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RESUMO 
 

SOUZA, C. Desenvolvimento e avaliação da eficácia clínica de fotoprotetores 
com ação em toda a região do espectro solar. 2016. 144f. Tese (Doutorado). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
	  
O uso frequente de protetores solares é uma das medidas de fotoproteção mais eficazes 
para prevenção dos danos causados pela radiação solar. Por muitos anos, medidas de 
fotoproteção estavam relacionadas apenas aos danos causados apenas pela radiação 
UVB/UVA. No entanto, as radiações visível (VIS) e infravermelho (IV) também têm 
demonstrado ser prejudicial à saúde humana. Logo, o objetivo deste estudo foi 
desenvolver e avaliar a eficácia clínica de um protetor solar contendo filtros UV e os 
antioxidantes, Spirulina e dimetilmetoxi cromanol veiculado em Nanopartículas Lipídicas 
Sólidas (DMC-NLS), em toda a região do espectro solar. NLS, contendo ou não DMC,  
foram desenvolvidas à base de cera de abelha e/ou cera de carnaúba usando a técnica 
de microemulsão à quente e caracterizadas quanto ao tamanho de partícula (z), índice 
de polidispersividade (IPd), potencial zeta (PZ), pH e eficiência de encapsulação (EE%). 
Foram desenvolvidas formulações do tipo gel-creme (FVE-veículo), acrescidas de DMC-
NLS (FVN), filtros UV (FFE) e filtros UV associados à Spirulina e DMC-NLS (FFAN), e 
avaliadas quanto à estabilidade física, comportamento reológico, penetração cutânea, 
potencial antioxidante, bem como a proteção contra a formação radicalar em pele de 
orelha de porco após exposição à radiação UVB/UVA, VIS e IV. Além do FPS in vivo, a 
proteção UVA in vitro (comprimento de onda crítico-λc e razão UVA/UVB) e FPS in vitro 
também foram avaliados. Por fim, foram realizados estudos de eficácia clínica para as 
formulações FFE e FFAN após aplicação na face de 44 voluntárias sadias por 84 dias, 
usando técnicas de biofísica e análise de imagem da pele para determinação do 
conteúdo aquoso de estrato córneo (CAEC), da perda transepidérmica de água (TEWL), 
da ecogenicidade e das propriedades mecânicas da pele, além da análise sensorial 
dessas formulações. DMC-NLS desenvolvida a partir de cera de abelha se 
apresentaram esféricas e com z (120,5 ± 20,4 nm), IPd (0,449 ± 0,012), PZ (-10,4 ± 0,5 
mV) pH (3,95 ± 0,02) e EE% (96,02 ± 0,81%) adequados aos objetivos do estudo e 
permaneceram estáveis por 54 dias à 4°C. Todas as formulações permaneceram 
fisicamente estáveis após 60 dias, apresentaram comportamento não-newtoniano e 
pseudoplástico, com tixotropia, e potencial antioxidante igual a 32,0 ± 1,0 x 104 
radicais/mg e 77,0 ± 4,0 x 104 radicais/mg, respectivamente, para FFE e FFAN. A 
formulação FFAN penetrou até a profundidade de 10,4 ± 1,7 µm e 11,2 ± 3,0 µm, após 1 
e 6 horas de penetração, respectivamente, e nenhum filtro solar atingiu a solução 
receptora. A formação radicalar foi reduzida pelas formulações FFE e FFAN nas regiões 
UV e VIS; e uma proteção superior foi observada para a formulação FFAN, contendo 
antioxidantes, nas regiões UV, VIS e IV. O FPS para FFE e FFAN foi igual a 30, com 
boa proteção UVA e λc de 378 nm. Ambas as formulações melhoraram o CAEC, o 
TEWL, as propriedades mecânicas e a ecogenicidade da pele; no entanto, a formulação 
FFAN demonstrou melhores resultados comparado com FFE. Na análise sensorial, a 
maioria das voluntárias demonstraram intenção de compra do produto e relataram 
aumento da hidratação e elasticidade da pele, e pele mais macia. Portanto, podemos 
concluir que o uso frequente do protetor solar preveniu os danos causados em todas a 
região do espectro solar, e a incorporação da Spirulina e DMC-NLS, foi capaz de 
potencializar seu efeito protetor contra a radiação UV, VIS e IV.  
 
Palavras-chave: protetor solar, radiação solar, eficácia clínica, fotoenvelhecimento 
cutâneo, antioxidantes. 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.  Introdução 
	  

 
 

¹ De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR10520 e NBR 14724:2011. 
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Fotoproteção pode ser definida como um conjunto de medidas profiláticas e 

terapêuticas, visando a proteção contra os efeitos negativos causados pela 

exposição à radiação solar (SCHALKA et al., 2014). Esses efeitos negativos têm 

sido, por muito tempo, associados à proteção apenas contra os danos provocados 

pela radiação ultravioleta (UV), especificamente, UVA e UVB. No entanto, muitos 

estudos têm demonstrado que a radiação visível (VIS) e infravermelho (IV), 

especialmente aquela na região IVA, também podem promover danos significativos 

à pele (SCHROEDER et al., 2008; CHO et al., 2009; ZASTROW et al., 2009; 

KRUTMAN et al., 2012; RANDHAWA et al., 2015). Os principais efeitos provocados 

após exposição à radiação solar são: câncer de pele, queimaduras solares e 

fotoenvelhecimento cutâneo; devido aos danos diretos causados ao DNA e à 

geração de espécies reativas ao oxigênio (ERO) (POLEFKA et al., 2012; DUPONT 

et al., 2013; AKHALAYA et al., 2014; NATARAJAN et al., 2014). Considerando isto, 

medidas de fotoproteção incluem o uso de roupas, chapéus e óculos específicos 

para proteção solar; não se expor ao sol entre 11-16 horas e o uso de fotoprotetores 

tópicos e orais, sendo que o uso correto de protetores solares constitui a forma mais 

eficaz para garantir uma adequada proteção solar (SCHALKA et al., 2014). 

De acordo com a legislação brasileira, protetores solares são produtos 

cosméticos, classificados como Grau 2, que oferecem proteção apenas contra os 

raios UVA e UVB. Sua eficácia deve ser determinada através de testes in vivo e in 

vitro do FPS e FP-UVA (BRASIL, 2012b). No entanto, atualmente, tem-se sugerido 

que uma fotoproteção eficiente não deve ser limitada à proteção apenas contra a 

radiação UV, mas também deve incluir proteção contra a radiação VIS e IV, em vista 

dos danos que podem causar (DUPONT et al., 2013; AKHALAYA et al., 2014; 

GRETHER-BECK et al., 2014). Apesar de todo o esforço neste sentido, ainda não 

existem métodos internacionalmente padronizadas para a avaliação do dano 

causado nestas regiões e, muito menos, para avaliar a proteção oferecida por um 

protetor solar contra estes danos. O que tem sido demonstrado é que a incorporação 

de antioxidantes (AO) à formulações fotoprotetoras pode fornecer maior proteção 

nas regiões do VIS e IV, devido à neutralização das ERO’s produzidos pela radiação 

solar (HAYWOOD et al., 2003; SCHROEDER et al., 2008; DARVIN et al., 2011; 

MEINKE et al., 2013; SCHALKA et al., 2014). Portanto, uma associação entre filtros 

solares e AO pode ser eficaz em potencializar o efeito fotoprotetor em todo o 

espectro da radiação solar.  
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No entanto, ao contrário dos filtros solares, que devem ficar retidos na 

superfície da pele para oferecer adequada proteção, os AO devem penetrar a 

epiderme viável e derme para neutralizar eficientemente as ERO’s (CHEN et al., 

2012). Neste sentido, a encapsulação destas substâncias em Nanopartículas 

Lipídicas Sólidas (NLS), além de aumentar sua estabilidade na formulação, pode 

aumentar a penetração cutânea do AO através da pele. Ainda, é relatado que NLS 

apresentam um efeito sinérgico com os filtros solares, podendo aumentar a proteção 

na região UV (WISSING & MULLER, 2001). 

Neste contexto, foi proposto o desenvolvimento e a avaliação da eficácia 

clínica de um protetor solar contra os danos gerados em todo o espectro da radiação 

solar. O protetor solar estudado contêm além de filtros UVA e UVB, uma 

combinação dos antioxidantes Spirulina e dymetylmetoxy chromanol (DMC). 

Spirulina é uma microalga verde obtida por processos biotecnológicos e que 

apresenta uma rica composição em pro-vitamina A, vitaminas B, proteínas e 

polissacarídeos, com ótimo potencial antioxidante, além de auxiliar na manutenção 

da eudermia da pele (LI et al., 2007; SINGH et al., 2005). O DMC é um antioxidante 

sintético análogo ao gama-tocoferol (Vitamina E), capaz de neutralizar ambas as 

espécies reativas ao oxigênio (ERO’s) e ao nitrogênio (ERN’s), o que representa 

uma grande vantagem comparada aos outros AO, que são capazes de reagir 

apenas contra um destes radicais (LIPOTEC, 2005).  

