
 

Que os cosméticos VICAE são:  

Livres de Parabenos? (Paraben Free) 

 

O que são os Parabenos? Se alguma vez você leu a parte de trás da embalagem do seu xampu, com certeza 

viu Parabeno (Paraben) na lista de ingredientes; Butylparaben, Ethylparaben, Methylparaben, 

Isobutylparaben ou Propylparaben são encontrados em todos os lados, desde demaquilantes a cremes de 

barbear e pasta de dentes. Estes produtos químicos agem como conservantes, prolongando o prazo de 

validade inibindo o crescimento bacteriano. Parabenos são usados em dezenas de milhares de produtos 

e podem ser encontrados em muitos itens, até em alguns produtos alimentares. 

 

O perigo dos Parabenos  

Por Maurício Gaspari Pupo       

 

Os Parabenos fazem parte de uma das classes de preservantes mais frequentemente utilizada em 

produtos cosméticos, estando presentes em mais de 80% das emulsões. Uma revisão publicada no 

renomado periódico Journal of Applied Toxicology despertou um enorme interesse do público e dos 

cientistas. Mesmo que os parabenos são, geralmente, avaliados como seguros, os dados recentes 

sugerem que esses conservantes apresentam propriedades estrogênicas, o que foi confirmado em uma 

variedade de testes realizados in vitro (em linhas de células de câncer de mama MCF-7 e ZR-75-I) e in vivo 

(em ratos e camundongos). Harvey PW. Parabens, oestrogenicity, underarm cosmetics and breast cancer: 

a perspective on a hypothesis. J Appl Toxicol. 2003 Sep-Oct; 23(5):285-8. Commento on: J Appl Toxicol. 

2003 Mar-Apr;23(2):89-95 

 

Ligações com receptores estrogênicos: Um estudo da Universidade de Brunel, Reino Unido, reportou a 

leve ação estrogênica dos parabenos. Nesse estudo, o butilparabeno mostrou-se capaz de competir com 

o 3H-estradiol pela ligação com receptor estrogênico em ratos. Os pesquisadores relatam que esse é o 

parabeno com ação estrogênica mais potente, porém os outros (metil-, etil- e propil-) parabenos também 

apresentam leve ação estrogênica. Knowledge EJ, Parker J, Odum J, Ashby J, Sumpter JP. Some alkyl 

hydroxy bonzoate preservatives (parabéns) are estrogenic. Toxicol Appl Pharmacol. 1998 Nov;153(1)12-

9. 

 

Efeitos nos órgãos reprodutores masculinos e femininos São relatados também o aumento do peso 

uterino, a regulação da expressão do gene CAT, a proliferação das células MCF-7 (causado pelos butil-, 

isobutil-, e benzilparabeno) e os efeitos no trato reprodutivo masculino (causados pelos butil- e 

propilparabeno). Golden R, Gandy J, Vollmer G. A review of the endocrine activity of parabéns and 

implications for potential risks to human health. Crit Rev Toxicol. 2005 Jun 35(5);435-58. 

 



 

Atividade Antiandrogênica: inibição da testoterona Um estudo realizado pelo Center for Health and the 

Environment, Universidade da Califórnia, EUA, demonstrou que os parabenos metil-, propil- e butil- 

inibem a testosterona. Com isso, foi reportada a necessidade de mais investigações para entender de 

forma mais ampla o impacto potencial desses preservantes na saúde reprodutiva humana. Chen J, Ahn 

KC, Gee NA, Gee SJ, Hammock BD, Lasley BL. Antiandrogenic properties of parabéns and other phenolic 

containing small molecules in personal care products. Toxicol Appl Pharmacol. 2007 Jun 15;221(3):278-

84. Epub 2007 Mar 27. 

 

Desodorantes - Um cuidado particular possivelmente relacionado ao câncer de mama  

A atividade estrogênica demonstrada pelos parabenos quando administrados via tópica e subcutânea é 

importante particularmente para os cosméticos utilizados nas áreas axilares. Em uma publicação do 

Journal of Applied Toxicology foi sugerido que o uso de parabenos em produtos cosméticos destinados 

para a aplicação na área axilar deve ser reavaliado. Foi hipotetizado que o uso de parabenos nessa região 

pode estar associado ao aumento da incidência de câncer de mama, o que foi confirmado em estudos 

realizados recentemente. Harvey PW. Parabens, oestrogenicity, underarm cosmetics and breast cancer: 

a perspective on a hypothesis. J Appl Toxicol. 2003 Sep-Oct; 23(5):285-8. Commento on: J Appl Toxicol. 

2003 Mar-Apr;23(2):89-95. Em uma publicação do Best Practice & Reserach Clinical Endocrinology & 

Metabolism, também foi relatado que a região do tecido mamário está exposta a uma variedade de 

compostos químicos aplicados como produtos cosméticos nessa região ou na região axilar. Esses 

cosméticos permanecem na pele por um tempo prolongado, promovendo maior absorção dérmica e 

maior exposição do tecido mamário a compostos estrogênicos. Darbre PD. Environmental oestrogens, 

cosmetics and breast cancer. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2006 Mar;20(1):121-43. Possuindo 

atividade estrogênica, os parabenos podem mimetizar as atividades dos estrógenos na expressão de 

genes. Segundo outra publicação mais recente do Journal of Applied Toxicology, os parabenos podem 

regular a atividade de alguns genes, embora a sua atividade não seja idêntica a do 17-beta-estradiol. 

Pugazhendhi D, Salder AJ, Darbre PD. Comparison of the global gene expression profiles produced by 

methylparaben, n-butylparabens and 17beta0oestradiol in MCF7 human breast cancer cells. J Appl 

Toxicol. 2007 Jan-Feb;27(1):67-77. 

 

Conclusões:  Com base nesses achados científicos, notamos que a maioria dos cosméticos necessita de 

uma reavaliação urgente de suas formulações. Isso é alarmante ao analisarmos a enorme utilização de 

cosméticos contendo parabenos por gestantes, lactantes, crianças e pacientes sob tratamentos diversos, 

como câncer, reposições hormonais e terapias crônicas. Hoje, o mercado possui preservantes naturais ou 

mais modernos que, até o momento, demonstraram segurança, permitindo aos formuladores o 

desenvolvimento de formulações mais seguras.            Prof. Maurício Gaspari Pupo                Coordenador 

da Pós-Graduação com MBA em Cosmetologia das Faculdades Unicastelo de São Paulo e Metrocamp de 

Campinas. Diretor Técnico da Consulfarma, Editor da Revista "In Cosmeto" e Diretor da ADA TINA 

Cosméticos. 


