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A nanotecnologia
como estratégia para
o desenvolvimento de
cosméticos

nanoencapsulação de compostos antioxidantes pode aumentar a sua
atividade antioxidante e prolongar a liberação dos mesmos, aumentando assim a sua eficácia (7-9). A nanotecnologia tem sido utilizada
no desenvolvimento de formulações cosméticas mais estáveis, mais
eficazes e com sensorial cosmético diferenciado (2; 6; 10).
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Nanoestruturas em cosméticos: características e aplicações
A indústria cosmética tem investido cada vez mais na utilização de
sistemas nanoestruturados, com diferentes aplicações que serão apresentadas ao longo deste artigo.
As nanopartículas, em geral, são caracterizadas por possuir
uma alta superfície de contato e um grande número de partículas
por unidade de peso. Para a formação de nanopartículas, a área
de superfície por unidade de peso da partícula aumenta 102 vezes
quando a partícula é reduzida de 1 µm para 10 nm e o número de
partículas por peso aumenta 106 vezes. Com isso, as propriedades
originais do material bruto, como, por exemplo, a temperatura de
fusão e a solubilidade, também se modificam (2). Com base nas
características decorrentes do tamanho diminuto, as nanopartículas contendo substâncias ativas são utilizadas com a intenção
de melhorar sua funcionalidade, como, por exemplo, melhorar a
disponibilidade ou estabilidade quando comparada com o mesmo
material na forma molecular (2).
Os sistemas nanoestruturados mais utilizados em cosméticos podem ser classificados em nanocápsulas, nanoesferas, nanopartículas
lipídicas sólidas, nanoemulsões, microemulsões, lipossomas e niossomas, que serão explicados mais detalhadamente no decorrer do texto.
As nanocápsulas são sistemas nanovesiculares que apresentam
uma estrutura com núcleo e invólucro típica, com tamanho de partícula na faixa de aproximadamente 100 a 500 nm. As substâncias
ativas podem ser transportadas dentro de uma cavidade envolvida
por uma membrana polimérica, adsorvida na superfície ou impregnada na matriz polimérica. As nanocápsulas de núcleo lipídico são
carreadores nanovesiculares nos quais o controle da liberação do ativo é atingido pela variação da concentração do polímero, do lipídio
líquido e/ou lipídio sólido da formulação (7-11). Alguns polímeros
que podem ser utilizados na formação das nanocápsulas são a policaprolactona, o ácido polilático, poli(ácido glicólico) e poli(ácido
glicólico-co-ácido lático) (12).
As nanocápsulas são normalmente utilizadas em cosméticos
para proteger ativos sensíveis, reduzir odores indesejáveis e evitar
incompatibilidades entre os ingredientes da formulação. Um dos
primeiros produtos a utilizar nanocápsulas foi um creme antirrugas
com vitamina A encapsulada; as partículas atuavam como reservatórios, liberando a substância ativa lentamente (13). As nanocápsulas
também têm sido investigadas intensivamente como veículos para
filtros solares como o metoxicinamato de octila, salicilato de octila e
benzofenona-3. Acredita-se que as nanocápsulas formem um filme
de proteção na superfície da pele e controlem a penetração das substâncias encapsuladas (12).
As nanoesferas diferem das nanocápsulas por serem formadas
por uma matriz polimérica, onde a substância pode ficar retida ou
adsorvida, e não possuem óleo em sua composição (11). As nano-
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setor de produtos de higiene pessoal, perfumaria
e cosméticos tem mostrado grande expansão no
mercado mundial e é considerado um bom foco
de investimento. De acordo com dados da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal
Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), o Brasil ocupa o terceiro lugar
no ranking do mercado mundial desses produtos, ultrapassando a
França e estando atrás apenas dos Estados Unidos e Japão. O Brasil
possui ainda grande potencial de crescimento tendo como características: ser fonte de princípios ativos e insumos (principalmente
os de origem natural), propiciar oportunidade para o uso de novas
tecnologias com intuito de aumentar produtividade e eficácia dos
produtos, apresentar constante aumento do consumo e de avanços
na área regulatória (1).
