioTek Synergy HT; 

 Liofilizador Liotop K10; 

 Luminômetro AutoLumat luminometer, modelo LB953, EG&G Berthold; 

 Microplacas de poliestireno com fundo chato com tampa de 96 poços, Kasvi; 

 Microscópio invertido, Zeiss; 

 Papel de filtro 15cm de diâmetro e 25µm de porosidade, Quanty;  

 Peagâmetro, mPA-210 MS Tecnopon; 

 Pipetador automático, Kasvi,;  

 Pipetas automáticas 10, 200 and 1000µL, and 5mL, Eppendorf; 

 Placa aquecedora, modelo 503, Fisatom; 

 Radiômetro VLX-3W Vilber Lourmat (Marne-la-Valle, França) equipado com 

fotodetectores para medida da radiação UVA (365 nm); 

 Rotaevaporador RV 10 control IKA; 

 Simulador solar SOL 500, Dr. Hönle, D-82152 Planegg; 

 Tubos Falcon de 15mL e de 50mL; 

 Ultrassom UltraCleaner 750, Unique; 

 Vidrarias em geral. 

 

4.1.3. Coleta das algas 

 

As macroalgas vermelhas (Tabela 2) foram coletadas na Operação Antártica XXXIII 

de 2015, em parceria com os Profs. Pio Colepicolo Neto, Nair Sumie Yokoya e Hosana Maria 

Debonsi, por meio do projeto “Biodiversidade, monitoramento, estratégias de sobrevivência e 

prospecção de macroalgas extremófilas da Antártica Marítima” aprovado na Chamada 

MCTI/CNPq/FNDCT - Ação Transversal - Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR. Os 

locais de coleta das algas no continente Antártico estão ilustrados na Figura 6. As algas foram 

identificadas pela Dra. Toyota Fujii Mutue e as exsicatas foram depositadas, com seus 

números de acesso (Tabela 2), no Herbarium “Maria Eneyda Kauffmann Fidalgo” do Instituto 



30 

 

 

de Botânica de São Paulo (São Paulo, Brasil). As algas coletadas foram mantidas em 

temperaturas frias (4°C).  

 

Tabela 2. Local e data das coletas das macroalgas vermelhas no continente Antártico. 

Espécie Local de Coleta no continente Antártico Data Número de Acesso 

I. cordata (ICP) Ipanema 15/11/15 SP470406 

I. cordata (ICD) Deception 11/11/15 - 

C. racovitzae (CRH) Hope Bay 01/12/15 SP470138 

C. racovitzae (CRP) Punta Plaza 16/11/15 - 

M. mangini (MMC) Copa do Presidente 05/12/15 SP470405 

M. mangini (MMP) Punta Hannequim 10/11/15 - 

 

Figura 6. Mapa dos locais de coleta das macroalgas vermelhas no continente Antártico. 

 

Fonte: Antarctic Place-names Commission.  

 

4.2. Métodos 

 

4.2.1. Obtenção dos extratos e caracterização química 

 

4.2.1.1. Seleção dos parâmetros de extração 

 

O material recém-descongelado foi lavado com água (H2O) destilada e filtrado a 

vácuo, em seguida as amostras foram trituradas em um gral com nitrogênio líquido (N2). 

Posteriormente foram pesadas 0,5 g de cada macroalga e foram adicionados 5 mL do solvente 

de extração, sendo que como solvente de extração foram avaliadas três diferentes proporções 
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de água e metanol (MeOH): 20%, 50% e 100% de MeOH (v/v H2O). Além disso, foram 

utilizadas duas condições de extração diferentes: 4°C por 24 h e 45°C por 2 h. A seguir, os 

extratos foram centrifugados a 3500 rpm (Centrifuga 802B CentriBio) por 20 min, depois o 

sobrenadante foi coletado e seco por rotaevaporador (RV 10 control IKA). O extrato seco foi 

ressuspenso em 5 mL de MeOH e centrifugado novamente a 3500 rpm por 20 min, a seguir 

novamente o sobrenadante foi seco. Uma solução de cada extrato, com concentração de 200 

µg/mL em MeOH, foi preparada e determinou-se seu espectro de absorção UV/VIS em 

espectrofotômetro (Agillent 8453). A intensidade da absorção na região do UVB/UVA (280-

400 nm) foi utilizada como parâmetro para avaliar a eficiência da extração.  

 

4.2.1.2. Obtenção dos extratos das macroalgas vermelhas  

 

Uma determinada massa (Tabela 3) foi utilizada para a obtenção do extrato de cada 

espécie estudada. Inicialmente o material recém-descongelado foi lavado com H2O destilada e 

filtrado a vácuo. Posteriormente, o material foi triturado em gral com N2 líquido e extraído 

com o solvente de extração (150 mL para 100g de alga) por 24 h a 4°C, sendo que foi 

utilizado H2O: MeOH (8:2) para as algas ICP, ICD, CRH e CRP, e MeOH 100%, para as 

algas MMC e MMP. A seguir, o extrato foi filtrado a vácuo e repetiu-se o processo de 

extração, por fim foi realizada uma última extração por 2 h a 45°C. Os extratos obtidos com 

H2O/MeOH foram liofilizados (Liofilizador Liotop K10) e os preparados com MeOH foram 

secos por rotaevaporador.  

Os extratos das algas ICP, ICD, CRH e CRP foram redissolvidos em MeOH (3 x 200 

mL) e filtrados a vácuo para remoção de ágar e sais, a seguir o solvente foi concentrado em 

rotaevaporador. Os extratos secos das algas MMC e MMP foram redissolvidos em MeOH (50 

ml) e foram extraídos (3x) com diclorometano (DCM) e H2O (DCM: MeOH: H2O, 7: 6: 3) 

para remoção de pigmentos e clorofila, por fim a fase aquosa foi recolhida e seca por 

rotaevaporador. O espectro de absorção UV foi determinado para avaliar se os extratos 

apresentavam absorção na região de interesse (UVA/UVB). Os extratos das algas ICP, ICD, 

CRH, CRP, MMC e MMP serão denominados pelas siglas: ICPE, ICDE, CRHE, CRPE, 

MMCE e MMPE, respectivamente. 
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Tabela 3. Quantidade (g) de cada alga utilizada para a preparação dos extratos. 

Alga Massa do material de partida (g) 

ICP 133,01 

ICD 165,68 

CRH 163,00 

CRP 161,60 

MMC 182,81 

MMP 20,59 

                                       

4.2.1.3. Análise qualitativa por HPLC 

 

O cromatográfo líquido de ultra performance (UHPLC) (Nexera X2; Shimadzu) 

utilizado era composto por quatro bombas, injetor automático e detector por arranjo de diodos 

(DAD). A coluna utilizada foi a C18 Ascentis Express (Sigma-Aldrich, 2,7 µm; 30 cm x 4,6 

mm). O sistema de solventes utilizado foi: H2O + 0,1% ácido fórmico (AF) (Bomba A) e 

100% MeOH + 0,1% AF (Bomba B), com fluxo de 1 mL/min, corrida com duração de 23 

min, a 30°C, e volume de injeção de 10 µL (Concentração de extrato: 5mg/mL). O método de 

eluição utilizado foi gradiente: 5% Bomba B entre 0 e 7 min, 5 a 95% Bomba B de 7 a 15 

min, 95% Bomba B de 15 a 17 min, 17 a 19% Bomba B de 17 a 19 min, e 5% Bomba B de 19 

a 23 min. 

  

4.2.1.4. Estimativa da concentração de MAAs totais por espectrofotometria 

 

A partir do Helioguard 365® (1 mg de MAAs/mL) foi preparada uma solução 

estoque em MeOH, com concentração de 100 µg de MAAs/mL, em balão volumétrico de 5 

mL. A seguir, utilizando a solução estoque, foram preparadas em MeOH seis soluções com 

concentrações finais de: 12, 10, 8, 6, 4 e 2 µg de MAAs/mL em balão volumétrico de 5 mL. 

Depois foi realizada a leitura da absorbância destas soluções em 330 nm, em 

espectrofotômetro. Então, foi construída a curva de calibração a partir dos valores de 

absorbância, que permitiu obter a equação da reta e o coeficiente de determinação (R2). Por 

fim, foram preparadas as soluções das amostras em balão volumétrico de 10 mL, com 

concentração de 100 µg de extrato/mL em MeOH, e determinou-se a absorbância das 

amostras em 330 nm. As concentrações de MAAs dos extratos foram calculadas utilizando a 

equação da reta. Todas as leituras de absorbância foram realizadas em triplicata (CARDOZO, 

2007). 
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4.2.1.5. Análise qualitativa e quantitativa por LC/MS-QqQ  

 

As análises por LC/ MS-QqQ e LC/MS-TOF foram realizadas nas dependências do 

Laboratório de Bioquímica e Biologia Celular do Prof. Pio Colepicolo Neto (IQ-USP). As 

análises qualitativas e quantitativas por LC/MS-QqQ foram realizadas de acordo com o 

método desenvolvido por MARQUES et al. (2013; 2015). O HPLC utilizado (Agilent 1200 

Series) era composto por uma bomba quaternária, injetor automático, detector de DAD e 

compartimento de termostatização. A coluna utilizada foi a Kinetex PFP (Phenomenex, 2,6 

µm, 100 x 4,6 mm). O sistema de solventes utilizado foi: H2O + 0,1 AF + 5 mM acetato de 

amônio (NH4OAc) (Bomba A) e MeOH: H2O (2:1) + 0,1 AF (Bomba B), com fluxo de 0,6 

mL/min, corrida com duração de 16 min, a 30°C, e volume de injeção de 2 µL (Concentração 

de extrato: 5mg/mL). O método de eluição utilizado foi gradiente: 100% Bomba A entre 0 e 

2,5 min, 90 a 50% Bomba A de 6 a 8 min, 50 a 50% Bomba A de 8 a 10 min e para 

reequilibrar a coluna com 100% de Bomba A de 11 a 16 min. O espectrômetro de massas 

(MS) acoplado era (AB Sciex 3200 Q Trap LC/MS/MS) um triplo-quadrupolo (QqQ) com 

híbrido ion-trap e ionização por eletrospray (ESI).  

O método de análise de espectrometria de massas utilizado foi o monitoramento de 

reações múltiplas (MRM, do inglês multiple reaction monitoring), onde o precursor ion 

buscou por seis íons quasimoleculares [M+H]+ (Tabela 4). Estes [M+H]+ tiveram sua 

fragmentação estudada anteriormente em outro trabalho (CARDOZO et al. 2006; 

WHITEHEAD e HEDGES, 2003), sendo que para determinar a presença de cada MAAs foi 

selecionada apenas a transição mais intensa (Tabela 4). O gás utilizado no aparelho foi N2 e o 

equipamento foi configurado com os seguintes parâmetros: gás de cortina 20,0 V; voltagem 

do ionspray 4000,0 V; ion source gas 1 50,0 V; ion source gas 2 20,0 V. Os demais 

parâmetros foram: declustering potencial 35,0 V; entrance potencial 10,0 V; collision energy 

20,0 V e collision cell entrance potential (CEP) variável para cada [M+H]+ (Tabela 4).  Para 

quantificação dos MAAs foi construída uma curva de calibração com chinorina, porphrya-334 

e palitina usando a área do pico versus concentração. A quantificação relativa de outros 

MAAs, que não possuíam padrões isolados, foi realizada utilizando o MAA com maior 

semelhança estrutural e λmax. 
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Tabela 4. Atribuição dos [M+H]+, transições de mais alta energia (m/z) e o CEP (V) dos MAAs: 

palitina, usujireno/paliteno, asterina-330, palitinol/micosporina-glicina, chinorina e porphrya-334. 

 MAAs  [M+H]+ (m/z) Transição (m/z) CEP (V) 

Palitina 245 245 → 186 11,77 

Usujireno/ Paliteno (par cis/ trans) 285 285 → 197 13,36 

Asterina-330 289 289 → 230 13,51 

Palitinol/ Micosporina-glicina 303 303 → 288 14,11 

Chinorina 333 333 → 300 15,26 

Porphyra-334 347 347 → 303 15,81 

Fonte: Adaptado de MARQUES et al. (2015). 

 

4.2.1.6. Análise qualitativa por LC/MS-TOF  

 

O equipamento utilizado foi um UHPLC (Shimadzu, modelo 2OAD) composto por 

duas bombas, injetor automático, compartimento de termostatização e detector por UV. A fase 

móvel utilizada foi: H2O + 0,1% AF + 5 mM NH4OAc (Bomba A) e MeOH 100% (Bomba 

B). O fluxo utilizado foi de 0,5 mL/ min, temperatura de 30°C, o comprimento de onda de 

monitoramento de 330 nm, o volume de injeção da amostra foi de 1 µL (Concentração de 

extrato: 5mg/ mL), tempo de corrida de 36 min e a coluna utilizada foi a Kinetex PFP 

(Phenomenex, 100 x 4,6 mm, 2,6 µm). O método de eluição utilizado foi gradiente com: 

Bomba B de 2 a 90% de 1 a 25 min, Bomba B de 90 a 2 % em 30 a 36 min.  

O espectrômetro de massas acoplado era o microTOF II (Bruker Daltonik GmbH) de 

alta resolução com analisador tipo tempo de vôo (TOF) e com fonte de ionização por ESI. O 

gás utilizado no aparelho foi o N2 e o equipamento configurado com os seguintes parâmetros: 

voltagem do capilar 4500 V; end plate offset -500 V; nebulizador 4,0 bar; temperatura do gry 

heater 200 °C; e vazão do dry gas 8,0 L/ min. Foi realizada uma varredura no intervalo de 

m/z de 50 a 600. 

 

4.2.1.7. Determinação do teor polifenóis totais  

 

A determinação do conteúdo de polifenóis totais foi realizada pelo método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu de acordo com ZHANG et al. (2006) modificado. 

Inicialmente, construiu-se uma curva padrão utilizando o ácido gálico como referência nas 

concentrações: 2, 4, 6, 8 e 10 µg/mL. Os extratos foram preparados em MeOH para obter as 

três concentrações finais: 0,37; 0,75; e 1,5 mg/mL para o ICPE; 75; 170 e 300 µg/ mL para o 
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CRHE; e 133, 200 e 300 µg/mL para o MMCE. Na microplaca de 96 poços foram 

adicionados 200 µl de H2O seguidos pela adição de 20 µL de Folin-Ciocalteu (1N), então 

foram transferidos para a placa 20 µL de MeOH (branco), padrão ou amostra. Em seguida, 60 

µl de carbonato de sódio (Na2CO3) (10% p/v) foram adicionados à mistura, e a placa foi 

incubada durante 20 min à temperatura ambiente (≈ 25°C) protegida da luz. Por fim, a leitura 

da absorbância a 760 nm foi realizada utilizando-se um leitor de microplacas (Biotek Synergy 

2). O teor de polifenóis totais foi expresso em mg de equivalentes de ácido gálico por g de 

extrato. O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

4.2.1.8. Determinação do teor de flavonoides totais 

 

Para a determinação do conteúdo de flavonoides totais foi utilizado o ensaio de 

cloreto de alumínio (AlCl3) de acordo com o método de CHATATTIKUN e 

CHIABCHALARD (2013) com modificações. Uma curva padrão foi preparada utilizando 

quercetina como referência nas concentrações: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 µg/mL. Os 

extratos foram preparados em MeOH para obter três concentrações finais: 2,25; 4,5 e 9 

mg/mL para o ICPE; 1,25; 2,5 e 5 mg/mL para o CRHE e o MMCE. Primeiramente, 

adicionaram-se à placa de 96 poços 50 µl de amostra, padrão ou MeOH (branco) seguidos por 

10 µl de AlCl3 a 10% (p/v), então foram adicionados 150 µl de metanol à mistura. Em 

seguida, 10 µl de acetato de potássio (1 M) foram transferidos para a placa, que foi incubada 

por 40 min à temperatura ambiente e protegida da luz. A absorbância foi determinada a 415 

nm utilizando um leitor de microplacas. O teor de flavonoides totais foi expresso em mg de 

equivalentes de quercetina por g de extrato. O ensaio foi realizado em triplicata. 

 

4.2.2. Avaliação do potencial fotoprotetor das algas vermelhas 

 

4.2.2.1. Determinação do espectro de absorção no UV/VIS e do comprimento de onda 

crítico 

 

Os espectros de absorção na região UVA/UVB (280 a 400 nm) dos extratos das algas 

vermelhas foram determinados por espectrofotometria. Os extratos foram dissolvidos em 

MeOH nas concentrações: 0,1; 0,5 e 1,0 mg/mL, enquanto a benzofenona-3, filtro UVB e 

UVA2, e avobenzona, filtro UVA1, foram preparadas a 10 e 100 µg/mL, e o Helioguard 
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365® a 1, 3 e 5 %. As leituras de absorbância no espectrofotômetro foram realizadas em 

triplicata. 

O λc corresponde ao comprimento de onda no qual a área sob a curva é igual a 90% 

da área total entre 290 e 400 nm (Equação 1). Onde A (λ) é a absorbância do produto no λc 

(DIFFEY, 1994; MANCEBO et al., 2014).  

 

Equação 1  ∫ 𝐴(𝜆)  𝑑𝜆 = 0.9 ∫ 𝐴(𝜆)𝑑𝜆
400

290

 𝜆𝑐 

290
 

 

 

O λc foi determinado a partir dos espectros de absorção dos extratos das algas 

vermelhas na região de 290 a 400 nm, para o cálculo considerou-se o primeiro valor quando a 

razão (R) foi ≥ 0,9 (Equação 2). O λc permite classificar a proteção UVA, sendo que para um 

filtro solar ser considerado de amplo espectro deve apresentar um λc ≥ 370 nm (Tabela 5) 

(DIFFEY, 1994; MANCEBO et al., 2014). 

 

Equação 2          𝑅 =
∫ 𝐴𝜆 .𝑑𝜆 

𝜆𝑐
290

∫ 𝐴𝜆 .𝑑𝜆
400

290

  

 

 

Tabela 5. Intervalo de λc e sua relação com o nível de proteção UVA/UVB. 

λc (nm) Nível de proteção UVA/ UVB 

340 ≤ λ < 370 Intermediária 

≥ 370 Maior (amplo espectro) 

Fonte: Adaptado de MANCEBO et al. (2014). 

 

4.2.2.2. Avaliação da fotoestabilidade  

 

Inicialmente, as amostras foram preparadas em balão volumétrico de 10 mL com 

MeOH na concentração final de 100 μg/mL para os extratos, 10 μg/mL para benzofenona-3 e 

avobenzona, e 1% para Helioguard 365®. A seguir, foi adicionado 1 mL desta solução a 

béqueres de 10 mL e esta solução foi seca com ar comprimido. As amostras irradiadas foram 

submetidas a uma irradiância de UVA de 7,5 mW/cm2 emitida por um simulador solar (Dr. 

Hönle tipo SOL- 500; Planegg) por 61 min, o que fornece uma dose total de 27,6 J/cm2, 

enquanto as amostras não irradiadas foram mantidas ao abrigo da luz (GASPAR; MAIA 

CAMPOS, 2006). 
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Para determinar a fotoestabilidade utilizou-se o espectro de absorção e a área sob a 

curva do espectro de absorção (integral) das amostras nas faixas do UVB e UVA para calcular 

a redução percentual da integral entre os pares irradiados e não irradiados (100%). O ensaio 

de fotoestabilidade foi realizado em triplicata. 

 

4.2.2.3. Avaliação da capacidade antioxidante  

 

4.2.2.3.1. Determinação da atividade antioxidante pela captura de radical livre  

 

Os ensaios antioxidantes foram realizados no laboratório de Imunoquímica e 

Bioquímica da Profa. Yara Maria Lucisano Valim (FCFRP-USP). A atividade antioxidante 

pela captura do radical livre foi avaliada pelo método DPPH, inicialmente descrito por BLOIS 

(1958), segundo MARTINS et al. (2015) com modificações. Para a realização do ensaio foi 

preparada uma solução de DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazol) 0,2 mM em MeOH, que foi 

mantida refrigerada e protegida ao abrigo da luz. Primeiramente, adicionou-se 100 µL de 

MeOH em todos os poços da microplaca de 96 poços, exceto na primeira linha (A) da coluna 

4 a 12, na qual adicionou-se 200 µL da solução das amostras preparadas em MeOH. Depois, 

foram transferidos 100 µL da solução da amostra da primeira linha, com a pipeta multicanal, 

para a segunda linha e homogeneizou-se de 2 a 3 vezes. Então foram transferidos 100 μL da 

solução da segunda linha para a terceira linha e assim repetiu-se o processo até obter cinco 

concentrações diferentes.  

As concentrações finais utilizadas para cada amostra foram: 125, 250, 500, 1000 e 

2000 μg/mL para o ICPE; 62, 125, 250, 500 e 1000 μg/mL para o CRHE; 25, 50, 100, 200 e 

400 μg/mL para o MMCE; e 0,43; 0,87; 1,75; 3,5 e 7 µg/ mL para quercetina. A seguir, foram 

adicionados 100 µL da solução de DPPH em todos os poços da microplaca e a placa foi 

coberta com parafilme e mantida ao abrigo da luz por 30 min. Após o tempo de incubação foi 

feita a leitura da absorbância em 515 nm, sendo que com as leituras de absorbância (Abs) 

obtidas foram calculadas as porcentagens de inibição (%I) dada pela equação 3.  

