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Modificações fisiológicas
e patológicas mais comuns
da pele na infância

Características, aspectos de
segurança e benefícios dos
produtos cosméticos em
pediatria

ara que um formulador tenha sucesso
no desenvolvimento de um produto, deve
levar em conta vários aspectos relacionados

Como ponto de partida, se deve considerar

ao seu uso, como:

razão da concentração ou exposição em que não

• Para quem se destina?

se observa efeito nenhum (NOEL – No Observed

• Em que parte do corpo a ser utilizado?

Effect Level*), pela concentração ou exposição

• Qual a condição da pele na área na qual o

teórica, predita ou estimada em que os efeitos

Outros aspectos também devem ser considera-

seriam observados para cada ingrediente.

dos, como:

produto será utilizado?

para cada ingrediente a margem de segurança
- MOS (Margin of Safety), que é obtido pela

• Para que será usado e com que frequência?

Hidratação: proteção da pele
do bebê e da criança
Área de fraldas:
cuidados com a pele a partir
dos 30 dias

• Que resultado se espera com o uso do produto?

Dados de avaliação pré-clínica NOEL também

• Quantas aplicações são feitas por dia?

• Que tipos de ingredientes são requeridos para

são um ponto de partida para a avaliação de

• Quanto do produto é retido na pele ou no

que se produza o efeito esperado pelo uso?

segurança toxicológica. Parte-se de uma

cabelo? Ele será enxaguado ou permanecerá

premissa conservadora de que a população

na pele?

Quando um produto é desenhado para ser uti-

humana, em geral, é 10 vezes mais sensível

• Quanto do ingrediente está no produto?

lizado em bebês, devem existir requisitos

quando comparada a modelos pré-clínicos

• Qual é a penetração dérmica do ingrediente?

adicionais para garantir sua segurança e sua

(um fator de segurança multiplicado por 10).

• Qual o peso estimado do usuário?

correta adequação. Todo este quadro começa

Banho: cuidados com a pele
a partir dos 30 dias

com a seleção de ingredientes seguros.
A avaliação de risco é um processo pelo qual

Proteção da pele: hidratação
da pele de recém-nascidos
a termo e prematuros

o dano, a exposição e os princípios provados de toxicologia são aplicados nesta seleção de segurança. Mesmo ingredientes com

Cuidados de higiene
com a pele do
recém-nascido a termo
(0-30 dias) e prematuro

perfil adequado para o uso adulto podem ser
rejeitados para o uso infantil pelas premissas
descritas acima. Selecionando somente ingredientes bem caracterizados e avaliados pelos
expertos, possíveis riscos e incertezas científicas

Abordagem contemporânea
dos cuidados com a
pele infantil

são reduzidos.

2

• Quanto do produto é usado por aplicação?

Deve-se multiplicar outra vez por 10 o fator de
segurança para considerar subpopulações

Os produtos infantis devem seguir métodos

mais sensíveis, incluindo bebês.

científicos validados e estabelecidos para avaliar os ingredientes usados e garantir, desta

Atenção com os
micro-organismos

N

o desenvolvimento de uma fórmula, são
utilizados vários ingredientes com fun-

ções específicas, que podem ser relacionados
à estabilidade do produto ou na busca de um
efeito esperado para o tipo de produto.
Exemplo: para a estabilidade microbiológica, com
exceção de alguns tipos de fórmulas não propícias ao desenvolvimento microbiano (como
talco e sabonetes tradicionais), a maioria dos
produtos necessita da presença de conservantes. Estes são antimicrobianos que atuam na

O cálculo de exposição aos produtos é feito

forma, a segurança e adequação para bebês.

fórmula, garantindo que o produto seja apro-

com base nos dados de pesquisa junto a con-

Também devem avaliar o risco dos traços resi-

priado para o uso desde o momento em que se

sumidores, regularmente colhidos pelo mundo.

duais inevitáveis, seguindo o mesmo princípio

abre o frasco até ser totalmente consumido.

A abordagem da indústria para o cálculo da

básico de toxicologia usado para ingredientes.

exposição a um ingrediente no produto, com

Os produtos de uso pessoal podem ser conta-

freq u ê n c i a e x p r e s s o e m m g / k g / d i a , é

Já os traços de resíduos químicos podem ser de-

minados por uma grande variedade de micro-

somente o ponto de partida.

tectados em alimentos, água, ar e similarmente em

organismos. A contaminação por fungos e ou

produtos de cuidado pessoal.

bactérias pode ocorrer durante o uso ou na

* É o nível mais alto de ingrediente num estudo pré-clínico no qual nenhum
efeito foi observado. Os dados obtidos do NOEL são sempre os preferidos.
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sua estocagem em casa. Pode ocorrer também
durante o processo de fabricação, inclusive em
alguns deles muito bem controlados. 1
Abaixo, alguns exemplos de micro-organismos
que podem contaminar produtos:

O papel dos conservantes

O

s conservantes estão presentes naturalmente em frutas para protegê-las de infec-

ções, como é o caso de parabenos presentes
no mirtilo. Eles são adicionados em produtos
pessoais com objetivo de inibir o crescimen-

• Bactérias gram-positivas: Sthaphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes,
Enterococcus sp, Clostridium tetani,
Clostridium perfrigens.

to de micro-organismos e para garantir, desta
forma, que não se vai inocular grandes quantidades de micro-organismos na pele dos bebês,
causando um problema de saúde.