Muitos ativos naturais pesquisados ultimamente são compostos
instáveis, podendo sofrer reações que levam à diminuição ou perda
de eficácia e até mesmo a degradação do produto. Por isso, novas
tecnologias vêm sendo propostas para melhorar o desempenho dos
produtos cosméticos e sua aceitação pelo consumidor. Uma alternativa para aumentar a estabilidade e, ainda, permitir a liberação controlada é o encapsulamento das substâncias ativas através de técnicas
que envolvem a nanotecnologia. A nanoencapsulação consiste na
compartimentalização de substâncias em carreadores, cujo tamanho
situa-se na faixa nanométrica, tipicamente entre 50 e 300 nm.
Os princípios da nanotecnologia foram introduzidos na área
cosmética há alguns anos. No período entre 1994 e 2005, a L’Oreal
(França) foi classificada como a quinta empresa no mundo com base
no número de patentes relacionadas à nanotecnologia depositadas
(2). Outras grandes empresas já utilizam a técnica de nanoencapsulamento em seus produtos, como, por exemplo, Lancôme e Givenchy (3). No Brasil, por exemplo, a empresa O Boticário apresenta
uma linha de tratamento antienvelhecimento composta por diferentes produtos utilizando a nanotecnologia.
Uma classe de ativos que podem ser encapsulados são os compostos extraídos de vegetais. Os extratos vegetais são fontes promissoras de substâncias bioativas, porém em seu estado bruto podem
ter a atividade antioxidante comprometida em razão de sua instabilidade físico-química. Neste contexto, a nanotecnologia pode ser
utilizada para a estabilização de diferentes compostos, aumentando
também a estabilidade dos produtos finais (4-6). Adicionalmente, a
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esferas podem ser utilizadas para encapsular ativos como fragrântológica, especialmente para hidratação da pele, mucosas e cabelos.
cias (14; 15) e vitaminas (16). Suas características podem permitir,
Similarmente, as nanoemulsões contendo ésteres de ácidos graxos
por exemplo, que fragrâncias permaneçam sobre a pele após longo
fosfóricos são utilizadas em cosméticos, bem como produtos dermaperíodo de aplicação (14). Outro exemplo inclui nanoesferas de
tológicos e farmacêuticos (21).
poli(ácido glicólico-co-ácido lático) contendo vitaminas A, C e E,
As nanoemulsões podem ser encontradas em uma grande varieque apresentaram eficácia clínica no clareamento da pele bem como
dade de produtos cosméticos como óleos de banho, cremes para o
propriedades antienvelhecimento (16).
corpo, preparações antirrugas e antienvelhecimento (12). Devido
As nanopartículas lipídicas sólidas são sistemas organizados a parao seu pequeno e uniforme tamanho de gota, as nanoemulsões são
tir de lipídeos sólidos. Suas principais características incluem excelentransparentes, fluidas e agradáveis ao toque (22-23). Em compate estabilidade física, capacidade de proteção de substâncias instáveis
ração com emulsões tradicionais, as nanoemulsões têm melhores
frente à degradação, capacidade de controle da liberação, excelente
propriedades de espalhabilidade na pele (12).
tolerabilidade, capacidade de formação de filme sobre a pele (demonsAs microemulsões são sistemas isotrópicos, transparentes, de baitrando propriedades oclusivas), possibilidade de modular a entrega da
xa viscosidade e termodinamicamente estáveis, obtidas quando uma
substância encapsulada, além de não apresentarem problemas relaciomistura de surfactantes apropriada é usada (17; 24). O uso de micronados à produção em grande escala e à esterilização (2; 5; 12; 17). As
emulsões é considerado uma abordagem promissora para aumentar a
nanopartículas lipídicas sólidas são adequadas para o transporte de
liberação e permeação de substâncias tanto hidrofílicas quanto lipofísubstâncias lipofílicas que podem ser formuladas em sistemas a base
licas (25). Em comparação com as emulsões convencionais, estas são
de água. As dispersões têm alto teor de lipídeos, são de fluxo livre e são
caracterizadas por tamanho de gotículas em escala nanométrica (26).
