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RESUMO 
 
Lipossomas são vesículas carreadoras micro ou nanométricas, compostas de 
fosfolipídeos, colesterol e água, organizados de forma semelhante a membranas 
biológicas, ou seja, em bicamadas, podendo haver uma ou várias bicamadas no 
mesmo sistema, podendo variar com relação ao tamanho e a disposição destas 
bicamadas Pelas características polares e apolares dos compartimentos formados, 
podem encapsular tanto ativos lipofílicos, como vitamina E, Idebenona, Coenzima 
Q10, entre outros, como ativos hidrofílicos, como a vitamina C e a cafeína. A 
importância destes sistemas está relacionada ao fato de proporcionarem, quando 
comparados com veículos cosméticos tradicionais, carregamento efetivo de ativos, 
proteção de ativos que sofram oxidação ou hidrólise em meio aquoso e a 
possibilidade de interagirem de forma positiva com lipídeos de membrana, 
favorecendo intrinsecamente a hidratação cutânea. Este trabalho objetivou o 
conhecimento a respeito dos aspectos estruturais dos lipossomas, bem como os 
métodos empregados para a obtenção e os produtos disponíveis no mercado 
cosmético que contenham tais carreadores. Para isso, foi utilizada a pesquisa 
documental do tipo descritiva exploratória. Assim, com base na metodologia 
proposta foi possível descrever detalhadamente a estrutura lipossomal mínima, os 
métodos empregados no preparo, as vantagens de tais sistemas e as limitações, 
especialmente no tocante a estabilidade física. Foram abordados também quais 
sistemas sucederam aos lipossomas tradicionais e que se encontram disponíveis 
para aplicação em produtos cosméticos. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Globalmente, cuidar do corpo é cada vez mais um ato contemporâneo, que há 

muito deixou de ser uma atividade supérflua, sendo cada vez mais associado ao 

bem estar geral e aos cuidados com a saúde e com a autoestima. O Brasil, com 

relação ao mercado de produtos cosméticos posiciona-se com destaque, sendo 

superado apenas pelos EUA e pelo Japão. As perspectivas são animadoras, com 
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um crescimento estimado superior à média anual de 10,7% dos últimos 15 anos 

(ABIHPEC, 2011). 

Nesta realidade, o mercado de produtos cosméticos, torna-se cada vez mais 

exigente, no sentido de exigir produtos que sejam realmente eficazes e seguros. 

Inserido nesta proposta, os lipossomas são carreadores que têm sido empregados 

com o intuito de proporcionar a incorporação segura de ativos instáveis em produtos 

cosméticos assim como de possibilitar o aumento da biodisponibilidade tópica de 

ativos cosméticos. 

Lipossomas podem ser definidos como vesículas esféricas lipídicas que 

variam entre 20 a 5000nm, organizados em forma de dupla camada, compostas de 

pelo menos uma camada de fosfolipídeos com a adição de colesterol, que são 

capazes de encapsular substâncias solúveis tanto em água quanto em óleo 

(MICHALUN, MICHALUN, 2010). Esta terminologia foi cunhada por Weissmann, em 

1968 (KAUR; KAPILA; AGRAWAL, 2007) que usou a expressão lipossoma por que 

rimava com “lisossoma”. Já segundo Bangham (1965), deriva-se do grego “lipo” 

associado a gordura e “soma” a corpo. 

Os lipossomas podem ser empregados em produtos de cuidados pessoais 

tanto em géis, loções, sprays e cremes (KULKARNI, 2005). Em dermocosmética 

estão empregados na prevenção de queda de cabelo, promoção do crescimento 

capilar, desaceleração do processo de envelhecimento da pele, clareamento da 

pigmentação cutânea e prevenção e tratamento da lipodistrofia ginóide (celulite) (DI 

SALVO, 1996; SUZUKI & SAKOMO, 1990 apud GOMES, 2011). 

Assim, o objetivo deste artigo foi o estudo aprofundado sobre lipossomas, 

desde aspectos relacionados ao modo de obtenção, estabilidade e estrutura e sua 

aplicação em produtos cosméticos. A importância do trabalho reside no fato de 

proporcionar incremento no grau de conhecimento a respeito do emprego destes 

carreadores e suas tecnologias de obtenção, informações importantes para entender 

e justificar a inclusão dos lipossomas em formulações cosméticas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

 



2.1 Histórico 

 

No começo do séc. XX, anteriormente aos lipossomas, outros sistemas 

carreadores foram propostos, sendo clássico o relato das pesquisas de Paul Ehrlich, 

intitulado de “Bala Mágica de Ehrlich”, onde pela primeira vez foi proposta a 

vetorização de fármacos em locais-alvo. Mais tarde, foram propostos sistemas 

transportadores baseados em membranas sintéticas, os quais foram considerados 

não apropriados por se acumularem no organismo (SANTOS; CASTANHO, 2002). 

O primeiro passo na área de encapsulamento de biomoléculas foi dado 

quando Alec Bangham descreveu que fosfolipídios em soluções aquosas poderiam 

formar estruturas fechadas em bicamadas, tendo desde então vistos como simples 

objetos de pesquisa básica a carreadores terapêuticos para inúmeras aplicações na 

atualidade (TORCHILIN, 2005 apud BATISTA; CARVALHO; MAGALHÃES, 2007). 

Após o trabalho de Bangham, os lipossomas passaram a ser empregados 

como modelo de sistema simples em estudos de membrana biológica. Na 

sequencia, o sucesso da incorporação de enzimas em lipossomas despertou 

interesse da comunidade cientifica para aplicações em área médica e farmacêutica. 

Em 1971, Gregory Gregoriadis propôs o emprego de lipossomas como sistema de 

carreadores de fármacos (SANTOS; CASTANHO, 2002). 