• Bactérias gram-negativas: Pseudomonas
aeruginosas, Klebsiella sp e outras
enterobactérias.

A segurança dos conservantes é frequente-

• Fungos: Candida albicans, Candida
parapsilosis, Malassezia furfur, Trichophyton
sp, Trichoderma e Aspegillus sp.

mente questionada com pouca ou nenhuma
evidência, o que encoraja os consumidores a
procurar produtos promovidos como “livres
de conservantes” - estes, sim, representam o

Alguns dados do histórico da preocupação com

verdadeiro risco à saúde.

contaminação de produtos de uso pessoal:

O desenvolvimento olfativo ajuda na adaptação

nem ter sido testados com o rigor necessário

à sociabilidade, sendo que os odores familiares

para garantir a segurança, como ocorre com

rapidamente assumem significados dentro das

alguns extratos vegetais).

primeiras horas após o nascimento, levando o
bebê a aprender a reagir com maior velocidade a

A importância do olfato

O

utro aspecto muito interessante com produtos de uso pessoal são as fragrâncias.

Historicamente, o assunto remonta a 3000 a.C.
quando os antigos babilônios se utilizavam de
resinas de pinus e cipreste.

• Em 1969, o FDA analisou 169 produtos de uso

Estes produtos podem significar ausência de

pessoal e detectou 20% dos produtos conta-

conservantes ou uso de ingredientes alterna-

minados.

tivos (não definidos como conservantes nas le-

2

• Em países que ainda não têm regulamentação

gislações de cosméticos), com a intenção de

específica, entre 30% e 100% dos produtos

conservar os produtos (ex.: compostos polares

apresentam-se contaminados (alguns com

de cadeia média, agentes quelantes ou antioxi-

altos índices).

dantes fenólicos). 6

• Desenvolvimento de infecções causadas por

4

pela própria segurança (muitos deles podem

uso de produtos pessoais ainda ocorre, prin-

As desvantagens dos agentes conservantes

cipalmente em hospitais.4

alternativos começam pela baixa efetividade

• De maio de 2005 a maio 2008, na Europa, hou-

que apresentam (como é o caso dos agentes

ve recall de 24 produtos por contaminação.

quelantes e antioxidantes fenólicos) e seguem

5

eles. Estas respostas são melhor obtidas quando
combinadas ao tato.7,8,10
Assim, o odor exerce uma importante ligação
entre a mãe e o bebê.9 O odor da mãe, natural ou
em fragrância, tem um efeito calmante no bebê,
preparando-o para se alimentar e dormir.11

O sentido do olfato é considerado fundamental

As fragrâncias estão ligadas às emoções e,

para o desenvolvimento e funcionalidade do ser

dependendo do odor, remetem a experiências

humano. O olfato exerce um papel de adaptação

prazerosas ou não.12 As memórias evocadas pelo

e sobrevivência no início do período da evolu-

olfato são significativamente mais emocionais

ção humana. As áreas do córtex responsáveis

do que aquelas desencadeadas pelos sentidos

por ele são filogeneticamente mais antigas do

visuais ou sonoros. Podem remeter a eventos

que outros sentidos. É o único sentido com

ou objetos associados com odores específicos,

contato neuroanatômico com o meio ambiente,

alguns estão ligados a episódios autobiográ-

além do que é mais ligado ao prazer do que os

ficos, e as fragrâncias podem criar e aumentar

outros sentidos.

experiências.13
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Vigilância da Segurança das Fragrâncias
Existem duas organizações globais que trabalham cooperativamente para garantir a segurança
das fragrâncias para produtos de consumo: a RIFM e a IFRA.
Research Institute for
Fragrance Materials (RIFM)
• Conduz pesquisas,
investigando os ingredientes
com objetivo de verificar
o risco destes para a
saúde dos consumidores
e para o meio ambiente

International Fragrance
Association (IFRA)

Dados são usados
para se estabelecer
níveis de uso seguros

Mantém código de boas
práticas para a indústria
de perfumaria
• Estabelece pontos em
questionamento e padrões
• Garante observância
globalmente

• Mantém uma base de dados
de segurança

A avaliação do risco quantitativo para fragrâncias
inclui também:
• Identificação do Risco: determina o potencial
do material da fragrância induzir sensibilização
(risco).
• Avaliação de dose-resposta: estabelece a relação entre dose (nível de exposição) e probabilidade de um efeito adverso ocorrer.

• Avaliação da exposição: determina a quantidade
do ingrediente da fragrância que um indivíduo
irá receber (dose-resposta).
• Caracterização de risco: estabelece níveis de
exposição aceitáveis de ingredientes usados em
perfumaria em determinados tipos de produtos
de consumo na vida real.