normalmente produzidas por homogeneização a alta pressão (2). Os
Pela facilidade de aplicação e adesão na pele, o seu uso tem
lipídeos utilizados incluem triglicerídeos, glicerídeos parciais, ácidos
sido explorado para muitos propósitos em cosmecêuticos e prograxos, esteroides e cera (18).
dutos farmacêuticos (27), hidratantes de pele,
As nanopartículas lipídicas sólidas também
preparações de protetor solar, produtos de
uma das
podem ser atrativas para uso em protetores solares,
bronzeamento, produtos antienvelhecimento,
vantagens na
uma vez que a matriz lipídica formada sobre a pele
desodorantes, antiperspirantes, perfumes, enutilização de
pode retardar a penetração do ativo, reduzindo o
tre outros (28).
potencial tóxico de um produto convencional.
Os lipossomas são vesículas esféricas que
nanoemulsões
Além disso, a incorporação de ativos quimicamente
consistem em uma ou mais membranas como
é o aumento de
lábeis (por exemplo, coenzima Q10 e retinol) nas
bicamadas fosfolipídicas envolvendo um núhidratação da
nanopartículas lipídicas sólidas oferece proteção
cleo aquoso. O diâmetro da vesícula está na faipele e de sua
contra decomposição e possibilita a liberação conxa entre 5 a muitas centenas de nanômetros. O
elasticidade
trolada do ativo (12).
principal componente lipídico do lipossoma é
Como desvantagens, as nanopartículas lipítipicamente fosfatidilcolina derivada do ovo ou
dicas sólidas têm menor capacidade de manter a encapsulação do
lecitina de soja. Colesterol é usualmente incluído na composição
ativo, podendo haver a formação de estruturas coloidais alternatipara estabilizar a estrutura e, assim, gerar lipossomas mais rígidos.
vas (micelas, lipossomas, mistura de micelas e nanocristais) e insDependendo das condições de processo e da composição química,
tabilidade física durante a estocagem ou administração devido à
podem ser formadas pequenas e grandes vesículas unilamelares e
complexidade do estado físico do lipídio (5).
multilamelares, com uma ou várias bicamadas concêntricas. Ao
As nanoemulsões são dispersões estáveis com diâmetro médio de
contrário das emulsões, os lipossomas são estruturas lamelares
gota em tamanho nanométrico (algumas centenas de nanômetros).
termodinamicamente estáveis que se formam espontaneamente
Este sistema é composto por óleo, água, e um ou mais agentes surquando os lipídios são colocados em contato com a fase aquosa.
factantes, podendo ser uma dispersão óleo em água (o/a) ou água em
Além disso, os lipossomas não são tóxicos nem invasivos e são
óleo (a/o) (19), apresentando elevada estabilidade cinética, em decapazes de carregar substâncias hidrofílicas e/ou lipofílicas (2; 12).
corrência do seu reduzido tamanho de gota (17). A fase aquosa pode
Os lipossomas podem ser encontrados em vários produtos em
conter ingredientes ativos e conservantes hidrofílicos, farmacêuticos
que é necessário liberar o ativo cosmético na epiderme. Por exemplo,
ou cosméticos, enquanto a fase oleosa é tipicamente composta por
filtros UV podem ser encapsulados em lipossomas incorporados em
óleo mineral, óleo de silicone, óleo vegetal, ésteres ou ácidos graxos
formulações de protetores solares de base aquosa, que apresentam
ou ingredientes ativos lipofílicos. (12). Uma das vantagens apresenboa aderência na superfície da pele, resistentes à água. Os lipossotadas pela utilização de nanoemulsões é o aumento da hidratação
mas por si só, quando formulados em cosméticos podem repor ou
da pele e de sua elasticidade (20), uma vez que o ativo tem maior
aumentar os lipídios endógenos do estrato córneo, aumentando a
possibilidade de atingir o extrato córneo.
hidratação e reduzindo a secura da pele (12).