Como citado anteriormente, lipossomas foram descritos pioneiramente por 

Bangham et al. 1965, tendo como origem etimológica a associação de duas palavras 

gregas: “lipo” (gordura) e “soma” (corpo) – corpo gorduroso, sendo pela primeira vez 

empregado no mercado de cosméticos em 1986, no produto “Capture” da marca 

francesa Cristian Dior (MAGDASSI, 1997). 

No Brasil a tecnologia dos lipossomas chegou no inicio dos anos 90 e 

prometia verdadeiros milagres tanto para formuladores quanto para usuários. No 

início eram importados da Suíça, Japão e EUA. Entretanto, posteriormente, em 

função de algumas limitações intrínsecas aos sistemas, como absorção sistêmica 

houve certo desinteresse no emprego dos mesmos. Careciam de armazenamento 

em temperatura baixa, apresentavam limitações de estabilidade, a eficácia era 

questionável e os custos muito elevados. Num período de 1 a 2 anos a tecnologia 

dos lipossomas passou de herói à bandido, sendo descartados, e esta imagem, não 

mais justa, permanece até atualmente junto aos formuladores (SOUZA; ANTUNES 

Jr, 2006). 



 Desde a descoberta da preparação original de Bangham, sua aplicação em 

áreas como farmácia, biologia, cosmetologia e medicina encontra-se em constante 

transformação em razão dos avanços da tecnologia, que implicam em modificações 

nas propriedades destas estruturas, tendo como objetivo a melhor otimização dos 

efeitos desejados (OLIVEIRA, 1993). 

 

2.2 Estrutura e tecnologia de obtenção de lipossomas 

 

Os lipossomas podem ser definidos como associações coloidais de lipídios 

anfipáticos, que se organizam espontaneamente em estruturas fechadas tipo concha 

esférica (Fig. 1). São constituídos de uma ou mais bicamadas concêntricas, 

separadas por fases aquosas englobando um compartimento aquoso interno 

(ISRAELACHVILI apud CHORILLI et al., 2004). 

Os termo lipídeo se refere a um conjunto de substâncias químicas que, ao 

contrário das outras classes de compostos orgânicos, não são caracterizadas por 

algum grupo funcional comum, e sim pela sua alta solubilidade em solventes 

orgânicos e baixa solubilidade em água. No organismo encontram distribuídos em 

todos os tecidos, principalmente nas membranas celulares e nas células adiposas. A 

maioria dos lipídeos é derivada ou possui na sua estrutura ácidos graxos. Uma das 

leis clássicas da química diz que "o semelhante dissolve o semelhante": daí a razão 

para estas moléculas serem fracamente solúveis em água ou etanol (solventes 

polares) e altamente solúveis em solventes orgânicos (geralmente apolares). Alguns 

lipídeos têm a habilidade de formar filmes sobre a superfície da água, ou mesmo de 

formar agregados organizados na solução; estes possuem uma região, na molécula, 

polar ou iônica, que é facilmente hidratada. Este comportamento é característico dos 

lipídeos que compõe a membrana celular (INQ-UFSC, 2011). 

Os lipossomas podem ser preparados a partir de misturas lipídicas naturais 

extraídas e purificadas, ou a partir de lipídios sintéticos, disponíveis comercialmente 

(SANTOS; CASTANHO, 2002). 

 

 

 

 



Figura 1 – Características estruturais dos lipossomas 

 

Fonte: Demicheli et al., (2005). 

 

Como os lipossomas podem conter uma bicamada lipídica ou bicamadas 

múltiplas podem ser classificados de acordo com o tamanho (Fig. 2A) e de acordo 

com as características especiais de superfície (Fig. 2B). As vesículas unilamelares 

podem ser pequenas ou grandes, sendo então classificadas como vesículas 

pequenas unilamelares (SUV), vesículas unilamelares grandes (LUV) e também 

podem ser formados, dependendo do método, vesículas unilamelares gigantes 

(GUV), vesículas multilamelares (MLV), vesículas multivesiculares (MVL) podem ser 

também vesículas oligolamelares pequenas (SOB), vesículas oligolamelares 

grandes (LOV) e vesículas oligolamelares gigantes (GOV) (BATISTA, CARVALHO, 

MAGALHÃES, 2007). 

 

Figura 2 – Tipos de lipossomas 

  

Fonte: Adaptado de Santos; Castanho (2002). 

 

 



Os lipídeos podem ser classificados em quatro categorias:  

 Lipídios simples: incluem ácidos graxos de cadeia longa (álcoois, ácidos, 

ésteres, aminas e esteróis); 

 Fosfolipídios: fosfatidilglicerol (lipídios com base que são abundantes nas 

membranas celulares); 

 Esfingolipídios: esfingosina (lipídios base que têm distintos papéis estruturais 

e funcionais); 

 Lipídios complexos ou muito diversos: consistem de lipídios da membrana 

bacteriana, lipídios poliméricos, entre outros (KULKARNI, 2005). 

 

Figura 3 – Tipos de categoria de lipídios usados em lipossomas (A) lipídeos 

simples; (B) fosfolipídeos; (C) esfingolipídeos; (D) lipídeos complexos 

 

Fonte: Adaptado de Silva, Revista Eletrônica de Química, Cerqueira; Medeiros & Augusto 

(2002, 2011, 2007). 

 

Batista, Carvalho e Magalhães (2007) citam estudos de Vemuri; Rhodes, 

Frézard, Lasic (1995, 2005, 1998) que relatam que lipossomas são vesículas 

constituídas minimamente por fosfolipídeos (podendo ser de origem natural ou 

sintética), esteróis e antioxidante. Os lipídios mais utilizados nas formulações de 

lipossomas são os que apresentam formas cilíndricas como fosfatidilcolinas, 

fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e esfingomielina, os quais tendem formar uma 

bicamada mais estável em solução aquosa. 