 

Equação 3           Inibição (%) =
AbsDPPH− AbsAmostra  

AbsDPPH
X 100 

 

A curva dose-resposta foi construída com os valores de % I versus concentração, 

depois calculou-se a equação da reta e o R2. Para o cálculo da IC50-DPPH foi utilizada a equação 

da reta obtida para cada amostra, substituindo o valor de y por 50 para a obtenção da 
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concentração da amostra com capacidade de reduzir 50% do DPPH. O ensaio foi realizado em 

triplicata em três experimentos independentes. 

 

4.2.2.3.2. Determinação da atividade antioxidante por captura do ânion superóxido 

 

A determinação da captura do ânion superóxido (SA) foi realizado pelo ensaio de 

quimiluminescência utilizando o sistema H2O2/luminol/horseradish peroxidase (HRP), de 

acordo com THORPE e KRICKA (1986) segundo modificações de GEORGETTI et al. 

(2003). Para a realização do ensaio, as soluções de H2O2 (50 µmol/L), da enzima HRP (0,2 UI 

ml) e das amostras foram preparadas em tampão fosfato (0,1 M; pH = 7,4), enquanto a 

solução de luminol (140 µmol/L) foi preparada em DMSO. As concentrações finais dos 

extratos e do padrão utilizadas foram: 62,5; 125; 250; 500 e 1000 μg/mL para o ICPE; 39,4; 

59,1; 88,6; 133,3 e 200 μg/mL para o CRHE; 6,25; 12,5; 25; 50 e 100 μg/mL para o MMCE; 

0,05; 0,13; 0,26; 0,53 e 0,80 µg/mL para quercetina.  

No tubo de reação foram adicionados 300 µL de tampão fosfato, 100 µL da solução 

de H2O2, 100 µL da solução de luminol e 10 µL da solução da amostra. A seguir, adicionou-se 

500 µL da solução de HRP e imediatamente a leitura da quimioluminescência foi 

acompanhada por 15 min a 30°C em luminômetro (AutoLumat luminometer, LB953, EG&G 

Berthold).  O valor da área sob a curva de 0 a 15 min foi calculada para a curva de cada 

concentração de amostra, sendo que a partir da integral foram calculados os valores de % I em 

relação ao controle. Os valores de IC50-SA foram obtidos por regressão não linear usando os 

valores de %I versus concentração. O ensaio foi realizado em duplicata em três experimentos 

independentes. 

 

4.2.2.4. Avaliação da fotoproteção UVA/UVB em queratinócitos 

 

4.2.2.4.1. Linhagem celular de queratinócitos humanos 

 

Os queratinócitos humanos imortalizados da linhagem HaCaT foram obtidos do 

Banco de células do Rio de Janeiro (BCRJ) (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). As células foram 

cultivadas em meio DMEM suplementado com: 10% de soro bovino fetal (SBF), 1 % de 

piruvato (10 µM), 1 % de mix de antibióticos e antimicóticos (100 UI de penicilina, 100 

µg/mL de estreptomicina e 2,5 ng/mL de anfotericina B). As células HaCaT foram incubadas 



39 

 

 

a 37 ° C em atmosfera de 5% de CO2, em uma incubadora com controle de umidade (Thermo 

Fischer). 

 

4.2.2.4.2. Ensaio de citotoxidade em HaCaT 

 

Inicialmente, foi avaliada a citotoxicidade em queratinócitos para definir as 

concentrações não citotóxicas a serem utilizadas nos ensaios de fotoproteção UVB e na 

quantificação intracelular de EROs. A citotoxicidade foi avaliada por meio da viabilidade 

celular de HaCaT após tratamento com as amostras por 24 h, segundo REPETTO et al. 

(2008). As células foram plaqueadas (1×105 células/poço) na placa de 96 poços e incubadas 

por 24 h. As amostras foram primeiramente dissolvidas em DMSO (a concentração final mais 

alta foi de 1%), então elas foram diluídas em seis concentrações em DMEM suplementado 

(5% SBF) com concentrações finais variando de 0,03 a 1 mg/mL (Fator de diluição: 2). O 

lauril sulfato de sódio (SDS) foi utilizado como controle positivo a 100 μg/mL. As células 

foram tratadas com 100 μL das amostras diluídas e incubadas por 24 h, a 37 ° C em atmosfera 

de 5% de CO2. A seguir, a viabilidade celular foi avaliada pelo método de captação do 

corante vital vermelho neutro (NRU) de acordo com a seção 4.2.4. A concentração que 

provoca 50% de morte celular é expressa como IC50 em μg/mL. Os ensaios foram realizados 

em três experimentos independentes. 

 

4.2.2.4.3. Ensaio de fotoproteção contra a radiação UVB 

 

O ensaio de fotoproteção UVB foi baseado na viabilidade celular após a irradiação 

com uma dose citotóxica de radiação UVB (LAWRENCE et al., 2017). As células HaCaT 

foram semeadas em placas de 96 poços a uma densidade de 1×105 células/poço e incubado 

por 24 h, depois foram lavadas com tampão fosfato salino sem cálcio (PBS – Ca+2; pH = 7,2) 

(2x) e foram adicionados 100 μL das amostras diluídas ou PBS – Ca+2, para o controle não 

tratado (NT). As amostras foram diluídas em PBS – Ca+2 nas concentrações finais: 1,0, 0,5 e 

0,1 mg/mL para extratos das algas vermelhas, 0,1 mg/mL para benzofenona-3, e 1, 3 e 5% 

para o Helioguard 365®. A seguir, as placas foram mantidas no escuro ou irradiadas com uma 

dose de UVB (lâmpada UVB Philips Broadband TL 40W/ 12 RS) de 300 mJ/cm2, utilizando 

uma irradiância de 0,31 mW/cm2 por 16 min. As células irradiadas não tratadas (NT + UV) e 

células não irradiadas não tratadas (NT - UV) foram usadas como controles positivo e 

negativo, respectivamente. Após a irradiação, as células foram lavadas (1x) com PBS – Ca+2, 
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o meio foi reabastecido e as placas foram incubadas por 24 h. A viabilidade celular foi 

avaliada usando o método NRU descrito na seção 4.2.4. Os ensaios foram realizados em 

triplicata em três experimentos independentes. A porcentagem (%) de viabilidade celular foi 

calculada usando a Equação 4. 

 

Equação 4  % Viabilidade celular = (AbsAmostra × 100) AbsNT−UV⁄   

 

4.2.2.4.4. Ensaio de quantificação de EROs intracelulares induzida por radiação UVA 

 

A quantificação de EROS intracelulares foi realizada usando a sonda DCFH2-DA 

(2’,7’- dichlorodihydrofluorescein diacetate) em células HaCaT. As células foram semeadas 

em placas de 96 poços (1×105 células/poço) e incubadas por 24 h, depois foram lavadas com 

PBS – Ca+2 e tratadas com as amostras diluídas por 24 h. Os extratos foram diluídos em meio 

DMEM suplementado (5% de SBF), para obter as concentrações finais: 100, 50 e 25 μg/mL. 

A quercetina e a norfloxacina foram usadas como controles de inibidor e gerador de EROS 

nas concentrações 10 e 100 μg/mL, e 100 μg/mL, respectivamente. Após a incubação, as 

células foram lavadas (2x) com PBS – Ca+2 e a solução de DCFH2-DA (10 μM) foi adicionada 

e incubada por 30 min. Em seguida, a placa foi lavada com PBS – Ca+2 (1x) e foram 

adicionados 100 μL de PBS – Ca+2 em todos os poços. Por fim, a placa foi exposta à radiação 

UVA, ou protegida ao abrigo da luz, com dose total de 4 J/cm2, com irradiância de 6,6 

mw//cm2 por 10 min. A intensidade da fluorescência foi medida imediatamente após a 

irradiação num leitor de microplacas (BioTek Synergy HT) a um comprimento de onda de 

excitação de 485 nm e comprimento de onda de emissão de 528 nm. A fluorescência do NT + 

UV foi considerada como 100% para calcular a percentagem relativa de amostras. 

 

4.2.3. Avaliação da toxicidade dos extratos das algas vermelhas 

 

4.2.3.1. Avaliação da citotoxicidade e fototoxicidade em fibroblastos 3T3 BALB/c 

 

4.2.3.1.1. Linhagem celular de fibroblastos 3T3 BALB/c 

 

Foi utilizada uma cultura de fibroblastos linhagem BALB 3T3, clone 31, ATCC (do 

inglês, American Type Culture Collection). As culturas foram cultivadas em meio DMEM 

suplementado com: 10 % de SBF, 2% de glutamina (4mM) e 1 % de mix de antibióticos e 
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antimicóticos (100 UI de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina e 2,5 ng/mL de 

anfotericina B). Os fibroblastos foram incubados a 37°C em incubadora de CO2, com controle 

de umidade (Thermo Eletron Corporation). 

 

4.2.3.1.2. Ensaio de citotoxicidade 

 

A citotoxicidade foi avaliada pelo método de viabilidade celular NRU após o 

tratamento dos fibroblastos 3T3 BALB/c com as amostras por 24 h (ICCVAM 2006; NIH 

2001). As células foram semeadas nas placas de 96 poços a uma densidade de 1×104 

células/poço e incubadas por 24h para formar uma monocamada semi-confluente. As 

amostras e o controle positivo, foram primeiramente dissolvidos em DMSO (a maior 

concentração final foi de 1%), em seguida foram diluídos em oito concentrações em DMEM 

suplementado (5% de SBF), com concentração final variando de 6,74 a 100 μg/mL. O 

controle positivo utilizado foi o SDS nas concentrações finais de 35, 22 a 150 μg/mL. Após a 

incubação, as células foram tratadas com as amostras diluídas por 24 h, e a viabilidade celular 

foi avaliada pelo método NRU como descrito na seção 4.2.4. Os ensaios foram realizados em 

três experimentos independentes. O IC50 foi expresso em μg/mL. De acordo com o guia n° 

129 da OECD é possível estimar as doses iniciais para testes de toxicidade sistêmica oral 

aguda usando os valores de IC50 dos ensaios de citotoxicidade (OECD, 2010). Os valores de 

doses letais agudas de roedores para 50% dos animais testados (DL50) podem ser previstos em 

mg/kg usando a Equação 5, para substâncias com peso molecular desconhecido (OECD, 

2010). 

 

Equação 5  log DL50 (mg/kg) = 0,372 log IC50 (mg/mL) +  2,024 

 

4.2.3.2.3. Avaliação da fototoxicidade  

 

O teste de fototoxicidade foi realizado de acordo com guia n° 432 da OECD pelo 

teste de fototoxicidade 3T3 NRU (OECD, 2004). Previamente ao início dos estudos, foi 

avaliada a sensibilidade dos fibroblastos frente a diferentes doses de radiação UVA, pois a 

cultura de fibroblastos deve apresentar uma viabilidade celular de pelo menos 80 % quando 

submetida à radiação UVA. Para tal, foram avaliadas três diferentes doses de radiação UVA: 

3, 5 e 9 J/cm2 com irradiância de 7 mW/cm2, emitida por um simulador solar SOL-500 (Dr. 

Hönle AG, Planegg, Alemanha) e detectada por um radiômetro UV-Meter (Dr. Hönle AG UV 
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Technology, Gräfelfing/Munchen, Germany) equipado com fotodetectores para a medida da 

radiação UVA. 

 Inicialmente, foi preparada uma suspensão de fibroblastos com DMEM (1×105 

células/mL) e, a seguir, foram inoculados 100 μL dessa suspensão (1×104 células/poço) nos 

60 poços centrais de cada microplaca. Os 36 poços laterais das microplacas foram utilizados 

como branco e se adicionou 100 μL de PBS com Ca+2 (PBS + Ca+2). Então as microplacas 

foram incubadas por 24 h a 37°C em estufa de CO2, para a formação de uma monocamada 

semi-confluente.  

A seguir, cada poço foi lavado com 150 µL de PBS + Ca+2 (2x) e foram adicionados, 

em sextuplicata, 100 μL de oito diferentes concentrações, de 6,74 a 100 μg/mL (Fator de 

diluição: 1,47), de cada substância, diluídos em DMSO (máximo 1%) e PBS + Ca+2. A 

norfloxacina foi utilizada como controle positivo. Foram utilizadas duas microplacas para 

cada substância uma para a determinação da citotoxicidade, na ausência de UVA, e a outra 

para a determinação da fototoxicidade, na presença de UVA. As duas microplacas foram 

incubadas por 1 h, depois uma delas foi submetida a uma dose total de 9 J/cm2 de radiação 

UVA, com irradiância de 6,8 mw/cm2 por 22 min, por um simulador solar (Dr. Hönle tipo 

SOL- 500; Planegg) para a determinação da fototoxicidade. A outra microplaca foi mantida 

ao abrigo da luz e serviu como controle para a determinação da citotoxicidade.  

Após a irradiação, os poços foram lavados com PBS + Ca+2 (1x), e o meio de cultura 

foi reposto e as microplacas incubadas a 37°C por 20 h. A seguir, a viabilidade celular foi 

determinada pelo método NRU, seção 4.2.4. Os dados foram analisados por meio do Software 

Phototox versão 2.0 para o cálculo do PIF (fator de fotoirritação, do inglês photo irritation 

factor) e do MPE (fotoefeito médio, do inglês mean photo effect) para posterior previsão do 

potencial fototóxico. O cálculo do PIF está relacionado com o IC50, ou seja, à concentração de 

cada substância que inibe 50% de viabilidade celular da placa não irradiada (-Irr) e da placa 

irradiada (+Irr), de acordo com a equação 6. 

Equação 6     

 

O cálculo do MPE é baseado na comparação das curvas dose-resposta completas, de 

acordo com a equação 7. 
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Equação 7        

Em que, o foto efeito (PEci) em qualquer concentração (C) é definido como o 

produto do efeito resposta (REc) e do efeito dose (DEc), ou seja, PEci= REc x DEc. O efeito 

resposta REc é a diferença entre as respostas observadas na ausência e presença de radiação, 

ou seja, REc= Rc (-irr) – Rc(+irr). De acordo com o guia de determinação de fototoxicidade 

n° 432 (OECD, 2004) uma substância que apresenta: 

 PIF < 2 ou MPE < 0,1 prediz: nenhuma fototoxicidade; 

 PIF >2 e < 5 ou MPE > 0,1 e < 0,15 prediz: provavelmente fototóxico; 

 PIF > 5 ou MPE > 0,15 prediz: fototóxico. 

 

4.2.3.2. Avaliação da irritação ocular  

 

Os ovos férteis de galinhas da raça Leghorn brancas foram utilizados no décimo dia 

de incubação a 37,8 ± 1ºC e umidade relativa de 50-60% para o ensaio de HET-CAM 

(LUEPKE e KEMPER, 1986). Resumidamente, na extremidade mais larga do ovo, onde se 

forma uma câmara de ar, foi feita uma abertura na casca com auxílio de tesoura e pinça. A 

membrana externa foi umedecida com solução de NaCl 0,9% e cuidadosamente removida, e a 

membrana corioalantóide (CAM) foi tratada com amostras. A solução de SDS a 1% (p/p) foi 

usada como controle positivo e a solução de NaCl a 0,9% como controle negativo. CRHEB, 

ICPEB e MMCEB foram diluídos a 0,1% (p/p) (1 mg/mL) dissolvidos em solução de NaCl a 

0,9%, depois foram aplicados 300 µL de cada solução no CAM. Após 20 segundos de 

aplicação, a CAM foi enxaguada com 5 mL de solução NaCl 0,9%, e os efeitos irritantes 

(hiperemia, hemorragia e coagulação) foram monitorados ao longo de 5 min, então é atribuída 

uma pontuação para cada um dos fenômenos observados segundo o tempo de aparecimento 

(Tabela 6). Por fim, para calcular o escore de irritação são somadas as notas de hiperemia, 

hemorragia e coagulação atribuídas a cada ovo (n = 4) (Equação 8). O teste foi realizado em 

quadruplicata. De acordo com os valores dos escores de irritação as substâncias são 

classificadas em (LUEPKE e KEMPER, 1986):  

 entre 0 e 0,9: predizem substância não irritante;  
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 entre 1 e 4,9: predizem ligeira irritação;  

 entre 5 e 8,9: predispõem irritantes moderados;  

 entre 9 e 21: predizem irritantes severos.  

 

Tabela 6. Pontuação das alterações observadas na membrana córioalantoide do ovo embrionado de 

galinha após exposição com a substância. 

 Tempo 

Fenômenos ≤ 30 s 30 s < t ≤ 2 min 2 min < t ≤ 5 min 

Hiperemia 5 3 1 

Hemorragia 7 5 3 

Coagulação/Opacidade 9 7 5 

Fonte: Adaptado de LUEPKE e KEMPER, 1986. 

 

Equação 8      EscoreOvo = EscoreHiperemia + EscoreHemorragia + EscoreCoagulação 

 

4.2.4. Determinação da viabilidade celular pelo método de captação do corante vital 

vermelho neutro (NRU)  

 

As microplacas foram lavadas (1x) com 150 μL PBS + Ca+2, para fibroblastos, ou 

PBS - Ca+2, para queratinócitos, então foram adicionados 100 μL de meio DMEM 

suplementado contendo uma solução de 50 μg/mL do corante vital vermelho neutro em cada 

poço e as microplacas foram incubadas por 3 h a 37°C. Depois o excesso de corante de cada 

poço foi removido e as placas foram lavadas (1x), então 150 μL de uma solução de dessorção 

composta por H2O/etanol/ácido acético (DESORB; 49: 50: 1 %) foi adicionada em todos os 

poços. Após a extração do corante das células foi calculada a viabilidade celular relativa, para 

tal a leitura das soluções resultantes das microplacas foi realizada em 540 nm em leitor de 

microplacas. 

 

4.2.5. Avaliação dos efeitos de extratos de algas vermelhas quando associados a uma 

combinação de filtros solares 

 

4.2.5.1. Avaliação da fotoestabilidade quando adicionado a uma formulação contendo 

filtros solares fotoinstáveis 
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Os extratos hidroalcoólicos de algas vermelhas foram incorporados a uma 

formulação fotoprotetora contendo uma combinação de filtros solares fotoinstável, ou seja, a 

avobenzona (AVO) e o metoxicinamato de etilhexila (MTX) (SCALIA e MEZZENA, 2010). 

As formulações utilizadas continham uma base auto emulsificante (álcool cetearílico e 

glucosídeo cetearílico; Montanov 68®) e uma mistura de polímero líquido e surfactante 

(Hidroxietil acrilato e copolímero de acriloildimetiltaurato de sódio, esqualano e polissorbato 

60; Simulgel NS®), além de outros ingredientes, conforme descrito na Tabela 7 

(KAWAKAMI e GASPAR, 2015). As formulações foram suplementadas com combinações 

de filtros solares, fotoestabilizadores e extratos de algas vermelhas (Tabela 7): AVO e MTX 

(Formulação 1; F01); AVO, MTX e etilhexil metoxicritileno (EHMC; SolaStay® S1) 

(Formulação 2; F02); AVO, MTX e extrato hidroalcoólico (20% EtOH) de Porphrya 

Umbilicalis (Helioguard 365®) (Formulação 3; F03); AVO, MTX e extrato hidroalcoólico de 

C. racovitzae (Formulação 4; F04).  
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Tabela 7. Composição das formulações F01 (AVO e MTX), F02 (AVO, MTX e EHMC), F03 (AVO, 

MTX e Helioguard) e F04 (AVO, MTX e CRHE). 

Matérias-primas Porcentagem dos componentes em 

cada formulação (%; p/p) 

 F01 F02 F03 F04 

Hidroxietil acrilato e copolímero 

de acriloildimetiltaurato de sódio, 

esqualano e polissorbato 60 (Simulgel NS®)   

1.00 1.00 1.00 1.00 

Miristato de isopropila  3.00 3.00 3.00 3.00 

Propilenoglicol 2.00 2.00 2.00 2.00 

Glicerina 2.00 2.00 2.00 2.00 

Fenoxietanol e parabenos 0.80 0.80 0.80 0.80 

BHT 0.05 0.05 0.05 0.05 

Álcool cetearílico e glucosídeo cetearílico  3.00 3.00 3.00 3.00 

Alquilbenzoato C12-15  5.00 5.00 5.00 5.00 

Ciclometicone  2.00 2.00 2.00 2.00 

Avobenzona 4.00 4.00 4.00 4.00 

Metoxicinamato de etilexila  8.00 8.00 8.00 8.00 

Etilhexil metoxicrileno  - 4.00 - - 

Aqua/ Water (and) Lecithin (and) Alcohol (and) 

Sodium Lactate (and) Porphrya Umbilicalis Extract 

and Phenoxyethanol (Helioguard ® 365) 

- - 5.00 - 

C. racovitzae extrato hidroalcóolico - - - 5.00 

Água q.s.p 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Para ser utilizado na formulação, o extrato seco da C. racovitzae foi dissolvido em 

uma solução hidroalcoólica (20% EtOH; v/v H2O) para obter uma concentração final de 1 mg 

de MAAs/mL (≈6,6 mg de extrato/mL), equivalente à concentração de MAAs do extrato de 

algas vermelhas comercial estudado. A concentração do fotoestabilizador, EHMC, utilizada 

foi a recomendada pelo fornecedor, ou seja, a mesma porcentagem de AVO na formulação 

(HALLSTAR, 2019). As concentrações de extratos utilizadas seguem a indicação do 

fabricante do Helioguard 365® de 1 a 5% (MIBELLE, 2019). O pH das formulações foi 

ajustado com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 10% a fim de obter valores de pH na 

faixa entre 5,5 e 6,5.  