As nanoemulsões também podem aumentar a permeabilidade
Os lipossomas podem encapsular uma variedade de substâncias
de um ativo pouco solúvel (20). As nanoemulsões preparadas com
ativas e ser incorporados em diversos tipos de produtos cosmétiésteres graxos de glicerol são utilizadas nas áreas cosmética e dermacos, como: hidratantes para a pele, produtos antienvelhecimento,
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Tabela 1 – Exemplos de sistemas utilizados para estabilização dos ativos e seus métodos de preparação

pós-barba, protetor solar e maquiagem. Dentre alguns exemplos de
produtos no mercado, podemos citar lipossomas veiculando agentes de bronzeamento (L’Oreal), lipossomas encapsulando vitaminas
(Lancôme, L’Oreal) e lipossomas carreadores de vitaminas E, A e
ceramidas (Estée Lauder) (29).
Os niossomas são vesículas preparadas a partir de surfactantes
não iônicos. Os surfactantes combinam um ou mais componentes
hidrofóbicos com um grupo principal hidrofílico (12). Os niossomas podem fundir-se com os lipídeos do estrato córneo (2), e são capazes de melhorar a estabilidade e a disponibilidade dos ingredientes
ativos bem como aumentar a sua penetração na pele (30).
Formulações de niossomas foram inicialmente desenvolvidos
pela L’Oreal para aplicações cosméticas (31), mas também têm sido
usados em aplicações alimentícias (32). Podem encapsular tanto
compostos hidrófilicos quanto lipofílicos (33).
A tabela 1 apresenta alguns exemplos de ativos, os sistemas nanoestruturados utilizados para sua estabilização, bem como os respectivos métodos de preparação empregados.
Diferentes tipos de nanoestruturas são utilizados para estabilização de substâncias com atividade cosmética. Com isso, observa-se uma tendência crescente no uso de ativos nanoencapsulados
para incorporação em cosméticos. De acordo com um levantamento feito na base de dados Web of Science, o número de publicações incluindo concomitantemente o radical “nano” e a palavra
“skin” aumentou 12 vezes da década de 1990 para a década de
2000, sendo que só no ano de 2012 foram mais de mil artigos
publicados envolvendo o tema. Juntamente com o investimento
de algumas empresas nessas tecnologias, o surgimento de indústrias brasileiras que nanoencapsulam ativos para fornecimento ao
mercado cosmético possibilitou um maior acesso à nanotecnologia até mesmo por indústrias cosméticas de menor porte. Esse
crescimento impulsiona o mercado e faz com que cresçam também
os investimentos em testes de eficácia e segurança dos produtos,
fortalecendo o mercado de nanocosméticos no Brasil e no mundo.

Renata M. Daudt é engenheira de alimentos, mestre em engenharia química e doutoranda em
engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Juliana Emanuelli é farmacêutica e mestranda em ciências farmacêuticas na UFRGS.
Irene C. Külkamp-Guerreiro é farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas e professora da
Faculdade de Farmácia da UFRGS.
Adriana R. Pohlmann é farmacêutica, doutora em química terapêutica e professora associada IV
do Departamento de Química Orgânica da UFRGS.
Silvia S. Guterres é farmacêutica, doutora em nanotecnologia farmacêutica e professora associada
IV do Departamento de Produção e Controle de Medicamentos da UFRGS.

Referências bibliográficas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

As autoras deste artigo não têm relações profissionais com as empresas citadas.
30

ABDI, Abihpec, Sebrae, II Caderno de Tendências. Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, Vol. 2. Disponível em: <http://www.
abihpec.org.br/2011/08/caderno-de-tendencias-2011-3/, (Acesso em
14/05/2013).
Mihranyan, A.; Ferraz, N.; Strømme, M. “Current status and future
prospects of nanotechnology in cosmetics”. Progress in Materials
Science, vol. 57, nº875. 2012.
Conselho Regional de Farmácia, Pará, Nanoencapsulamento reduz custos de cosméticos. Disponível em: http://www.crfpa.org.br/
sitesed/crfpa/?tipo=conteudos_site&tipo_conteudo=noticia&tipo_
consulta=v&id=19949060114582416 (Acesso em 14/05/2013).
Külkamp, I. C.; Paese, K.; Guterres, S. S.; Pohlmann, A. R. “Estabilização
do ácido lipoico via encapsulação em nanocápsulas poliméricas planejadas para aplicação cutânea”. Química Nova, vol. 32, nº 2078. 2009.