Os fosfolipídeos apresentam uma caracterização de temperatura de transição 

de fase (Tc), na qual sua membrana passa de uma fase gel, onde a cadeia de 

hidrocarbonetos está organizada, para uma fase cristal-líquido, onde as moléculas 

estão com os movimentos mais livres e então os radicais livres tornam-se mais 



hidratados. Quando a temperatura é menor que a temperatura da Tc dos 

lipossomas, sua permeabilidade é relativamente baixa, sendo esta medida pelo fluxo 

ou taxa que o soluto sai do compartimento aquoso. Esta propriedade depende da 

natureza do soluto e da fluidez da membrana (VEMURI, RHODES, 1995; FRÉZARD, 

2005; LASIC, 1998 apud BATISTA, CARVALHO, MAGALHÃES, 2007). 

Um aspecto importante na produção de lipossomas é a característica do 

comportamento cristalino dos lipídios (Fig. 4). Quando a bicamada é formada de 

lipídio de temperatura de transição de fase (Tt) menor que a temperatura do meio 

estudado (dimiristoilfosfatidilcolina, dioleisfosfatidilcolina), a membrana dos 

lipossomas estará na fase cristal-líquido, que é fluida, permitindo movimentação das 

cadeias de hidrocarbonetos. Entretanto, quando formada por lipídios de Tt maior que 

a temperatura do meio estudado (por e. diesteroilfosfatidilcolina), a membrana estará 

na fase gel (rígida), e assim os lipídios apresentarão menor movimentação de suas 

cadeias de hidrocarbonetos, com conformação “toda-trans” (VEMURI, RHODES, 

1995; FRÉZARD, 2005; LASIC, 1998 apud BATISTA, CARVALHO, MAGALHÃES, 

2007). 

O colesterol é outro componente lipídico importante no preparo de 

lipossomas, uma vez que é capaz de aumentar a rigidez das membranas no estado 

cristalino e de reduzir a rigidez das membranas no estado “gel”. Lipídeos não 

neutros, ou seja, com carga efetiva negativa ou positiva podem também ser 

incluídos na composição de membrana. Este aspecto pode influenciar na taxa de 

incorporação de substâncias, atuar na inibição da agregação e fusão das vesículas e 

ainda direcionar para um local alvo de atuação (VEMURI, RHODES, 1995; 

FRÉZARD, 2005; LASIC, 1998 apud BATISTA, CARVALHO, MAGALHÃES, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 – Comportamento de fase das membranas lipídicas e efeito do 

colesterol. 

 

Fonte: Adaptado de Demicheli et al., (2005) 

 

Os lipossomas pertencem, no atual estado da arte da tecnologia de produtos 

cosméticos a uma categoria de materiais de alta performance, podendo ser 

considerados como carreadores de ativos e também como base bioativas 

(OLIVEIRA, 1993; MARCATO, 2009). 

A interação de diferentes tipos de lipossomas com a pele humana, 

preparados com fosfolipídeos de diferentes origens (ovo e soja) e em diferentes 

concentrações foi analisada por Betz et al. (2005). A interação foi comparada em 

termos do efeito sobre a hidratação (conteúdo aquoso da pele), função de barreira e 

elasticidade da pele. As formulações contendo lipossomas foram aplicadas no 

antebraço de 10 voluntárias na faixa de 24-32 anos. Lipossomas compostos de 

fosfolipídeos mostraram diferentes efeitos sobre a umidade da pele. O efeito máximo 

foi alcançado em 30 minutos e permaneceu constante até 15 horas, com valores 

significativamente maiores (p <0,05) do que para o grupo controle (sem tratamento). 



O melhor resultado foi obtido com formulações preparadas a partir de fosfolipídeos 

de ovo, que apresentaram aumento 1,5 vezes do teor de água na pele (p<0,05), 

enquanto que as formulações de lipossomas preparados com fosfolipídeos de soja 

não apresentaram vantagem com relação ao grupo sem tratamento. A função de 

barreira da pele mostrou maior influência dentro de 30 minutos após a aplicação e 

se manteve constante por 1,5 horas para todas as formulações. Dentre as 

formulações a composta de lipossomas de ovo foi a que apresentou maior valor de 

perda transepidermal durante os primeiros 30 minutos, representando forte interação 

com a função de barreira da pele. Quanto à elasticidade e a suavização e rugas, não 

foram observados efeitos importantes com nenhuma das formulações, 

provavelmente devido a baixa idade do grupo em estudo. Efeito a longo prazo de 

duas diferentes formulações de lipossomas misturados com creme base não iônico 

do Codex alemão (DAC), aplicados em 10 voluntários, de 10 a 25 anos no antebraço 

em 2 concentrações diferentes, durante 14 dias. O teor de água na pele foi medido 

diariamente e os resultados mostraram que a umidade aumentou significativamente 

(p < 0,05) durante 6 dias para a formulação contendo 25% de fosfolipídeos de ovo. 

Mais uma vez, a formulação contendo conteúdo fosfolipídeos de soja mostrou um 

desempenho menor que a de lipossomas contendo fosfolipídeos de ovo. Os autores 

creditam o poder de hidratação dos lipossomas ao papel oclusivo que 

desempenham quando o fosfolipídio é depositado sobre a superfície do estrato 

córneo. Estes resultados são de grande interesse, uma vez que se reconhece o 

papel da hidratação para um bom estado da pele. 