Logo, neste trabalho será discutido como estes compostos juntos são capazes 

de proteger a pele contra os danos causados pelas radiações UVA/UVB, VIS e IV, 

além de se avaliar a vantagem desta associação na melhora das condições da pele. 

Para tanto, foram usadas técnicas avançadas como Microscopia Confocal Raman e 

espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE), respectivamente, 

para fornecer informações sobre o perfil de penetração e formação radicalar ex vivo 

na pele após radiação solar; além das técnicas de biofísica e análise de imagem da 

pele, que permitem uma avaliação completa sobre os efeitos das formulações na 

pele humana em condições reais de uso. Para que, desta forma, fosse possível 

prever a proteção oferecida pela protetor solar desenvolvido em toda a região do 

espectro solar. 
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2.1 A PELE E A RADIAÇÃO SOLAR 
 

2.1.1 O espectro da radiação solar  
 

A energia do sol é emitida na forma de ondas eletromagnéticas de distintos 

comprimentos de onda, que variam de 290 à 3000 nm e inclui a radiação ultravioleta 

(UV) (UVC: 200-280 nm, UVB: 280-320 nm e UVA: 320-400 nm); a radiação visível 

(VIS: 400-760 nm) e a radiação infravermelha (IV) (IVA: 760-1440 nm e IVB: 1440-

3000 nm) (SCHALKA et al., 2014; AKHALAYA et al., 2014).  

A radiação solar romove diferentes efeitos nocivos à pele humana. A radiação 

IV é sentida na forma de calor, a VIS através das cores detectadas pelo sistema 

óptico e a UV através de reações fotoquímicas (FLOR et al., 2007). Da energia total 

da radiação solar que atinge a superfície da Terra ( ≅ 100 mW/cm2), 6,8% 

corresponde à radiação UV (0,5% UVB; 6,3% UVA),  38,9% à  radiação VIS e 54,3% 

à radiação IV (KRUTMANN et al., 2012; AKHALAYA et al., 2014). A radiação UVC é 

completamente absorvida pela camada de ozônio e, portanto, não atinge a 

superfície da Terra, enquanto 90% da radiação UVB é absorvida pelo ozônio da 

estratosfera, e a radiação UVA passa para a atmosfera sem quase ser absorvida. 

Este último ainda pode ser dividido em UVA II, ou UVA curto, (320-340 nm) e UVA I, 

ou UVA longo, (340-400 nm). Consequentemente, a depleção da camada de ozônio 

têm levado a um substancial aumento da transmissão da radiação solar à superfície 

da Terra (LIU et al., 2012; SCHALKA et al., 2014). 

 A incidência da radiação solar na superfície da Terra depende de vários 

fatores, como latitude, altitude, estação do ano e hora do dia. A radiação é maior 

quanto mais próximo ao Equador, sendo que a cada grau de latitude em direção ao 

Equador acrescentam-se mais 3% de incidência da radiação solar. A cada 300 m 

acima do nível do mar, somam-se mais 4% na sua incidência. Além disso, a 

radiação solar  apresenta maior intensidade no verão, sendo que a maior quantidade 

de energia solar alcança a Terra entre 11h e 16h. Especificamente com relação à 

radiação UVB, maior incidência ocorre entre 10h e 14 horas, ao passo que a 

radiação UVA apresenta incidência constante ao longo do dia, conforme ilustrado na 

Figura 1. Desta forma, a exposição solar entre estes horários deve ser evitada, pois 

corresponde aos maiores índices da radiação UV (WANG et al., 2010; SCHALKA et 

al., 2014). 
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Figura 1: Variação da incidência das radiações UVA e UVB ao longo do dia. Área X: 

horário de menor incidência da radiação UV; Área Y: horário de maior incidência da 

radiação UV. 

 
Fonte: WANG et al., 2010 

 

No Brasil, a incidência da radiação solar é elevada ao longo de todo o ano. 

Levando em conta a posição geográfica, as regiões do Norte e Nordeste apresentam 

a maior dose cumulativa, o que significa que nestas regiões os níveis da radiação 

solar são elevados e variam muito pouco durante o ano. Por outro lado, nas regiões 

do Sul e Sudeste, o efeito das estações do ano são mais perceptíveis e a incidência 

da radiação solar apresenta maiores variações entre o inverno e o verão (CORREA 

& PIRES, 2013; SCHALKA et al., 2014). Segundo recomendações da OMS 

(Organização Mundial da Saúde), a dose diária recomendada para a radiação UV 

que uma pessoa pode ser expor é de 108 J/m2. A radiação UV observada em São 

Paulo (SP), Ilhéus (BA) e Itajubá (MG), durante o inverno, entre 2005 e 2009, 

demonstrou que as médias diárias de radiação UV são similares nestas regiões, em 

torno de 3300 a 3800 J/m2, com menor variação na região Norte, comparada com a 

região Sul. No verão, esta dose foi ainda maior e alcançou valores de até 7000 J/m2 

(CORREA & PIRES, 2013). Isto significa que, mesmo no inverno, as pessoas estão 

expostas à uma dose da radiação muito maior que a recomendada pela OMS. 
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2.1.2 A pele humana e os efeitos da radiação solar 
 

A pele humana desempenha uma importante função de proteção do organismo 

contra agentes externos, inclusive contra a radiação solar, sendo um órgão 

complexo, composto por três tecidos estruturais e funcionalmente distintos: 

epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais externa e é composta 

principalmente por queratinócitos, que passam por um processo vertical de 

diferenciação, formando o epitélio escamoso estratificado, composto pelas camadas 

basal, espinhosa, granulosa, lúcida e estrato córneo (EC). O último passo da 

diferenciação dos queratinócitos leva à formação do EC, a camada mais externa da 

pele e principal responsável pela proteção contra as agressões externas. Na 

epiderme, também se encontra os melanócitos, responsáveis pela síntese da 

melanina; células de Langerhans, que são as células imunes e as células de Merkel, 

receptoras do tato, ligadas às terminações nervosas (CHUONG et al., 2002; 

STIEFEL & SCHWACK, 2015; MARIONNET et al., 2015). 

A derme é a região onde se encontra o tecido conjuntivo de suporte localizado 

entre a epiderme e o tecido subcutâneo subjacente. É um tecido fibroso e elástico 

responsável pela flexibilidade e resistência da pele; contém apêndices tais como as 

glândulas sudoríparas, os folículos pilosos e, também, os vasos sanguíneos e 

linfáticos. A derme é constituída por fibroblastos, responsáveis pela produção das 

proteínas da matriz extracelular (como colágeno, elastina e proteoglicanas 

estruturais), e pelas células do sistema imunológico, tais como mastócitos e 

macrófagos (CHUONG et al., 2002; STIEFEL & SCHWACK, 2015; MARIONNET et 

al., 2015). 

Cada comprimento de onda da radiação solar tem uma frequência e um nível 

de energia associado, de forma que quanto menor o comprimento de onda, maior a 

energia da onda eletromagnética e, portanto, está mais propenso a gerar danos à 

pele e à saúde humana (NEVES, 2008). Além disso, a profundidade de penetração 

das ondas eletromagnéticas na pele é guiada pelo seu comprimento de onda, sendo 

que curtos comprimentos de onda, como a radiação UVB, alcançam apenas a 

epiderme, enquanto longos comprimentos de onda, como a radiação IV, conseguem 

alcançar  até o tecido subcutâneo (BRULS et al., 1984; STIEFEL & SCHWACK, 

2015; SARGENT & TRAVERS, 2016). Consequentemente, as diferentes regiões do 



Revisão	  Bibliográfica	  

	  	  	  
8	  

espectro solar promovem efeitos distintos à pele, sendo que a radiação UVB, é a 

mais deletéria entre elas. 

A radiação UV é responsável pela maioria das mudanças fotocutâneas 

provocadas na pele. Como a radiação UVC é completamente absorvida pela 

camada de ozônio, os efeitos biológicos da radiação UV são primariamente 

provocados pelos raios UVA e UVB. Os efeitos da radiação UV estão relacionadas 

ao ocasionamento do eritema (queimaduras solares), pigmentação da pele, 

fotoenvelhecimento, alterações do sistema imune e câncer de pele, sendo que a 

radiação UVB é completamente carcinogênica após exposição prolongada 

(POLEFKA et al., 2012; KRUTMANN et al., 2012; NATARAJAN et al., 2014; 

SARGENT & TRAVERS, 2016). Sabe-se que a radiação UV é o agente cancerígeno 

ambiental mais onipresente, podendo ocasionar câncer de pele melanoma e não-

melanoma (SARGENT & TRAVERS, 2016). Estes cânceres de pele têm atingido 

proporções epidêmicas e as taxas de morbidade e mortalidade associadas á 

exposição à radiação UV têm sido substanciais. Segundo dados fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), esperam-se aproximadamente 175 mil novos 

casos de câncer não melanoma no Brasil em 2016. Quanto ao melanoma, sua 

letalidade é elevada, mas sua incidência é baixa, estimando aproximadamente 6 mil 

novos casos em 2016 (INCA, 2016).  

