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RESUMO. Existe a tendência atual de desenvolvimento de fotoprotetores possuindo reduzida concen-
tração de filtros químicos e de proteção elevada frente às radiações UVA e UVB. O presente trabalho
propôs a obtenção e a avaliação da eficácia in vitro de fotoprotetores contendo rutina, um flavonol glicosí-
dico provido de propriedades antioxidantes, associada ou não a filtros solares orgânicos UVA (benzofeno-
na-3) e UVB (p-metoxicinamato de octila). As formulações foram avaliadas in vitro por espectrofotometria
de refletância com esfera integrada, quanto aos seguintes parâmetros: fator de proteção solar estimado
(FPS), comprimento de onda crítico (nm) e razão UVA/UVB. A eficácia fotoprotetora da rutina a 0,1%
p/p apresentou-se dependente da concentração e presença dos filtros químicos UVA e UVB, sendo que
houve sinergismo na elevação do FPS, de 7,34 ± 0,24 para 9,97 ± 0,18, quando o flavonóide foi associado
com os filtros nas concentrações mínimas. A rutina não associada aos filtros químicos exerceu proteção
frente à radiação UVA superior à formulação ausente de compostos ativos e às suas associações.
SUMMARY. “Rutin Association with Ethylhexyl Methoxycinnamate and Benzophenone-3: In Vitro Evaluation
of the Photoprotection Effectiveness by Reflectance Spectrophotometry”. There is a world tendency to the devel-
opment of sunscreens possessing reduced concentration of UV filters and, yet, with high UVA-UVB protection.
This research work proposes the development and in vitro efficacy evaluation of sunscreens containing rutin, an
antioxidant flavonol, associated or not to UVA (benzophenone-3) and UVB (ethylhexyl methoxycinnamate) fil-
ters. Formulations were in vitro assayed by reflectance spectrophotometry with integrated sphere, regarding the
following parameters: estimated sun protection factor (SPF), critical wavelength (nm) and UVA/UVB ratio.
Rutin 0.1% w/w photoprotection efficacy presented dependent of the concentration and presence of the UVA and
UVB filters, and it was verified synergism on the SPF elevation, from 7.34 ± 0.24 to 9.97 ± 0.18, when the
flavonoid was associated with the filters in minimum concentrations. Isolated rutin exerted UVA protection su-
perior to the formulation not added to UV filters and their associations.

INTRODUÇÃO
A necessidade do uso de fotoprotetores é

uma realidade irrefutável. A exposição da pele
às radiações favorece a redução de concen-
tração das substâncias antioxidantes endógenas,
alterações nos lipídios das membranas celulares;
inativação de sistemas enzimáticos; e modifi-
cações de constituintes protéicos, carboidratos e
DNA, propiciando o desenvolvimento de pato-
logias. Dentre estas, estão as reações inflamató-
rias, queratose solar, carcinoma, melanoma, sen-

sibilização cutânea e reações fototóxicas e foto-
alérgicas 1,2. 

A radiação UVB (290-320 nm) é absorvida
pela pele, produzindo eritema, queimaduras e,
eventualmente, câncer de pele. Já a radiação
UVA (320-400 nm) apresenta potencial carci-
nogênico de menor magnitude e é responsável
pelo fotoenvelhecimento e formação de rugas.
Porém vem se tornando motivo de apreensão
por estar relacionada com a indução da imunos-
supressão sistêmica 2,3. 
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Existem duas categorias clássicas de filtros
solares: orgânicos e inorgânicos, classificados,
respectivamente, como filtros químicos e físicos.
Os filtros químicos são compostos aromáticos
conjugados com grupos carboxílicos e, geral-
mente, possuem um grupo doador de elétrons
como, por exemplo, uma amina ou metoxila na
posição orto ou para do anel aromático. Estes
são capazes de absorver radiação UV 3-5.

Os flavonóides são compostos polifenólicos
de ocorrência ampla no Reino Vegetal, forma-
dos por um núcleo comum fundamental benzo-
pirano ou cromano unido a anel aromático ca-
racterizado pelo esqueleto de carbono C6-C3-C6.
A rutina (3-o-rutinosídeo-quercetina), flavonóide
da classe dos flavonóis, é tradicionalmente em-
pregada como potente antioxidante, na pre-
venção ou tratamento da insuficiência venosa
ou linfática e da fragilidade ou permeabilidade
capilar, e também na prevenção aos danos cau-
sados pela radiação ultravioleta 6,7.