Segundo Lasic (1988 apud CHORILLI et al., 2004), os lipossomas variam de 

tamanho e homogeneidade devido ao modo de preparação, podendo ser preparados 

como dispersão simples de um filme anfifílico com agitação mecânica, sonicação, 

evaporação em fase reversa, extrusão entre outras. De acordo com Antunes (2007), 

lipossomas são atóxicos, biodegradáveis e podem ser preparados em grande 

quantidade. Por serem partículas minúsculas podem ser administrado via oral, 

intravenosa, ocular, pulmonar ou dérmica, sendo que a principal limitação destas 

vias é a captura dos lipossomas pelo fígado e baço (Lasic, 1998 apud MATOS, 

2011). 

Outra via comumente usada em formulações contendo lipossomas é a via 

tópica, empregada na área de produtos dermatológicos e cosméticos. A barreira 

protetora que a pele tem torna a absorção do fármaco e/ou ativo cosmético 



dificultada. Os problemas mais comuns apresentados por esta via são a penetração 

insuficiente do fármaco ou ativo cosmético e/ou quando permeado, a sua 

disponibilidade na corrente sanguínea. Entretanto, a administração em lipossomas 

parece favorecer a concentração do fármaco na derme e epiderme e diminuir a sua 

absorção sistêmica, pelo fato destas vesículas se fundirem nas diferentes camadas 

epidermais (Ligade et al., 2007; Barba et al., 2008 apud Matos, 2011). 

Lipossomas facilitam a permeação de ativos, tanto hidrofílicos quanto 

lipofílicos, aumentando sua estabilidade até o local de ação, facilitando a interação 

com as membranas das células da epiderme (SOUZA, 2004). A manutenção da 

estabilidade se deve ao fato destes ativos não ficarem em contato com agentes 

desestabilizantes, como o oxigênio, determinadas enzimas epidermais ou ainda, em 

meio aquoso (OLIVEIRA, 1993). 

Lipossomas dispersos em géis são estáveis por cerca de 2 anos, enquanto 

que quando misturados com componentes de emulsões, como óleos e tensoativos, 

são estáveis por algumas semanas (MAGDASSI, 1997). 

Solutos, que são substâncias que podem ser dissolvidas, podem interagir com 

as membranas lipídicas dos lipossomas e vesículas fundamentalmente a quatro 

níveis (Lasic, 1998 apud MATOS, 2011). Os números de 1 a 4 são os referidos no 

texto abaixo e mostrados na imagem seguindo sua localização e adição para 

encapsulação de ativos/ fármacos: 

 1) solutos hidrossolúveis podem localizar-se no interior aquoso dos 

lipossomas; 

 2) solutos podem estabelecer ligações de tipo eletrostático ou iônico com a 

zona interfacial constituída pelos grupos polares ou com a camada de Gouy-

Chapman; 

 3) solutos com caráter hidrofóbico podem localizar-se no núcleo 

hidrocarbonado das vesículas, onde podem estabelecer ligações hidrofóbicas 

ou de Van der Waals; 

 4) moléculas anfifílicas podem dispor-se por forma a exporem a parte 

hidrofóbica da molécula perto das cadeias fosfolipídicas e a parte hidrofílica 

perto dos grupos polares. 

 

 

 



Figura 5 – Localização dos solutos nas vesículas 

 
Fonte: Lasic (1998 apud MATOS, 2011). 

 

Quanto aos aspectos de métodos de preparação dos lipossomas existem três 

métodos gerais utilizados para a produção em pequena escala para fins de 

investigação os quais são a hidratação do filme lipídico seco; a injeção de etanol; e a 

diálise (Fig. 6A e B). 

Para pequena escala de produção, são adicionados lipídeos dissolvidos em 

um solvente orgânico e a solução é colocada em um balão redondo. Usando um 

evaporador rotativo o solvente é removido. Este processo deixa uma película de 

lipídeos nas paredes do balão. Quando este balão é submetido a alto vácuo, esta 

película é ainda mais seca, assim removendo vestígios de solventes orgânicos. Este 

procedimento irá produzir instantaneamente uma mistura heterogênea de MLV e 

MVV. Dispersões assim podem ser também submetidos de cinco a dez ciclos de 

congelamento e descongelamento (isto ajuda a distribuir o tampão de soluto ao 

longo das bicamadas). No fim forma uma dispersão de lipossomas brutos, que pode 

ser submetido ao processo de extrusão a fim de produzir SUV ou LUV (KULKARNI, 

2005). 

Existem ainda mais dois tipos de produção de lipossomas para escala em 

laboratórios. Um desses é a injeção de uma solução de etanol em uma fase aquosa 

mexendo rapidamente. Uma segunda alternativa é o método diálise detergente, 

onde lipídeos saem dissolvidos em uma primeira fase aquosa utilizando um agente 

ativo de superfície. Logo a remoção do detergente produz lipossomas na bolsa da 

diálise. Estes três métodos tem alcance limitado e não são uteis para escala de 

produção industrial (KULKARNI, 2005). 

 

 



Figura 6 - Metodologias de preparação de lipossomas (A) métodos gerais; (B) 

hidratação do filme lipídico 

 

Fonte: (A)Santos; Castanho (2002), (B) Frézard et al. (2005) 

 

A mais forma mais comum de preparo em escala industrial é a hidratação de 

um filme lipídico (Fig. 6B), onde lipídeos são dissolvidos em solvente orgânico, 

seguido da evaporação do solvente com a consequente formação de filme lipídico. A 

hidratação pode ser feita com água ou solução tampão, sob agitação magnética, que 

promove a formação da dispersão de lipossomas multilamelares. Quando 

incorporado o ativo, este pode ser colocado na solução tampão ou dissolvido na 

mistura lipídica. Este método tem baixa encapsulação de fármacos/ ativos 

(SHARMA; SHARMA, 1997 apud BATISTA; CARVALHO; MAGALHÃES, 2007). 