A radiação UVB, apesar de não penetrar a pele tão profundamente quanto a 

UVA, possui maior energia e, portanto, promove mais danos à saúde humana. Os 

raios UVB atingem apenas a epiderme, causando danos diretos às células e ao 

DNA, o que promove uma série de mutações e carcinoma à nível basal à longo 

prazo. À curto prazo,  a radiação UVB desencadeia reações agudas como o eritema 

(queimadura solar) e edema, devido a liberação de mediadores inflamatórios dos 

queratinócitos. Neste processo, dá-se uma reação inflamatória, com vermelhidão, 

dilatação dos vasos sanguíneos e aumento da temperatura. Esses danos estão 

geralmente associados ao aumento de citocinas pró-inflamatórias, tais como o fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α), síntese da fosfolipase citosólica A2 (cPLA2) e ciclo-

oxigenase- 2 (COX–2) (FUCHS, 1998; HAYWOOD et al., 2003; HERLING et al., 

2006; POLEFKA et al., 2012; NATARAJAN et al., 2014; STIEFEL & SCHWACK, 

2015; SARGENT & TRAVERS, 2016).  

Um importante efeito benéfico devido à exposição à radiação UVB é a síntese 

da vitamina D ativa. A radiação UVB lisa a provitamina D (7-dehidrocolesterol) em 
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pré-vitamina D na pele (25 hidroxi-vitamina D) e, então, em vitamina D3 

(colecalciferol), envolvida no metabolismo ósseo e no funcionamento do sistema 

imunológico (SAMBANDAN & RATNER, 2011; CRIADO et al., 2012). Além disso, 

relatos na literatura têm demonstrado que a vitamina D estimula a síntese de 

insulina, apresenta efeitos positivos para a pressão sanguínea, previne doenças 

inflamatórias e diminui o risco de desenvolver câncer do colo do útero e artrite 

reumatoide (STIEFEL & SCHWACK, 2015). Além disso, exposição moderada ao sol 

também afeta o humor em algumas pessoas, influenciando em seu bem-estar 

(ZITTERMANN & GUMMERT, 2010). 

Já a radiação UVA é mais abundante que a radiação UVB na superfície 

terrestre (95%) e frequentemente não causa eritema. Dependendo do tipo de pele e 

da intensidade da radiação recebida, o eritema causado é mínimo. A radiação UVA 

penetra mais profundamente na pele que a radiação UVB, atingindo a derme, onde 

estão localizados os vasos sanguíneos e as fibras de colágeno e elastina. Os efeitos 

nocivos dos raios UVA são indiretamente causados devido á formação de espécies 

reativas ao oxigênio (ERO’s), que incluem o ânion superóxido, radical hidroxila, 

oxigênio singleto e peróxido de hidrogênio, que podem propagar a formação de 

radicais livres. Esses radicais livres, por sua vez, promovem danos aos 

componentes celulares, incluindo lipídeos de membranas, proteínas de matriz e 

DNA, além de promoverem alterações no conteúdo celular e enzimático e 

desorganização da matriz dérmica (POLEFKA et al., 2012; NATARAJAN et al., 2014; 

STIEFEL & SCHWACK, 2015; SARGENT & TRAVERS, 2016). As EROs 

desempenham um papel importante no metabolismo das proteínas da matriz 

extracelular, uma vez que induzem a síntese e a ativação das metaloproteinases de 

matriz (MMP), especificamente as MMP-1, 3 e 9, responsáveis pela degradação do 

colágeno intersticial e do tecido conjuntivo (NATARAJAN et al., 2014). 

Consequentemente, a radiação UVA está mais relacionada ao fotoenvelhecimento 

cutâneo, por promover perda da elasticidade e firmeza da pele com o tempo, bem 

como dilatação dos vasos sanguíneos e aumento das células inflamatórias na 

derme, intensificando os sinais visíveis do envelhecimento (POLEFKA et al., 2012; 

STIEFEL & SCHWACK, 2015).  Relata-se que até 95% destes sinais são um 

resultado da exposição ao sol, que se manifestam como rugas profundas, padrões 

irregulares de pigmentação, textura irregular, flacidez e espessamento da derme e 

epiderme (AGBAI et al., 2014; HAN et al., 2014).  Além disso, a radiação UVA é 
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capaz de gerar câncer de pele devido aos danos indiretos causados ao DNA, devido 

ao estresse oxidativo promovido pelas EROs. Além disso, alguns estudos têm 

relatado que os raios UVA apresentam efeito imunossupressor, o que predispõe o 

organismo ao surgimento de cânceres de pele (KRUTMANN et al., 2012; SARGENT 

& TRAVERS, 2016). 

Como resultado imediato da exposição à radiação UV, também podemos citar 

o bronzeamento, ou seja, o processo de pigmentação da pele devido ao aumento da 

melanina, que confere cor à pele. A radiação UVA é principalmente responsável pela 

pigmentação imediata e persistente da pele, devido à fotooxidação dos precursores 

da melanina, já presentes na epiderme. Esta reação ocorre após poucos minutos ou 

horas de exposição, mas são na maioria, reversíveis, de forma que o bronzeado 

produzido diminui em poucos dias. Já a radiação UVB resulta em uma pigmentação 

tardia, que ocorre na camada basal da epiderme devido a ativação da tirosinase. 

Desta forma os melanócitos são estimulados para formar melanina, que é 

transportada para os queratinócitos, particularmente para proteção do núcleo das 

células. Com o movimento vertical das células da epiderme, o pigmento também se 

move em direção ao EC, onde se tem a formação do bronzeado, que demora alguns 

dias e dura até algumas semanas (MAHMOUND et al., 2008; BAREL et al., 2009; 

SCHALKA et al., 2014). 

A radiação VIS, por sua vez, penetra até o tecido subcutâneo da pele e, de 

maneira similar à radiação UV, também tem sido responsável pela geração de 

eritema; no entanto, é necessário uma dose muito maior que a radiação UVB e os 

mecanismos envolvidos na formação do eritema  pela radiação VIS ainda não foram 

completamente elucidados (MAHMOUND et al., 2008). Ainda, produzem radicais 

livres, resultando no aumento de citocinas pró-inflamatórias e na expressão de 

MMPs, seguida por danos ao DNA, de forma similar os raios UVA (DUPONT et al., 

2013; AKHALAYA et al., 2014). Além disso, tem sido demonstrado que a radiação 

VIS também participa nos processos de pigmentação da pele (tardio e imediato), 

que pode persistir por até 8 semanas, interferindo nos processos que desencadeiam 

alterações pigmentares, como melasma e hipercromia pós-inflamatória; mas os 

mecanismos envolvidos nestes processos também não estão completamente 

elucidados (MAHMOUND et al., 2008; RANDHAWA et al., 2015). 

A radiação IV, especialmente aquela na região IVA, também atinge até o tecido 

subcutâneo da pele e promove profundos efeitos biológicos na pele de forma geral 
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e, em especial, na camada dérmica (AKHALAYA et al., 2014). Resumidamente, a 

radiação IVA gera ERO na mitocôndria celular, que por sua vez, desempenham um 

papel fundamental em iniciar um série de reações, como, por exemplo, expressão 

exacerbada do gene da MMP-1 e redução da expressão dos genes de colágeno 

(TGF-β1), de forma similar à radiação UVA (CHO et al., 2009; KRUTMANN et al., 

2012; DUPONT et al., 2013; AKHALAYA et al., 2014). Além disso, está envolvida em 

processos de angiogênese, levando a uma infiltração de células inflamatórias e 

causando dano oxidativo ao nível do DNA (SCHROEDER et al., 2008; AKHALAYA 

et al., 2014). É demonstrado que a radiação IVA interfere com as vias da apoptose, 

envolvidas na reparação dos danos no DNA, o que indica um potencial 

carcinogênico desta radiação. No entanto, são necessários mais estudos para 

suportar esta hipótese (SCHROEDER et al., 2008; DUPONT et al., 2013). 

De forma geral, os danos gerados pela exposição à radiação solar são 

determinados pelo fototipo de pele de cada indivíduo, intensidade e frequência da 

exposição à radiação. O fototipo é um sistema de classificação clínica, desenvolvido 

por Thomas B. Fitzpatrick, baseado no relato da ocorrência de eritema e 

pigmentação da pele, conforme ilustrado na Tabela 1 (FITZPATRICK, 1988). O 

fototipo é classificado em números, que variam de I-VI, que refletem o grau de cor 

da pele e seu nível de sensibilidade ao dano gerado pela radiação UV. Esta 

classificação também tem se mostrado útil em indicar o risco de câncer de pele 

fotoinduzido (MARESCA et al., 2015). 

 

Tabela 1: Classificação dos fototipos de Fitzpatrick (FITZPATRICK, 1988). 

