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Especialistas em Drug Delivery alcançam resultados surpreendentes ao 
ministrar, pela pele, o composto presente no vinho tinto, apontado por seus 

efeitos rejuvenescedores e fotoprotetores. O índice de absorção do resveratrol 
pelo organismo passou de 0,01% para 64,96%

A busca do homem pelo elixir sagra-
do ou alimento capaz de proteger 
de todas as doenças, prolongando 

a vida indefinidamente, consta nos arqui-
vos humanos desde a Grécia antiga. Hoje, 
mesmo sabendo que um só composto 
não seria dotado de tal milagre, continu-
am os estudos incansáveis dos princípios 
ativos capazes de manter o organismo 
mais jovem e imune a doenças. 
Um desses componentes, bastante 
conhecido, é o resveratrol. Presente em 
alimentos como uva, amora e amendoim, 
é responsável pela proteção natural da 
planta contra fungos, bactérias e toxinas, 
chamado de fitoalexina. Pelo seu poder 
de defesa comprovado nas plantas e 
outros tantos benefícios no organismo 
humano atribuídos a ele, o resveratrol é 
um dos focos de investigação do grupo 
liderado pelo pesquisador da Universida-
de Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcos 
Brandão.

Segundo ele, um fato que chama a 
atenção da classe científica é o “paradoxo 
francês”. Apesar de ser um país onde se 
consome muita manteiga, creme de leite, 
queijos e carne, a população apresenta 
baixos índices de doença coronariana. 
Esse fenômeno tem sido atribuído, entre 
outras coisas, ao consumo de vinho tinto. 
“Os franceses, assim como os povos que 
vivem no Mediterrâneo, têm como ele-
mento cultural consumir em quantidade 
moderada o vinho tinto durante grande 
parte da vida. Dentre os componentes 
da bebida, já houve estudos conclusivos 
sobre o poder preventivo do resveratrol, 
presente em alta quantidade nas uvas, 
principalmente nas vermelhas”, informa 
Brandão.
A partir dessas descobertas, diversos 
estudos voltaram o olhar para essa subs-
tância. Perceberam, por exemplo, que 
apesar de todas as vantagens do resvera-
trol, ele não age sozinho, a sinergia com 

outros componentes do alimento torna 
seu efeito tão poderoso. Como acontece 
com qualquer substância de interesse 
científico, é preciso isolá-la para melhor 
compreendê-la. Desta forma, foi cons-
tatado o poder deste princípio ativo. O 
desafio encontrado é transformar essa 
substância em um fármaco de igual efici-
ência, mesmo de forma isolada.
O Núcleo de Pesquisa e Inovação em Ci-
ências da Saúde (Nupics) da UFJF, do qual 
Brandão faz parte, é referência em “drug 
delivery”. São pesquisadores especialis-
tas em desenvolver o melhor sistema de 
transporte de fármacos para o organis-
mo. “Cada princípio ativo é absorvido de 
uma maneira individualizada pelo corpo 
humano. O trabalho que desenvolvemos 
no laboratório é, a partir da substância 
isolada, descobrir qual é a melhor manei-
ra de ministrá-la, para obter no organis-
mo o efeito esperado.”

Bárbara Duque
Repórter
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O objetivo de isolar o princípio ativo é 
potencializar seu poder. No entanto, 
muitas vezes quando encapsulado, 
alguns compostos não respondem da 
mesma maneira como quando ingeridos
in natura, no composto alimentar. No 
resveratrol, por exemplo, há benefícios 
comprovados a partir de sua ingestão 
parcimoniosa, por um longo período 
de tempo. Os estudos se atêm em 
beneficiar aqueles que não possuem 
os mesmos hábitos alimentares, mas 
desejam obter benefícios semelhantes 
em pouco tempo. Apesar de comprovada 
sua variedade de bioatividades, incluindo 
antioxidantes, anti-inflamatória, 
cardioprotetoras, antidiabetes, 
anticancerígena, e efeitos protetores 
neurais e renais, quando isolado e 
transformado em fármaco encapsulado, 

ele tem um índice de 0,01% de absorção 
pelo organismo.
A mestranda em Saúde Brasileira pela 
UFJF e integrante do grupo de pesquisa, 
Priscila Aparecida de Almeida, ressal-
ta que o resveratrol possui inúmeras 
propriedades farmacológicas relatadas 
na literatura. Do ponto de vista prático, 
destaca seu excelente poder antioxidan-
te. “Podemos empregá-lo no tratamento 
de patologias que possuem o estresse 
oxidativo envolvido na patogênese, além 
de ser um importante rejuvenescedor, 
possuindo aplicações dermatológicas 
potenciais. Associado a isso, outros 
trabalhos realizados pelo nosso grupo de 
pesquisa sugerem ações fotoprotetoras e 
despigmentantes para essa substância.” 