Além deste método de obtenção, um considerável método para produção 

adequada em larga escala de lipossomas é a microfluidização. É similar a “Prensa 

Francesa” (BARENHOLZ; AMSELEM; LICHTENBERG, 1979 apud KULKARNI, 

2005). A microfluidização tem a vantagem de produção em massa contínua de 

lipossomas, não requer nenhum solvente orgânico e pode utilizar altas 

concentrações de lipídios na fase aquosa. Esse método é altamente aplicável para 

uso em cosméticos. A microfluidização o fluido se move a uma velocidade muito alta 

e se divide em duas correntes, forçando-os através de dois microcanais definidos. 

Os dois fluxo são então feitos para colidir juntamente com uma velocidade muito 

alta. A forte energia faz com que os lipídeos se “montem” na forma de lipossomas 

(KULKARNI, 2005). 

Maghraby et al. (2008) descrevem em artigo de revisão, os mecanismos pelos 

quais os lipossomas podem ser depositados e a partir daí liberarem seu conteúdo 

sobre a pele (Fig. 7): A) mecanismo do fármaco livre, onde os fármacos (ou ativos 



cosméticos) permeiam a pele independentemente após saírem das vesículas, B e C) 

pelo aumento da capacidade de permeação, ocorrendo alterações na estrutura de 

lipídeos intracelulares após a aplicação das vesículas, decorrentes das interações 

entre as cabeças polares e os lipídeos humanos, levando a fusão e mistura destes 

lipídeos. Estes mesmos autores sugerem que os fosfolipídeos dos lipossomas 

incrementam a continuidade da matriz lipídica da pele e desta forma facilitam o 

movimento de moléculas lipídicas. D e E) mecanismo de penetração de vesículas 

intactas com posterior desagregação, com os lipossomas tradicionais. Embora 

conceitualmente seja difícil entender como vesículas grandes possam penetrar o 

denso empacotamento do estrato córneo, algumas pesquisas tem comprovado esta 

atividade. 

 

Figura 7 – Possíveis mecanismos de ação dos lipossomas como sistemas de 

liberação fármacos/ativos na pele. 

 

(A) mecanismo do fármaco livre; (B) processo de penetração de componentes; (C) 

mecanismo de adsorção de vesícula e/ou fusão com o estrato córneo e (D e E) ilustra a penetração 

da vesícula intacta para dentro ou para dentro e através da pele intacta (sem escala). 

Fonte: Modificada de El Maghraby et al. (2006) apud Maghraby et al. (2008) 

 

2.3 Outros tipos de lipossomas: niossomas, pré-niossomas e transferomas 

 

A indústria cosmética disponibiliza no mercado lipossomas não iônicos ou 

pré-niossomas e niossomas, nos quais a parede não é mais constituída por 

fosfolipídios, mas sim, por lipídios não iônicos. Esta estratégia de formulação (sem 



cargas) inibe a captura destes sistemas pelo fígado. São estruturas muito menores 

que os lipossomas tradicionais (10 a 100 nm) tendo grande similaridade estrutural 

com os lipídeos intercorneocitários ou cimento intercelular, o que lhes permite 

restaurar o estrato córneo na sua integridade e coesão (HERNANDEZ, MERCIER-

FRESNEL, 1999). 

Niossomas surgiram com a promessa de que superarariam os problemas 

encontrados com os lipossomas, ou seja, a estabilidade e o vazamento dos 

componentes encapsulados. O primeiro produto cosmético baseado nos niosomos 

(da marca L’oreal) foi disponibilizado no mercado logo após o primeiro produto com 

lipossomas (da marca Cristian Dior). Este último tem um efeito especial em 

aplicações cosméticas, uma vez que pode alterar as propriedades da pele (rigidez, 

elasticidade) fornecendo os fosfolipídeos necessários e outros componentes da 

membrana da pele (MAGDASSI, 1997). 

Os pré-niossomas são vesículas lipídicas semi-sólidas secas, feitas de 

material não iônico e de adjuvantes (tensoativos, polímeros, ciclodextrinas), que em 

fusão destes componentes podem ser reidratadas em água quente por simples 

agitação, formando um gel. Quando hidratadas, as vesículas se convertem em 

niossomas. Entretanto, assim como para os lipossomas, para os niossomas 

limitações relacionadas a estabilidade também existem, sendo relatados problemas 

como fusão, agregação, sedimentação e rompimento durante a estocagem. Em 

função da composição e do pequeno conteúdo aquoso destes géis, apresentam 

várias fases cristalinas. A presença destes cristais líquidos confere aos géis 

transparência e alta viscosidade. Estes sistemas, quando comparados com 

lipossomas tradicionais e até mesmo com niossomas apresentam várias vantagens: 

maior biodisponibilidade, maior afinidade biológica com membrana celular, além de 

maior estabilidade. Isto deve ao fato de se tratar de preparações extemporâneas, 

diluídas no meio solvente imediatamente antes da aplicação (SUDHAMANI; 

PRIYADARISINI; RADHAKRISHNAN, 2010). 

O interesse das indústrias farmacêutica e cosmética para entrega de 

fármacos/ativos da pele levou ao desenvolvimento e investigação de uma grande 

variedade de sistemas vesiculares com diferentes características físico-químicas, 

tendo sido estabelecido que não só o estado líquido das bicamadas é importante, 

mas também a elasticidade da bicamada pode ter um efeito significativo sobre o 

comportamento das vesículas no estrato córneo. 