Recentemente, a permeabilidade cutânea da
rutina foi estudada in vitro em células de di-
fusão vertical, empregando como modelo alter-
nativo de biomembrana a muda de pele de Cro-
talus durissus. Neste estudo, a rutina foi veicula-
da em um sistema emulsionado e, partindo-se
dos resultados, o flavonóide não apresentou
tendência para a absorção cutânea em um perí-
odo de 52 hs de experimento. Portanto, foi pos-
sível interpretar que a atividade do flavonóide é
exercida na superfície ou nas camadas superfi-
ciais da pele, atuando topicamente, ação essa
desejada para os filtros solares químicos. Esse
perfil de comportamento da rutina quanto à
ação tópica também foi observado para sua agli-
cona 1,8.

Este trabalho apresentou como objetivo a
análise da eficácia in vitro da propriedade foto-
protetora da rutina associada ou não com filtros
solares orgânicos UVA e UVB, veiculados em
sistemas emulsionados, por espectrofotometria
de refletância com esfera integrada.

MATERIAL E MÉTODOS
As formulações fotoprotetoras (sistemas

emulsionados O/A) foram elaboradas com as
seguintes matérias-primas: álcool cetoestearílico
(e) fosfato de dicetila (e) fosfato cetílico (10 OE)
e sistema conservante (Croda); EDTA Na2
(ChemyUnion); propilenoglicol (LabSynth); di-
meticone (Dow Corning); rutina (Henrifarma);
p-metoxicinamato de octila e benzofenona-3
(Basf); e água destilada. A composição quali e
quantitativa (% p/p) das formulações está des-
crita na Tabela 1.

A eficácia fotoprotetora in vitro foi avaliada
com espectrofotômetro de refletância difusa
com esfera de integração, Labsphere® UV1000S
Ultraviolet Transmittance Analyzer. Utilizou-se
como substrato a membrana sintética composta
por colágeno, Vitro-Skin®, que visa mimetizar
as propriedades de superfície da pele humana.

O substrato sofreu o processo de hidratação
em água destilada pelo período de 1 h a 18,0
°C. Alíquotas de 70,0 mg das amostras dos foto-
protetores foram aplicadas uniformemente, sob
a forma de filme de 2,0 µg/cm2 com espessura
de 5,0 mm, em movimentos circulares sobre a
superfície do substrato, na direção das extremi-
dades para o centro, com auxílio do dedo indi-
cador protegido com luva. Previamente à leitura
no espectrofotômetro de refletância, as amostras
ficaram em repouso durante 20 min.

Os registros dos valores espectrofotométricos
da transmitância foram realizados em intervalo
de comprimento de onda entre 250 e 450 nm,
de 1 em 1 nm. Após a análise, determinou-se a
eficácia fotoprotetora in vitro das preparações
por meio da obtenção dos parâmetros a seguir:
fator de proteção solar estimado (FPS), compri-
mento de onda crítico (λC) e razão UVA/UVB.
Réplicas de quatro foram empregadas com repe-
tições de cinco leituras por réplica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Atualmente, existe a tendência do desenvol-

vimento de fotoprotetores possuindo reduzida
concentração de filtros químicos e de proteção
elevada frente às radiações UVA e UVB. Tal fato
se deve ao surgimento de eventos adversos oca-
sionados pelo uso tópico destes compostos ou
formulações e mesmo por sua absorção cutâ-
nea, o que compromete a eficácia fotoprotetora.
Dentre os eventos adversos ocasionados pelos
filtros solares, têm-se: estímulo de atividades en-
dócrinas, reações fotoalérgicas e fototóxicas,
dentre outras irritações cutâneas 9.

A rutina foi detectada primeiramente na Ruta
graveolens em 1842, e isolada posteriormente da
Caparis spinosa como ácido rutínico, denomi-
nação essa empregada devido à solubilidade em
soluções alcalinas. Em 1896, foi estabelecida a
fórmula definitiva da rutina (C27H30O16), esque-
matizada pela Fig. 1a e há hoje um grande inte-
resse por parte dos formuladores pelas suas
propriedades em formulações cosméticas e far-
macêuticas 10. 

Devido à semelhança estrutural dos flavonói-
des com os filtros químicos, como apresentada
na Figs. 1a, 1b e 1c, adicionalmente às suas pro-
priedades antioxidantes e a similaridade entre
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seus espectros de absorção na região da ra-
diação UV, ilustrado na Figs. 2a e 2b, tais com-
postos de origem natural são passíveis de exer-
cer atividade fotoprotetora.