OUTRAS VIAS
A partir desses resultados, coube ao 
grupo um estudo refinado sobre outras 
vias de administração deste composto 
químico as quais apresentassem melho-
res resultados. Uma das especialidades 
do conjunto é utilizar como rota a pele e 
as mucosas, preferencialmente bucal e 
vaginal. “Nossa primeira experiência foi 
com cremes transdérmicos e o resultado 
foi excelente, tivemos um nível de absor-
ção pelo organismo de 64,96 %. Agora 
estamos testando as mucosas vaginal e 
bucal como via de permeação e a expec-
tativa é de resultados ainda melhores”, 
acrescenta Brandão.
Para Priscila, o maior desafio do estudo 
foi trabalhar com a inovação. Quando o 
trabalho começou não havia nada publi-
cado a respeito de pesquisas de perme-
ação de resveratrol em pele humana. “O 
resultado mais surpreendente foi cons-
tatar que a via transdérmica aparece, 
efetivamente, como uma alternativa em 
potencial para a administração do resve-
ratrol, em função do percentual elevado 
passível de permeação obtido.”
Segundo os pesquisadores, o problema 
de ministrar o resveratrol por via oral 
é o chamado metabolismo de primeira 
passagem, hepático. A maneira mais 
comum de ingerirmos os medicamentos 
é utilizando o trato gastrointestinal, por 
meio de comprimidos, encapsulados ou 
não. Porém,  quando o medicamento é 
engolido, ele passa pelo fígado onde é 
metabolizado. Dessa forma, muitos com-
postos, assim como o resveratrol, são 
excretados quase completamente. Esse 
efeito é denominado pelos cientistas 
de fraca biodisponibilidade oral, criando 
um dilema entre a sua grande eficácia in 
vitro e o seu baixo efeito in vivo, prin-
cipalmente porque é extensivamente 
metabolizada no corpo. Por este motivo, 
quando o indivíduo ingere o medicamen-
to e faz o exame de sangue posterior-
mente para detectar o índice presente 
na corrente sanguínea, os números são 
muito baixos. “Qualquer substância é 
estranha ao nosso organismo; a função 
do fígado é eliminar o que não parece 
natural, por isso, muitas vezes demons-
tra uma eficiência muito maior utilizar 
outras vias para a ingestão de medica-
mentos, como as transdérmicas, por 
exemplo,” completa Brandão. 

Marcos Brandão: “Dentre os componentes da bebida (vinho), já houve estudos 
conclusivos sobre o poder preventivo do resveratrol, presente em alta quantidade 
nas uvas, principalmente nas vermelhas”
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REFERÊNCIA 
NACIONAL
O desafio da equipe da UFJF é conseguir 
que esses princípios ativos cheguem à 
corrente sanguínea com elevado grau 
de eficácia, respostas farmacológicas 
maiores e baixa toxicidade ou risco de 
rejeição. O grupo é referência nacional em 
processos de permeação, como os tecidos 
funcionam como vias de passagem me-
dicamentosa. “Especializamo-nos nisso. 
Hoje podemos dizer que dominamos a 
técnica ‘drug delivery’, o que nos possibi-
lita estudar qualquer princípio ativo para 
realmente alcançar sua melhor eficácia”, 
explica Brandão. 
Ao iniciar novo trabalho, o grupo dedica-
-se aos estudos minuciosos do princípio 
ativo de interesse, seus efeitos e como 
reagem no organismo. Em seguida, são 
feitos os testes in vitro, laboratoriais. 
Estudantes participam de todas as fases 
do processo, desde a iniciação científica, 
atividade da graduação, até o doutorado. 
A cada passo dado e resultados inédi-
tos alcançados os alunos, junto com os 
professores envolvidos, elaboram artigos 
científicos para compartilhar o conheci-
mento com a comunidade acadêmica. “É 
preciso um estudo detalhado e atento 
das características físico-químicas das 
substâncias e das condições do procedi-
mento, incluindo as atividades farmaco-
lógicas determinadas na literatura, para 
podermos estabelecer o protocolo experi-
mental mais adequado e, assim, atender 
aos nossos objetivos”,afirma Priscila.
Com esses resultados serão desenvolvi-
dos os medicamentos, formulações que 
associadas a cremes, adesivos transdér-
micos ou pastilhas bucais, por exemplo, 
passarão pelos testes seguintes. As for-
mas de permeação mais utilizadas pelo 
grupo são a cutânea, a vaginal e a bucal. 