 

Figura 8 – Niossomas 

 

Fonte: Patel (2007) 

 

Transferomas foram desenvolvidos epecificamente para conceber vesículas, 

consistindo de pelo menos um compartimento interno aquoso cercado de uma 

camada lipídica com propriedades especialmente adaptadas. São suficientemente 

deformáveis para penetrar poros muito menores do que seu próprio tamanho, e são 

caracterizadas por pelo menos uma ordem de magnitude mais elástica do que a 

membrana de lipídios convencionais. Outra característica específica destas 

vesículas é que elas têm maior hidrofilicidade do que os outros, permitindo assim 

apresentarem em sweeling (inchaço/ aumento de água no interior) maior do que o 

convencional. Sendo sua hidrofilicidade maior, ajudam a evitar a agregação e fusão 

que são observados nos lipossomas expostos. Oferecem uma forma elegante, bem 

definida e geralmente aplicável de transporte de vários agentes através das 

barreiras da permeabilidade artificial e natural (KAUR; KAPILA; AGRAWAL, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9 – Transferomas 

 

Fonte: Aulton (2005) 

 

2.4 Aspectos relacionados à estabilidade 

 

Apesar de serem eficientes, os lipossomas apresentam limitações quanto a 

estabilidade físico-química, sendo que o principal problema é a possível fusão 

devido o agrupamento durante o processo de estocagem (MARCATO; DURAN, 

2008 apud MARCATO, 2009). 

Trabalhos de Batista, Carvalho e Magalhães (2007) com base em Sharma; 

Sharma, Cacela; Hincha, Vonarbourhrg et al.; Moghimi (1997, 2006, 2005, 1998) 

descrevem que a estabilidade dos lipossomas pode ser afetada por processos 

químicos, físicos e biológicos. Dependendo da composição as formulações finais 

podem apresentar um curto tempo de meia-vida, devido em partes a instabilidade 

física e química, podendo desta forma proporcionar “vazamento” do conteúdo 

interno. O problema de instabilidade pode ser superado pela conservação dos 

lipossomas em atmosfera de nitrogênio e argônio, pelo uso de antioxidantes na 

preparação, como também pela liofilização da formulação final com a ajuda de um 

crioprotetor. A liofilização aumenta a meia-vida da formulação. Vários parâmetros 

físico-químicos influenciam na eliminação dos lipossomas da circulação, dentre eles 

o tamanho das vesículas, natureza dos componentes lipídicos, carga elétrica da 

superfície, reconhecimento pelo sistema complementar e reconhecimento pelos 

macrófagos. Lipossomas pobres ou livres de colesterol são predominantemente 

localizados no fígado após sua administração sistêmica. São também as vesículas 



constituídas com grande proporção de colesterol que tendem a se concentrar mais 

efetivamente no baço e medula óssea. 

Na seguinte tabela são descritos alguns produtos que estão disponíveis 

atualmente no mercado cosmético e algumas informações que foram encontradas 

na internet, descrevendo estes produtos.  

 

Tabela 1 – Produtos cosméticos lipossomados disponíveis no mercado 

Produto Marca Informações do fabricante 

Capture® Cristian Dior Lipossomas em gel com 

ingredientes; 

Efect du Soleil® L’oreal Agentes taninos em lipossomas; 

Niosomes® Lancome (L’oreal) Poliéster glicerol com hidratante; 

Nactosomes® Lancome (L’oreal) Vitaminas; 

Liposome Gel® Payot  Ácido hialurônico; 

Future Perfect Skin® Estee Lauder TFM, vitamin E, A palmitato,; 

cerebrósido, ceramidas, fosfolipídio; 

Symphatic 2000® Biopharm GmbH Extrato de timo, vitamina A 

palmitato; 

Natipide II® Natterman PL Gel lipossomal para cosméticos 

Flawless finish® Elizabeth Arden Make up líquida; 

Inovita® Pharm/ Apotheke Extrato de timo, ácido hialurônico e 

vitamina E; 

Eye Protector® Avon Creme calmante para reduzir 

irritação dos olhos; 

Aquasome LA® Nikko Chemical Co. Lipossomas com umectantes; 

Hidratante firmador da 

pele 

Nívea Co-enzimaQ10 (ubequinona), 

creatina; 

Cleasing Milk® Ecco Bella Limpa profundamente a pele, 

retirando todas as sujidades; 

Spherosome Dual 

Systéme® 

Payot Ginkgo Biloba, Vitamina E; 

New Shin Creme® Desan Vitamina E, DMAE 

Pond’s creme facial® Pond’s Lipossomas de colágeno e elastina. 



Previne o aparecimento de rugas e 

linhas de expressões. 

Fonte: Lipowsky, Sackmann, Kaur, Kapila & Agrawal (1995,2007). 

 

Na tabela a baixo podemos observar ativos que são lipossomados atualmente 

e que já são encontrados no mercado. Grandes empresas multinacionais como Bio-

Médicin, Lipotec, Ciba, Gerbras, Merck entre outras já formulam e revendem para 

empresas que colocam nos produtos para duas finalidades. Seguindo a 

concentração de uso e o pH de estabilidade. 

 

Tabela 2 – Ativos lipossomados 

Ativo INCI/ Informações Empresa pH Concentração de 

uso 

Biosome® A Retinyl Palmitate Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® AE Retinyl Palmitate, 

Tocopheryl Acetate 

Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® Alpha Bisabolol Bio-Médicin 5-9 5 – 10% 

Biosome® B5 Phatenol, Tocopheryl 

Acetate 

Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® C Sodium Ascorbil 

Phosphate, Tocopheryl 

Acetate 

Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® DMAE Dimethyl Amino Ethanol, 

Phosphatidylcholine 

Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® E Tocopheryl Acetate Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® AE Tocopheryl Acetate, 

Ascorbic Acid 

Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® FR Hamammelis Virginiana 

(Witch Hazel), Water, 

Pfaffia Paniculata 

Extract, Aloe 

Barbadensis Leaf 

Extract, Yeast Extarct, 

Triticum Vulgare 

(wheat), Germ Extract, 

Urea, Phantenol, 

Tocopheryl Acetate, 

BHT, Water Propylene 

Bio-Médicin 5-9 5 – 20% 



Glycol 

Biosome® GB Ginkgo Biloba Extract Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® Q10 Ubequinone Bio-Médicin 5-9 5 – 15% 