O método espectrofotométrico fundamenta-
se na correlação entre a energia de refletância
difusa e os coeficientes de absorção e dispersão
de uma amostra 11. Verificou-se que a presença
da rutina nas formulações fotoprotetoras (veícu-
los emulsionados do tipo cripto-aniônico), asso-
ciada ou não ao p-metoxicinamato de octila (fil-
tro UVB) e benzofenona-3 (filtro UVA), em pro-
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Emulsões

INCI Nome
comercial

Nome químico

Álcool cetoestearílico (e) Cetearyl alcohol (and) Crodafos® 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
fosfato de dicetila (e) dicetyl phosphate (and) CES

fosfato cetílico ceteth-10 phsphate
(10 OE)

EDTA Na2 Disodium EDTA Uniquelan® NA2S 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Dimeticone Dimethicone DC® 200/350 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Propilenoglicol Propylene glycol 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Phenoxyethanol (and)
methylparaben (and)

Sistema conservante ethylparaben (and) Phenova® 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
butylparaben (and)
propylparaben (and)

isobutylparaben

Rutina PA Rutin Rutina - 0,1 - 0,1 - 0,1

p-Metoxicinamato
de octila Ethylhexyl methoxycinnamate Uvinul® MC 80 - - 3,5 3,5 7,0 7,0

(filtro UVB)

Benzofanona-3 Benzophenone-3 Uvinul® M 40 - - 1,0 1,0 2,0 2,0
(filtro UVA)

Água destilada (q.s.p.) Aqua 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 1. Composição quali e quantitativa (% p/p) das formulações fotoprotetoras. (-): matéria-prima não adi-
cionada.

Figura 1. (a) Estrutura química da rutina, (b) benzofenona-3 e (c) p-metoxicinamato de octila.

porções distintas, exerceu a atividade fotoprote-
tora em diferentes graus de sucesso.

A Figura 3 ilustra os resultados dos perfis es-
pectrais das formulações avaliados in vitro por
espectrofotometria de refletância com esfera de
integração. 

Nesta pesquisa, os filtros químicos UVB e
UVA foram selecionados por serem amplamente
empregados em fotoprotetores diversos disponí-
veis no mercado e por apresentarem estudos
científicos significativos quanto à eficácia frente
à proteção contra as radiações UVB e UVA 12.
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Após a análise dos perfis de absorção das
formulações verificou-se que a rutina a 0,1%
(p/p) propiciou efeito sinérgico na elevação do
valor do FPS de 7,34 ± 0,24 para 9,97 ± 0,18, na
presença do p-metoxicinamato de octila 3,5%
(p/p) e benzofenona-3 1,0% (p/p), representan-
do aumento de 2,63. Fora do esperado, a asso-
ciação da rutina 0,1% (p/p) com filtros em con-
centração máxima (p-metoxicinamato de octila

Fotoprotetores FPS λλC Razão UVA/UVB

Emulsão base 1,11 ± 0,01 386 0,77

Emulsão com rutina 0,1% 1,23 ± 0,03 385 0,95

Emulsão com MCO 3,5% + BZF 1,0% 7,34 ± 0,24 359 0,44

Emulsão com rutina 0,1% + MCO 3,5% + BZF 1,0% 9,97 ± 0,18 363 0,46

Emulsão com MCO 7,0% + BZF 2,0% 14,63 ± 2,05 361 0,49

Emulsão com rutina 0,1% + MCO 7,0% + BZF 2,0% 14,96 ± 1,41 363 0,50

Tabela 2. Proteção frente à radiação UVB, por meio do cálculo do fator de proteção solar estimado (FPS), e à
UVA avaliada por meio da determinação do comprimento de onda crítico (λC) e razão UVA/UVB. Legenda.
MCO: p-metoxicinamato de octila. BZF: benzofenona-3 (n = 4). 

Figura 2. Perfis espectrais de diluições da rutina (a), a 5,0; 8,0; 10,0; 12,0 e 15,0 µg/mL, e do p-metoxicinamato
de octila (b), a 3,5; 5,0; 7,0; 10,5 e 15 µg/mL (solvente: etanol absoluto 99,5%). [Abs]: absorbância; Wavelength
(nm): comprimento de onda.

Figura 3. Perfis de absorção obtidos por espectrofotometria de refletância de formu-
lações fotoprotetoras contendo rutina, associada ou não com filtros solares químicos
em proporções distintas (n = 4). MCO: metoxicinamato de octila. BZF: benzofenona-3. 