Fototipo Característica Sensibilidade ao sol 

I-Branca clara 
 
II-Branca 
 
III-Morena clara 
 
IV-Morena moderada 
 
V-Morena escura 
 
VI-Negra 

Sempre se queima, nunca 
bronzeia 
Queima com facilidade, 
raramente bronzeia 
Queima e bronzeia moderada e 
gradualmente 
Queima pouco, bronzeia com 
facilidade 
Raramente se queima, sempre 
bronzeia 
Nunca queima, totalmente 
pigmentada 

Muito sensível 
 
Muito sensível 
 
Sensível 
 
Pouco sensível 
 
Pouquíssimo sensível 
 
Insensível 
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2.1.3 Mecanismos fisiológicos de proteção contra a radiação solar 
 

A pele humana tem desenvolvido diferentes mecanismos de proteção natural 

contra a radiação solar. No entanto, sua eficácia só é satisfatória dentro de certos 

limites de exposição, fazendo com que os efeitos prejudiciais da exposição solar 

sejam controlados e combatidos (LACOUR & BÉANI, 2007; STIEFEL & SCHWACK, 

2015). Dentre esses mecanismos pode-se citar a síntese de melanina, o 

espessamento da camada córnea e da epiderme, a formação do ácido urocânico, os 

mecanismos de reparação do DNA e a ativação de antioxidantes endógenos. 

O mecanismo de proteção mais importante é a pigmentação da pele devido à 

formação da melanina, que age como um agente dispersante e um filtro absorvente 

da radiação solar até a região do VIS, formando uma barreira física e impedindo que 

penetrem através da epiderme e causem dano. Desta forma, a radiação solar 

estimula a melanogênese, que é a síntese de melanina no interior dos melanócitos, 

à partir da tirosina, devido à ação da enzima tirosinase, conforme discutido 

anteriormente (BAREL et al., 2009; SCHALKA et al., 2014; NATARAJAN et al., 2014; 

STIEFEL & SCHWACK, 2015). 

Após exposição excessiva à radiação solar, a atividade enzimática da 

histidinase também aumenta. Como resultado, os queratinócitos do EC aumentam a 

síntese do ácido urocânico (AUC) à partir da histidina. O AUC absorve na região 

UVA I através de um processo de isomerização, sendo que o isômero cis-AUC é 

excretado através do suor. Por muito anos, o AUC foi usado como filtro solar em 

protetores solares. No entanto, a forma cis-AUC apresenta potente efeito 

imunossupressor no organismo, através da produção de radicais livres, levando a 

danos oxidativos ao nível do DNA. Consequentemente, o seu uso foi proibido nestes 

produtos e os reais efeitos do AUC ainda é causa de discussão (LACOUR & BÉANI, 

2007; SCHALKA et al., 2014; STIEFEL & SCHWACK, 2015). 

Outro mecanismo de proteção é a hiperqueratose, estimulada principalmente 

pela radiação UVB. Sobre estas circunstâncias, as células da camada basal da 

epiderme são estimuladas e se proliferam, o que promove o espessamento do EC. 

Este mecanismo funciona como uma proteção natural da pele, uma vez que dificulta 

a penetração dos raios solares através do EC. Quando a exposição à radiação solar 

é cessada, o processo da hiperqueratose desaparece (LACOUR & BÉANI, 2007; 

STIEFEL & SCHWACK, 2015). 
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Ainda, existem mecanismos de defesa como as enzimas ABC exinuclease, 

DNA polimerase I e DNA ligase, que são capazes de identificar, cortar e substituir 

sequências defeituosas do DNA. Quando estes mecanismos não ocorrem com 

adequada eficiência, as células acumulam mutações que poderão conduzir ao 

aparecimento do câncer de pele. Para células muito danificadas, que sofreram 

queimaduras solares, um processo de apoptose é iniciado como um mecanismo de 

proteção. Há ainda o sistema redox endógeno, como a ubiquinona, a glutationa, o β-

caroteno e o α-ácido lipóico, que têm um efeito antioxidante e reagem eficientemente 

contra os radicais livres antes que eles possam causar danos ao DNA e demais 

componentes celulares. No entanto, a quantidade dessas substâncias produzidas 

pelo organismo é rapidamente esgotada após excessiva exposição à radiação solar 

devido a formação de radicais livres (LACOUR & BÉANI, 2007; POUILLOT et al., 

2011; STIEFEL & SCHWACK, 2015). 

 

 

2.2 FOTOPROTEÇÃO 
 

Uma vez que todos esses mecanismos endógenos de proteção são limitados, 

torna-se evidente a necessidade de conferir uma fotoproteção adequada a cada tipo 

de pele sempre que há exposição ao sol. Uma fotoproteção adequada envolve 

medidas que devem ser adotadas para minimizar os efeitos prejudiciais do sol, e 

incluem intervenções junto a população promovendo o uso de roupas, chapéus e 

óculos específicos para proteção solar; e o uso correto de fotoprotetores (CORREA, 

2012; SCHALKA et al., 2014). Atualmente, o uso de protetores solares é a 

alternativa mais eficaz para prevenção dos danos causados pela radiação solar, 

inclusive contra o câncer de pele e, portanto, deve ser um produto tecnicamente 

bem formulado e, preferencialmente, deve oferecer proteção em todo o espectro da 

radiação solar (SCHALKA et al., 2014; SARGENT & TRAVERS, 2016). 

 

 

2.2.1 Protetores solares e regulamentação no Brasil 
 

Protetores solares constituem a primeira linha de prevenção e proteção da pele 

contra os danos causados pelo sol. São formulados em diferentes formas 
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cosméticas, para uso corporal e facial, destinados a diminuir a incidência da 

radiação solar que atinge a pele e, consequentemente, os danos causados ao 

organismo. Para além dos efeitos nocivos induzidos pelo sol, o fotoenvelhecimento 

pode, igualmente, ser prevenido, bem como a ocorrência de padrões irregulares de 

pigmentação da pele (BAREL et al., 2009; CORREA, 2012; HAN et al., 2014). 

De acordo com a RDC n° 30 de 1 de junho de 2012, um protetor solar é 

definido como sendo “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 solar UVB e UVA, absorvendo, dispersando ou refletindo a radiação” 

(BRASIL, 2012b). Segundo a RDC n° 7 de 10 de fevereiro de 2015, protetores 

solares são classificados como produtos cosméticos de Grau 2, ou seja, devem ser 

comprovados a segurança e eficácia do produto final junto à ANVISA, antes de sua 

comercialização (BRASIL, 2015).  

Os protetores solares apresentam em sua composição, substâncias 

categorizadas como filtros solares. A Resolução RDC nº 69, de 23 de março de 

2016 (BRASIL, 2016) aprova a lista de filtros ultravioletas permitidos para uso em 

produtos cosméticos, bem como sua concentração máxima de uso e define os filtros 

solares como “substâncias que, quando adicionadas aos produtos para proteção 

solar, tem a finalidade de filtrar certos raios ultravioletas visando proteger a pele de 

certos efeitos danosos causados por estes raios” (BRASIL, 2016). Portanto, é a 

partir dessa RDC que os formuladores devem observar os filtros solares que podem 

ser utilizados quali e quantitativamente em formulações fotoprotetoras. Os filtros 

solares constantes nessa lista são considerados seguros para uso na composição 

de um produto fotoprotetor. 

Portanto, para que um protetor solar apresente proteção adequada, este deve 

ser um produto seguro e eficaz. De acordo com a RDC n° 30, a eficácia de um 

protetor solar deve ser avaliada pela determinação dos valores do Fator de Proteção 

Solar (FPS), Fator de Proteção UVA (FP-UVA) e comprimento de onda crítico (λc). 

Ainda segundo esta legislação, os protetores solares comercializados no Brasil 

devem possuir um FPS de, no mínimo, 6; FP-UVA igual à um terço (1/3) do valor do 

FPS e λc de, no mínimo, 370 nm (BRASIL, 2012b). 

O valor do FPS é um índice numérico indicado no rótulo do produto, usado 

pelos consumidores como um indicador do grau de proteção oferecido pelo produto. 

É definido como uma razão numérica entre a Dose Eritematosa Mínima (DEM) da 
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pele protegida pelo protetor solar, aplicado na quantidade de 2 mg/cm2, e a Dose 

Eritematosa Mínima da pele não protegida, conforme Eq. 1 (SCHALKA & REIS, 

2011; BRASIL, 2012b): 

 

𝐹𝑃𝑆 =    𝐷𝐸𝑀  (𝑝𝑒𝑙𝑒  𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)
𝐷𝐸𝑀  (𝑝𝑒𝑙𝑒  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)             (Eq. 1) 

 

De acordo com a RDC n° 30, DEM é definida como sendo a “dose mínima de 

radiação UVB requerida para produzir a primeira reação eritematosa perceptível com 

bordas claramente definidas, observadas entre 16 a 24 horas após a exposição à 

radiação ultravioleta, de acordo com a metodologia adotada”.  Portanto, é importante 

destacar que o valor do FPS é uma medida de proteção apenas na região  UVB. 

Segundo esta RDC, a determinação do FPS deve ser realizada por métodos in vivo, 

aplicando estritamente os guias atualizados disponibilizados pela FDA (Food and 

Drug Administration) e COLIPA (European Cosmetic, Toiletry and Perfumery 

Association) (BRASIL, 2012b).  