A próxima etapa da pesquisa é um dos 
diferenciais do Nupics, os testes ex-vivo. 
Para realizar os primeiros ensaios bioló-
gicos, são usados órgãos em ambiente 
artificial. O grupo utiliza normalmente 
pele humana e tecidos de suínos por 
serem semelhantes aos dos humanos. 
Por questões éticas, procuram resolver 
a maior parte das pesquisas em ani-
mais tradicionalmente da alimentação 
humana. “É natural comer carne suína ou 
bovina, por exemplo, neste caso, utiliza-
mos partes como orelha, vagina, intesti-
no. Desta forma, conseguimos promover 
ensaios extremamente eficientes, sem 
ferir a ética da pesquisa. Precisamos de 
animais para experimentos científicos, 
mas procuramos utilizá-los somente nas 
fases fundamentais. Esgotamos todas as 
possibilidades in vitro antes de passar às 
outras fases. Temos que realizar esforços 
no uso racional de animais de laborató-
rios e sempre com avaliação e aprovação 
do comitê de ética”, esclarece Brandão.
A escolha do porco para os experimentos 
se dá, também, pelo fato de as caracte-
rísticas físicas da mucosa desses animais 
se aproximarem muito dos tecidos dos 
seres humanos. Um exemplo dessa se-
melhança foi a utilização no tratamento 
de diabetes, durante muito tempo, de 
insulina de porco, com pequena modifi-
cação. Um dos testes desenvolvidos pelo 
Nupics é com a mucosa vaginal. Segundo 
os pesquisadores, é uma via importantís-
sima de permeação, levando o princípio 
ativo quase diretamente à corrente 
sanguínea.  

OUTROS ELIXIRES
Além do know-how alcançado pelo grupo 
nesses anos de experiência e dedicação 
ao tema, outras vantagens o tornam 
referência no mercado de permeação. Se-
gundo Brandão, os equipamentos dispo-
níveis no laboratório possibilitam maior 

precisão nos testes in vitro. “Dominar o 
uso dessa tecnologia nos deixa em iguais 
condições aos melhores laboratórios do 
mundo, facilitando  muito o processo 
científico. Alcançamos resultados mais 
ambiciosos antes mesmo de testar em 
peles humanas. Esses avanços tecnoló-
gicos permitem-nos chegar aos testes in 
vivo com a pesquisa bem mais avançada, 
eliminando o excesso de experiências em 
animais e humanos, contribuindo muito 
para as questões éticas tão debatidas 
atualmente.” 
O estudo do resveratrol é apenas um dos 
focos de concentração do grupo. Outro 
exemplo é o trabalho feito com o Pinus 
Pinaster. Os pesquisadores dedicam-se 
especificamente a estudar o princípio 
ativo presente nesta planta chamado 
Taxifolina, outro potente antioxidante. 
Pela primeira vez, foi descrita a perme-
ação deste princípio ativo via vaginal, e 
os resultados em experimentos ex-vivo 
foram surpreendentes. A Taxifolina 
também apresenta grande dificuldade de 
absorção pela via gastrointestinal. Este 
composto é objeto de estudo de alunos 
da iniciação científica, do mestrado e do 
doutorado. “Nosso primeiro compromisso 
é com a formação dos alunos. A missão 
do Nupics é investir em educação, pes-
quisa e inovação”, ressalta Brandão.
Outro fitonutriente recentemente muito 
estudado pelo grupo é o Galato de Epi-
galo Catequina, presente no chá verde. 
Feito a partir das folhas de Camellia 
sinensis (Theaceae), arbusto cultivado 
principalmente no Japão, na Índia, na 
China e no Sri Lanka, o chá possui gran-
des quantidades de polifenóis, a maioria 
catequinas. Elas apresentam uma forte 
ação antioxidante, antimutagênica (re-
duz a velocidade do envelhecimento), e 
são muito utilizadas como agentes para 
a prevenção de obesidade, hipertensão e 
diabetes. Com esta molécula, os testes
ainda são preliminares..
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