 

4.2.5.1.1. Ensaios preliminares de estabilidade das formulações 
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As formulações em estudo foram submetidas a testes preliminares de estabilidade por 

centrifugação. No teste de centrifugação, 5 g de cada amostra de estudo foram centrifugadas a 

3000 rpm por 30 min. (ANVISA, 2004). 

 

4.2.5.1.2. Avaliação da fotoestabilidade por espectrofotometria no UV  

 

Primeiramente, foram aplicadas em lâminas de vidro 40 mg das formulações, após 

15 min estas lâminas foram expostas a uma dose de 27,6 J/cm2 de radiação UVA, na faixa de 

320 a 400 nm, durante 115 min (KOCKLER et al., 2012; DAMIANI et al., 2007). Para cada 

lâmina submetida à irradiação houve um controle negativo, ou seja, uma lâmina deixada ao 

abrigo da luz (GASPAR; MAIA CAMPOS, 2006). As lâminas (controle e expostas à radiação 

UVA) foram imersas em aproximadamente 20 mL de isopropanol para dissolução do filme 

seco em ultrassom por 15 min, sendo as soluções resultantes filtradas em papel filtro (com 

porosidade de 25μm), transferidas para balões volumétricos de 25 mL e o volume foi 

completado (BESERT et al., 1996, GASPAR; MAIA CAMPOS, 2006, 2007). 

Após a realização do procedimento de extração as soluções resultantes foram 

diluídas na proporção de 1:10 e analisadas em espectrofotômetro na faixa de 280 a 400 nm. O 

espectro de absorção e a área sob a curva (integral do espectro de absorção) das amostras na 

faixa do UVB (280-320 nm) e UVA (320-400 nm) foram determinados, e a razão entre a 

integral do espectro de absorção na faixa UVA/UVB também foi obtida (GASPAR; MAIA 

CAMPOS, 2006, 2007). O experimento foi realizado em três experimentos independentes. 

 
4.2.5.2. Estudo de fotorreatividade das combinações de algas e filtros solares 

 

O ensaio de fotorreatividade das substâncias em estudo (extratos de algas 

vermelhas e combinações com filtros solares) foi realizado para a detecção da geração do 

oxigênio singleto (1O2; SO) e ânion superóxido (O2
-•; SA). Este ensaio foi baseado na 

versão 1.0 do protocolo ROS Assay (JACVAM, 2013a) recomendado pela Conferência 

Internacional sobre Harmonização de Requisitos Técnicos para o Registro de Produtos 

Farmacêuticos para Uso Humano (ICH) e o Centro Japonês de Validação de Métodos 

Alternativos (JACVAM), que foi baseado em estudos anteriores de validação realizados 

pela JACVAM (JACVAM, 2013b; ONOUE et al., 2013).  

 

4.2.5.2.1. Preparação das amostras e controles de teste 
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As soluções estoques das substâncias testadas foram preparadas dissolvidas em 

DMSO, previamente ao uso, nas concentrações: 1 mM para salicilato de octila (OS), 10 

mM para quinina (QN), 10 mM para AVO, 10 mM para MTX e 10 mM para EHMC. As 

soluções teste contendo os filtros solares combinados com o fotoestabilizador e os 

extratos (C01, C02, C03 e C04) também foram preparadas em DMSO usando as soluções 

estoque com as mesmas proporções usadas nas formulações em estudo. As concentrações 

finais nas associações em estudo foram: 10 µM para AVO (4%), 20 µM para o MO (8%), 

10 µM para o EHMC (4%), e 0,5% para o Helioguard e o CRHE. QN (200 µM) e OS (20 

µM) foram usados como controle positivo e negativo, respectivamente. As combinações 

testadas foram: AVO e MTX (C01); AVO, MTX e EHMC (C02); AVO, MTX e 

Helioguard (C03); e AVO, MTX e CRHE (C04). 

 

4.2.5.2.2. Procedimento de ensaio  

 

A geração de SO foi avaliada pelo monitoramento da descoloração da p-

nitrosodimetilanilina (RNO), enquanto a geração de SA foi realizada pelo monitoramento 

do aumento da absorbância do nitroazul de tetrazólio (NBT). Para a realização dos 

ensaios os reagentes RNO (0,2 mM), imidazol (0,2 mM) e NBT (0,4 mM) foram 

preparados em tampão fosfato (20 mM; pH = 7,4) e levados ao ultrassom por 15 min.  

Para determinação do SO foram adicionados sequencialmente em um tubo 

eppendorf de 2 mL: 480 µL de tampão fosfato, 250 µL de imidazol, 250 µL de RNO e 20 

µL de amostra ou DMSO (branco). Para a determinação do SA foram adicionados a um 

tubo eppendorf de 2 ml: 855 µL de tampão fosfato, 125 µL de NBT e 20 µL de amostra 

ou DMSO (branco). Todos os eppendorfs foram agitados em vortex e levados ao 

ultrassom por 10 min.  

Em uma placa de 96 poços foram adicionados 200 µL da mistura reacional a 

cada poço (n=3), então foi verificada a presença de precipitação. A seguir, foi realizada a 

pré-leitura da absorbância das placas em 440 nm (para determinação do SO) e 560 nm 

(para determinação do SA) utilizando um leitor de microplacas, então as placas foram 

irradiadas com uma dose de radiação UVA de 57 J/cm2 emitida pelo simulador solar 

SOL-500. Após a irradiação, as placas foram agitadas por 1 minuto e realizou-se a leitura 

da absorbância novamente em 440 em 560 nm. Todos os ensaios foram realizados em 

triplicata em três experimentos independentes. Os dados de absorbância dos três poços de 
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cada amostra foram usados para calcular a diminuição da absorbância em 440 nm, para o 

SO, e o aumento da absorbância em 560 nm, para o SA, usando as Equações 9 e 10.  

 

Equação 9   SO = [Abs440(−) − Abs440(+) − (a − b)] × 1000 

 

Equação 10   SA = [Abs560(+) − Abs560(−) − (b − a)] × 1000 

 

Onde: Abs440(-) ou Abs560(-) é a absorbância antes da irradiação; Abs440(+) ou 

Abs560(+) é absorbância após a irradiação; a é o branco antes da irradiação; e b é o branco 

após a irradiação. De acordo com o protocolo ROS Assay Version 1.0 (JaCVAM, 2013a), 

a fotoreatividade da substância é classificada de acordo com a Tabela 8. 

 

Tabela 8. Critérios para classificação da fotoreatividade de acordo com os valores de SO e SA. 

Classificação SO SA 

Fotoreativo ≥ 25 ≥ 70 

 < 25 ≥ 70 

 ≥ 25 < 70 e Interferência* 

Pouco fotoreativo < 25 ≥ 20, < 70 

Não fotoreativo < 25 < 20 

Inconclusivo Nenhum dos resultados acima  

Fonte: Adaptado de JACVAM (2013a). *Interferência: precipitação ou coloração.  

 

4.2.6. Análise estatística  

 
 

A análise de regressão não linear foi realizada usando o software GraphPad 

Prism versão 5.0 (San Diego, CA) para obter os valores de IC50 dos ensaios da seção 

4.2.3.1.2. Os dados das seções 4.2.2.2., 4.2.2.4., 4.2.3., e 4.2.5.1.2. foram analisados pela 

análise estatística One-way ANOVA, seguida pelo teste pos-hoc de Tukey, por meio do 

GraphPad Prism versão 5.0. Os valores de p ≤ 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1. Obtenção dos extratos e caracterização química 

 

5.1.1. Seleção dos parâmetros de extração 

 

Na literatura foram encontrados diferentes solventes e proporções para a extração de 

MAAs, nas quais para a maioria das extrações de MAAs foi utilizado como solvente apenas 

MeOH ou misturas com H2O, geralmente 20% de MeOH (v/v H2O) (CARDOZO et al, 2011; 

DE LA COBA et al., 2009; HARTMANN et al., 2015). Além disso, diversas condições de 

temperatura e tempo de extração também foram utilizadas, dentre elas as duas condições 

predominantes eram: 4°C por 24 h e 45° por 2 h (CARDOZO et al, 2011; DE LA COBA et 

al., 2009). Vários estudos já foram realizados para avaliar as condições que permitem obter 

maiores rendimentos na extração de MAAs, mas a eficiência do método de extração e a 

estabilidade dos MAAs mais lábeis deve ser sempre determinada para cada tipo de organismo 

a ser estudado (CARRETO; CARIGNAN; MONTOYA, 2005). 

Desta forma para avaliar o método de extração de MAAs mais eficiente para as algas 

estudadas foram avaliadas três proporções de solventes de extração: 20% MeOH, 50% MeOH 

e 100% MeOH (v/v H2O), e duas condições: 4°C por 24 h e 45° por 2 h. Os MAAs possuem 

absorção máxima entre 320 a 360 nm, assim para avaliar os melhores parâmetros de extração 

foram utilizados os espectros de absorção dos extratos das algas I. cordata, C. racovitzae e M. 

mangini (Figura 7a, 7b e 7c, respectivamente).  
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Figura 7. Espectros de absorção na região do UVB/UVA dos extratos das algas: (a) I. cordata; (b) C. 

racovitzae; e (c) M. mangini. 

 

 

Dentre os extratos da I. cordata obtidos, a extração com 20% de MeOH a 45°C por 2 

h foi a que apresentou maior absorção. Os extratos da C. racovitzae obtidos com 20% e 50% 

de MeOH, em ambas as condições, apresentaram absorção muito próxima, entretanto a 

extração com 20% de MeOH obteve absorção ligeiramente maior. Assim, a extração mais 

eficiente no caso destas algas foi a realizada com 20% de MeOH, sendo que estes resultados 

estão de acordo com relatos prévios nos quais maiores concentrações de MAAs foram obtidas 

em extrações com 25% do que com 100% de MeOH (TARTORROTTI e SOMMARUGA, 

2002). O extrato da M. mangini com maior absorção foi o obtido com 100% de MeOH a 45° 

por 2 h. Dessa forma, para a alga M. mangini diferente do que se observou na literatura a 

condição que permitiu maior extração de MAAs foi utilizando como solvente 100% de MeOH 

a 45°C por 2 h. Desta forma, pode-se observar a importância de se avaliar os parâmetros de 

extração para cada organismo a ser estudado para permitir uma extração de MAAs eficiente.  
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Portanto, o solvente de extração selecionado para a obtenção dos extratos das algas 

C. racovitzae (CRH e CRP) e I. cordata (ICP e ICD) foi 20% de MeOH (v/v H2O), enquanto 

que para o preparo do extrato das algas M. mangini (MMC e MMP) o solvente de escolha foi 

100% de MeOH. Apesar das melhores condições de extração terem sido a 45°C por 2h optou-

se por realizar primeiramente duas extrações a 4°C por 24h, pois além de observar-se apenas 

uma pequena diferença entre a absorção dos extratos obtidos nas duas condições, a extração 

realizada em condições mais agressivas também pode degradar alguns MAAs lábeis 

(CARRETO; CARIGNAN; MONTOYA, 2005). A seguir, para garantir uma extração 

eficiente foi realizada uma terceira extração a 45°C por 2h.  

A extração com 20% de MeOH (v/v H2O) permite que uma grande quantidade de 

ágar e sais também seja extraída, assim para remoção dessas substâncias os extratos secos 

foram redissolvidos em MeOH e filtrados. O extrato obtido com 100% de MeOH apresenta 

absorção na região do visível indicando a presença de pigmentos, como clorofila e 

carotenoides (Figura 8), sendo assim para a remoção dessas substâncias foi realizado um 

clean-up por partição com DCM: MeOH: H2O. As clorofilas a e b apresentam dois picos de 

absorção em 649 e 665 nm, e em 420 e 435 nm, respectivamente, enquanto os carotenoides 

apresentam pico de absorção em 480 nm (FONSECA et al., 2002). A partir do espectro de 

absorção do extrato da alga M. mangini após o clean-up observa-se que os picos na região do 

visível desapareceram, assim indicando a remoção dos pigmentos (Figura 8). 

 

Figura 8. Espectro de absorção na região do UV/VIS do extrato da M. mangini obtido com 100% de 

MeOH, antes e depois do procedimento de clean-up. 

 

 

5.1.2. Obtenção dos extratos das macroalgas vermelhas 
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Os rendimentos de extração das algas vermelhas estão descritos na Tabela 9, neste 

estudo foram utilizadas três algas da mesma espécie coletadas em dois locais diferentes para 

avaliar a influência da origem de coleta no perfil de MAAs. A partir dos espectros de 

absorção dos extratos (Figura 9) pode-se observar que todos os extratos apresentam absorção 

na região de interesse indicando a extração de MAAs. Ainda, entre os extratos das algas da 

mesma espécie coletadas em diferentes locais, os extratos CRHE e ICPE apresentaram maior 

absorção do que ICDE e CRPE, respectivamente.  

 

Tabela 9. Rendimento dos processos de extração (%) das macroalgas vermelhas da Antártica. 

Extratos Massa dos extratos secos (g) Rendimento obtido a partir da massa de partida (%) 

ICPE 0,242 0,18 

ICDE 0,163  0,09 

CRHE 1,059  0,65 

CRPE 1,518  0,93 

MMCE 1,297  0,70 

MMPE 0,153 0,73 

 

Figura 9. Espectro de absorção dos extratos das algas vermelhas (100 μg/mL): I. cordata (ICPE e 

ICDE), C. racovitzae (CRHE e CRPE) e M. mangini (MMCE e MMPE). 

 

 

5.1.3. Análise qualitativa por HPLC 

 

Para avaliar o perfil de MAAS dos extratos das algas vermelhas da mesma espécie 

coletadas em regiões diferentes, os extratos foram analisados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC), utilizando um sistema de solvente em modo de eluição por gradiente com 
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MeOH e H2O acidificados com ácido fórmico.  Uma vez que os picos com maior intensidade 

absorvem em 320 nm, este comprimento de onda foi selecionado para a apresentação dos 

dados. Os cromatogramas sobrepostos das algas de mesma espécie estão apresentados nas 

Figuras 10, 11 e 12. O perfil cromatográfico dos extratos das algas I. cordata (ICPE e ICDE; 

Figura 10), C. racovitzae (CRHE e CRPE; Figura 11) e M. mangini (MMCE e MMPE; Figura 

12) foi muito semelhante entre as algas coletadas em locais diferentes, pois apresentam os 

mesmos picos majoritários.  

 

Figura 10. Cromatogramas sobrepostos em 320nm dos extratos das algas I. cordata coletadas em 

diferentes locais: ICPE (linha preta) e ICDE (linha rosa). 

 

 

Figura 11. Cromatogramas sobrepostos em 320nm dos extratos das algas C. racovitzae coletadas em 

diferentes locais: CRHE (linha rosa) e CRPE (linha preta). 
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Figura 12. Cromatogramas sobrepostos em 320nm dos extratos das algas M. mangini coletadas em 

diferentes locais: MMCE (linha rosa) e MMPE (linha preta). 

 

 

Os extratos das seis algas estudadas apresentaram um pico em 3,94 min com λmax em 

331 nm (Figuras 13, 14 e 15), que foi o pico com maior intensidade do MMCE e MMPE. O 

pico majoritário do ICPE e ICDE possui λmax em 318 nm (t = 5,39 min; Figura 13), assim 

como o pico majoritário do CRHE e CRPE em 5,50 min (Figura 14). A presença de 

compostos com λmax de 318 e 331 nm pode sugerir a presença de MAAs, que são substâncias 

que têm absorvem entre 310 e 365 nm (KIM et al., 2008).  

 

Figura 13. Espectros de absorção dos picos majoritários dos extratos das algas I. cordata (ICPE e 

ICDE). 
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Figura 14. Espectros de absorção dos picos majoritários dos extratos das algas C. racovitzae (CRHE e 

CRPE) 

 

 

Figura 15. Espectros de absorção dos picos majoritários dos extratos das algas M. mangini (MMCE e 

MMPE). 

 

 

5.1.4. Estimativa da concentração de MAAs totais  

 

Os padrões de MAAs não estão comercialmente disponíveis, tornando difícil a sua 

quantificação absoluta nas amostras através de curvas de calibração, sendo geralmente 

necessário isolar os padrões de MAAs a partir de extratos de organismos marinhos in-house. 

Assim, para estimar a concentração de MAAs totais de maneira simples e fácil, foi utilizado o 

método espectrofotométrico, no qual inicialmente foi construída uma curva de calibração com 

o Helioguard 365®, em seu λmax, 330 nm, que possui uma concentração de MAAs totais 

conhecida (1 mg/mL) (CARDOZO, 2007). A partir dos valores de absorbância versus 

concentração, a curva de calibração (Figura 16) foi construída e, então foi obtida a equação da 

reta e o R2.  
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Figura 16. Curva de calibração do Helioguard 365®, equação da reta e R2. 

 

 

A seguir, a concentração de MAAs totais dos extratos foi calculada a partir da 

equação da reta (Tabela 10). Os valores estimados indicam que os extratos das algas C. 

racovitzae (CRHE e CRPE) foram os que apresentaram maiores concentrações de MAAs 

totais. Ainda, há uma diferença considerável entre a concentrações totais de MAAs de algas 

da mesma espécie coletadas em locais diferentes, sendo que as concentrações de ICPE e 

CRHE foram aproximadamente 3,4 e 1,4 vezes maiores do que de ICDE e CRPE, 

respectivamente. No entanto, os extratos das algas M. mangini (MMCE e MMPE) 

apresentaram concentrações totais com valores muito próximos. 

 

Tabela 10. Concentração de MAAs totais em μg de MAAs/mg de extrato e % de MAAs/g dos 

extratos das algas: I. cordata (ICPE e ICDE), C. racovitzae (CRHE e CRPE) e M. mangini (MMCE e 

MMPE). Os resultados são expressos como média ± SEM (n=3). 

Extratos μg de MAAs/mg de extrato % de MAAs/g de extrato 

ICPE 55,26 ± 1,02 5,52 ± 0,10 

ICDE 16,28 ± 0,47 1,62 ± 0,47 

CRHE 93,66 ± 1,42 9,36 ± 0,14 

CRPE 66,08  ± 0,47 6,60 ± 0,04 

MMCE 17,23  ± 0,28 1,72 ± 0,02 

MMPE 14,00  ± 0,14 1,40 ± 0,01  

 

5.1.5. Análise qualitativa e quantitativa por LC/MS-QqQ 

 

A análise qualitativa e quantitativa dos MAAs foi realizada por LC/MS-MS 

utilizando o método por MRM, que é usualmente empregado na espectrometria de massa 
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sequencial (MARQUES et al., 2013 e 2015). O monitoramento de reação selecionada (SEM, 

do inglês selected reaction monitoring) é um método utilizado em espectrometria de massas 

sequencial (MS/ MS), no qual um íon de determinada massa é selecionado no primeiro 

estágio do equipamento e um íon produto da fragmentação desse íon precursor é selecionado 

no segundo estágio para detecção. Além disso, também é possível monitorar vários íons 

produtos de um ou mais íons precursores simultaneamente, denominado este de método de 

MRM (DE HOFFMANN, 1996). 

No método de análise por MRM utilizado, foram selecionadas apenas as transições 

de maior intensidade de cada [M+H]+, ou seja, os íons produtos com maior intensidade de 

[M+H]+. O método de análise por espectrometria de massa buscou seis MAAs, mas nos 

extratos estudados foram encontrados apenas os MAAs: asterina-330, chinorina e palitina 

(Figura 17). Assim, a análise quantitativa da concentração total de MAAs baseou-se na 

concentração desses três MAAs, sendo assim para realizar a quantificação absoluta dos 

MAAs utilizou-se uma curva de calibração construída com os padrões isolados de chinorina, 

palitina e porphrya-334 (Figura 18). Para quantificação da asterina-330, que não possuía um 

padrão isolado, foi realizada uma quantificação relativa utilizando a curva de calibração da 

chinorina, que apresenta estrutura muito semelhante da asterina-330 diferindo apenas pela 

presença adicional de um grupo carboxilato. 

 

Figura 17.  Estruturas químicas dos MAAs: asterina-330, chinorina and palitina. 
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Figura 18. Curvas de calibração por espectrometria de massas dos MAAs (palitina, chinorina e 

porphryra-334), juntamente com as equações da curva e seus coeficientes de correlação (r). 

 

Fonte: MARQUES (2015). 