Já o FP-UVA, como o próprio nome já diz, oferece uma medida da proteção na 

região UVA. A ANVISA recomenda que a determinação do FP-UVA seja realizada 

por métodos in vivo ou in vitro reconhecidos e devidamente validados, e devem 

seguir, respectivamente, o guia do Japanese Cosmetic Industry Association e o guia 

disponibilizado pela COLIPA. De acordo com o primeiro guia, o FP-UVA in vivo é 

determinado pela razão entre a dose mínima pigmentária em uma pele protegida por 

um protetor solar (DMPp) e a dose mínima pigmentária na mesma pele quando 

desprotegida (DMPnp), conforme Eq. 2, chamada de metodologia PPD (Peristent 

Pigment Dakening). A RDC n° 30 define Dose Mínima Pigmentária (DMP) como 

sendo a dose mínima de radiação UVA requerida para produzir um escurecimento 

pigmentário persistente da pele com bordas claramente definidas, observado entre 2 

e 4 horas após a exposição à radiação UVA (BRASIL, 2012b). 

 

𝐹𝑃𝑈𝑉𝐴 =    𝐷𝑀𝑃𝑝𝐷𝑀𝑃𝑛𝑝            (Eq. 2) 

 

O método in vitro para determinação do FP-UVA foi desenvolvido na tentativa 

de se aproximar ao máximo às condições do teste in vivo pela metodologia PPD, de 

modo a tentar se obter um valor de FP-UVA consistente com o obtido in vivo. O 
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objetivo desta metodologia é determinar o FP-UVA in vitro, antes e após a 

irradiação, correlacionando com o valor do FPS obtido in vivo. O teste é feito em um 

substrato que mimetiza a rugosidade da pele (normalmente uma placa de 

polimetilmetaacrilato - PMMA), onde é aplicado o produto e irradiado com um 

simulador solar, e a transmitância da radiação através deste substrato é 

determinado espectrofotometricamente. Como resultado complementar tem-se a 

razão FPS/FPUVA, à partir do valor de FPS in vivo; a razão UVA/UVB e o 

comprimento de onda crítico (COLIPA, 2011). 

O comprimento de onda crítico corresponde ao comprimento de onda no qual a 

área sob a curva, obtido à partir do espectro de absorção de um protetor solar entre 

290 e 400 nm, é igual a 90% da área integrada (BRASIL, 2012b). A razão UVA/UVB 

corresponde à relação entre a área sob a curva na faixa UVA (320-400nm) e na 

faixa UVB (290-320nm) (DIFFEY, 1994). O nível de proteção oferecido pelo 

fotoprotetor na faixa UVA, determinado por meio da razão UVA/UVB, pode ser 

classificado através do Boot’s Star Rating System, o qual estabelece uma 

classificação do nível de proteção UVA baseada em estrelas (Tabela 2) (BOOTS 

THE CHEMISTS, 2004). 

 

Tabela 2: Classificação de acordo com o Boot’s Star Rating System da proteção 

UVA (BOOTS THE CHEMISTS, 2004). 

Razão UVA/UVB Classificação Boot’s Star Proteção UVA 
0 - 0,20 

0,21 - 0,40 
0,41 - 0,60 
0,61 - 0,80 
0,81 - 0,90 

> 0,91 

- 
* 
** 
*** 
**** 
***** 

Ausente 
Mínima 

Moderada 
Boa 

Superior 
Ultra 

 

Além dos métodos in vivo e in vitro utilizados na determinação do FPS e do FP-

UVA, existem metodologias in silico, como o software BASF Sunscreen Simulator, o 

qual permite realizar uma estimativa do FPS, da proteção UVA e da relação 

UVA/UVB oferecida pelo fotoprotetor, de acordo com a combinação e a 

concentração dos filtros solares selecionados e com a quantidade aplicada (0,5, 1,0, 

1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 mg/cm2) (HERZOG & OSTERWALDER, 2011). Apesar de não 

serem aceitos para fins de registro do fotoprotetor, podem ser úteis como ferramenta 

de triagem durante o desenvolvimento de formulações fotoprotetoras e têm sido 
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utilizadas como ponto de partida para o desenvolvimento de protetores solares, pois 

permite ao formulador testar quali e quantitativamente diferentes combinações de 

filtros solares.  

 

 

2.2.2 Controvérsias sobre FPS e uso do protetor solar 
 

O primeiro relato acerca da avaliação da eficácia dos protetores solares foi feito 

por Friedrich Ellinger em 1934, em que o autor realizava a determinação da Dose 

Eritematosa Mínima na pele protegida e não protegida. Em 1978, a agência 

regulatória norte-americana (FDA) propôs a primeira normatização para a 

determinação do FPS, e que é utilizado até hoje como a principal forma de avaliar a 

eficácia de um protetor solar (FDA, 1978; SCHALKA & REIS, 2011). 

Em 1993 a  FDA publicou o valor de FPS máximo sugerido igual a 30, baseado 

na justificativa de que que o ganho proporcional da absorbância de um determinado 

protetor solar é reduzido drasticamente quando o valor do FPS fica acima de 30, 

conforme demonstrado na Tabela 3 (FDA, 1993; SCHALKA & REIS, 2011). No 

entanto, este assunto é, ainda hoje, bastante controverso na literatura. Em 2009, 

OSTERWALDER & HERZOG (2009), demonstraram que o raciocínio matemático 

proposto anteriormente poderia ser realizado de forma inversa, ao se analisar o 

quanto de energia passa pelo protetor (transmitância) ao invés do quanto de energia 

que é absorvida pelo protetor (absorbância). Ao aplicar este raciocínio, percebe-se 

que a quantidade de energia que passa através do protetor solar de FPS 60 e que, 

portanto, atinge a pele, seria a metade daquela transmitida pelo protetor de FPS 30. 

Assim, a proteção oferecida pelo produto FPS 60 seria o dobro daquela oferecida 

pelo produto com FPS 30, conforme pode-se verificar na Tabela 3 (OSTERWALDER 

& HERZOG, 2009; SCHALKA & REIS, 2011).  
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Tabela 3: Relação entre absorbância e transmitância versus FPS. Adaptado de 

SCBALKA & REIS (2011). 

FPS Absorbância (%) Transmitância (%) 
2 
4 
8 

15 
30 
60 

50,00 
75,00 
87,50 
93,33 
96,67 
98,33 

50,00 
25,00 
12,50 
6,67 
3,33 
1,67 

 

Baseado nestas discussões, em 2011 a FDA decidiu aumentar o FPS máximo 

para 50 (FDA, 2011), mas em maio de 2016, afirmaram não ter dados suficientes 

para demonstrar que protetores solares com FPS superior a 50 promovam proteção 

adicional comparado com os produtos com FPS igual a 50 (FDA, 2016). 

Além disso, é importante destacar o fato de que a maioria da população faz o 

uso inadequado dos protetores solares, principalmente com relação à quantidade do 

produto que deve ser aplicada na pele, a uniformidade e a frequência de aplicação. 

Para garantir que o protetor solar apresente o mesmo fator de proteção que o 

determinado no teste in vivo do FPS, esses produtos devem ser aplicados na 

quantidade de 2,0 mg/cm2, e devem ser reaplicados a cada 2 horas. No entanto, 

estudos têm demonstrado que a população aplica, em média, apenas um quarto 

(1/4) desta dose e, neste caso, a proteção atingida pelos usuários é menor do que a 

apresentada no rótulo do produto (BAREL et al., 2009; CORREA, 2012; SCHALKA 

et al., 2014; SCHALKA & REIS, 2011). 

Ainda, se discute na literatura a influência do uso de protetores solares sobre a 

síntese de Vitamina D. Vários estudos comprovam que o uso prolongado de 

protetores solares tem pouco ou nenhum efeito nos níveis de vitamina D no 

organismo humano. Não existe um consenso sobre a concentração sérica ideal de 

vitamina D, mas estudos têm sugerido que exposição solar entre 20-30 minutos por 

dia até às 10 horas da manhã, três vezes na semana, é suficiente para manter níveis 

normais desta vitamina no organismo (KULLAVANIJAYA & LIM, 2005; LIM, 2008; 

SCHALKA & REIS, 2011). Além disso, o efeito estrogênico dos filtros solares 

também é controverso e não está bem definido até este momento. Os estudos com 

modelos experimentais que comprovam esse efeito utilizaram quantidades muito 
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maiores dos filtros solares do que as utilizadas em seres humanos 

(KULLAVANIJAYA & LIM, 2005; HEXSEL et al., 2008). 

Portanto, apesar das questões em torno da segurança de uso dos protetores 

solares disponíveis no mercado, seu uso deve ser mantido, uma vez que sua 

eficácia na proteção contra os danos gerados pela radiação solar são 

inquestionáveis. De forma que, a não utilização destes produtos, apresenta riscos 

maiores à saúde dos consumidores, do que sua utilização diária, conforme 

recomendações da OMS. 