Guterres, S. S.; Alves, M. P.; Pohlmann, A. R. “Polymeric nanoparticles,
nanospheres and nanocapsules, for cutaneous applications”. Drug
Target Insights vol. 2, nº 147, 2007.
Kulkamp-Guerreiro, I. C. et al. “Development and stability of innovative semisolid formulations containing nanoencapsulated lipoic acid
for topical use”. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, vol.12,
nº7723. 2012.
Külkamp, I. C. et al. “Nanoencapsulation improves the in vitro antioxidant activity of lipoic acid”. Journal of Biomedical Nanotechnology,
vol. 7, nº598. 2011.

n a n o t e c n o l o g i a s /a r t i g o s
damages evaluated in vivo”. European Journal of Pharmaceutics and
Biopharmaceutics, vol. 69, nº948. 2008.
25. Huang, Y. B. et al. “Transdermal delivery of capsaicin derivative-sodium nonivamide acetate using microemulsions as vehicles”. International Journal of Pharmaceutics, vol. 349, nº206. 2008.
26. Azeem, A. et al. “Microemulsions as a surrogate carrier for dermal
drug delivery”. Drug Development and Industrial Pharmacy, Vol. 35,
nº 525. 2009.
27. Subramrian, N.; Ghosal, S. K.; Moulik, S. P. “Topical delivery of celecoxib using microemulsion”. Acta Poloniae Pharmaceitica, vol. 61,
nº335. 2004.
28. Adnan, A. et al. “Emerging role of microemulsions in cosmetics”. Recent Patents on Drug Delivery & Formulation, vol. 2, nº 275. 2008.
29. Lasic, D.D. “Applications of liposomes”. In: Handbook of biological
physics. Lipowsky, R. and Sackmann, E. (Eds.) Elsevier Science B.V.,
Menlo Park, 1995. pp. 491-519.
30. Hougeir, F. G.; Kircik, L. “A review of delivery systems in cosmetics”.
Dermatologic Therapy, vol. 25, nº234. 2012.
31. Handjani-Vila, R. M.; Ribier, A.; Rondot, B.; Vanlerberghie, G. “Dispersions of lamellar phases of non-ionic lipids in cosmetic products”.
International Journal of Cosmetic Science, vol.1, nº 303. 1979.
32. Pando, D.; Gutiérrez, G.; Coca, J.; Pazos, C. “Preparation and characterization of niosomes containing resveratrol”. Journal of Food Engineering, vol.117, nº 227. 2013.
33. Carafa, M. et al. “Preparation and properties of new unilamellar non-ionic/ionic surfactant vesicles”. International Journal of Pharmaceutics, vol.160, nº 51. 1998.
34. Khayata, N.; Abdelwahed, W.; Chehna, M. F.; Charcosset, C.; Fessi, H. “Preparation of vitamin E loaded nanocapsules by the nanoprecipitation method: from laboratory scale to large scale using a membrane contactor”.
International Journal of Pharmaceutics, Vol. 423, nº 419. 2012.
35. Rodriguez-Cruz, I. M. et al. “Polymeric nanospheres as strategy to
increase the amount of triclosan retained in the skin: passive diffusion vs. iontophoresis”. Journal of Microencapsulation, vol. 30, nº
72. 2013.
36. Jenning, V.; Gysler, A.; Schäfer-Korting, M.; Gohla, S. H. “Vitamin A
loaded solid lipid nanoparticles for topical use: occlusive properties
and drug targeting to the upper skin”. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, vol. 49, nº 211. 2000.
37. Teeranachaideekul, V.; Souto, E. B.; Junyaprasert, V. B.; Müller, R. H.
“Cetyl palmitate-based NLC for topical delivery of Coenzyme Q10 –
Development, physicochemical characterization and in vitro release
studies”. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics,
vol. 67, nº141. 2007.
38. Montenegro, L.; Carbone, C.; Puglisi, G. “Vehicle effects on in vitro release and skin permeation of octylmethoxycinnamate from microemulsions”. International Journal of Pharmaceutics, vol. 405, nº 162. 2011.