 

Os resultados da análise quantitativa de MAAs estão apresentados na Tabela 11. Os 

extratos das algas I. cordata (ICP e ICD) e C. racovitzae (CRH e CRP) possuem grandes 

quantidades de MAAs, mostrando que o procedimento de extração foi eficiente. O ICPE 

obteve concentração de MAAs totais 1,7 vezes maior do que o ICDE, ambos da espécie I. 

cordata. No entanto, o CRHE foi o que apresentou maior concentração de MAAs totais 

(150,17 μg de MAAs/mg de extrato) entre todos os extratos estudados, além de sua 

concentração ser 2,5 vezes maior que a concentração do CRPE (58,83 μg de MAAs/mg de 

extrato), ambos da mesma espécie. Os extratos da M. mangini (MMCE e MMPE) tiveram 

baixas quantidades de MAAs, ainda o MMPE apresentou praticamente a mesma concentração 

total de MAAs que o MMCE. 
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Tabela 11. Concentração dos MAAS, asterina, chinorina e palitina, (% de MAAs totais) e 

concentração de MAAs totais (μg de MAA/mg de extrato) nos extratos das algas I. cordata (ICPE e 

ICDE), C. racovitzae (CRHE e CRPE) e M. mangini (MMCE e MMPE). 

 % do total de MAAs  

Extratos Asterina Chinorina Palitina Total (μg de MAA/mg de extrato) 

ICPE 12,47 6,16 81,35 60,78 

ICDE 3,14 36,54 60,31 36,94 

CRHE 24.31 1.44 74.24 150,17 

CRPE 19,39 4,33 76,27 58,83 

MMCE 0,13 99,73 0,13 3,00 

MMPE - 98,61 1,38 3,60 

 

Os extratos das algas C. racovitzae (CRHE e CRPE) contêm majoritariamente 

palitina (74,24 e 76,27%), seguida por uma quantidade intermediária de asterina (19,36 e 

24,31%) e uma baixa porcentagem de chinorina (1,44 e 4,33%, respectivamente). Os extratos 

da I. cordata apresentam principalmente palitina (81,35 e 60,31 %), mas o ICPE apresenta 

maior quantidade de asterina (12, 47 e 3,14%) do que ICDE, que por sua vez tem maior 

quantidade de chinorina (36,54% e 6,16) do que ICPE. Os extratos da M. mangini (MMCE e 

MMPE) têm em sua composição basicamente chinorina (99,73 e 98,61%) com baixíssimas 

quantidades de palitina no MMCE e MMPE, e asterina apenas no MMCE. Portanto, no 

cromatograma da análise por HPLC o pico majoritário dos extratos das algas I. cordata e C. 

racovitzae com λmax em 318 nm correspondia a palitina, enquanto o pico com λmax em 331 nm 

nos extratos das algas M. mangini correspondia a chinorina.  

A partir desses resultados é possível observar que as algas da mesma espécie coletas 

em diferentes locais, exceto as algas M. mangini, apresentaram variação na composição e 

quantidade de MAAs, assim foi possível demonstrar que as condições ambientais 

influenciaram a produção de MAAs. Além disso, os valores de concentração de MAAs totais 

obtidos por este método de quantificação apresentaram boa correlação com os resultados 

obtidos anteriormente pelo método espectrofotométrico. Chinorina e porphryra-334 são os 

principais MAAs relatados em macroalgas, no entanto a presença de palitina e asterina ocorre 

em um número limitado de macroalgas (CARRETO e CARIGNAN, 2011; SINHA, et al. 

2003). Portanto, o estudo dos extratos das algas C. racovitzae e I. cordata pode ser 

interessante, pois elas contêm principalmente palitina e asterina. 

 

5.1.6. Análise qualitativa por LC/MS-TOF  
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A análise de TOF-LC/MS de alta resolução foi realizada para confirmar a presença 

dos MAAs encontrados por QqQ-LC/MS. Os valores de m/z dos [M+H]+ (Tabela 12) 

encontrados nos espectros de massas realmente correspondem aos MAAs: palitina (m/z: 

245,1138), asterina (m/z: 289,1400) e chinorina (m/z: 333,1298), pois a diferença entre a m/z 

calculada e encontrada, o erro, está abaixo de 5 ppm. Além disso, os mesmos MAAs 

encontrados nos extratos através do experimento de QqQ-LC/MS também estavam presentes 

por meio desta análise de alta resolução. Após as análises qualitativas e quantitativas de 

MAAs, foram selecionados os extratos ICPE, CRHE e MMCE para dar prosseguimento ao 

estudo, ou seja, apenas um extrato de cada espécie. 

 

Tabela 12. Valores de m/z dos [M+H]+de MAAs encontrados e calculados por TOF-LC/MS das 

algas: I. cordata (ICPE e ICDE), C. racovitzae (CRHE e CRPE) e M. mangini (MMCE e MMPE), 

juntamente com o erro (ppm) e a fórmula molecular. 

Extratos Valor de m/z 

encontrado 

Valor de m/z 

calculado 

Erro 

(ppm) 

Fórmula 

molecular 

ICPE 245,1131 

289,1393 

333,1290 

245,1138 

289,1400 

333,1298 

-0,3 

0,2 

-0,5 

C10H17N2O5 

C12H21N2O6 

C13H21N2O8 

ICDE 245,1131 

289,1393 

333,1292 

245,1138 

289,1400 

333,1298 

0,2 

0,2 

-0,1 

C10H17N2O5 

C12H21N2O6 

C13H21N2O8 

CRHE 245,1128 

289,1395 

333,1289 

245,1138 

289,1400 

333,1298 

1,6 

-0,4 

0,8 

C10H17N2O5 

C12H21N2O6 

C13H21N2O8 

CRPE 245,1132 

289,1396 

333,1290 

245,1138 

289,1400 

333,1298 

-0,0 

-0,7 

-0,6 

C10H17N2O5 

C12H21N2O6 

C13H21N2O8 

MMCE 245,1125 

289,1390 

333,1287 

245,1138 

289,1400 

333,1298 

-2,5 

1,1 

1,5 

C10H17N2O5 

C12H21N2O6 

C13H21N2O8 

MMPE 245,1120 

333,1285 

245,1138 

333,1298 

-4,8 

2,1 

C10H17N2O5 

C13H21N2O8 

 

5.1.7. Determinação do teor de polifenóis e flavonoides totais 
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Os principais compostos fotoprotetores e antioxidantes isolados de algas são 

florotaninos, MAAs e carotenoides (PALLELA et al., 2010). No entanto, as algas marinhas 

também contêm compostos fenólicos, como flavonoides e ácidos fenólicos, e vitaminas, como 

o ácido ascórbico (FARASAT et al., 2014). Desta forma, avaliar a presença de compostos 

fenólicos nos extratos das algas vermelhas também se torna importante para sua 

caracterização química. O teor total de polifenóis foi determinado pelo método de Folin-

Ciocalteu, que tem sido amplamente utilizado devido sua simplicidade e reprodutibilidade 

(AINSWORTH e GILLESPIE, 2007). 

O princípio do método baseia-se na redução do reagente Folin-Ciocalteu, que é 

composto pelo ácido fosfotúngstico de fosfomolíbdico, por substâncias fenólicas alterando a 

cor originalmente amarela para azul (VÁZQUEZ et al., 2015). As substâncias fenólicas são 

desprotonadas em pH alcalino, na presença de Na2CO3, levando a formação do ânion 

fenolato, que é capaz de reduzir o reagente de Folin-Ciocalteu formando o óxido de 

tungstênio e óxido de molibdênio (PIRES et al., 2017). Os óxidos formados têm coloração 

azul podendo ser detectados em 760 nm, sendo assim quanto maior a intensidade da coloração 

maior será a quantidade de substâncias fenólicas (PIRES et al., 2017).  

O teor total de polifenóis foi calculado por meio da curva padrão do ácido gálico 

(Figura 19). Os resultados foram expressos como mg de equivalentes de ácido gálico por g de 

extrato (Tabela 13). O MMCE (39,21 ± 2,55 mg de equivalentes de ácido gálico/g de extrato) 

foi o extrato que apresentou maior quantidade de compostos polifenólicos, cerca de 1,4 e 3,9 

vezes maior do que CRHE e ICPE, respectivamente. O CRHE (28,52 ± 2,12 mg de 

equivalentes de ácido gálico/g de extrato) apresentou quantidade de polifenóis totais 2,8 vezes 

maior do que ICPE. 

. 
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Figura 19. Curva de calibração com ácido gálico, equação da reta e R2. 

 

 

Tabela 13. Teor de polifenóis totais (mg de equivalentes de ácido gálico/g de extrato) expressos como 

média ± SEM (n = 3). 

Extratos mg de equivalentes de ácido gálico/g de extrato  

ICPE 10,41 ± 1,06 

CRHE 28,52 ± 2,12 

MMCE 39,21 ± 2,55 

 

Vários flavonoides, tais como catequina e epicatequina, foram identificados em algas 

marinhas, o que justifica a avaliação a presença de flavonoides nas algas vermelhas estudadas 

(FERNANDO et al., 2016). Para a determinação do teor de flavonoides totais foi utilizado o 

método colorimétrico com AlCl3, que baseia-se na formação de complexos estáveis do AlCl3 

com os grupos hidroxila de C-3 e C-5 de flavonas e flavonóis, e complexos lábeis com 

hidroxilas na posição orto nos anéis A- ou B- de flavonoides (CHANG et al., 2002). O teor de 

flavonoides totais foi baseado em uma curva de calibração padrão com quercetina (Figura 20).  
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Figura 20. Curva de calibração com quercetina, equação da reta e R2. 

 

 

Os resultados foram expressos como mg de equivalentes de quercetina por g de 

extrato (Tabela 14). Os flavonoides são compostos polifenólicos, assim os resultados do teor 

total de flavonoides apresentaram o mesmo padrão observado anteriormente. Novamente, o 

MMCE (11,28 ± 0,16 mg de equivalentes de quercetina/g de extrato) foi o que teve maior 

conteúdo de flavonoides, sendo que cerca de 28% do seu teor total de polifenóis 

correspondem a flavonoides. A seguir, o CRHE apresentou 8,52 ± 0,18 mg de equivalentes de 

quercetina/g de extrato, ou seja, 29% do seu teor de polifenóis correspondem a flavonoides.  

Os MMCE e CRHE apresentaram uma quantidade considerável de compostos fenólicos 

comparados a outras algas vermelhas relatadas na literatura, como P. palmata (YUAN et al., 

2005).  

 

Tabela 14. Teor de flavonoides totais (mg de equivalentes de quercetina/g de extrato) expressos como 

média ± SEM (n = 3). 

Extratos mg de equivalentes de quercetina/g de extrato  

ICPE 2,70 ± 0,07 

CRHE 8,52 ± 0,18 

MMCE 11,28 ± 0,16 

 

O MMCE foi obtido utilizando como solvente de extração 100% de MeOH, 

enquanto para a obtenção dos CRHE e ICPE foi utilizado 20% de MeOH (v/v H2O). Desta 

forma, o solvente de extração utilizado para a alga MMC possui diferente polaridade do que o 

usado para as outras duas espécies de algas, o que pode ter levado a extração de diferentes 

classes de substâncias. Os MAAs são substâncias altamente polares e solúveis em água, já a 

y = 0,0084x - 0,0058

R² = 0,9985

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

20 30 40 50 60 70 80 90 100

A
b
so

rb
ân

ci
a

Concentração (μg/mL)



66 

 

 

solubilidade da grande maioria dos compostos fenólicos, fenóis simples e flavonoides, varia 

de acordo com sua polaridade e estrutura química (HARTMANN et al., 2015; BRAVO, 

1998). Portanto, o uso de 100% MeOH pode ter proporcionado a maior extração de polifénois 

do que 20% de MeOH (v/v 20%).  

 

5.2. Avaliação do potencial fotoprotetor das algas vermelhas 

 

5.2.1. Determinação do espectro de absorção no UV/ VIS, do comprimento de onda 

crítico e da razão UVA/ UVB 

 

Para a caracterização inicial das propriedades fotoprotetoras dos extratos das algas 

vermelhas em estudo, foi avaliada a sua absorção na região UV (Figura 21), sendo que todos 

os extratos estudados absorveram na região do UVB e UVA-2 (280-340 nm). Os espectros de 

absorção foram obtidos utilizando três diferentes concentrações de extrato (0,1, 0,5 e 1 mg/ 

mL) (Figura 21), que demonstraram aumento da absorbância de acordo com o aumento da 

concentração. Além disso, os espectros de dois filtros solares, benzofenona-3 e avobenzona, e 

de um extrato de algas vermelhas comercial, Helioguard 365®, também foram obtidos para 

comparação (Figura 21). Os extratos das algas vermelhas possuem um perfil de absorção 

semelhante ao da benzofenona-3, um filtro UVB, e do Helioguard365®. 
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Figura 21. Espectro de absorção na região do UVB/UVA (280-400 nm) dos extratos das algas 

vermelhas (ICPE, CRHE e MMCE; 0,1; 0,5 e 1 mg/mL); Helioguard 365® (1, 3 e 5%); benzofenona-

3 (10 e 100 μg/ mL); e avobenzona (10 e 100 μg/ mL). 

 

 

O CRHE apresentou uma absorção maior que o ICPE em todas as concentrações, 

ainda nas concentrações 1 e 0,5 mg/mL foi semelhante ao da benzofenona-3 a 100 µg/ mL. Os 

extratos com maiores concentrações de MAAs, CRHE e ICPE, também foram os que 

apresentaram maior absorção na região do UV, portanto é possível correlacionar sua absorção 
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com a presença de MAAs, as principais substâncias fotoprotetoras presentes em algas 

vermelhas. O ICPE e CRHE apresentaram λmax em 320 nm, então seus espectros de absorção 

estão de acordo com sua composição química de MAAs, que é constituída majoritariamente 

de palitina com λmax em 320 nm (WADA et al., 2015). O MMCE apresentou λmax em 333 nm, 

então a absorção destes extratos pode ser atribuída à presença majoritária de chinorina com 

λmax em 333 nm (WADA et al., 2015). 

Em todos os ensaios realizados neste trabalho, a concentração de Helioguard 365® 

estava dentro da indicação do fornecedor de 1 a 5%, então a concentração total de MAAs no 

extrato comercial (usado em 1, 3 e 5%) foi equivalente a 10, 30 e 50 µg de MAAs/mL, 

respectivamente. O CRHE a 1, 0,5 e 0,1 mg/mL correspondia a 150, 75 e 15 µg de 

MAAs/mL, respectivamente, enquanto o ICPE a 1, 0,5 e 0,1 mg/ mL apresentava 60, 30 e 6 

µg de MAAs/mL, respectivamente. Desta forma, a absorção do ICPE a 0,5 mg/ mL e o 

Helioguard em 3%, ambos contendo cerca de 30 µg de MAAs/ mL, e do CRHE a 0,1 mg/ mL 

e do Helioguard em 1%, ambos contendo cerca de 10-15 µg de MAAs/ mL, foram muito 

semelhantes devido à sua concentração total de MAAs/mL também ser equivalente. A 

absorção do MMCE aumentou proporcionalmente à concentração estudada, observando um 

incremento significativo de 0,1 a 1 mg/ mL, o que indica que a absorção ainda pode ser 

ampliada com maiores concentrações. Portanto, os extratos das algas vermelhas estudados 

podem ser usados para a fotoproteção UVB. 

O λc foi determinado a partir dos espectros de absorção dos extratos na região de 290 

a 400 nm (Tabela 15). Os extratos das algas estudadas apresentaram 340 ≤ λc < 370, então 

possuem nível de proteção UVA/UVB intermediária, assim como o Helioguard e o filtro solar 

UVA-2 e UVB, benzofenona-3. 

  

Tabela 15. λc dos extratos algas vermelhas (ICPE, CRHE e MMCE), benzofenona-3, avobenzona e 

Helioguard. 

Amostras λc (nm) 

ICPE 347 

CRHE 356 

MMCE 359 

Benzofenona-3 358 

Avobenzona 383 

Helioguard 354 

 

5.2.2. Avaliação da fotoestabilidade  
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As características de fotoestabilidade intrínseca de novos ingredientes e formulações 

devem ser avaliadas para garantir que a exposição à UVR não resulte em alteração, ou não 

leve a formação de produtos de fotodegradação prejudiciais (ICH, 1996). A fotodegradação 

tem sido associada a efeitos fototóxicos/fotoirritantes ou fotoalérgicos, e aumento do risco de 

câncer de pele e fotoenvelhecimento (NASH e TURNER, 2014). A avaliação da 

fotoestabilidade é comumente realizada por meio do monitoramento das alterações na 

absorção na região do UV após a irradiação com UVA/UVB (NASH e TURNER, 2014). A 

UVR que atinge a superfície terrestre é composta por 95% de UVA e 5% de UVB, ainda a 

radiação UVA está frequentemente associada a reações de fotodegradação (IARC, 2012; 

OECD GD 432, 2004). Assim, o ensaio de fotoestabilidade dos extratos das algas vermelhas 

foi realizado por sua exposição a uma dose de radiação UVA de 27,6 J/cm2. A fotodegradação 

da avobenzona, benzofenona-3 e Helioguard 365® também foi avaliada para comparação nas 

mesmas condições de ensaio.  

As áreas integradas dos espectros de absorção das amostras (Figura 22), na região do 

UVB e UVA, foram utilizadas para calcular o percentual remanescente da área integrada das 

amostras irradiadas em relação as não irradiadas (100%) (Tabela 16). A porcentagem de 

absorção remanescente na região do UV (UVA+UVB) após a irradiação foi considerada 

estatisticamente diferente quando p < 0.05 (Figura 23), sendo que as amostras foram 

consideradas fotoestavéis quando não houve diferença estatística em relação ao grupo não-

irradiado (ni). 

 

Figura 22. Espectros de absorção: (a) extratos das algas vermelhas (ICPE, CRHE e MMCE), 

irradiados (ir) e não irradiados (ni); (b) Helioguard, avobenzona e benzofenona-3, irradiados (ir) e não 

irradiados (ni). 
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Tabela 16. Porcentagem relativa (%) da área sob a curva da amostra irradiada em relação a não 

irradiada (100%) na região do UVA e UVB dos extratos das algas vermelhas (ICPE, CRHE e 

MMCE), benzofenona-3, avobenzona e Helioguard. 

 % de absorção remanescente em relação ao par não irradiado (100%) 

Amostra/ Região UV UVA UVB 

ICPE 98,70 ± 2,23 104,00 ± 2,14 

CRHE 101,00 ± 1,56 98,10 ± 2,03 

MMCE 94,14 ± 0,71 98,43 ± 5,63 

Benzofenona-3 65,00 ± 1,63 76,30 ± 5,92 

Avobenzona 11,60 ± 0,57 56,30 ± 4,64 

Helioguard 365® 86,70 ± 1,47 91,30 ± 1,36 

 

Figura 23. Gráfico da porcentagem de absorção remanescente na região do UV (UVA+UVB) dos 

extratos estudados (ICPE, CRHE e MMCE), benzofenona-3 (Bz-3), avobenzona (AVO) e Helioguard. 

Os resultados são expressos como média ± S.E.M (n = 3). A análise estatística foi realizada por meio 

de one-way ANOVA seguida do teste de Tukey (p <0,05). * Estatisticamente diferente do grupo ni. 

 

 

 

Após a irradiação, os extratos das algas vermelhas não apresentaram alterações no 

seu espectro de absorção (Figura 22a) e redução na área integrada na região do UVA/UVB 

(Tabela 16). Ainda, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos não 

irradiado e irradiado (Figura 23), então os extratos estudados foram considerados fotoestáveis 

nas condições do ensaio. Apesar do decréscimo na área integrada na região do UVA/UVB da 
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amostra irradiada (Tabela 16; 14 e 9%, respectivamente) o Helioguard365® foi considerado 

fotoestável uma vez que não apresentou diferença significativa com o grupo não irradiado.  

 Por outro lado, a avobenzona apresentou alterações em seu espectro de absorção 

(Figura 22b) e redução significativa (cerca de 90% de redução) na absorção na região 

UVA/UVB após a irradiação (Figura 23), o que está de acordo com estudos anteriores que 

comprovam sua fotoinstabilidade (MANCEBO et al., 2014, FREITAS et al., 2015). A 

benzofenona-3 mostrou uma aparente diminuição na sua absorção (Figura 22b) com uma 

redução de cerca de 35 e 24% na área integrada na faixa do UVA e UVB (Tabela 16), 

respectivamente. Portanto, a benzofenona-3 foi considera fotoinstavél devido sua 

porcentagem remanescente ter sido significativamente diferente do grupo não irradiado 

(Figura 23).  

 

5.2.3. Avaliação da capacidade antioxidante  

 

5.2.3.1. Determinação da atividade antioxidante pela captura de radical livre 

 

O estresse oxidativo é um processo complexo, assim para avaliar a atividade 

antioxidante vários métodos são usados para avaliar diferentes espécies de radicais livres 

(ALAM et al. 2013). Os métodos analíticos, tais como DPPH, são utilizados para uma triagem 

inicial da atividade antioxidante, pois são de baixo custo e permitem ensaios em larga escala 

(LÓPES-ALARCÓN e DENICOLA, 2013). Portanto, inicialmente a capacidade antioxidante 

dos extratos das algas vermelhas foi avaliada por ensaios de captura do radical DPPH e do 

ânion superóxido. A quercetina foi usada como padrão devido à sua atividade antioxidante 

bem estabelecida (CHEN et al., 1990). 