7,0% (p/p) e benzofenona-3 2,0% (p/p)) não
apresentou elevação significativa do FPS que foi
de 14,63 ± 2,05 para 14,96 ± 1,41 (apenas filtros
solares na concentração máxima isolados e as-
sociados com rutina, respectivamente). 

Quanto à proteção frente à radiação UVA,
determinaram-se o comprimento de onda crítico
(λC) e a razão UVA/UVB. A presença da rutina
0,1% (p/p) isolada propiciou λC igual a 385 nm,
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resultado estatisticamente superior ao valor de
370 nm, considerado como nível mínimo de
proteção recomendado pela União Européia,
descrito no documento intitulado Avaliação da
Performance de Protetores Solares 13. A razão
UVA/UVB para a mesma formulação gerou va-
lor igual a 0,95, sugerindo proteção UVA supe-
rior comparada com aquelas obtidas para as de-
mais preparações. A associação do flavonóide
com os filtros, nas proporções distintas empre-
gadas, resultou na diminuição desses parâme-
tros, descritos na Tabela 2. 

Pelo exposto, constatou-se que o efeito foto-
protetor da associação do flavonóide com os fil-
tros solares orgânicos foi dependente da con-
centração destes e, partindo-se dos resultados, é
possível sugerir que ocorreu interação entre os
componentes ativos, ocasionando a redução da
proteção UVA que a rutina promove.

CONCLUSÕES
A eficácia fotoprotetora da rutina apresen-

tou-se dependente da concentração e presença
dos filtros químicos UVA e UVB, sendo que
houve sinergismo na elevação do FPS quando o
flavonóide foi associado com os filtros nas con-
centrações mínimas. A rutina não associada aos
filtros químicos exerceu proteção frente à ra-
diação UVA superior à formulação ausente de
compostos ativos e às suas associações. 

Agradecimentos. CNPq, CAPES e FipFarma. Juliana
Moscardi e Idalina M. N. Salgado-Santos - Instituto de
Bioengenharia da Pele Evic Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Baby, A.R. (2007) “Avaliação in vitro da per-
meabilidade cutânea da rutina em emulsões
cosméticas” Tese de Doutorado, Faculdade de
Ciências Farmacêuticas da Universidade de
São Paulo, São Paulo, págs. 1-144.

2. Pathak, M.A. (1997) “Photoprotection against
harmful effects of solar UVB and UVA radia-
tion: an update”, in “Sunscreens: development,
evaluation and regulatory aspects”, (N.J. Lowe,
N.A. Shaath, M.A. Pathak, eds.) Marcel Dekker,
New York, págs. 59-79.

3. Shaath, N.A. (1997) “Evolution of modern suns-
creen chemicals”, in “Sunscreens: develop-
ment, evaluation and regulatory aspects”, (N.J.
Lowe, N.A. Shaath, M.A. Pathak, eds.) Marcel
Dekker, New York, págs. 3-33.

4. Flor, J., M.R. Davolos, & M.A. Corrêa, (2007)
Quim. Nova 30: 153-8.

5. Giokas, D.L., A.Salvador & A. Chisvert (2007)
Trends Anal. Chem. 26: 360-74.

6. Bruneton, J. (1991) “Elementos de fitoquímica
y de farmacognosia”, Zaragoza, Acribia. 

7. Guardia, T., A.E. Rotelli, A.O. Juarez & L.E.
Pelzer (2001) Farmaco 56: 683-7.

8. Baby, A.R., A.C.L. Lacerda, Y. Kawano, M.V.R.
Velasco & T.M. Kaneko (2007) Pharmazie 62:
727-31.

9. Schlumpf, M., P. Schmid, S. Durrer, M. Cons-
cience, K. Maerkel, M. Henseler, M. Gruetter,
I. Herzog, S. Reolon, R. Ceccatelli, O. Faass, E.
Stutz, H. Jarry, W. Wuttke & W. Lichtensteiger
(2004) Toxicology 205: 113-22.

10. Pedriali, A.C. (2005) “Síntese química de deri-
vados hidrossolúveis de rutina: determinação
de suas propriedades físico-químicas e ava-
liação de suas atividades antioxidantes” Dis-
sertação de Mestrado, Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo,
São Paulo, págs. 1-127.

11. Springsteen, A., R.Yurek, M. Frazier & K.F.Carr
(1999) Anal. Chim. Acta 380: 155-64.

12. Urbach, F. (2000) J. Photochem. Photobiol. B:
Biol. 64: 99-104.

13. Khury, E., & A. Nakano (2007) Cosmet. Toile-
tries 19: 116-9.