Outro ponto que tem recebido bastante destaque é o fato de que os protetores 

solares são desenvolvidos para proteger contra a radiação UV apenas, mas a 

proteção contra a radiação VIS e IV é limitada e estudos recentes têm demonstrado 

a importância de proteção nestas regiões também. SCHALKA et al. (2012) 

demonstraram, por meio de estudos espectrofotométricos in vitro, que o valor do 

FPS não tem nenhuma relação direta com proteção contra a radiação VIS. Sabe-se 

que filtros inorgânicos, devido a sua habilidade de dispersão da radiação solar, 

podem ser uma opção para a proteção VIS, dependendo do tamanho de suas 

partículas. Ainda, a incorporação de pigmentos aos protetores solares, como é o 

caso dos produtos com cor, também possuem a habilidade  de aumentar o efeito 

fotoprotetor desses produtos (SHAATH, 2005). Por outro lado, ainda não existe 

nenhum filtro orgânico capaz de oferecer proteção contra a radiação IV. O que tem 

sido demonstrado é que as substâncias antioxidantes podem ser capazes de 

combater os danos causados por essa radiação (BAREL et al., 2009; WU et al., 

2011; CHEN et al., 2012).  

A eficácia de um fotoprotetor na região do VIS tem sido avaliada por métodos 

espectrofotométricos, mas até o presente momento, não existe um modelo 

consensualmente validado na literatura e este ainda é o objetivo de alguns 

pesquisadores desta área (SCHALKA et al., 2012). Com relação à região IV, 

métodos capazes de quantificar a proteção de filtros solares nesta região do 

espectro solar também não estão muito bem estabelecidos; existe apenas uma 

proposta  para quantificar a habilidade de proteção contra o aumento das 

metaloproteinases de matriz por meio de estudos em cultura de células (SCHIEKE et 

al., 2003). E DARVIN et al. (2011) e MEINKE et al. (2013) têm avaliado a eficácia 

fotoprotetora nas região VIS e IV através da avaliação in vivo e ex vivo da formação 

de radicais livres na pele após irradiação nestas regiões do espectro solar, usando 
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espectroscopia de Ressonância Paramagnética Eletrônica baseada em um “spin 

trapping”. 

 

 

2.2.3 Formulação de protetores solares 
 

No desenvolvimento de formulações fotoprotetoras normalmente são utilizadas 

combinações de dois ou mais filtros solares com o objetivo de obter elevado FPS e 

efetiva proteção na região UVA e UVB. Para prevenir queimaduras solares e 

proteger a pele contra os efeitos deletérios do sol, os protetores solares devem 

atender alguns critérios: devem ser fotoestáveis, não serem fototóxicos e 

fotoirritantes, e não devem penetrar na pele (BAREL et al., 2009; CORREA, 2012). 

Os filtros solares utilizados nessas formulações são classificados em filtros 

orgânicos ou filtros inorgânicos; e em filtros UVA, UVB ou UVA/UVB, dependendo da 

região do espectro ultravioleta em que absorvem a radiação. A maioria dos filtros 

solares disponíveis no mercado são filtros UVB, seguidos pelos filtros UVA/UVB e 

por um reduzido número de filtros UVA (BAREL et al., 2009; SHAATH, 2010; 

CORREA, 2012).  

Os filtros inorgânicos atuam refletindo ou dispersando a radiação UV e VIS, 

atuando como uma barreira física contra a penetração da radiação solar através da 

pele. Dependendo do tamanho da partícula destes filtros, pode ocorrer também a 

absorção da radiação. Os principais agentes inorgânicos utilizados são o óxido de 

zinco (ZnO) e dióxido de titânio (TiO2). O primeiro oferece proteção UVA/UVB, 

enquanto que o TiO2 é um filtro apenas UVB. Esses filtros solares são 

recomendados para o preparo de protetores solares para o uso infantil e para 

pessoas com pele sensível, gestantes e também para obtenção de FPS mais 

elevado, uma vez que são mais seguros e fotoestáveis do que os filtros solares 

orgânicos (NEVES, 2008; SHAATH, 2010; CORREA, 2012).  

Apesar de proporcionarem proteção efetiva contra a radiação UV, a opacidade 

que os óxidos metálicos conferem aos fotoprotetores representa uma desvantagem, 

pois contraria o apelo estético das formulações cosméticas ao dificultar sua 

espalhabilidade e deixar a pele com aspecto esbranquiçado. Uma alternativa para 

melhorar o sensorial de formulações contendo esses filtros solares é a utilização de 

partículas micronizadas e revestidas. Nessas versões o tamanho de partícula está 



Revisão	  Bibliográfica	  

	  	  	  
21	  

na faixa de 70 a 200 nm, reduzindo o efeito esbranquiçado deixado por esses filtros 

(SHAATH, 2010; CORREA, 2012). 

Os filtros solares orgânicos são compostos aromáticos conjugados a um grupo 

carbonila e a um radical nas posições “orto” ou “para”. Frequentemente um grupo 

doador de elétrons é substituído nessas posições do anel aromático. Essas 

moléculas são capazes de absorver a radiação UV em um determinado 

comprimento de onda, passando para um estado excitado, de maior energia. Ao 

retornarem ao estado fundamental (de menor energia),  emitem a energia absorvida 

para a atmosfera em um maior comprimento de onda (normalmente na região do 

VIS, IV ou UV alto), menos prejudicial à pele. Ao voltar para o estado fundamental, 

recuperam a capacidade de absorver a radiação UV repetidamente 

(fototoestabilidade) (BAREL et al., 2009; SHAATH, 2010; CORREA, 2012). 

Alguns filtros orgânicos, ao retornarem ao estado fundamental, sofrem uma 

alteração em sua estrutura química ou, até mesmo, geram um outro composto, 

perdendo sua eficácia fotoprotetora e aumentando o risco de gerar reações 

fototóxicas e fotoalérgicas. À este comportamento, chama-se fotoinstabilidade, o que 

representa uma das principais limitações associada aos filtros orgânicos 

convencionais (BAREL et al., 2009; CORREA, 2012; STLEFEL & SCHWACK, 2015). 

Os filtros solares orgânicos podem ser classificados, segundo a sua estrutura 

química em: ácido p-aminobenzóico e derivados, derivados do ácido cinâmico, 

salicilatos, benzofenonas, derivados da cânfora, derivados do dibenzoilmetano e 

antranilatos (CORREA, 2012). Atualmente, foram desenvolvidos filtros mais 

modernos, que oferecem proteção de largo espectro (UVA/UVB), além de uma 

elevada fotoestabilidade, cujo desenvolvimento é baseado no que se chama de 

“Regra dos 500 Da”, onde o elevado peso molecular promove uma reduzida 

penetração na pele. Consequentemente, tem-se um aumento na segurança e 

eficácia destas substâncias (STIEFEL & SCHWACK, 2015). Como exemplos, 

podemos citar o Tinosorb® (S e M), o Uvinul® (T150 e APlus) e o Mexoryl® (SX e XL). 

Desta forma, a indústria de cosméticos tem à disposição diversos filtros solares 

orgânicos, os quais representam a maior parte das moléculas utilizadas em 

protetores solares.  

Cada filtro solar utilizado como ingrediente em uma formulação cosmética 

apresenta um pico de absorção máxima em determinado comprimento de onda: 

UVA, UVB ou ambas, quando se trata de um filtro de amplo espectro. Para que se 
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obtenha uma proteção eficaz, é necessário fazer uma combinação de diferentes 

tipos de filtros solares, que se complementam do ponto de vista de seu perfil de 

atividade espectrofotométrica (BAREL et al., 2009; CORREA, 2012).  Neste sentido 

é importante utilizar combinações de filtros solares que proporcionem proteção 

adequada na faixa UVA e UVB. Cada componente da associação deve ser 

considerado pelo seu perfil de atividade característico e a melhor combinação irá 

ocorrer quando forem escolhidos componentes que, em seu conjunto, produzam o 

espectro desejado para o produto final (KHURY & BORGES, 2013). 

Além da escolha do filtros solares, os demais ingredientes de uma formulação 

fotoprotetora influenciam diretamente em sua eficácia final. A escolha do veículo 

utilizado no desenvolvimento de um protetor solar é importante para que a 

formulação final apresente boa aceitação por parte do consumidor e consiga um 

nível efetivo de FPS (CORREA, 2012; KHURY & BORGES, 2013). Os protetores 

solares podem ser formulados como cremes, óleos, loções, géis, sprays, entre 

outros. Dentre os diferentes veículos que podem ser utilizados, as emulsões 

óleo/água (O/A) têm sido as mais utilizadas nos últimos anos, pois possibilitam a 

incorporação de filtros lipo e hidrofílicos, que atuam sinergicamente, melhorando a 

eficácia do produto final. Além disso, emulsões O/A permitem uma melhor 

espalhabilidade sobre a pele e também evitam a característica gordurosa das 

emulsões A/O que não agradam o usuário (CORREA, 2012). 