Os estudos de avaliação de risco para fragrâncias incluem efeitos tópicos, toxicidade sistêmica e
consequências para o meio ambiente, como os descritos no quadro abaixo.
Estudos de Avaliação de Risco
• Irritação da Pele

Efeitos Tópicos (Dérmicos)

• Sensibilização Dérmica
• Fototoxicidade (se o ingrediente absorve radiação UV)

Toxicidade Sistêmica

Consequências ao meio
ambiente

• Toxicidade por Dose Repetitiva
• Teste Reprodutivo e de Desenvolvimento
• Define Dados Básicos Ambientais
(medidos ou calculados)
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Desenvolvimento de
Fragrâncias Seguras:
Abordagem
Pontos a serem considerados no desenvolvimento
das fragrâncias:
• Barreira cutânea não está completamente
desenvolvida
• Pele mais propensa à fricção
• Mais permeável
• Mais propensa à secura
• Sensível à luz
• Pela dimensão, mais propensa à alta exposição
a substâncias aplicadas
• Maior potencial de irritação e de infecções
• A termorregulação é menos madura
• Os olhos são mais facilmente expostos a
substâncias estranhas
• Não expelem objetos com facilidade
• Mais vulneráveis à aspiração
• Mais sensíveis à aspiração de irritantes
• O toque é um importante fator no
desenvolvimento social e da saúde emocional
• Influenciam no sono

• Concentrações máximas de ingredientes das
fragrâncias são definidas para garantir níveis
apropriados para uso em bebês
• “Patch tests” da formulação contendo
fragrância é realizado com resultado requerido
de zero incidência à sensibilização
• Monitoramento constante dos produtos
comercializados
• Processo rigoroso garante ação apropriada
• Abordagem em etapas amplas leva a um
produto perfumado e seguro com um potencial
mínimo de causar reação

Processo observado em etapas: Resumo
Estudos de Avaliação de Risco
Monitoramento

Formulação

Concentração

Ingredientes

Observância de
Órgãos Regulatórios
e IFRA

Formulação e Exposição
• Os mais estritos padrões são aplicados
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Conclusão

A

pele do bebê merece um tratamento especial porque sua função de barreira ainda

não está totalmente formada ao nascer, o que
faz com que ele não tenha a mesma proteção
do adulto.

As fragrâncias têm um papel importante no
desenvolvimento fisiológico e bem-estar emocional, promovendo a ligação com a mãe nas
rotinas estabelecidas. Elas devem ter um apropriado perfil de segurança para uso em produtos infantis.

Os cuidados descritos neste artigo significam
que os produtos estejam seguros e adequados
nos benefícios a que se propõem.
Os ingredientes como conservantes, muitas
vezes criticados, são fundamentais para que se
mantenha a integridade das fórmulas, fazendo
com que estes produtos sejam seguros e não
veículos de micro-organismos - nesse caso,
sim, um perigo verdadeiro.

Referências Bibliográficas 1. Ravita T, et al. J Ind Microbiol Biotechnol. 2009;36:35-38. 2. Soap, Perfumery & Cosmetics. September 2006.
3. Lundov M. Int J Cosmetic Science. 2009;30:471. 4. Alvarez-Lerma,
F. et al. Critical Care, 2007;12:R10. 5. Lundov M. Contact Dermatitis.
2009;60:70-78. 6. Varvaresou A. Int J Cosmet Sci. 2009;31:163-175.
7. Kivity S, et al. Isr Med Assoc J. 2009;11:238-243. 8. Schaal B, et
al. Chem Senses. 2000;25:729-737. 9. Moriceau S, Sullivan RM. Dev
Psychobiol. 2005;47:230-242. 10. Sullivan RM, et al. Pediatrics.
1991;87:511-518. 11. Sullivan RM, et al. Biol Neonate. 1998;74:402408. 12. Weber S, Heuberger E. Chem Senses. 2008;33:441-447.
13. Hers, R. Chem Senses 29: 217-224, 2004.

Cuidados Johnson’s®
Os toxicologistas da marca Johnson’s® aplicam os dados de conhecimento obtido das pesquisas
dos hábitos de uso dos produtos, permitindo um cálculo verdadeiro na avaliação da exposição
do mesmo (ex.: quem, onde, condição da pele, quanto, frequência de uso do produto).
A marca Johnson’s® segue métodos científicos validados e estabelecidos para avaliar os
ingredientes usados nos seus produtos e garantir a segurança e adequação aos bebês. Também
avalia o risco dos traços residuais inevitáveis, seguindo o mesmo princípio básico de toxicologia
usado para os ingredientes.
Para a marca Johnson’s® Baby, conservantes com larga margem de segurança são os preferidos.
Nos produtos infantis, a marca Johnson’s® aplica restrições no desenvolvimento de fragrâncias
excedendo os requisitos regulatórios adotados mundialmente, promovendo uma avaliação
gradual e constante dos pontos críticos listados e minimizando alergias das fragrâncias.
Para isso, utiliza seu extenso banco de dados, que é atualizado constantemente por informações
obtidas por “patch test” em populações (incluindo até pacientes com problemas dermatológicos),
estimando-se a incidência na população em geral.
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