39. Dai, Y.-Q. et al. “Photo-responsive release of ascorbic acid and catalase in CDBA-liposome for commercial application as a sunscreen
cosmetic”. RSC Advances, vol. 2, nº 3340. 2012.
40. Yeh, M.-I. et al. “Dermal delivery by niosomes of black tea extract as
a sunscreen agent”. International Journal of Dermatology, vol. 52,
nº 239. 2013.

8. Palumbo, M. et al., “Improved antioxidant effect of idebenone-loaded
polyethyl-2-cyanoacrylate nanocapsules tested on human fibroblasts”. Pharmaceutical Research, vol.19, nº71. 2002.
9. Schaffazick, S. R.; Pohlmann, A. R.; de Cordova, C. A. S.; Creczynski-Pasa, T. B.; Guterres, S. S. “Protective properties of melatonin-loaded
nanoparticles against lipid peroxidation”. International Journal of
Pharmaceutics, vol. 289, nº 209. 2005.
10. Nohynek, G. J.; Antignac, E.; Re, T.; Toutain, H. “Safety assessment of
personal care products/cosmetics and their ingredients”. Toxicology
and Applied Pharmacology, vol. 243, nº 239. 2010.
11. Schaffazick, S. R.; Guterres, S. S.; Freitas, L. d. L.; Pohlmann, A. R. “Caracterização e estabilidade físico-química de sistemas poliméricos
nanoparticulados para administração de fármacos”. Química Nova,
vol. 26, nº726. 2003.
12. Wu, X.; Guy, R. H. “Applications of nanoparticles in topical drug delivery and in cosmetics”. Journal of Drug Delivery Science and Technology, vol.19, nº371. 2009.
13. Kaur, I.P.; Agrawal, R. “Nanotechnology: a new paradigm in cosmeceuticals”.  Recent Patents on Drug Delivery and Formulation, Vol.1,
nº171. 2007.
14. Shefer, A.; Ng, C.; Shefer, S. “Nanotechnology enhances bio-adhesion
and release after rinse-off”. Cosmetic & Toiletries, vol.119, nº57. 2004.
15. Tree-udom, T.; Wanichwecharungruang, S. P.; Seemork, J.; Arayachukeat, S. “Fragrant chitosan nanospheres: controlled release systems with physical and chemical barriers”. Carbohydrate Polymers,
vol. 86, nº1602. 2011.
16. Tsujimoto, H. et al. “Percutaneous absorption study of biodegradable
PLGA nano-spheres via human skin biopsies”. Journal of the Society
of Powder Technology, Japan, vol. 41, nº867. 2004.
17. Nemen, D.; Lemos-Senna, E. “Preparação e caracterização de suspensões coloidais de nanocarreadores lipídicos contendo resveratrol destinados à administração cutânea”. Química Nova, Vol. 34,
nº408. 2011.
18. Tiarks, F.; Landfester, K.; Antonietti, M. “Preparation of polymeric
nanocapsules by miniemulsion polymerization”. Langmuir, vol. 17,
nº908. 2001/02/01, 2001.
19. Benita, S.; Martini, M. C.; Seiller, M. Cosmetic applications of vesicular delivery systems. In: Microencapsulation: methods and industrial
applications, Benita, S.  (Ed.). Marcel Dekker Inc., New York. 1996.  pp.
587-631.
20. Yilmaz, E.; Borchert, H.-H. “Effect of lipid-containing, positively charged nanoemulsions on skin hydration, elasticity and erythema: an
in vivo study”. International Journal of Pharmaceutics, vol. 307, nº
232. 2006.
21. Kothekar, S. C.; Waghmare, J. T.; Momin, S. A. “Rationalizing and producing nanoemutsions for personal care”. Cosmetics & Toiletries,
vol.121, nº 51. 2006.
22. Sarker, D.K. “Engineering of nanoemulsions for drug delivery”. Current Drug Delivery, vol. 2, nº297. 2005.
23. Guglielmini, G. “Nanostructured novel carrier for topical application”.
Clinics in Dermatology, vol. 26, nº 341. 2008.
24. Vicentini, F. T. M. C. et al. “Quercetin in w/o microemulsion: in vitro
and in vivo skin penetration and efficacy against UVB-induced skin

31