O ensaio DPPH é o método de captura de radical livre mais utilizado, pois é simples, 

sensível e rápido (CHEN et al., 2013). O DPPH é um radical livre estável devido à 

deslocalização na molécula, que é capaz de reagir com doadores de hidrogênio/elétrons 

gerando sua forma reduzida acompanhada pela redução da sua absorbância (517 nm) 

(KEDARE e SINGH, 2011). Assim, a atividade antioxidante é determinada através do 

monitoramento da alteração na coloração do meio reacional (PISOSCHI; NEGULESCU, 

2011). Os gráficos de dose-resposta (Figura 24) do ensaio de DPPH para cada amostra foram 

construídos utilizando os valores de concentração versus %I, então a equação da reta foi 

obtida e utilizada para calcular os valores de IC50-DPPH (Tabela 17). 
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Figura 24. Gráficos de dose-resposta do ensaio DPPH dos extratos das algas vermelhas (ICPE, CRHE 

e MMCE) e da quercetina. 

 

 

 

Tabela 17. Valores de IC50-DPPH, expressos como média ± SEM (n = 3) dos extratos das algas 

vermelhas (ICPE, CRHE, MMCE) e da quercetina. 

Amostra IC50-DPPH (µg/ mL) 

ICPE 2960 ± 110 

CRHE 970 ± 6 

MMCE 210 ± 10 

Quercetina 3,97 ± 0,02  

 

O ICPE foi o que apresentou menor atividade antioxidante, uma vez que apresentou 

maior valor de IC50-DPPH. O CRHE obteve maior atividade antioxidante, menor IC50-DPPH, do 

que o ICPE. Entretanto, foi o MMCE que apresentou o menor valor de IC50-DPPH, então possui 

maior potencial antioxidante entre os extratos estudados, sendo que os extratos com maiores 

teores de polifénois e flavonoides totais, MMCE e CRHE, também foram os com maior 
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atividade antioxidante. O padrão utilizado, quercetina, obteve valor de IC50-DPPH dentro do 

esperado, semelhante aos relatos da literatura (PARK et al., 2007).  

O MMCE, com maior atividade antioxidante entre os estudados, foi capaz de inibir o 

radical livre estável com um IC50-DPPH de 210 µg/ mL, que foi uma atividade antioxidante 52 

vezes menor do que da quercetina. Apesar da atividade antioxidante da quercetina ser muito 

superior à dos extratos testados, deve-se levar em consideração que ela é um composto 

isolado comparado aos extratos, que são uma mistura complexa de substâncias presentes em 

quantidades menores. Além disso, o MMCE apresentou melhor inibição do DPPH do que 

outros extratos metanólicos de algas vermelhas relatados na literatura, como extratos de P. 

palmata e Grateloupia filicina, que inibem 82% do DPPH a 2 mg/ mL e 50% a 12,5 mg/ mL, 

respectivamente (ATHUKORALA et al., 2007; YUAN et al., 2005).  

 

5.2.3.2. Determinação da atividade antioxidante por captura do radical superóxido 

 

Os elevados níveis intracelulares de EROs levam ao estresse oxidativo, que pode 

danificar o DNA e causar a oxidação de lipídios e proteínas (SCHIEBER e CHANDEL, 

2014). As principais espécies de EROs produzidas são: o ânion superóxido (O2
•-), H2O2 e o 

radical hidroxil (OH•). As EROs mais comumente produzido é o O2
•-, enquanto o H2O2 é o 

menos reativo devido a sua estabilidade em pH fisiológico (SCHIEBER e CHANDEL, 2014; 

OZCAN e OGUN, 2015). O OH• é o radical mais reativo com meia vida curta, que pode ser 

formado a partir de O2
•- e H2O2 na presença de íons metálicos (OZCAN e OGUN, 2015). 

Apesar do O2
•-- não ser muito reativo ele está envolvido na geração de espécies mais reativas, 

então a captura de O2
•- pode ser um modelo útil para medir a atividade antioxidante (LÜ et al. 

2010). 

A atividade antioxidante pela captura de O2
•- foi avaliada usando o ensaio de 

quimiluminescência devido a sua alta sensibilidade e rapidez, que foi determinada pela 

inibição da intensidade de quimiluminescência gerada no sistema de HRP/H2O2/luminol. A 

enzima HRP na presença de H2O2 catalisa a oxidação do luminol através do seu ciclo 

catalítico levando a formação de radicais luminol. Os radicais formados reagem com o O2 

para produzir luminol oxidado e O2
•-. Então, o O2

•- reage com o radical luminol levando a 

formação de um endoperóxido que se decompõe para o diânion de 3-aminoftalato, que é 

eletronicamente excitado e emite luz ao voltar para seu estado fundamental. Compostos 

antioxidantes capazes de neutralizar o O2
•- quando presentes no meio reacional irão reduzir a 

emissão de luz, assim a inibição da quimioluminescência pode ser utilizada para avaliar a 
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captura de O2
•- (MARQUELE et al., 2005). Os perfis representativos do efeito na 

quiomioluminêscencia da reação de HRP/H2O2/luminol na presença de diferentes 

concentrações de extratos das algas vermelhas e quercetina são representados na Figura 25. A 

inibição da quimioluminescência apresentou perfil concentração dependente, os gráficos de 

dose-resposta estão ilustrados na Figura 26 e os valores de IC50-SA na Tabela 18.  

 

Figura 25. Perfis representativos do efeito dependente de concentração na quimiluminescência da 

reação da HRP/H2O2/luminol dos extratos das algas vermelhas (ICPE, CRHE e MMCE) e da 

quercetina. 

 

 



75 

 

 

 

Figura 26. Gráfico dose-resposta dos extratos das algas vermelhas (ICPE, CRHE e MMCE) e da 

quercetina no ensaio HRP/H2O2/luminol. 

 

  

Tabela 18. Valores de IC50-SA, expressos como média ± SEM (n = 3), do ICPE, CRHE, MMCE e 

quercetina obtidos pelo ensaio HRP/H2O2/luminol. 

Amostra IC50 (μg/mL) 

ICPE 291,7 ± 19,46 

CRHE 97,67 ± 0,696 

MMCE 26,67 ± 0,1453 

Quercetina 0,35 ± 0,02 

 

O ICPE teve a menor atividade antioxidante, enquanto o MMCE foi o que 

apresentou o menor valor de IC50-SA, ou seja, maior atividade antioxidante. O CRHE 

apresentou menor IC50-SA do que o ICPE. Portanto, os resultados encontrados (Tabela 18) 

estão de acordo com o que foi observado no ensaio de inibição do DPPH. Além disso, é 

interessante observar a diferença do IC50 entre os ensaios de captura do DPPH e O2
•-, que foi 

cerca de 10 vezes menor no ensaio de inibição do O2
•-. As EROs estão presentes no sistema 
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biológico diferentemente do radical livre não disponível DPPH, consequentemente para 

investigar a atividade antioxidante em condições fisiológicas, este ensaio pode ser 

considerado mais preditivo.  

O CRHE possui a maior concentração de MAAs e polifenóis totais do que do ICPE, 

então seria possível correlacionar a maior atividade antioxidante do CRHE com a presença de 

tais substâncias com atividade antioxidante. Porém, os MAAs são fracos antioxidantes quando 

comparados aos compostos polifenólicos, sendo que o principal MAA encontrado nessas duas 

espécies de algas a palitina inibiu fracamente os radicais DPPH (IC50= 714,3 μM/ml) em 

estudos anteriores (LAWRENCE et al., 2018). 

 Além disso, o MMCE que é o extrato com melhor atividade antioxidante em ambos 

ensaios também apresentou as maiores quantidades de polifenóis totais, sendo que sua 

concentração de MAAs foi extremamente baixa comparada com do CRHE E ICPE. Ainda, 

aos compostos fenólicos são excelentes inibidores de EROs, pois o potencial do radical 

fenólico é menor que o dos radicais de oxigênio levando assim a obter menores valores de 

IC50 no ensaio de captura de O2
•- do que no DPPH (AINSWORTH e GILLESPIE, 2007). Por 

fim, a maior atividade antioxidante pode estar correlacionada com a maior quantidade de 

polifenóis totais.  

O MMCE apresentou menor atividade antioxidante que a quercetina em ambos os 

ensaios, mas a quercetina após a irradiação com UVA (30 J/cm2) sofreu mudanças no seu 

espectro de absorção indicando perda de conjugação devido a sua fotoinstabilidade 

(SVOBODOVÁ et al. 2017). Enquanto, MMCE manteve sua absorção no UV após a 

irradiação com UVA (27,6 J/cm2). Assim, devido a sua fotoestabilidade a capacidade 

antioxidante do MMCE se torna mais efetiva do que a da quercetina, pois para atuarem como 

antioxidantes os ingredientes adicionados a formulações fotoprotetoras necessitam manter sua 

integridade após exposição à luz. A fotodegradação da quercetina também induziu ao efeito 

fototóxico, então o MMCE também pode ser mais seguro do que a quercetina 

(SVOBODOVÁ et al., 2017). Portanto, o MMCE mostrou uma atividade antioxidante 

interessante necessitando de mais estudos para confirmá-la, que foi realizado neste trabalho e 

será apresentado na próxima seção. 

 

5.2.4. Avaliação da fotoproteção UVA/UVB em queratinócitos 

 

5.2.4.1. Ensaio de citotoxidade em HaCaT 
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A citotoxicidade em células HaCaT foi realizada utilizando o método de NRU, que 

fornece uma estimativa quantitativa da viabilidade celular baseada na capacidade do corante 

vermelho neutro se acumular nos lisossomos das células viáveis (REPETTO et al., 2008). O 

ensaio de citotoxicidade foi realizado nesta linhagem celular para determinar as concentrações 

não citotóxicas para serem utilizadas nos próximos ensaios. Os extratos não foram 

considerados citotóxicos, uma vez que não houve redução da viabilidade celular em nenhuma 

das concentrações testadas (0,03-1 mg/mL), quando comparadas com as células não tratadas 

(NT) (Figura 27). O SDS, utilizado como controlo positivo, reduziu significativamente a 

viabilidade celular provocando o efeito citotóxico esperado. Consequentemente, a 

concentração mais alta utilizada para os ensaios posteriores foi de 1 mg/mL.  

 

Figura 27. Citotoxicidade em células HaCaT após tratamento com diferentes concentrações (mg/mL) 

de extratos de algas vermelhas (ICPE, CRHE e MMCE) expressos em viabilidade celular (%). O SDS 

foi usado como controle positivo. Os resultados são expressos como média ± S.E.M (n = 3). A análise 

estatística foi realizada por meio de One-way ANOVA seguida do teste de Tukey (p <0,05). * 

Estatisticamente diferente do controle NT. 

 

 

5.2.4.2 Ensaio de fotoproteção contra a radiação UVB 

 

O ensaio de fotoproteção contra a radiação UVB foi realizado utilizando a 

viabilidade celular das células HaCaT, contendo ou não as amostras com três diferentes 

concentrações, após irradiação por uma dose citotóxica de UVB (300 mJ/cm2). Os resultados 

dos extratos das algas vermelhas, Helioguard 365® e benzofenona-3, usada como controle, 
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estão apresentados na Figura 28, onde a viabilidade do grupo não tratado irradiado (NT + UV) 

diminuiu para 20% quando comparado ao grupo não tratado não irradiado (NT - UV).  O 

ICPE e o CRHE, a 1 e 0,5 mg/mL, levaram a um aumento estatisticamente significativo na 

viabilidade celular, quando comparados ao grupo NT + UV (p < 0,05). O MMCE apresentou 

o menor efeito fotoprotetor UVB, sendo que foi capaz de aumentar para apenas 43% a 

viabilidade celular a 1 mg/mL (p < 0,05). 

 

Figura 28. Viabilidade celular das células HaCaT após tratamento com ICPE, CRHE e MMCE (1, 0,5 

e 0,1 mg/mL); benzofenona-3 (BZ-3; 0,1 mg/mL); e Helioguard 365® (HE; 5, 3 e 1%), seguido de 

irradiação com UVB (300 mJ/cm2). Os resultados são expressos como média ± S.E.M (n = 3). A 

análise estatística foi realizada por meio de one-way ANOVA seguida do teste de Tukey (p < 0,05). * 

Estatisticamente diferente do grupo NT + UV; # Estatisticamente equivalente a benzofenona-3 (i.e. 

BZ-3 = CRHE 1 e 0,5 mg/mL = ICPE 1 mg/mL = Helioguard 5%); º Estatisticamente diferente do 

grupo CRHE 1 mg/mL; ∆ Estatisticamente diferente do grupo CRHE 0,5 mg/mL. 

 

 

Observa-se que o ICPE, a 1 mg/ mL, e o CRHE, a 1 e 0,5 mg/ mL, apresentaram 

efeito fotoprotetor nas células HaCaT estatisticamente equivalente ao da benzofenona-3, a 0,1 

mg/mL (p < 0,05). O Helioguard 365® aumentou significativamente a viabilidade celular nas 

concentrações 5 e 3% (73 e 40%, respectivamente), quando comparado ao NT + UV, e a 5% 

apresentou uma fotoproteção equivalente à da benzofenona-3 (p < 0,05). O CRHE apresentou 

melhor fotoproteção UVB do que do ICPE, uma vez que CRHE aumentou a viabilidade 
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celular para 89 e 82%, e o ICPE para 73 e 34%, quando usados em 1 e 0,5 mg/ mL, 

respectivamente (p < 0,05).  

O CRHE a 1 e 0,5 mg/ mL também foi mais eficaz para proteger as células contra o 

UVB do que Helioguard em 5% e 3% (p < 0,05). Assim, estes resultados mostraram grande 

correlação entre a concentração total de MAAs e a fotoproteção UVB, onde o CRHE, extrato 

com as maiores concentrações de MAAs, também forneceu a melhor proteção, e o ICPE e 

Helioguard 365®, a 0,5 mg/ mL e 3% (ambos com 30 µg/mL de MAAs), tiveram incremento 

muito similar na viabilidade celular (34 e 40%).  

Além disso, uma vez que apenas o CRHE provocou um aumento na viabilidade 

celular semelhante ao filtro solar benzofenona-3 (80%) em duas concentrações estudadas (0,5 

e 1 mg/mL), sugere-se uma correlação de seus espectros de absorção e efeitos fotoprotetores 

UVB. Apesar de o MMCE apresentar uma fotoproteção menor do que os outros extratos e o 

filtro UVB, por meio de seu espectro de absorção é possível predizer que seja capaz de 

conferir um melhor efeito protetor se utilizado em maiores concentrações. Consequentemente, 

sugere-se que o CRHE possui o potencial de fotoproteção UVB mais promissor, que pode ser 

comparável a um filtro UVB e melhor do que do extrato de algas vermelhas comercial 

estudado. 

 

5.2.4.3. Ensaio de quantificação de EROs intracelulares induzida por radiação UVA 

 

A capacidade antioxidante obtida por ensaios analíticos não pode refletir os efeitos 

da substância in vivo, desta forma são necessários mais ensaios biologicamente relevantes 

para estimar a potencial atividade antioxidante (LÓPEZ-ALARCÓN e DENICOLA, 2013). 

Assim, por questões éticas e por apresentarem boa correlação com os efeitos obtidos em seres 

humanos os ensaios celulares têm sido utilizados como métodos intermediários para avaliar a 

capacidade antioxidante de um extrato (VIOUX-CHAGNOLEAU, et al. 2006; WOLFE e 

LIU, 2007). A radiação UVA penetra até a derme levando à produção de EROS, que estão 

envolvidos no processo de fotoenvelhecimento (RINNERTHALER et al., 2015). Os extratos 

das algas vermelhas mostraram atividade antioxidante nos ensaios analíticos, então a sua 

atividade antioxidante foi avaliada pelo ensaio de quantificação intracelular de EROs 

induzidos por UVA usando a sonda DCFH2-DA (Figura 29).  
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Figura 29. Efeitos do pré-tratamento de células HaCaT por um período de 24 h na geração de EROs 

induzida pela irradiação com UVA, resultados expressos em % de fluorescência. As células foram pré-

tratadas com: norfloxacina (NOR; 10 μg/mL), quercetina (QUER; 10 e 100 μg/mL), ICPE (100, 50 e 

25 μg/mL) CRHE (100, 50 e 25 μg/mL), MMCE (100, 50 e 25 μg/mL), e Helioguard 365® (HE; 5, 3 e 

1%). Os resultados são expressos como média ± S.E.M (n = 3). A análise estatística foi realizada por 

meio de one-way ANOVA seguida do teste de Tukey (p < 0,05). * Estatisticamente diferente do grupo 

NT + UV; # Estatisticamente diferente do grupo CRHE 100 µg/mL; ∆ Estatisticamente diferente do 

grupo MMCE 100 µg/mL. 

 

 

O DCFH2-DA é comumente usado em ensaios antioxidantes de células, sendo que é 

capaz de permear a membrana celular e detectar ROS através de sua oxidação intracelular 

(ANDOH et al., 2006). A irradiação das células com UVA (4 J/ cm2) leva a geração de EROS, 

que irão oxidar o DCFH2 à diclorofluoresceína (DCF) fluorescente permitindo monitorar a 

formação de EROs pelo aumentando da fluorescência (%) (KALYANARAMAN et al., 2011). 

A quercetina e a norfloxacina foram usadas como controles de atuando como inibidor (do 

inglês, quencher) e gerador de EROS, respectivamente (Figura 29). A quercetina reduziu em 

14% a geração de EROS a 10 μg/mL, mas esta redução não foi estatisticamente significativa 

em relação ao controle NT + UV. A norfloxacina aumentou significativamente a geração de 

EROs (27%) quando comparada ao controle NT + UV.  

O ICPE gerou um decréscimo não significativo de aproximadamente 9% na 

quantidade de EROS em todas as concentrações testadas, enquanto o CRHE reduziu 31 e 24% 

a geração de EROS, a 100 e 50 μg/mL (p < 0,05), respectivamente, quando comparado ao 
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controle NT + UV. O MMCE foi capaz de reduzir significativamente cerca de 30% das EROS 

intracelulares, em relação ao controle NT + UV, nas três concentrações testadas (100, 50 e 25 

μg/mL) (p < 0,05), portanto entre os extratos estudados foi o que apresentou a melhor 

atividade antioxidante cujos resultados estão de acordo com os testes antioxidante anteriores. 

O MMCE foi mais efetivo para reduzir a geração de EROS do que a quercetina, a 10 e 100 

μg/mL, e o Helioguard, a 3%, uma vez que foi considerado estatisticamente diferente desses 

outros grupos (p < 0,05).  

 

5.3.  Avaliação da toxicidade dos extratos das algas vermelhas 

 

5.3.1. Avaliação da citotoxicidade em fibroblastos 3T3 BALB/c 

 

A citotoxicidade in vitro em fibroblastos 3T3 BALB/c foi realizada de acordo com 

guia n° 129 da OECD para estimar o valor de LD50, que é utilizado como a dose inicial para 

toxicidade oral aguda de roedores no método de Classe Tóxica Aguda ou no teste Up-and-

Down (OCDE, 2010). Os resultados são apresentados na Figura 30, nas concentrações 

testadas (6,74 a 100 µg/mL). Uma vez que os extratos estudados não foram considerados 

citotóxicos em nenhuma concentração avaliada, a LD50 in vivo estimada, calculada a partir da 

IC50-CITOTOX (> 100µg/mL), foi considerada > 575 mg/kg (Tabela 19). 
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Figura 30. Citotoxicidade em fibroblastos 3T3 BALB/c após tratamento com diferentes concentrações 

(μg/mL) de extratos de algas vermelhas expressos em viabilidade celular (%). O SDS foi utilizado 

como controle positivo (IC50-CYTOTOX = 51,28 ± 1,22 μg/mL). Os resultados são expressos como média 

± S.E.M (n = 3). A análise estatística foi realizada por meio de one-way ANOVA seguida do teste de 

Tukey (p < 0,05). * Estatisticamente diferente do controle não tratado (NT). 

 

 

Tabela 19. Estimativa da LD50 aguda oral de roedores. 

Amostra IC50-CITOTOX (μg/mL) LD50 (mg/kg) 

ICPE > 100 > 575 

CRHE > 100 > 575 

MMCE > 100 > 575 

 

5.3.2. Avaliação da fototoxicidade  

 



83 

 

 

Novos ingredientes e formulações que são intencionalmente expostos à luz solar 

devem ter sua fotosegurança garantida (SCCS, 2018). A OECD recomenda o teste de 

fototoxicidade 3T3 NRU para a determinação do potencial fototóxico, sendo que substâncias 

classificadas como sem potencial fototóxico neste teste usualmente não requerem testes 

adicionais in vivo (LYNCH e WILCOX, 2011; CERIDONO et al., 2012). O teste baseia-se na 

citotoxicidade de fibroblastos BALB/c 3T3, que é determinada pela viabilidade celular após 

tratamento com uma substância na presença e ausência de irradiação com UVA (LYNCH e 

WILCOX, 2011; OECD GT 432, 2004). A maior concentração testada foi de 100 µg/ mL, 

pois a maioria das fototoxinas é positiva no teste 3T3 NRU em baixas concentrações (0,01-10 

µg/mL) (CERIDONO et al., 2012). 