Biosome® RCA Centella Asiatica 

Extract, Equisetum 

Arvense Extract 

Bio-Médicin 5-9 10 – 15% 

Biosome® SOD Superoxide Dismutase Bio-Médicin 5-9 5 – 10% 

IDB-®Light Water, Hydroxydecyl 

Ubequinone, Lecithin, 

Beta-sisterol, Xanthan 

Gum, Chondrus Crispus 

(Carregeenan), 

Hydrogenated Lecithin, 

Hydrogenated 

Phosphatidylcholine, 

Disodium EDTA, 

Phenoxyethanol, 

Methylparaben, 

Ethylparaben, 

Propylparaben, 

Butylparaben, 

Isobutylparaben, 

Caprylyl Glycol 

Lipotec 5-8 10% 

RonaCare®-VTA Water, Lecithin, 

Hydrogelated Lecithin, 

Hydrogenated Lecithin, 

Hydroxyprolyne, 

Disodium Rutinyl 

Disulfate, 

Phenoxyethanol, 

Mannitol, Magnesium 

Ascorbyl Phosphate, 

Methylparaben, 

Ethylparaben, 

Propylparaben, 

Butylparaben, Tail Oil 

Sterol, Tocopherol, 

Sodium Ascorbate 

Merck 5-6,5 3 – 5% 

RonaCare®-ASC 

III 

Water, Lecithin, 

Dipalmitoyl 

Merck 5-6,5 2 – 6% 



Hydroxyproline, Tail Oil 

Sterol, Linoic Acid, 

Tocopherol, Sodium 

Ascorbate, Mannitol, 

Phenoxyethanol, 

Methylparaben, 

Ethylparaben, 

Propylparaben, 

Butylparaben 

Tinoderm® A Water, Retinyl 

Palmitate, Caprilic/ 

Capric Trigluceride, 

Polysorbate 80, Lecithin 

Ciba - 0,5 – 5% 

Tinoderm® E Water, Tocopheryl 

Acetate, Caprilic/ Capric 

Trigluceride, 

Polysorbate 80, Lecithin 

Ciba - 0,5 – 5% 

Tinoderm® P Water, Panthenol, 

Caprilic/ Capric 

Trigluceride, 

Polysorbate 80, Lecithin 

Ciba - 0,5 – 5% 

Vitaline® A 25% 

(gel) 

Não informado Gerbras 4,5-8 0,5 – 5% 

Vitaline® E 20% 

(gel) 