Ainda, existem as formulações do tipo gel-creme, que são emulsões do tipo 

O/A, com elevada porcentagem de fase aquosa e baixo conteúdo oleoso, 

essencialmente estabilizadas por coloides hidrofílicos. Desta forma, a incorporação 

desses agentes de consistência permitem a obtenção de formulações com menor 

conteúdo oleoso, melhor sensorial e, consequentemente, com maior aceitabilidade 

pelos consumidores. Aqui, é importante destacar o fato de que a aceitabilidade do 

consumidor pelo produto interfere fortemente na eficácia final do produto, que não é 

garantida apenas pelo valor do FPS, mas também pela quantidade e forma de 

aplicação do fotoprotetor (MILESI & GUTERRES, 2002; CORREA, 2012). 

Considerando que os filtros solares podem ser incorporados em vários 

veículos, é fundamental que eles se dissolvam ou dispersem facilmente e de modo 

permanente nos veículos e nos seus componentes. Desta forma, permite-se a 

obtenção de preparações que formem um filme uniforme e homogêneo na superfície 

da pele, com aderência suficiente para resistirem à remoção pela água ou 
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transpiração (PRISTA et al., 1992; MILESI & GUTERRES, 2002). Existem várias 

categorias de emolientes usados em protetores solares: ésteres, ceras, ácidos e 

álcoois graxos, óleos minerais, silicones, entre outros. Com relação aos ésteres, 

sabe-se que quanto maior a polaridade do emoliente, maior o poder de solubilização 

do filtro solar, além de aumentar a absorção do filtro na região do UV, melhorando o 

FPS. Ao contrário, emolientes menos polares, podem deslocar o comprimento de 

onda de absorbância máxima fora da faixa UV, além de possuírem pouco poder 

solubilizante (KHURY & BORGES, 2013). No entanto, os emolientes mais polares 

não são oclusivos, enquanto os emolientes não polares exercem função de barreira 

protetora e são capazes de reter a umidade da pele, evitando a perda 

transepidérmica de água. Já os silicones conferem um diferencial à formulação final, 

uma vez que potencializam o efeito de fotoproteção da pele por possuírem a 

capacidade de formarem filmes resistentes à água, além de apresentar extrema 

afinidade pela pele e baixíssima toxicidade, não serem gordurosos, não deixarem 

resíduos oleosos, fornecendo uma sensação sedosa e suave à pele, conferindo um 

toque seco ao produto final (MILESI & GUTERRES, 2002; CORREA, 2012; KHURY 

& BORGES, 2013).  Neste sentido, a escolha adequado dos emolientes exerce um 

papel fundamental nas características finais de um protetor solar. 

 

 

2.2.4 O papel dos antioxidantes 
 

Os antioxidantes (AO) são substâncias que retardam, previnem ou reparam os 

danos oxidativos à uma molécula alvo gerados pelas ERO. De forma geral, 

protegem a pele dos radicais livres inibindo sua formação ou interrompendo sua 

propagação por meio de um ou mais mecanismos que ainda não são 

completamente entendidos, entre eles: 1) interceptação das espécies pró-oxidantes 

iniciais; 2) sequestro de metais pesados, prevenindo eventos de iniciação e 

propagação das reações que produzem radicais livres; 3) interceptação de radicais 

secundários os quais podem propagar reação em cadeia ou reduzir grupos 

oxidados; 4) reparo de macromoléculas e renovação celular (BAREL et al., 2009; 

CHEN et al., 2012). 

Estas EROs, tal como já referido, podem se neutralizados por um mecanismo 

fisiológico de defesa do próprio organismo, os AO endógenos. No entanto, quando 
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este sistema endógeno se torna insuficiente para neutralizar os radicais livres e 

equilibrar o sistema, a utilização de AO exógenos pode estabilizar as EROs, 

revertendo os efeitos causados pelas espécies oxidativas (GODIC et al., 2014). 

Neste sentido, os AO são incorporados em produtos cosméticos, nomeadamente em 

protetores solares, com o objetivo de reduzir os danos oxidativos provocados pelas 

EROs induzidas pela radiação solar (BAREL et al., 2009; CHEN et al., 2012). Os 

efeitos benéficos dessa associação têm sido demonstrados em vários estudos na 

literatura (MATSUI et al., 2009; WANG et al., 2010; WU et al., 2011; HAAG et al., 

2014; GRETHER-BECK et al., 2014). Estudo realizado por HAYWOOD et al. (2003) 

demonstrou que protetores solares com amplo espectro de ação reduz apenas 

55,0% da formação de radicais livres. Portanto, a aplicação tópica de AO poderia 

promover um benefício adicional na proteção contra a radiação solar. MATSUI et al. 

(2009) e WU et al. (2011) obtiveram melhores resultados na proteção contra os 

danos causados pela radiação UV em voluntários sadios quando uma combinação 

de AO e filtros solares foi utilizada.  

Existe na literatura uma vasta informação sobre o potencial antioxidante de um 

grande número de substâncias, como Vitaminas C e E, coenzima Q10, bem como 

AO naturais de origem biotecnológica ou vegetal (MAIA CAMPOS et al., 2006; 

GASPAR et al. 2008; BAREL et al., 2009). No entanto, poucos estudos têm 

demonstrado a eficácia destas substâncias quando incorporadas em formulações 

tópicas; além disso, o desenvolvimento de formulações que combine AO e filtros 

solares, que garantam a eficácia de ambos, ainda é um desafio (BAREL et al., 2009; 

SCHALKA et al., 2014). Normalmente, os AO são substâncias naturalmente 

instáveis e devem permanecer estáveis e biodisponíveis na formulação final. Ao 

mesmo tempo, devem penetrar o EC e permanecer em concentrações adequadas 

na epiderme viável e derme, pelo menos, pelo mesmo tempo que o protetor solar 

deve permanecer na superfície da pele para garantir uma proteção apropriada 

(BAREL et al., 2009; CHEN et al., 2012; SCHALKA et al., 2014).  

Neste caso, a forma como estes produtos serão formulados irá influenciar na  

eficácia de todos os seus componentes e estudos clínicos devem ser realizados 

para garantir sua eficácia e determinar os efeitos da associação dos filtros solares e 

AO  em condições reais de uso. 
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2.3 NANOTECNOLOGIA EM PRODUTOS COSMÉTICOS 
 

Nanotecnologia é um termo genérico fundamentado na habilidade de 

caracterizar, manipular e organizar materiais em escala nanométrica. O tamanho de 

partícula é a propriedade que define um nanomaterial e a razão entre 10-100 nm é a 

mais usada para defini-lo. Mas esta definição é ainda bastante controversa na 

literatura. Acredita-se que a Nanotecnologia representa uma das tecnologias mais 

promissoras do século XXI e tem sido considerada uma nova revolução industrial 

(NOHYNEK et al., 2007; MIHRANYAN et al., 2012; BANGALE et al., 2012).  

No setor cosmético, as nanopartículas estão presentes em xampus, 

condicionadores, pastas de dentes, cremes antienvelhecimento, cremes anticelulite, 

despigmentantes de pele, hidratantes, pós-faciais, loções pós-barba, desodorantes, 

sabonetes, fotoprotetores, maquiagens de modo geral, perfumes e esmaltes. A 

empresa pioneira a introduzir um cosmético de base nanotecnológica, no âmbito 

internacional, foi a Lancôme, divisão de luxo da L’Oréal, em 1995, com o lançamento 

de um creme para o rosto constituído por nanocápsulas de vitamina E pura, para 

combater o envelhecimento da pele. No Brasil, a primeira empresa a desenvolver e 

colocar no mercado um nanocosmético foi o O Boticário, com um creme 

antienvelhecimento para a área dos olhos, fronte e contorno dos lábios, chamado 

Nano sérum. A formulação contêm ativos como vitamina A, C e K e uma substância 

para despigmentação da pele. 

No início dos anos 90, um novo nanocarreador, denominado Nanopartículas 

Lipídicas Sólidas (NLS), foi desenvolvido e utilizado na área Cosmética, como uma 

alternativa aos nanocarreadores já existentes, como nanoemulsões, lipossomas e 

nanopartículas poliméricas. Por definição, possuem tamanho de partícula entre 40-

1000 nm e são formadas por um lipídio ou uma mistura de lipídios sólidos à 

temperatura ambiente e corporal (BANGALE et al., 2012). Podem ser preparados a 

partir de lipídios de origem natural, como por exemplo, as ceras naturais com 

diferentes graus de purificação ou ultra refinação, como a cera de abelha, cera de 

carnaúba, cera de cupuaçu, entre outras; ou de origem sintética, tais como 

polietilenoglicol, parafina, vaselina, Gelucires®, monoestearato de glicerila, 

polivinilpirrolidona, ácido esteárico, entre outros (KHERADMANDNIA et al., 2010; 

BANGALE et al., 2012; KUMAR & RANDHAWA, 2013). 
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As NLS têm se destacado na área Cosmética devido às vantagens que podem 

oferecer. Diferentes substâncias ativas já foram nanoencapsuladas nestes sistemas 

como, por exemplo, a coenzima Q10 (TEERANACHAIDEEKUL et al., 2007), 

quercetina (BOSE et al., 2013), idebenona (MONTENEGRO et al., 2012), retinol e 

seus derivados (JEON et al., 2013; CASTRO et al., 2009), entre outros. A 

incorporação de substâncias ativas nas NLS melhoram sua estabilidade dentro do 

produto e também são capazes de controlar a sua liberação. Devido ao tamanho 

nanométrico, promovem um contato íntimo com o estrato córneo, com propriedades 

oclusivas, devido à formação de um filme sobre a pele, reduzindo a perda 

transepidérmica de água e, portanto, melhorando a hidratação. Consequentemente, 

podem ser empregadas com o objetivo de permitir que os ativos cosméticos atinjam 

as camadas mais profundas da pele, uma vez que podem aumentar a sua 

penetração através da epiderme (MIHRANYAN et al., 2012; PARDEIK et al., 2009). 