De acordo com as recomendações do OECD TG 432, a dose de UVA utilizada deve 

diminuir a viabilidade celular em não mais que 20% e causar um efeito fototóxico com a 

substância usada como controle positivo, assim a sensibilidade dos fibroblastos foi 

determinada em nosso laboratório levando a 9 J/cm2 como a dose ideal (Tabela 20). Os 

resultados de MPE do teste de fototoxicidade são mostrados na Tabela 21 e o efeito dose-

resposta na Figura 31. O norfloxacina foi utilizada como controle positivo. Os extratos de 

algas vermelhas testados apresentaram um MPE < 0,1, sendo assim foram considerados não 

fototóxicos nas concentrações testadas. A norfloxacina foi considerada fototóxica e seus 

valores de MPE estão dentro do intervalo recomendado, entre 0,34 e 0,9 (OECD, 2004). 

 

Tabela 20. Sensibilidade dos fibroblastos à radiação UVA. 

Dose (J/cm2) Viabilidade celular (% em relação ao UVA) 

5 89 

9 85 

15 38 

Fonte: Scarpin, 2017. 
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Tabela 21. Resultados obtidos no ensaio de fototoxicidade com os extratos das algas vermelhas 

(ICPE, CRHE e MMCE) e a norfloxacina (controle positivo). 

Amostra Experimento PIF MPE IC50  

-UV 

IC50  

+ UV 

Probabilidade de apresentar 

toxicidade 

Norfloxacina 1 3,751 0,584 - 23,44 Fototóxico/ Não citotóxico  

 2 3,241 0,493 - 26,24  

ICPE 1 1,000 0,003 - - Não fototóxico/ Não citotóxico 

 2 1,000 0,031    

CRHE 1 1,000 0,006 - - Não fototóxico/ Não citotóxico 

 2 1,000 0,062    

MMCE 1 1,000 0,031 - - Não fototóxico/ Não citotóxico 

 2 1,000 0,017    
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Figura 31. Dose-resposta do efeito fototóxico dos extratos das algas vermelhas (ICPE, CRHE e 

MMCE) e da norfloxacina nos fibroblastos 3T3 BALB/c. Os pontos azuis e amarelos referem-se as 

amostras não irradiadas (-UV) e irradiadas (+UV), respectivamente. 

 

 

5.3.3. Avaliação da irritação ocular 

 

O teste de irritação ocular é necessário para a avaliação da toxicidade de produtos 

cosméticos, que possam entrar em contato com a superfície ocular humana tais como xampus, 

produtos para a face e área dos olhos (NÓBREGA et al., 2012). O teste na membrana 

corioalantóide (CAM) do ovo de galinha embrionado (HET-CAM, do inglês Hen’s egg test 

on chorioallantoic membrane) é um método alternativo in vitro ao Teste de Draize, válido e 
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aceito por órgãos regulatórios em vários países, que é utilizado para avaliar os potenciais 

efeitos que podem ocorrer na conjuntiva após o contato com a substância (LUEPKE e 

KEMPER, 1986). A CAM tem um processo vascular e inflamatório similar ao tecido 

conjuntival dos olhos de coelhos utilizados no Teste de Draize (WILSON et al., 2015). 

Primeiramente, os efeitos irritantes (hiperemia, a hemorragia e coagulação) são considerados 

individualmente, então estes são combinados para obter uma pontuação usada para classificar 

o nível de irritação (ICCVAM, 2010).  

Além disso, o teste HET-CAM já foi utilizado para avaliar as propriedades irritantes 

oculares de extratos aquosos de plantas, no qual o ensaio se mostrou útil para a triagem da 

irritação ocular de compostos naturais (MAIA CAMPOS et al., 2019; THIESEN et al., 2017; 

WILSON e STECK, 2000). A irritação ocular dos extratos estudados foi avaliada pelo ensaio 

HET-CAM, sendo que o SDS 1% e NaCl 0,9% foram usados como controles positivo e 

negativo, respectivamente. Os resultados estão apresentados na Tabela 22, onde assim como 

esperado o SDS provocou danos vasculares graves (Figura 32) levando-o a ser classificado 

como um irritante severo (Escore de irritação: 12). A solução de NaCl e os três extratos 

estudados não produziram danos a CAM (Figura 32), sendo classificados como não irritantes 

(Escores de irritação = 0). 

 

Tabela 22. Escores de irritação e classificação dos efeitos dos extratos das algas vermelhas (ICPE, 

CRHE e MMCE) no ensaio HET-CAM. O SDS 1% e o NaCl 0,9% foram utilizados como controles 

positivo e negativo, respectivamente. 

Amostras Escores de irritação (média) Classificação 

ICPE 0.1% 0 Não irritante 

CRHE 0.1% 0 Não irritante 

MMCE 0,1% 0 Não irritante 

SDS 1% 12 Irritante severo  

NaCl 0.9% 0 Não irritante 
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Figura 32. Avaliação do potencial irritante do ICPE, CRHE e MMCE (0,1%) pelo ensaio de HET-

CAM, após exposição com a substância os efeitos vasculares foram acompanhados por 5 min. O SDS 

1% e o NaCl 0,9% foram utilizados como controles positivo e negativo, respectivamente. 

 

 

5.4. Avaliação dos efeitos de extratos de algas vermelhas quando associados a uma 

combinação de filtros solares 
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5.4.1. Avaliação da fotoestabilidade quando adicionado a uma formulação contendo 

filtros solares fotoinstáveis 

 

A AVO e o MTX são os filtros UVA e UVB, respectivamente, mais utilizados 

mundialmente, porém a associação desses filtros solares é conhecida por ser fotoinstável e é 

necessário o uso de fotoestabilizadores para evitar sua fotodegração (SCALIA e MEZZENA, 

2010). Os estudos anteriores indicaram que o CRHE apresentou alta absorção na região do 

UVB e UVAII, fotoestabilidade após exposição a UVA, atividade antioxidante contra EROs, 

e não foi fototóxico, e não irritante. Assim, avaliamos o potencial do CRHE de atuar como um 

“booster”, substância capaz de otimizar a eficácia da absorção UV, da combinação AVO-

MTX através da melhora da fotoestabilidade e aumento da absorção dos filtros solares. Para 

fins de comparação também foram preparadas formulações da combinação AVO-MTX 

contendo EHMC, fotoestabilidazor comercial, e o Helioguard (HE), extrato comercial de 

algas vermelhas.  

 

5.4.1.1 Avaliação preliminar da estabilidade por centrifugação 

 

O teste de centrifugação das formulações F01 (AVO + MTX), F02 (AVO + MTX + 

EHMC), F03 (AVO + MTX + HE), F04 (AVO + MTX + CRHE) indicou que todas se 

mantiveram estáveis, pois não houve separação de fases. 

 

5.4.1.2. Avaliação da fotoestabilidade por espectrofotometria no UV 

 

Inicialmente, para avaliar se a adição do fotoestabilizador e dos extratos à 

formulação da combinação AVO-MTX iria aumentar a absorção dos filtros solares foi obtido 

o espectro de absorção das formulações após sua extração e diluição (1:10) em isopropanol. 

Os valores da área sob a curva na região do UV (UVA + UVB) das formulações foram 

utilizados para determinar se o incremento na absorção seria estatisticamente significativo em 

relação à formulação F01, contendo apenas AVO e MTX. A partir do espectro de absorção 

(Figura 33a) é possível observar que adição do EHMC, Helioguard e CRHE (F02, F03 e F04, 

respectivamente) aumentou a absorção na região do UV em relação à F01. O EHMC (F02) foi 

responsável pela maior elevação na absorção, seguido do CRHE (F04) e Helioguard (F03), 

respectivamente.  No entanto, de acordo com a área sob a curva na região do UV (Figura 33b) 
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apenas o EHMC e o CRHE levaram a um aumento estatisticamente significativo em 

comparação com a F01 (p < 0,05). 

 

Figura 33. a) Espectro de absorção na região do UV (280-400 nm) das formulações contendo as 

quatro combinações: F01 (AVO + MTX), F02 (AVO + MTX+EHMC), F03 (AVO + MTX + HE), F04 

(AVO + MTX + CRHE); b) Área sob a curva na região UV (UVA + UVB) das formulações (F01, 

F02, F03, F04). Os resultados são expressos como média ± S.E.M (n = 3). A análise estatística foi 

realizada por meio de one-way ANOVA seguida do teste de Tukey (p <0,05). * Estatisticamente 

diferente da formulação F01. 

 

 

Após irradiação com UVA (27,6 J/cm2) foram determinados os espectros de 

absorção no UVR das formulações irradiadas e não irradiadas (Figura 34). O percentual 

remanescente da área integrada das amostras irradiadas em relação as não irradiadas (100%) e 

a razão UVA/ UVB estão apresentados na Tabela 23 e Figura 35, respectivamente. A adição 

do fotoestabilizador e dos extratos de algas vermelhas melhoraram a fotoestabilidade da 

combinação AVO e MTX (F01), pois apresentaram menor redução na sua absorção na região 

UV (Figura 34). De fato, a porcentagem remanescente de absorção da formulação contendo o 

EHMC (F02) na região do UVA e UVB, apresentou aumento de 11 e 8% (Tabela 23), quando 

comparada a F01 (F01UVA: 84,15 ± 0,66 e F01UVB: 89,84 ± 0,43; F02UVA: 95,16 ± 1,15 e 

F01UVB: 97,13 ± 0,80). A combinação com CRHE (F04) aumentou a porcentagem 

remanescente de absorção na região do UVA e UVB de 8 e 6,1%, respectivamente, em 

relação a F01, enquanto o Helioguard (F03) levou a aumento de apenas 5,6 e 2%, na região do 

UVA e UVB, respectivamente.  
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Figura 34. Espectro de absorção das formulações irradiadas (ir) e não irradiadas (ni): F01 (AVO + 

MTX), F02 (AVO + MTX + EHMC), F03(AVO + MTX + HE), F04 (AVO + MTX + CRHE). 

 

Tabela 23. Porcentagem remanescente da área sob a curva da amostra irradiada em relação a não 

irradiada (100%) na região do UVA e UVB das formulações: F01 (AVO + MTX), F02 (AVO + MTX 

+ EHMC), F03 (AVO + MTX + HE), F04 (AVO + MTX + CRHE). 

 % de absorção remanescente em relação ao par não irradiado (100%) 

Amostras/ Região UV  UVA UVB 

F01 84,15 ± 0,66 89,84 ± 0,43 

F02 95,16 ± 1,15 97,13 ± 0,80 

F03 89,82 ± 2,67 91,71 ± 2,28 

F04 91,97 ± 1,08 95,98 ± 0,63 

 

De acordo com os valores da razão UVA/UVB (Figura 35) as formulações contendo 

EHMC, Helioguard e CRHE (F02, F03 e F04, respectivamente) foram consideradas fotoestáveis, 

pois não apresentaram redução significativa na razão UVA/UVB após irradiadas quando 

comparadas com seus pares não irradiados. Apenas a formulação contendo a combinação AVO e 

MTX (F01) apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao seu par não 

irradiado (p<0,05), sendo considerada fotoinstável assim como esperado. Portanto, ainda que o 
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EHMC tenha elevado a porcentagem remanescente de absorção mais do que os extratos de algas 

vermelhas, estes também foram capazes de gerar um aumento significativo na absorção das 

amostras irradiadas tornando a combinação de AVO e MTX fotoestável. 

 

Figura 35. Razão UVA/UVB das formulações (F01, F02, F03 e F04) em estudo, irradiadas (barra com 

textura) e não irradiadas (barras lisas). Formulações: F01 (AVO + MTX), F02 (AVO + MTX + 

EHMC), F03 (AVO + MTX + HE), F04 (AVO + MTX + CRHE). Os resultados são expressos como 

média ± S.E.M (n = 3). A análise estatística foi realizada por meio de one-way ANOVA seguida do 

teste de Tukey (p <0,05).  * Estatisticamente diferente do par não irradiado (ni). 

 

 

5.4.2. Estudo de fotoreatividade 

 

Alguns compostos que não são tóxicos, por si mesmos, podem se tornar reativos 

quando expostos à luz levando a efeitos indesejáveis. No processo de fotossensibilização o 

evento primário é a absorção de fótons em λ que geram a excitação do cromóforo. A energia 

de excitação é transferida para moléculas de oxigênio levando a geração de EROS, entre eles 

ânion superóxido (SA) através da reação do tipo I, ou oxigênio singleto (SO) através da 

reação do tipo II, que são as principais espécies intermediárias na resposta fototóxica. Assim, 

o ensaio de fotoreatividade se baseia na geração de EROs, SO e SA, pela substância após 

irradiação com UVA (57 J/ cm2), sendo que a geração de SO é detectada pela descoloração do 

RNO e SA pela redução do NBT acompanhadas por medidas espectrofotométricas em 440 e 

560nm, respectivamente (JACVAM, 2013a).  

Os resultados obtidos no ensaio de fotoreatividade estão apresentados na Tabela 24, 

no qual a quinina (QN), controle positivo, mostrou-se fotoreativa com valores dentro dos 
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limites recomendados (SO: 319 a 583; SA: 193 a 385), assim como o octil salicilato (OS), 

controle negativo, foi não fotoreativo com valores dentro da faixa recomendada (SO: -5 a 11; 

SA: -8 a 20) (JACVAM, 2013a). Os estudos de fotoreatividade dos filtros solares e 

fotoestabilizadores já estão descritos na literatura, sendo que FREITAS et al. (2015) 

observaram que a AVO mostrou-se fotoreativa devido a sua habilidade de gerar SO (SO = 36 

± 16; SA = 8 ± 0). A fotoreatividade dos extratos isolados foi avaliada e o Helioguard foi 

considerado fotoreativo devido a geração de SA (>70), enquanto o CRHE não levou a uma 

geração de EROs expressiva (SO<25; SA<25) sendo considerado como não fotoreativo. 

 

Tabela 24. Resultados do ensaio de fotoreatividade das soluções teste contendo os extratos CRHE e 

Helioguard, e as combinações: C01 (AVO + MTX), C02 (AVO + MTX + EHMC), C03 (AVO + 

MTX + HE), C04 (AVO + MTX + CRHE). Os resultados são expressos como média ± S.E.M. 

Amostra SO (ΔA440nm x 103) SA (ΔA560nm x 103)  Classificação  

QN 417.5 ± 13.96 230.4 ± 25.47 Fotoreativo 

OS 5.86 ± 1.12 -4.01 ± 2.00 Não Fotoreativo 

Helioguard -5,90 ± 6.41 110.7 ± 2.27 Fotoreativo 

CREB -4.29 ± 1.15 11.92 ± 5.26 Não Fotoreativo 

C01 66.20 ± 11.20 -28.02 ± 14.68 Fotoreativo  

C02  55.59 ± 6.99 -35.38 ± 12.91 Fotoreativo 

C03 -2.96 ± 6.16 137.9 ± 19.69 Fotoreativo 

C04  20.12 ± 4.52 4.87 ± 2.58 Não Fotoreativo 

 

Em relação aos resultados obtidos no estudo de fotoreatividade das combinações 

foi observado que a C01, contendo AVO e MTX, apresentou valores de SO acima de 25 

(66,20 ± 11, 20) e foi classificada como fotoreativa. A adição de 4% de EHMC (C02) a 

combinação de filtros solares (C01) não foi capaz de reduzir a geração de SO 

significativamente (55,59 ± 6,99) e também foi classificada como fotoreativa. Além 

disso, o Helioguard, por si só, já havia sido considerado fotoreativo, então sua 

combinação com a AVO e MTX (C03) também se mostrou fotoreativa (SA>70). A 

combinação contendo o CRHE juntamente com os filtros solares (C04) foi a única 

considerada não fotoreativa (SO<25 e SA<20), o que sugere que a presença do CRHE 

reduziu a fotorreatividade da combinação da AVO e MTX (C01). Desta forma, 

diferentemente dos resultados da fotoestabilidade dentro das concentrações utilizadas 

apenas o CRHE foi capaz de reduzir a fotorreatividade da combinação AVO e MTX.  



93 

 

 

A combinação C03 provavelmente foi fotoreativa principalmente pela presença 

dos lipossomas presentes no Helioguard, uma vez que apresentou valores de SO menor 

do que da combinação C01 e de SA semelhantes ao do extrato. O Helioguard, assim 

como o CRHE, é composto majoritariamente por MAAs, que são substâncias pouco 

fotoreativas devido ao seu baixo quantum de fotodegradação determinados para chinorina, 

porphrya e palitina (CONDE et al., 2004; CONDE et al., 2007). O Helioguard é um extrato 

de algas vermelhas encapsulado em lipossomas, então provavelmente os resultados da 

fotoreatividade obtidos devem-se ao comportamento do seu sistema de liberação após a 

irradiação. Estudos indicam que a exposição de lipossomas unilamelares de 1-palmitoil-

2-linoleoil-3-sn-fosfatidilcoline (PLPC) à radiação UVA provocou a sua peroxidação 

lipídica, portanto a lipoperoxidação dos lipossomas do Helioguard poderia gerar a 

formação de SA justificando a fotoreatividade observada (MAZARI et al., 2009).  
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6. CONCLUSÃO  
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 O CRHE apresentou as maiores concentrações de MAAs (150 μg de MAAs/g de 

extrato), enquanto o MMCE apresentou maiores quantidades de polifenóis totais 

(39,21 mg de equivalentes de ácido gálico/g de extrato).  

 Os extratos das algas vermelhas absorveram na região do UVB e UVA-2 (280-320 

nm) e foram fotoestáveis após irradiação com UVA.  

 O MMCE foi o extrato que apresentou a melhor atividade antioxidante nos ensaios de 

captura de radical DPPH (IC50: 210,00 ± 10,00 µg/mL) e ânion superóxido (IC50: 

26,67 ± 0,14 µg/mL). 

 O CRHE (1 e 0,5 mg/mL) e ICPE (1 mg/mL) conferiram fotoproteção UVB aos 

queratinócitos irradiados similar a da benzofenona-3, sendo que o CRHE (1mg/mL) 

apresentou maior proteção aos queratinócitos do que o Helioguard (5% e 3%).  

 O MMCE (100, 50 e 25 μg/mL) e o CREB (100 e 50 μg/mL) reduziram 

significativamente a geração de EROS induzidos por UVA. Além disso, o MMCE 

(100 μg/mL) provocou maior redução de EROS do que a quercetina (10 e 100 μg/mL) 

e o Helioguard (3%).  

 De acordo, com a caracterização química a melhor atividade fotoprotetora pode estar 

correlacionada com a maior quantidade de MAAs, e a atividade antioxidante com a 

maior quantidade de polifénois e flavonoides totais.  

 Os ensaios de avaliação da toxicidade demonstraram que os extratos das algas 

vermelhas foram não citotóxicos, não fototóxicos (MPE < 0,1) e não irritantes (Escore 

de irritação = 0).  

 A adição do CRHE à formulação com AVO e MTX (F03) aumentou a absorção na 

região UV, melhorou a fotoestabilidade dos filtros solares e reduziu a fotoreatividade 

da combinação fotoinstável.  

 Dessa forma, os extratos estudados podem ser adicionados em formulações 

antienvelhecimento e fotoprotetoras para proteger contra o estresse oxidativo e 

melhorar a absorção UVB de filtros solares, respectivamente. Além disso, o CRHE 

apresenta potencial para ser utilizado como “booster” de filtros solares ou 

combinações fotoinstavéis.  



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS  



97 

 

 

AINSWORTH, E.A.; GILLESPIE, K.M. Estimation of total phenolic content and other 

oxidation substrates in plant tissues using Folin–Ciocalteu reagent. Nat Protoc., v.2, p.875-7, 

2007. 

 

ALAM, M.N.; BRISTI, N.J.; RAFIQUZZAMAN, M. Review on in vivo and in vitro methods 

evaluation of antioxidant activity. Saudi Pharm J., v.2, p.143-52, 2013.  

 

AMARO-ORTIZ, A.; YAN, B.; D’ORAZIO, J. Ultraviolet radiation, aging and the skin: 

prevention of damage by topical cAMP manipulation, Molecules, v.19, p.6202-19, 2014. 

 

ANDOH, Y.; MIZUTANI, A.; OHASHI, T.; KOJO, S.; ISHII, T.; ADACHI, Y.; IKEHARA, 

S.; TAKETANI, S. The Antioxidant Role of a Reagent, 2’,7’ -Dichlorodihydrofluorescin 

Diacetate, Detecting Reactive-Oxygen Species and Blocking the Induction of Heme 

Oxygenase-1 and Preventing Cytotoxicity. J Biochem., v.140, p.483-9, 2006.   

 

Antarctic Place-names Commission. Antarctic Maps. Disponível em:<http://apcbg.org/>. 

Acessado em: 28 de dezembro de 2018. 

 

ARIEDE, M.B.; CANDIDO, T.M.; JACOME, A.L.M.; VELASCO, M.V.R.; CARVALHO, 

J.C.M.; BABY, A.R. Cosmetic attributes of algae - A review. Algal Res., v.25, p.483-7, 2017. 