Não informado Gerbras 4,5-8 0,5 – 5% 

Kinetin® L Combinação sinergética 

entre N-6-

furfuriladenina, ácido 

alfa-lipóico e VC-PMG 

Galena 4,8-8 2 – 10% 

Lipossomas AC Vitaminas A/ C Mapric 5.5-6.5 2 – 10% 

Lipossomas AE Vitaminas A/E Mapric 5.5-6.5 5 – 15% 

Lipossomas Anti-

age LS-2521 

Proteínas do soro, 

extrato de mel, 

colágeno, lecitina e 

colesterol 

Seroblologiques 5.5-6.5 5 – 15% 

Lipossomas 

Biorrubine® 

Extrato de talo de 

abacaxi, 

sulfossacarídeos e 

colato de sódio 

Libiol 5.5-6.5 5 – 10% 

Lipossomas Ubequinona/ poderoso Mapric 4,8-8 0,5 – 10% 



CoenzimaQ10 antioxidante 

Lipossomas de 

colágeno 

Mantém a firmeza 

cutânea e a hidratação 

superficial da pele 

Mapric 5.5-6 2 – 10% 

Lipossomas EC Vitaminas E/ C Mapric 5.5-6.5 2 – 10% 

Lipossomas de 

elastina 

Elastina é fundamental 

para flexibilidade 

cutânea 

Mapric 5,5-6 2 – 10% 

Lipossomas de 

Ginkgo Biloba 

Agente auxiliar no 

tratamento estético de 

celulite, estimula as 

circulações sanguínea e 

linfática, melhorando a 

nutrição e a oxigenação 

do local 

Mapric 5,5-7 3 – 5% 

Lipossomas 

Glycosome® 

Fosfolipídeos de 

colesterol que 

regeneram a barreira de 

permeabilidade 

danificada, e por isso, 

reduz perda de água e 

aumenta a flexibilidade 

da pele 

Mapric 5,5-7 1 – 5% 

Lipossomas de 

Minoxidil 

Atua na queda de 

cabelo, melhora 

permeabilidade dos 

vasos capilares, 

aumentando a 

oxigenação e nutrição 

no folículo piloso 

Mapric 5.5-6.5 2 – 10% 

Lipossomas Mix Glicoceramidas, 

fosfolipídeos em 

colesterol 

Mapric 5,5-7 3 – 5% 

Lipossomas Mix 

Glicosaminoglica

nas e Colesterol 

Colabora para retenção 

de água na derme, 

aumentando a 

hidratação da pele, 

minimizando o 

surgimento de rugas 

finas 

Mapric 5,5-6 2 – 10% 



Lipossomas PML 

Anticelulite 

Extrato de Butcher’s 

Broom, extrato de limão 

e guaraná, escina e 

cafeína 

Lipotec - 10% 

Lipossomas PML 

EC 

Vitaminas C e E, fosfato 

de ascorbil-magnésio/ 

garante ação da 

vitamina C no interior da 

pele 

Lipotec 4,8-8 10 – 20% 

Lipossomas PML 

Hidratante 

Complex 

Pode ser associado ao 

Keratin L, Liporeductyl, 

Radizen A, elastinol, Íris 

Isso, entre outras 

substâncias 

Lipotec 4,8-8 5 – 20% 

Lipossomas PML 

Pró Capilar 

Veicula extratos 

vegetais (extrato Panax 

japonicus, extrato de 

camomila e extrato de 

baço bovino) e vitamina 

E 

Lipotec 4,8-8 10 – 20% 

Lipossomas PML 

Suntan® 

Acelerator 

Composto de acetil-

tirosina e riboflavina 

Lipotec 5-7 10 – 20% 

Lipossomas PML 

Superoxidismutas

e 

Encapsulado de 

superóxido dismutase, 

enzima catalizadora da 

destruição dos radicais 

livres 

Lipotec 4,8-8 5 – 10% 

Lipossomas TS Composto por lecitina 

de soja hidrolisada e 

timina 

Libiol 5.5-6.5 5 – 10% 

Lipossomas vit. 

A, C & E 

Fosfolipídeos, acetato 

de tocoferol, palmitato 

de retinol, palmitato de 

ascorbila 

Collaborative 

Laboratories 

5.5-6.5 1 – 5% 

Moisturizing 

Liposomes® 

PCA Na, fosfolipídeos, 

acetato de tocoferol, 

arginina, lisina, glicina e 

prolina 

Collaborative 

Laboratories 

5.5-6.5 0,5 – 5% 

Photosomes® Extrato enximático Barnet 6.5-7 1% 



lipossomados (água, 

lecitina e extrato de 

plâncton) 

Ultrasomes® Água, lecitina e lisado 

de micrococcus 

Barnet 6.5-7 1% 

Lactomide® Contém derivado 

natural, a ceramida 

(ceramida-III), 

fosfatidiletanolamina e 

fosfatidilcolina 

Pentapharm 5.5-7.5 3 – 6% 

Fonte: SOUZA (2004); SOUZA, ANTUNES Jr (2006) 

 

A gama de ativos é muito grande, e suas finalidades são bem semelhantes 

entre algumas empresas, porém é bom ver que tem-se opções para produtos atuais 

e que possam melhorar suas aplicações. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este artigo tem como base uma pesquisa documental do tipo descritiva 

exploratória. 

Na pesquisa documental: “São investigados documentos a fim de se poder 

descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras 

características (CERVO, BERVIAN, 1983, p.57)”. Neste trabalho está incorporada 

aos documentos e artigos pesquisados para tal base, onde se pode obter o máximo 

de documentos para uma pesquisa também descritiva: “Não há interferência do 

pesquisador, isto é, ele descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a 

frequência com que um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, 

relações e conexões com outros fenômenos (BARROS, LEHFELD, 2007, p.84) 

obtendo assim a base de dados para que o artigo possa tomar forma e conteúdo 

apropriado. Encaixa-se também a parte exploratória: “É normalmente, o passo inicial 

no processo de pesquisa pela experiência e auxílio que traz na formulação de 

hipóteses significativas para posteriores pesquisas. Não elaboram hipóteses a 

serem testadas no trabalho, restringindo-se a definir objetos e buscar maiores 

informações sobre determinado assunto de estudo (CERVO, BERVIAN, 1983, 

p.56)”, onde foi explorado sites, artigos, e todo conteúdo possível para chegar nos 

textos deste artigo científico. 



Primeiramente coletou-se artigos, livros, apresentações de power point, sites 

tudo o que foi encontrado e era relacionado com o tema para que se pudesse saber 

sobre o que escrever. Após a coleta do material, deu-se inicio ao processo de 

leitura, cada vez mais inteiradas sobre o tema começou-se a escrever o artigo. Os 

itens ao longo do artigo foram capazes de sancionar algumas dúvidas esclarecendo-

as com os artigos. Após os itens, escreveu-se a introdução, e as referências do 

material que estava sendo utilizada como citação na fundamentação teórica. Além 

disso, também foram coletadas imagens desses artigos para poder ilustrar o que 

seria necessário. 

Buscou-se em sites de empresas especificas de cosméticos por produtos que 

continham lipossomas, quais os ativos que era lipossomados e onde estes ativos 

iriam atuar, sendo tanto para o corpo como para a face. Observou-se a existência de 

mais cosméticos com esses ativos do que imaginava-se, tornando dessa forma o 

tema mais interessante  para ser trabalhando.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo mostrou um estudo aprofundado sobre lipossomas e 

aspectos relacionados a estes sistemas. Pode-se perceber que essa tecnologia está 

cada vez mais sendo utilizada para melhorar produtos tanto na área farmacêutica 

quanto na área cosmética, podendo até chegar à área médica e ajudar em muitos 

problemas. 

O foco deste trabalho foi descobrir o que eram, vesículas esféricas capazes 

de carregar ativos hidro e lipossolúveis e todos os possíveis “segredos” que se 

escondem por trás desta tecnologia nanométrica que auxilia muitos produtos os 

quais não se fazia ideia, como seria possível este transporte de ativos através da 

barreira da pele. 

Pode-se concluir que lipossomas podem proteger ativos de diferentes filias, 

como as vitaminas, sensíveis a lux, degradação química ou a temperatura. Por 

serem vesículas deformáveis, podem facilitar a penetração de ativos de maior peso 

molecular. Trabalhos demonstram que o tipo de fosfolipídeo empegado na produção 

do lipossoma pode influenciar na performance quando aplicados na pele humana 

A compreensão desta tecnologia no campo profissional da nossa área é 

importante, uma vez que no dia a dia pode-se estar encontrando estes produtos e 



pode-se fazer uma melhor menção aos benefícios que ele pode apresentar, fazendo 

com que o tempo e o conhecimento desses produtos e desta tecnologia venha a ser 

fundamental para saber todos os mistérios nessa tecnologia.  
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