Além disso, apresentam, também, um efeito sinérgico na proteção contra a radiação 

solar e são capazes de melhorar a proteção aos raios UV em combinação com filtros 

orgânicos devido à sua característica particulada. Um estudo realizado por WISSING 

& MULLER (2001), demonstrou que o uso de NLS contendo Vitamina E, reduziu a 

quantidade de filtro nas formulações, mantendo o mesmo nível de proteção UV, 

determinado por metodologia in vitro. 

O maior questionamento sobre o uso destes sistemas na Cosmetologia é sobre 

o perfil de penetração na pele das NLS e, consequentemente, seu potencial em 

causar efeitos tóxicos ao organismo (MIHRANYAN et al., 2012; LABOUTA & 

SCHNEIDER, 2013). É relatado que partículas com tamanho superior à 20 nm 

normalmente não penetram através da pele intacta; e que, apesar de partículas com 

tamanho superior poderem penetrar mais profundamente a pele através dos 

folículos pilosos, não há indicação científica de que elas penetrem até os tecidos 

viáveis da pele (BAROLI et al., 2010; MIHRANYAN et al., 2012; BANGALE et al., 

2012). No entanto, o perfil de penetração destas nanopartículas depende de suas 

propriedades físico-químicas, como composição química, tamanho, conformação e 

morfologia, carga superficial e área total, bem como das propriedades da formulação 

semissólida onde são incorporadas (veículo), o que influencia em sua atividade 

biológica e efeitos no organismo (LABOUTA & SCHNEIDER, 2013; ZORODDU et 

al., 2014). Portanto, cada caso deve ser avaliado de forma isolada, a fim de garantir 

a segurança e eficácia do produto final. 
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Ao contrário da Europa, onde existe uma legislação que prevê que os 

nanomateriais sejam pré-registrados e que o seu uso em cosméticos implica na 

necessidade de se realizar testes adicionais de segurança, em relação a um produto 

cosmético convencional, no Brasil ainda não foi estabelecida nenhuma legislação 

específica. Encontra-se em trâmite no Congresso Nacional a votação para o Projeto 

de Lei (PL) nº 6741/2013, que trata da Política Nacional de Nanotecnologia; que  

baseia-se nos conceitos e princípios da legislação europeia e prevê a vigilância dos 

bens de consumo contendo nanotecnologia. 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA CLÍNICA DE FORMULAÇÕES COSMÉTICAS 
 

A aplicação de um produto cosmético pode promover efeitos negativos ou 

positivos sobre a pele. Desta maneira, é importante definir procedimentos e métodos 

experimentais que sejam capazes de determinar a extensão destas alterações. Os 

métodos utilizados dependem dos objetivos do estudo e, geralmente, empregam 

várias metodologias simultaneamente, visando a comprovação científica dos reais 

benefícios propostos por estas formulações (ELSNER et al., 2011).  

Neste contexto, as técnicas de biofísica e análise de imagem da pele têm sido 

amplamente empregadas, por permitirem a avaliação dos produtos em suas reais 

condições de uso. Desta forma, é possível avaliar as características biológicas, 

mecânicas e funcionais da pele através de medidas objetivas de determinadas 

variáveis, por métodos cientificamente comprovados e não-invasivos. Dentre estas 

variáveis, podemos citar as propriedades mecânicas da pele (viscoelasticidade), a 

espessura da derme e epiderme, a hidratação cutânea, a rugosidade, o padrão de 

pigmentação, o grau de oleosidade (ou sebo), a perda transepidérmica de água, a 

avaliação do microrelevo cutâneo, entre outros (GONÇALVES & MAIA CAMPOS, 

2009; ELSNER et al., 2011; DRENO et al., 2014). 

A investigação é realizada em voluntários sadios e nas condições previsíveis 

de uso do produto. De maneira geral, os voluntários são selecionados de acordo 

com o seu tipo de pele, sexo, idade e hábitos específicos. Dependendo do tipo de 

produto avaliado e do efeito esperado, são selecionadas diferentes regiões 

corporais, desde a face, antebraços e, até mesmo, a região dos tornozelos. E a 

duração dos testes de eficácia pode variar desde um dia, caracterizando os estudos 
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de cinética de avaliação, com aplicação única do produto, até várias semanas, com 

várias aplicações em tempos determinados (RAWLINGS & HARDING, 2004; 

CHILCOTT & FARRAR, 2008). 

A avaliação da eficácia de produtos cosméticos por tais métodos pode, ainda, 

ser complementada quando comparada com a análise dos efeitos dos produtos 

pelos próprios consumidores. Esta abordagem de avaliação permite correlacionar os 

benefícios percebidos com aqueles mensurados pelas técnicas de biofísica e 

imagem da pele, além de prever a aceitabilidade do produto final pelos 

consumidores (RAWLINGS & HARDING, 2004; GONÇALVES & MAIA CAMPOS, 

2009; GIANETI et al., 2012). Há uma grande variedade de estudos sobre a 

caracterização dos atributos sensoriais de produtos cosméticos. O método sensorial 

padrão utilizado para esta aplicação é a caracterização quantitativa descritiva, onde 

os voluntários são treinados para qualificar e quantificar os atributos sensoriais do 

produto. No entanto, apesar de ser amplamente aceita, esta metodologia apresenta 

a desvantagem de demandar tempo para a formação e treinamento das voluntárias 

(painel). Desta forma, uma alternativa é o método CATA (Check-all-that-apply), que 

poder ser realizado pelos consumidores, sem a necessidade de um painel treinado. 

Para tanto, os voluntários respondem à um questionário contendo atributos 

relacionados com a qualidade, intenção de compra e aceitabilidade do produto final. 

A desvantagem deste método, no entanto, está relacionado ao fato de que fornece 

frequênca de citações de determinado atributo, ao invés de classificação ou 

intesidade do mesmo (PARENTE et al., 2011; PENSÉ-LHÉRITIER, 2015). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde regulamentou as pesquisas 

envolvendo seres humanos através da RDC n° 466 de 2012 e constituiu a Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), responsável pelo registro dos Comitês de 

Ética em Pesquisa institucionais. Portanto, todos os projetos de pesquisa 

envolvendo seres humanos devem obedecer às recomendações dessa resolução. 

Assim, antes da avaliação de produtos cosméticos em humanos, todo e qualquer 

protocolo de estudo deve ser submetido à avaliação prévia por um Comitê de Ética 

(BRASIL, 2012a). 
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Com base nos resultados deste estudo podemos concluir que o uso frequente 

do protetor solar desenvolvido, com FPS 30 e boa proteção UVA, preveniu os danos 

causados pela exposição ao sol, no que diz respeito à formação radicalar no UV e 

VIS e, consequentemente, melhorou significativamente a função de barreira, a 

ecogenicidade e as propriedades mecânicas da pele após 84 dias de tratamento. No 

entanto, a incorporação dos antioxidantes, DMC-NLS e Spirulina, na formulação 

fotoprotetora desenvolvida, foi capaz de reduzir a formação de radicais livres nas 

regiões UV, VIS e IV do espectro solar, além de ter apresentado melhores 

resultados para os parâmetros TEWL, conteúdo aquoso do estrato córneo, relação 

de ecogenicidade, R2, R5 e R6 (relacionados com as propriedades mecânicas da 

pele). A avaliação sensorial das formulações apresentou boa correlação com as 

medidas objetivas utilizadas para avaliar o efeito das formulações na pele humana. 

Por fim, as formulações foram consideradas seguras, uma vez que os filtros solares 

permaneceram retidos no estrato córneo e não foi observado reação alérgica em 

nenhuma das voluntárias após 84 dias de tratamento. 

É importante salientar que, ao contrário da radiação UVB e UVA, cujos índices 

de proteção (FPS e FP-UVA) já são bem estabelescidos, os métodos de avaliação 

da proteção nas regiões do VIS e IV, ainda não são regulamentados e, portanto, 

torna-se difícil predizer qual o grau de proteção oferecido nesta região. Além disso, 

são necessários mais estudos para comprovar os efeitos das radiações VIS e IV à 

pele, bem como a real necessidade de fotoproteção nestas regiões. No entanto, as 

técnicas in vitro e in vivo empregadas neste estudo permitiram avaliar a eficácia e a 

segurança destas formulações nas regiões UV, VIS e IV, fornecendo resultados 

preliminares e complementares, que auxiliam na previsão da proteção oferecida por 

protetores solares em toda a região do espectro solar, bem como, os efeitos 

benéficos dos antioxidantes estudados.  
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