 

ARMENTO, A.J.; OLDACH, J.; STOLPER, G.; LI, M.; BACHELOR, M.A.; HAYDEN, P.J. 

Evaluation of Cutaneous Damage and Repair Following Acute Solar Ultraviolet Radiation 

Exposure: Experiments with an In Vitro Reconstructed Human Skin Model and Excised 

Human Skin, Applied in vitro Toxicology, v.1, p.109-17, 2015. 

 

ATHUKORALA, Y.; LEE, K.W.; SONG, C.; AHN, C.B.; SHIN, T.S.; CHA, Y.J.; 

SHAHIDI, F.; JEON, Y.J. Potential antioxidant activity of marine red alga Grateloupia 

filicina extracts. J Food Lipids., v.10, p.251-65, 2007. 

 

BACHELOR, M.A.; BOWDEN, G.T. UVA-mediated activation of signaling pathways 

involved in skin tumor promotion and progression, Semin in Cancer Biol., v.14, p.131-8, 

2004. 

 

BALOGH, T.S.; VELASCO, M.V.R.; PEDRIALI, C.A.; KANEKO, T.M.; BABY, A.R. 

REVISÃO Proteção à radiação ultravioleta: recursos disponíveis na atualidade em 

fotoproteção. An Bras Dermatol., v.86, p.732-42, 2011. 

 

BATTIE, C.; JITSUKAWA, S.; BERNERD, F.; DEL BINO, S.; MARIONNET, C.; 

VERSCHOORE, M. New insights in photoaging, UVA induced damage and skin types, Exp 

Dermatol, v. 23, p. 7-12, 2014. 

 

BESERT, G.; GOZENBACH, H.; CHRIST, R.; MARTIN, R.; DEFLANDRE, A.; 

MASCOTTO, R.E.; JOLLEY, J.D.R.; LOWELL, W.; PELZER, R.; STIEHM, T. Proposed 

protocol for determination of photostability. Part I: cosmetic UV filters. Int J Cosmetic Sci., 

v.18, p.167-77, 1996. 

 

BHATIA, S.; GARG, A.; SHARMA, K.; KUMAR, S.; SHARMA, A.; PUROHIT, A.P. 

Mycosporine and mycosporine-like amino acids: A paramount tool against ultra violet 

irradiation. Pharmacogn Rev., v.5, p.138-46, 2011. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amaro-Ortiz%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24838074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24838074


98 

 

 

 

BLOIS, M.S. Antioxidant determinations by the use of a stable free 

radical. Nature, p.181:1199–200, 1958. 

 

BONDA, C.; LOTT, D. Sunscreen Photostability. In: S.Q. Wang; H.W. Lim (Ed.). Principles 

and Practice of Photoprotection. Adis. Springer International Publishing Switzerland, 2016. 

Part II, p.247-73. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Guia de 

estabilidade de produtos cosméticos. 1.ed Brasília, DF: ANVISA, 2004. Disponível em: 

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/106351/107910/Guia+de+Estabilidade+de+Produtos+

Cosm%C3%A9ticos/49cdf34c-b697-4af3-8647-dcb600f753e2>. Acessado em: 10 de 

fevereiro de 2019. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução - RDC nº 30, de 1 de junho de 2012. Aprova o Regulamento Técnico Mercosul 

sobre Protetores Solares em Cosméticos nos termos desta Resolução. Diário Oficial da 

União, Brasília, 4 de junho de 2012. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução normativa nº 18, de 24 de setembro de 2014. Reconhece métodos alternativos ao 

uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil, nos termos da Resolução Normativa 

n°17, de 03 de julho de 2014, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, de 

25 de setembro de 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução - RDC Nº 07, de 10 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre os requisitos técnicos para 

a regularização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, de 11 de fev. 2015. 

 

BRAVO, L. Polyphenols: Chemistry, Dietary Sources, Metabolism, and Nutritional 

Significance. Nutr Rev., v.56, p.317-33, 1998. 

 

BRENNER, M.; HEARING, V. J. The protective role of melanin against UV damage in 

human skin, Photochem Photobiol., v.84, p. 539-49, 2008. 

 

BURNETT, M.E.; WANG, S.Q. Current sunscreen controversies: a critical review. 

Photodermatol Photoimmunol Photomed., v.27, p.58-67, 2011 

 

CARDOZO, K.H.M.; CARVALHO, V.M.; PINTO, E.; COLEPICOLO, P., Fragmentation of 

mycosporine-like amino acids by hydrogen/deuterium exchange and electrospray ionization 

tandem mass spectrometry. Rapid Commun Mass Spectrom., v.20, p.253-8, 2006. 

 

CARDOZO, K.H.M. Estudos de compostos fotoprotetores da radiação ultravioleta em 

algas: Aminoácidos tipo Micosporinas (MAAs). São Paulo, 2007. Tese (Doutorado) - 

Programa de Pós-Graduação em Ciências, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2007. 

 



99 

 

 

CARDOZO, K.H.M.; MARQUES, L.G.; CARVALHO, V.M.; CARIGNAN, M.O.; PINTO, 

E.; MARINHO-SORIANO, E.; COLEPICOLO, P., Analyses of photoprotective compounds 

in red algae from the Brazilian coast. Rev Bras Farmacogn., v.21, p.202-8, 2011. 

 

CARRETO, J.I.; CARIGNAN, M.O.  Mycosporine-Like Amino Acids: Relevant Secondary 

Metabolites. Chemical and Ecological Aspects. Mar Drugs, v. 9, p.387-446, 2011. 

 

 

CARRETO, J.I.; CARIGNAN, M.O.; MONTOYA, N.G. A high-resolution reverse-phase 

liquid chromatography method for the analysis of mycosporine-like amino acids (MAAs) in 

marine organisms. Mar Biol., v.146, p.237-52, 2005. 

 

CERIDONO, M., TELLNER, P., BAUER, D., BARROSO, J., ALÉPÉE, N., CORVI, R., DE 

SMEDT, A., FELLOWS, M.D., GIBBS, N.K., HEISLER, E., JACOBS, A., JIROVA, 

D., JONES, D., KANDÁROVÁ, H., KASPER, P., AKUNDA, J.K., KRUL, C., LEARN, 

D., LIEBSCH, M., LYNCH, A.M., MUSTER, W., NAKAMURA, K., NASH, 

J.F., PFANNENBECKER, U., PHILLIPS, G., ROBLES, C., ROGIERS, V., VAN DE 

WATER, F., LIMINGA, U.W., VOHR, H.W., WATTRELOS, O., WOODS, J., ZUANG, 

V., KREYSA, J., WILCOX, P. The 3T3 neutral red uptake phototoxicity test: Practical 

experience and implications for phototoxicity testing - The report of an ECVAM-EFPIA 

workshop. Regul Toxicol Pharmacol., v.63, p.480-8, 2012.  

 

CHANG, C.C.; YANG, M.H.; WEN, H.M.; CHERN, J.C. Estimation of total flavonoid 

content in propolis by two complementary colorimetric methods. J Food Drug Anal. v.10, 

p.178-82, 2002.    

 

CHATATTIKUN, M.; CHOABCHALARD, A. Phytochemical screening and free radical 

scavenging activities of orange baby carrot and carrot (Daucus carota Linn) root crude 

extracts. J Chem Pharm Res., v.5, p.97-102, 2013.  

 

CHAUDHURI, R.K.; OLLENGO, M.A.; SINGH, P.; MARTINCIGH, B.S. 3-(3,4,5-

Trimethoxybenzylidene)-2,4-pentanedione: Design of a novel photostabilizer with in vivo 

SPF boosting properties and its use in developing broad-spectrum sunscreen formulations. Int 

J Cosmet Sci. p.1-11, 2017. 

 

CHEN, Y.T.; ZHENG, R.L.; JIA, Z.J.; JU, Y. Flavonoids as superoxide scavengers and 

antioxidants. Free Radic Biol Med., v.9, p.19-21, 1990.  

 

CHEN, Z.; BERTIN, R.; FROLDI, G. EC50 estimation of antioxidant activity in DPPH_ 

assay using several statistical programs. Food Chem., v.138, p.414-20, 2013. 

 

CHEN, L.; HU, J.Y.; WANG, S.Q. The role of antioxidants in photoprotection: a critical 

review. J Am Acad Dermatol., v.67, p.1013-24, 2012. 

 

CHRAPUSTA, E.; KAMINSKI, A.; DUCHNIK, K.; BOBER, B.; ADAMSKI, 

M.; BIALCZYK, J. Mycosporine-Like Amino Acids: Potential Health and Beauty 

Ingredients. Mar Drugs, v.15, p.326, 2017. 

 

COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Decisão da Comissão, de 9 de fevereiro 

de 2006, que altera a Decisão 96/335/CE que estabelece um inventário e uma nomenclatura 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22406231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20JY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22406231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20SQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22406231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22406231


100 

 

 

comum dos ingredientes utilizados nos produtos cosméticos. L 97, Jornal Oficial da União 

Europeia, Bruxelas, 05 de abril de 2006. 

 

CONDE, F.R., CHURIO, M.S., PREVITALI, C.M. The deactivation pathways of the excited-

states of the mycosporine-like amino acids shinorine and porphyra-334 in aqueous solution. 

Photochem Photobiol Sci., v.3, p.960-7, 2004.  

 

CONDE, F.R., CHURIO, M.S., PREVITALI, C.M. Experimental study of the excited-state 

properties and photostability of the mycosporine-like amino acid palythine in aqueous 

solution. Photochem Photobiol Sci., v.6, p.669-74, 2007.  

 

DAHMS, H.-U; LEE, J.-S UV radiation in marine ectotherms: Molecular effects and 

responses. Aquat Toxicol., v.97, p.3–14, 2010. 

 

DAMIANI, E.; BASCHONG, W.; GRECI, L. UV-filter combination under UV-A exposure: 

Concomitant quantification of over-all spectral stability and molecular integrity. J 

Photochem Photobiol., v.87, p.95-104, 2007. 

 

DE LA COBA, F.; AGUILERA, J.; FIGUEROA, F.L.; DE GÁLVEZ, M.V.; HERRERA, E. 

Antioxidant activity of mycosporine-like amino acids isolated from three red macroalgae and 

one marine lichen. J App Phycol., v.21, p.161-9, 2009. 

 

DE HOFFMANN, E. Tandem Mass Spectrometry: a Primer. J Mass Spectrom., v.31, p.129-

137, 1996. 

 

DIFFEY, B.L. A method for broad spectrum classification of sunscreens. Int J Cos-met Sci., 

v.16, p.47-52, 1994 

 

DONGLIKAR, M.M.; DEORE, S.L. Sunscreens: A review. Pharmacogn J., v.l 8, p.171-9, 

2016. 

 

D'ORAZIO, J.; JARRETT, S.; AMARO-ORTIZ, A.; SCOTT, T. UV radiation and the skin. 

Int J Mol Sci., v.14, p.12222-48, 2013. 

 

FARASAT, M.; KHAVARI-NEJAD, R.A.; NABAVI, S.M.; NAMJOOYAN, F. Antioxidant 

Activity, Total Phenolics and Flavonoid Contents of some Edible Green Seaweeds from 

Northern Coasts of the Persian Gulf. Iran J Pharm Res.,v.13, p.163-70, 2014. 

 

FERNANDO, I.P.; KIM, M.; SON, K.T.; JEONG, Y.; JEON, Y.J. Antioxidant Activity of 

Marine Algal Polyphenolic Compounds: A Mechanistic Approach. J Med Food., v.19, p.615-

28, 2016. 

 

FLOR, J.; DAVOLOS, M. R.; CORREA, M. A. Protetores solares. Química Nova, v.30, p. 

153-8, 2007 

 

FONSECA, E.L.; ROSA, L.M.G.; FONTANA, D.C. Caracterização espectral de 

Paspalumotatum em diferentes níveis de adubação nitrogenada. Pesq Agropec Bras., v. 37, p. 

365-71, 2002. 

 



101 

 

 

FREITAS, J.V.; LOPES, N.P.; GASPAR, L.R. Photostability evaluation of five UV-filters, 

trans-resveratrol and beta-carotene in sunscreens. Eur Journal Pharm. Sci., v.78, p.79-89, 

2015. 

 

GASPAR, L.R.; MAIA CAMPOS, P.M.B.G. Evaluation of the photostability of different UV 

filters associations in a sunscreen. Int J Pharm., v.307, n.2, p.123-8, 2006.  

 

GASPAR, L.R.; MAIA CAMPOS, P.M.B.G. Photostability and efficacy studies of topical 

formulations containing UV-filters combination and vitamins A, C and E. Int J Pharm., 

v.343, p.181-9, 2007. 

 

GEORGETTI, S.R.; CASAGRANDE, R.; DI MAMBRO, V.M.; AZZOLINI, A.E.C.S.; 

FONSECA, M.J.V. Evaluation of the antioxidant activity of different flavonoids by 

chemiluminescence method. AAPS PharmaSci. v.5, p.111, 2003.  

 

GONZÁLEZ, S.; FERNÁNDEZ-LORENTE, M.; GILABERTE-CALZADA, Y. The latest on 

skin photoprotection. Clin Dermatol., v.26, p.614–26, 2008 

 

GUO, L. Understanding the cellular basis of skin growth Biomaterials for Treating Skin 

Loss Woodhead. In: D. P. Orgill & C. Blanco.  Biomaterials for Treating Skin Loss, 

Woodhead Publishing. 2009, p.80-6. 

 

HADER, D.-P; KUMAR, H.D.; SMITH, R.C.; WORREST, R.C. Effects of solar UV 

radiation on aquatic ecosystems and interactions with climate change. Photochem Photobiol 

Sci., v.6, p.267-85, 2007. 

 

HALLSTAR, Solastay® S1. Disponível em: <https://www.hallstar.com/product/solastay-

s1/>. Acessado: 21 de janeiro de 2019 

 

HARTMANN, A.; BECKER, K., KARSTEN, U.; REMIAS, D.; GANZERA, M. Analysis of 

Mycosporine-Like Amino Acids in Selected Algae and Cyanobacteria by Hydrophilic 

Interaction Liquid Chromatography and a Novel MAA from the Red Alga Catenella repens. 

Mar Drugs, v.13, p.6291-305, 2015.  

 

HATAKEYAMA, M.; FUKUNAGA, A.; WASHIO, K.; TAGUCHI, K.; ODA, Y.; OGURA, 

K.; NISHIGORI, C. Anti-Inflammatory Role of Langerhans Cells and Apoptotic 

Keratinocytes in Ultraviolet-B-Induced Cutaneous Inflammation. J Immunol., v.199, p.2937-

47, 2017.  

 

HONARI, G.; MAIBACH, H. Skin Structure and Function. In: Applied Dermatotoxicology. 

Academic Press, 2014. 

 

HOYER, K. Photoprotective substances in Antarctic macroalgae and their variation with 

respect to depth distribution, different tissues and developmental stages. Mar Eco Prog Ser., 

v. 211, p.117-29, 2001. 

 

IARC- WORKING GROUP ON THE EVALUATION OF CARCINOGENIC RISK TO 

HUMANS. Radiation. Lyon (FR): International Agency for Research on Cancer. IARC 

Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 100D, 2012. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X07001940
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X07001940
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738081X07001940
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0738081X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0738081X/26/6
https://www.sciencedirect.com/science/book/9781845693633
https://www.sciencedirect.com/science/book/9781845693633


102 

 

 

Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304362/. Acessado em: 12 de 

janeiro de 2019. 

 

ICCVAM- INTERAGENCY COORDINATING COMMITTEE ON THE VALIDATION OF 

ALTERNATIVE METHODS. Recommended Test Method Protocol BALB/c 3T3 NRU 

Cytotoxicity Test Method, 2006. 

 

ICCVAM- INTERAGENCY COORDINATING COMMITTEE ON THE VALIDATION OF 

ALTERNATIVE METHODS. Recommended Test Method Protocol: "Hen's egg test—

chorioallantoic membrane (HET-CAM) test method, 2010.  

 

ICH- International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals 

for Human use. ICH Harmonised Tripartite Guideline: Photostability Testing of New 

Drug Substances and Products Q1B. International Conference on Harmonisation of 

Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals For Human Use, 1996. 

Disponível em: 

<https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q1B/Ste

p4/Q1B_Guideline.pdf>. Acessado em: 12 de janeiro de 2019. 

 

JACVAM- Japanese Center for the Validation of Alternative Methods. Reactive oxygen 

species (ROS) assay to examine photoreactivity of chemicals, 2013. 2013a Disponível em: 

<http://www.jacvam.jp/files/doc/02_03/02_03_E2.pdf. Acessado em: 12 de janeiro de 2019. 

 

JACVAM- Japanese Center for the Validation of Alternative Methods. Validation report for 

the international validation study on ROS (Reactive Oxygen Species) assay as a test 

evaluating phototoxic potential of chemicals, 2013. 2013b. Disponível em: 

<http://www.jacvam.jp/files/news/ROS_Assay_full 20131009Seric fourth.pdf>. Acessado 

em: 12 de janeiro de 2019. 

 

JANSEN, R.; OSTERWALDER, U.; WANG, S.Q.; BURNETT, M.; LIM, H.W. 

Photoprotection: part II. Sunscreen: development, efficacy, and controversies. J Am Acad 

Dermatol., v.6, p.867, 2013. 

 

KALYANARAMAN, B.; DARLEY-USMAR, V.; DAVIES, K. J.; DENNERY, P. A.; 

FORMAN, H. J.; GRISHAM, M. B.; MANN, G. E.; MOORE, K.; ROBERTS, L. J.; 

ISCHIROPOULOS, H. Measuring reactive oxygen and nitrogen species with fluorescent 

probes: challenges and limitations. Free Radic Biol Med., v.52, p.1-6, 2011. 

 

KAWAKAMI, C.M.; GASPAR, L.R. Mangiferin and naringenin affect the photostability and 

phototoxicity of sunscreens containing avobenzone. J Photochem Photobiol B., v.151, 

p.239–47, 2015. 

 

KEDARE, S.B.; SINGH, R. P. Genesis and development of DPPH method of antioxidant 

assay. J Food Sci Technol., v.48, p.412–22, 2011. 

 

KIKUCHI, A.; HATA, Y.; KUMASAKA, R.; NANBU, Y.; YAGI, M. Photoexcited singlet 

and triplet states of a UV absorber Ethylhexyl Methoxycrylene. Photochem Photobiol., v.89, 

p.523-8, 2013. 

 



103 

 

 

KIKUCHI, A.; NOZOMI, O.F.; KAZUYUKI, M.; YAGI, M. Triplet–triplet energy transfer 

from a UV-A absorber butylmethoxydibenzoylmethane to UV-B absorbers. Photochem. 

Photobiol. v. 90, p, 511–16, 2014 

 

KIM, H.J.; JUNG KIM, W.; KOO, B-W.; KIM, D-W.; HYUCK LEE, J.; NUGROHO, W.  

Anticancer activity of sulfated polysaccharides isolated from the Antarctic red seaweed 

Iridaea cordata, Ocean Polar Res., v.38, 129–37, 2016. 

 

KIM, K.; PARK, H.; LIM, K-M. Phototoxicity: Its Mechanism and Animal Alternative Test 

Methods. Toxicol Res., v.31, p. 97-104, 2015. 

 

KIM, K.S.; RAVICHANDRAN, Y.D.; KHAN, S.B.; KIM, Y.T. Prospective of the 

Cosmeceuticals Derived from Marine Organisms, Biotechnol and Bioprocess Eng., v.13, p. 

511-23, 2008. 

 

KIM, Y.-I.; OH, W.-S.; SONG, P.; YUN, S.; KWON, Y.-S.; LEE, Y.; KU, S.-K.; SONG, C.-

H.; OH, T.-H. Anti-Photoaging Effects of Low Molecular-Weight Fucoidan on Ultraviolet B-

Irradiated Mice. Mar Drugs, v.16, p.286, 2018. 

 

KOCKLER, J.; OELGEMOLLER, M.; ROBERTSON, S.; GLASS, B.D. Photostability of 

sunscreens. J Photoch Photobio C., v.13, p.91-110, 2012. 

 

KORUGA, D.; BANDIC, J.; JANJIC, G.; LALOVIC, C.; MUNCAN, J.; 

DOBROSAVLJEVIC VUKOJEVIC, D. Epidermal Layers Characterisation by Opto-

Magnetic Spectroscopy Based on Digital Image of Skin. Acta Physica Polonica Series B. 

v.121, n.3, p.606-10, 2012. 

 

KRUTMANN, J.; HÖNIGSMANN, H.; ELMETS, C.A. Dermatological Phototherapy 

and Photodiagnostic Methods. 2 ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 

 

KURUTAS, E.B. The importance of antioxidants which play the role in cellular response 

against oxidative/nitrosative stress: current state. Nutr J., v.15, p.71, 2016. 

 

LAWRENCE, K.P.; GACESA, R.; LONG, P.F.; YOUNG, A.R. Molecular photoprotection of 

human keratinocytes in vitro by the naturally occurring mycosporine-like amino acid (MAA) 

palythine. Br J Dermatol., v.178, p.1353-63, 2018. 

 

LAWRENCE, K.P.; LONG, P.F.; YOUNG, A.R. Mycosporine-Like Amino Acids for Skin 

Photoprotection. Curr Med Chem., v.24, p.1-16, 2017.  

 

LI, Y.; FU, X. DUAN, D.; LIU, X.; XU, J.; GAO, X. Extraction and Identification of 

Phlorotannins from the Brown Alga, Sargassum fusiforme (Harvey) Setchell, Mar Drugs, 

v.15, p.49, 2017.  

 

LIEBSCH, M.; SPIELMANN, H.; PAPE, W.; KRUL, C.; DEGUERCY, A.; ESKES, C. UV-

induced effects. Altern Lab Anim., v.33, p.131-46, 2005. 

 

LÜ, J.M.; LIN, P.H.; YAO, Q.; CHEN, C. Chemical and molecular mechanisms of 

antioxidants: experimental approaches and model systems. J Cell Mol Med., v.14, p.840-60, 

2010. 



104 

 

 

 

LUEPKE, N.P. e KEMPER, F.H. The HET-CAM test: An alternative to the Draize eye test. 

Food Chem Toxicol., v.24, p.495-6,1986. 

 

LÓPEZ-ALARCÓN, C.; DENICOLA, A. Evaluating the antioxidant capacity of natural 

products: a review on chemical and cellular-based assays. Anal Chim Acta., v.763, p.1-10, 

2013.  

 

LYNCH, A.M.; WILCOX, P. Review of the performance of the 3T3 NRU in vitro 

phototoxicity assay in the pharmaceutical industry. Exp Toxicol Pathol., v.63, p.209-14, 

2011. 

 

MADDODI, N.; JAYANTHY, A.; SETALURI, V. Shining Light on Skin Pigmentation: The 

Darker and the Brighter Side of Effects of UV Radiation. Photochem Photobiol., v.88, 

p.1075-82, 2012. 

 

MAIA CAMPOS, P.M.B.G.; BENEVENUTO, C.G.; CALIXTO, L.S.; MELO, M.O.; 

PEREIRA, K.C.; GASPAR, L.R. Application of natural extracts in topical formulations: an 

integrated approach of in vitro toxicity and in vivo acceptability studies. Cutaneous and 

Ocular Toxicology, 2019. 

 

MANCEBO, S.E.; HU, J.Y.; WANG, S.Q. Sunscreens: A Review of Health Benefits, 

Regulations, and Controversies. Dermatol Clin., v.32, p.427-38, 2014. 

 

MARQUELE, F.D.; DI MAMBROA, V.M.; GEORGETTI, S.R.; CASAGRANDE, R.; 

VALIM, Y.M.L.; FONSECA, M.J.V. Assessment of the antioxidant activities of Brazilian 

extracts of propolis alone and in topical pharmaceutical formulations. J Pharm Biomed 

Anal., v.39, 455-62, 2005. 

 

MARQUES, L.G.; STEIN, E.M.; ANDREGUETTI, D.X.; COLEPICOLO, P. Screening of 

specific photoprotective compounds in Ulvophyceae (Chlorophyta) from the Southeastern 

Brazilian coastline. Planta Med., v.79, p.PI70, 2013. 

 

MARQUES, L.G. Aminoácidos tipo micosporina: novas metodologias e distribuição em 

macroalgas da costa brasileira. São Paulo, 2015. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas, Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015. 

 

MARTINS, F.J.; CANESCHI, C.A.; VIEIRA, J.L.; BARBOSA, W.; RAPOSO, N.R. 

Antioxidant activity and potential photoprotective from amazon native flora Extracts. J 

Photochem Photobiol B., v.161, p.34-9, 2016.  

 

MATSUI, M.; TANAKA, K.; HIGASHIGUCHI, N.; OKAWA, H.; YAMADA, Y.; 

TANAKA, K.; TAIRA, S.; AOYAMA, T.; TAKANISHI, M.; NATSUME, C. Protective and 

therapeutic effects of fucoxanthin against sunburn caused by UV irradiation. J Pharmacol 

Sci., v.132, p.55-64, 2016. 

 

MATSUI, M.S. The Role of Topical Antioxidants in Photoprotection. In: S.Q. Wang; H.W. 

Lim (Ed.). Principles and Practice of Photoprotection. Adis. Springer International 

Publishing Switzerland, 2016. Part II, p.361-75. 



105 

 

 

 

MAZARI, A.; IWAMOTO, S.; YAMAUCHI, R. Ultraviolet A-induced peroxidation of 

phosphatidylcholine in unilamellar liposomes. Biosci Biotechnol Biochem., v.73, p.1212-4, 

2009 

 

MedlinePlus. Skin layers. Disponível em: 

<https://medlineplus.gov/ency/imagepages/8912.htm>. Acessado: 8 de fevereiro de 2019. 

 

MIBELLE. Helioguard®365. Disponivel em: 

<https://mibellebiochemistry.com/products/helioguard-365/>. Acessado: 21 de janeiro de 

2019 

 

MORABITO, K.; SHAPLEY, N.C.K.; STEELEY, G.; TRIPATHI, A. Review of sunscreen 

and the emergence of non-conventional absorbers and their applications in ultraviolet 

protection International. J. Cosmet Sci., v.33, p.385–90, 2011. 

 

MORGANROTH, P.A.; LIM, H. W.; BURNETT, C.T. Ultraviolet Radiation and the Skin: 

An In-Depth Review, Am J Lifestyle Med., v.7, p.168-81, 2013. 

 

NASH, J.F.; TANNER, P.R. Relevance of UV filter/sunscreen product photostability to 

human safety. Photodermatol Photoimmunol Photomed., v.30, p88-95, 2014. 

 

NIH- NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. Standard Operating Procedure (sop) for the 

BALB/c 3T3 neutral red uptake cytotoxicity test - A test for basal cytotoxicity. Appendix C, 

2001. Disponível em: 

<https://ntp.niehs.nih.gov/iccvam/docs/acutetox_docs/guidance0801/appc2.pdf>. Acessado 

em: 15 de janeiro de 19.  

 

NIMSE, S.B.; PAL, D.. Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms. 

RSC Adv., v.5, p.27986-8006, 2015. 

 

NÓBREGA, A.M.; ALVES, E.N.; PRESGRAVE, R.F.; COSTA, R.N.; DELGADO, I.F. 

Determination of eye irritation potential of low-irritant products: comparison of in vitro 

results with the in vivo Draize rabbit test. Braz Arch Biol Technol., v.55, p.381-8, 2012. 

 

NOHYNEK, G.J.; ANTIGNAC, E.; RE, T.; TOUTAIN, H. Safety assessment of personal 

care products/cosmetics and their ingredients. Toxicol Appl Pharmacol., v.243, p.239–59, 

2010. 

 

OECD- Organization for Economic Co-operation and Development. OECD Guidelines for 

Testing of Chemicals Test no. 432: In Vitro 3T3 NRU Phototoxicity Test, 2004. 

Disponível em: <https://ntp.niehs.nih.gov/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecdtg432-

508.pdf>. Acessado em: 15 de janeiro de 2019. 

 

OECD- Organization for Economic Co-operation and Development. OECD Guidelines for 

the Testing of Chemicals Test No. 129: Guidance document on using cytotoxicity tests to 

estimate starting doses for acute oral systemic toxicity tests, 2010. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(201

0)20&doclanguage=en>. Acessado em: 15 de janeiro de 2019 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Tanner%2C+Paul+R


106 

 

 

ONOUE, S. SUZUKI, G. KATO, M. HIROTA, M.; NISHIDA, H.; KITAGAKI, 

M.; KOUZUKI, H. YAMADA, S. Non-animal photosafety assessment approaches for 

cosmetics based on the photochemical and photobiochemical properties. Toxicol in Vitro., 

v.27, p.2316–24, 2013a. 

 

ONOUE, S.; HOSOI, K.; WAKURI, S.; IWASE, Y.; YAMAMOTO, T.; MATSUOKA, N.; 

NAKAMURA, K.; TODA, T.; TAKAGI, H.; OSAKI, N.; MATSUMOTO, Y.; 

KAWAKAMI, S.; SETO, Y.; KATO, M.; YAMADA, S.; OHNO, Y.; KOJIMA, H. 

Establishment and intra-/inter-laboratory validation of a standard protocol of reactive oxygen 

species assay for chemical photosafety evaluation. J Appl Toxicol., v.33, p.1241-50, 2013b.  

 

OREN, A.; GUNDE-CIMERMAN, N. Mycosporines and mycosporine-like amino acids: UV 

protectants or multipurpose secondary metabolites? Federation of European 

Microbiological Letters, v.269, p.1-10, 2007. 

 

OZCAN, A.; OGUN, M. Biochemistry of reactive oxygen and nitrogen species. In: S.J.T. 

Gowder (Ed.). Basic Principles and Clinical Significance of Oxidative Stress. IntechOpen, 

2015. Cap. 3. 

 

PACHECO, B.S.; DOS SANTOS, M.A.Z.; SCHULTZE, E.; MARTINS, R.M.; LUND, R.G.; 

SEIXAS, F.K.; COLEPICOLO, P.; COLLARES, T.; PAULA, F.R.; DE PEREIRA, C.M.P. 

Cytotoxic activity of fatty acids from antarctic macroalgae on the growth of human breast 

cancer cells, Front. Bioeng. Biotechnol., v.6 p.185, 2018. 

 

PALLELA, R.; NA-YOUNG, Y.; KIM, S.K. Anti-photoaging and Photoprotective 

Compounds Derived from Marine Organisms. Mar Drugs., v.8, p.1189-202, 2010. 

 

PALM, m.d.; O’DONOGHUE, m.n. Update on photoprotection. Dermatol Ther., v. 20, 

p.360-76, 2007. 

 

PANGESTUTI, R.; SIAHAAN, E.A.; KIM, S-K. Photoprotective Substances Derived from 

Marine Algae. Mar Drugs, v.16, p.399, 2018. 

 

PARK, Y.J.; KIM, H.J.; LEE, S.J.; CHOI, H.; JIN, C.; LEE, Y.S. A New Chromone, 11-

Hydroxy-sec-O-glucosylhamaudol from Ostericum koreanum, Chem Pharm Bull., v.55, 

p.1065-66, 2007. 

 

PELIZZO, M.; ZATTRA, E.; NICOLOSI, P.; PESERICO, A.; GAROLI, D.; ALAIBAC, M. 

In vitro evaluation of sunscreens: an update for the clinicians. ISRN Dermatol. p.352135, 

2012. 

 

PENNACCHI, P.C.; DE ALMEIDA, M. E. S.; GOMES, O. L.; FLORES, F.F.; CREPALDI, 

M.C.A.; SANTOS, M.F.; BARROS, S.B.M.; MARIA-ENGLER, S.S. Glycated 

Reconstructed Human Skin as a Platform to Study the Pathogenesis of Skin Aging. Tissue 

Eng Part A, v.21, p.2417-25, 2015. 

 

PINTO DA SILVA, L.; FERREIRA, P.J.; DUARTE, D.J.; MIRANDA, M.S.; ESTEVES DA 

SILVA, J.C. Structural, energetic, and UV-Vis spectral analysis of UVA filter 4-tert-butyl-4'-

methoxydibenzoylmethane. J Phys Chem A., v.118, p.1511-8, 2014.  

 



107 

 

 

PIRES, J.S.; TORRES, P.B.; DOS SANTOS, D.Y.A.C.; CHOW, F. Ensaio em microplaca de 

substâncias redutoras pelo método do Folin-Ciocalteu para extratos de algas. Instituto de 

Biociências, Universidade de São Paulo, 2017. 

 

PISOSCHI, A.G; NEGULESCU, G.P. Methods for Total Antioxidant Activity Determination: 

A Review. Biochem & Anal Biochem., v.1, p.106, 2011. 

 

PROKSCH E.; BRANDNER, J.M.; JENSEN, J.M. The skin: an indispensable barrier. Exp 

Dermatol., v.17, n.12, p.1063-72, 2008. 

 

REPETTO, G.; DEL PESO, A.; ZURITA, J.L. Neutral red uptake assay for the estimation of 

cell viability/cytotoxicity. Nat Protoc., v.3, p.1125-31, 2008. 

 

RINNERTHALER, M.; BISCHOF, J.; STREUBEL, M.K.; TROST, A.; RICHTER, K. 

Oxidative Stress in Aging Human Skin. Biomolecules, v.5, p.545-89, 2015. 

 

SAEWAN, N., JIMTAISONG, A. Natural products as photoprotection. J. Cosmet. 

Dermatol., v.14, p.1-17, 2015 

 

SAMBANDAN, D.R.; RATNER, D. Sunscreens: An overview and update. J Am Acad 

Dermatol., v.64, p.748-58, 2011. 

 

SANJEEWA, K.K.A.; KIM, E.A.; SON, K.T.; JEON, Y.J. Bioactive properties and potentials 

cosmeceutical applications of phlorotannins isolated from brown seaweeds: A review, J 

Photochem Photobiol B., v.162, p.100-5, 2016.  

 

SCALIA, S.; MEZZENA, M. Photostabilization Effect of Quercetin on the UV Filter 

Combination, Butyl Methoxydibenzoylmethane–Octyl Methoxycinnamate. Photochem 

Photobiol., v.86, p.273-8, 2010. 

 

SCARPIN, M.S. Fotoestabilidade e fototoxicidade de avobenzona e palmitato de retinila 

associados a diferentes fotoestabilizadores. Ribeirão Preto, 2017. Dissertação (Mestrado) - 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

SCCS - Scientific Committee on Consumer Safety. The SCCS’S notes of guidance for the 

testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation, 2018. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs

_o_224.pdf. Acessado em: 12 de janeiro de 2019. 

 

SCHIEBER, M.; CHANDEL, N.S. ROS Function in Redox Signaling and Oxidative Stress. 

Curr Biol., 24, p.453-62, 2014.  

 

SCHMID, D., SCHÜRCH, C., ZÜLLI, F, UVA-screening compounds from red algae protect 

against photoageing. Personal Care, p.29-31, 2004 

 

SCHMID, D., SCHÜRCH, C., ZÜLLI, F. Mycosporine-like Amino Acids from Red Algae 

Protect against Premature Skin-Aging. Euro Cosmetics, v.9, 2006. 

 

SHAATH, N.A. Ultraviolet filters. Photochem Photobiol Sci., v.9, p.464-469, 2010. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362368
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27362368


108 

 

 

 

SILAB, Whitonyl. Disponível em: https://www.silab.fr/produit-55-whitonyl_usa.html. 

Acessado: 21 de janeiro de 2019 

 

SINHA, R.P.; AMBASHT, N.K.; SINHA, J.P.; HÄDER, D-P. Wavelength-dependent 

induction of a mycosporine-like amino acid in a rice-field cyanobacterium, Nostoc commune: 

role of inhibitors and salt stress. Photochem Photobiol Sci., v.2, p.171-6, 2003. 

 

SUH, S.S.; HWANG, J.; PARK, M.; SEO, H.H.; KIM, H.S.; LEE, J.H.; MOH, S.H.; LEE, 

T.K. Anti-inflammation activities of mycosporine-like amino acids (MAAs) in response to 

UV radiation suggest potential anti-skin aging activity. Mar Drugs., v.12, p.5174-87, 2014. 

 

SVOBODOVÁ, A.R.; RYŠAVÁ, A.; PSOTOVÁ, M.; KOSINA, P.; ZÁLEŠÁK, 

B.; ULRICHOVÁ, J.; VOSTÁLOVÁ, J. The Phototoxic Potential of the Flavonoids, 

Taxifolin and Quercetin. Photochem Photobiol., v.3, p.1240-7, 2017. 

 

TAKAICHI, S. Carotenoids in Algae: Distributions, Biosyntheses and Functions. Marine 

Drugs, v.9, p.1101-18, 2011. 

 

TARTAROTTI, B. e SOMMARUGA, R. The effect of different methanol concentrations and 

temperatures on the extraction of mycosporine-like amino acids (MAAs) in algae and 

zooplankton. Arch Hydrobiol, v.154, p.691-703, 2002. 

 

THEVANAYAGAM, H.; MOHAMED, S.M.; CHU, W.-L. Assessment of UVB-

photoprotective and antioxidative activities of carrageenan in keratinocytes. J Appl Phycol., 

v.26, p.1813-21, 2014. 

 

THIESEN, L.C.; BACCARIN, T.; FISCHER-MULLER, A.F.; MEYRE-SILVA, 

C.; COUTO, A.G.; BRESOLIN, T.M.; SANTIN, J.R. Photochemoprotective effects against 

UVA and UVB irradiation and photosafety assessment of Litchi chinensis leaves extract. J 

Photochem Photobiol B., v.167, p.200-7, 2017. 

 

THORPE, G.H.; KRICKA, L.J. Enhanced chemiluminescent reactions catalyzed by 

horseradish peroxidase. Methods Enzymol., v.133, p.331-53, 1986. 

 

 

TUCHINDA, C.; LIM, H.W.; OSTERWALDER, U.; ROUGIER, A. Novel emerging 

sunscreen technologies. Dermatol Clin., v.24, p.105-17, 2006. 

 

URIKURA, I.; SUGAWARA, T.; HIRATA, T. Protective effect of fucoxanthin against UVB-

induced skin photoaging in hairless mice. Biosci Biotechnol Biochem., v.75, p.757-60, 2011. 

 

VÁZQUEZ, C.V.; ROJAS, M.G.; RAMÍREZ, CA.; CHÁVEZ-SERVÍN, J.L.; GARCÍA-

GASCA, T.; FERRIZ MARTÍNEZ, R.A.; GARCÍA, O.P.; ROSADO, J.L.; LÓPEZ-

SABATER, C.M.; CASTELLOTE, A.I.; MONTEMAYOR, H.M.; DE LA TORRE 

CARBOT, K. Total phenolic compounds in milk from different species. Design of an 

extraction technique for quantification using the Folin-Ciocalteu method. Food Chem., v.176, 

p.480-6, 2015.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3821542


109 

 

 

VIOUX-CHAGNOLEAU, C.; LEJEUNE, F.; SOK, J.; PIERRARD, C.; MARIONNET, C.; 

BERNERD, F. Reconstructed human skin: From photodamage to sunscreen photoprotection 

and anti-aging molecules. Journal of Dermatological Science Supplement, v.2, p.S1—S12, 

2006. 

 

XU, D-P.; LI, Y.; MENG, X.; ZHOU, T.; ZHOU, Y.; ZHENG, J.; ZHANG, J.J.; LI, H.B. 

Natural Antioxidants in Foods and Medicinal Plants: Extraction, Assessment and Resources. 

Int J Mol Sci., v.18, p.E96. 2017 

 

ZHANG, Q.; ZHANG, J.; SHEN, J.; SILVA, A.; DENNIS, D.A.; BARROW, C.J. A Simple 

96-Well Microplate Method for Estimation of Total Polyphenol Content in Seaweeds. J 

Appl Phycol., v.18, p.445-50, 2006.  

 

ZORZI, G.K.; CARVALHO, E.L.S.; VON POSER, G.L.; TEIXEIRA, H.F. On the use of 

nanotechnology-based strategies for association of complex matrices from plant extracts. Rev 

Bras Farmacog, v.25, p.426-36, 2015.  

 

WADA, N.; SAKAMOTO, T.; MATSUGO, S.  Mycosporine-Like Amino Acids and Their 

Derivatives as Natural Antioxidants. Antioxidants, v.4, p.603-46, 2015 

 

WANG, S.Q.; BALAGULA, Y.; OSTERWALDER, U. Photoprotection: a Review of the 

Current and Future Technologies. Dermatol Ther, v. 23, p.31-47, 2010. 

 

WANG, H.D., CHEN, C-C., HUYNH, P., CHANG, J-S. Exploring the potential of using 

algae in cosmetics. Bioresour Technol., v.184, p.355-62, 2015. 

 

WILSON, T.D.; STECK, W.F. A modified HET-CAM assay approach to the assessment of 

anti-irritant properties of plant extracts. Food Chem Toxicol., v.38, p.867-72, 2000. 

 

WILSON, S. L.; AHEARNE, M.; HOPKINSON, A. An overview of current techniques for 

ocular toxicity testing. Toxicology, v.327 p.32–46, 2015. 

 

WHITEHEAD, K. e HEDGES, J.I. Electrospray ionization tandem mass spectrometric and 

electron impact mass spectrometric characterization of mycosporine-like amino acids. Rapid 

Commun Mass Spectrom., v.17, p.2133-2138, 2003 

 

WHO-WORLD HEALTH ORGANIZATION. Disponível em: 

<http://www.who.int/uv/sun_protection/en/>. Acessado: 21 de dezembro de 2018. 

 

WOLFE, K.L; LIU, R.H. Cellular Antioxidant Activity (CAA) Assay for Assessing 

Antioxidants, Foods, and Dietary Supplements. J. Agric. Food Chem, v.55, p.8896-907, 

2007. 

 

YUAN, Y.V.; BONE, D.E.; CARRINGTON, M.F. Antioxidant activity of dulse (Palmaria 

palmata) extract evaluated in vitro. Food Chem., v.91, p.485–94, 2005. 

 

YOUNG, A. R. Acute effects of UVR on human eyes and skin, Prog Biophys Mol Biol., 

v.92, p.80–5, 2006. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574075706000027
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X14002157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X14002157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300483X14002157#!


110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


