
Parabenos são Seguros

Cosmetic Ingredient Review (CIR) 
foi fundado em 1976 com envolvi-
mento e suporte da US Food and 

Drug Administration (FDA), da Consu-
mer Federation of America (CFA) e da 
indústria de cosméticos dos Estados Uni-
dos. Nas últimas quatro décadas, o Painel 
de Especialistas do CIR estabeleceu um 
sólido renome na proteção da saúde pú-
blica, ao analisar e avaliar a segurança de 
ingredientes de cosméticos.

O Painel de Especialistas do CIR é 
formado por dermatologistas, toxicolo-
gistas, químicos, advogados de proteção 
ao consumidor e especialistas em saúde 
pública - todos de renome internacional – e 
já foi citado publicamente por associações 
de consumidores, de cientistas e de médi-
cos, e por agências governamentais e pela 
indústria de cosméticos. A FDA, a CFA e 
representantes da indústria de cosméticos 
participam como membros sem direito a 
voto nas deliberações do Painel de Espe-
cialistas do CIR. 

As deliberações científi cas do painel 
são emitidas em reuniões públicas e seus 
resultados são publicados pelo Interna-
tional Journal of Toxicology, publicação 
técnica e científica revisada por pares. 
As avaliações da revisão pelos pares são 
anônimas em todos os relatórios finais 

do CIR, o que é fundamental para salva-
guardar a integridade científi ca. Tanto o 
CIR quanto seu processo de análise são 
independentes. Além disso, é exigido que 
cada membro do Painel de Especialistas 
do CIR atenda às mesmas normas sobre 
conflito de interesses exigidas para os 
membros do comitê consultor da FDA, 
e todos os membros do painel têm suas 
próprias carreiras profissionais fora da 
indústria de cosméticos.1 Com base nes-
sas credenciais, são mostrados a seguir 
os resultados da análise mais recente do 
Painel de Especialistas do CIR, versando 
sobre parabenos.

Parabenos Revisitados
O Painel de Especialistas do Cosmetic 

Ingredient Review (CIR) já examinou a 
segurança dos parabenos diversas vezes,2-4

sendo que a análise mais recente foi rea-
lizada em setembro de 2018. A partir dos 
resultados dessa última análise, o painel 
emitiu um relatório preliminar de emenda, 
com a conclusão de que os 20 ingredientes 
que constam da Tabela 1 são seguros em 
cosméticos, dentro da atual prática de uso 
e nas concentrações descritas na avaliação 
de segurança.

O consenso dominante entre os cien-
tistas que fi zeram a avaliação de seguran-

ça, globalmente, é que os dados disponí-
veis não comprovam riscos relevantes 
à segurança dos cosméticos, dentro das 
concentrações de uso. A avaliação inde-
pendente e tentativa do Painel de Espe-
cialistas do CIR confi rma esse consenso.

Risco e Dose 
Apesar da generalizada má fama dos 

parabenos, esses ingredientes possuem 
uma longa história de trabalho em meio 
a um sem-número de tipos de produtos, 
incluindo cosméticos, alimentos e medi-
camentos. Isso nos faz recordar a famosa 
frase de Paracelsus: “A diferença entre 
o veneno e o remédio é a dose”, que nos 
alerta que, ao classifi car a periculosidade 
de qualquer ingrediente (ou seja, em “tó-
xico” ou não), beiramos a imprudência. 
Em vez disso, uma abordagem racional 
e com base científi ca sobre a segurança 
deverá incluir uma avaliação de risco que 
indique fatores atuantes, como concentra-
ção de uso, via de administração e duração 
da exposição ao ingrediente.

Sob o ponto de vista de risco, até mes-
mo a água e outros compostos essenciais à 
vida podem ser irracionalmente conside-
rados de risco, desde que sejam usados sob 
certas condições – por exemplo, ingerir 
mais do que 100 litros de água por dia – 
essa quantidade, teoricamente, poderia 
causar danos irreparáveis ao organismo 
humano. Sob um ponto de vista muito 
mais racional da abordagem do risco, po-
rém, está muito claro que esses compostos 
químicos são essenciais e não representam 
perigo à saúde humana, sob determinadas 
condições de uso, por exemplo, ingerir 
oito copos de água por dia.

Igualmente, no uso de parabenos na 
vida real, a exposição aos parabenos deve 
ser considerada dentro de limites de segu-
rança. Na verdade, o Painel de Especialis-
tas do CIR usa essa abordagem de base de 
risco na vida real para avaliar a segurança 
do ingrediente cosmético.

Bart Heldreth, PhD
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Persistência do Parabeno?
O Painel de Especialistas do CIR também discutiu as preocu-

pações sobre o potencial de bioacúmulo dos parabenos, destacan-
do que compostos químicos lipossolúveis, como os parabenos, 
podem distribuir-se pelos tecidos, apesar do metabolismo. Estu-
dos recentes usando métodos analíticos sensíveis demonstraram 
a presença de parabenos em diversos tecidos humanos. Contudo, 
os dados põem em dúvida o acúmulo nesses tecidos pela vida 
toda. E, ao serem aplicados sobre a pele humana, os parabenos são 
metabolizados para ácido 4-hidrobenzoico – que é considerado 
seguro sob as típicas condições de uso. Além disso, o que é muito 
importante, a evidência que dispomos não sugere uma ligação 
causal entre a exposição a parabenos e alguma doença ou alguma 
outra condição adversa de saúde. 

Embora exposições a parabenos sejam atribuídas a alimentos, 
medicamentos ou a outras fontes, além dos produtos cosméti-
cos, modelos refi nados de exposição agregada sugerem que os 
produtos cosméticos são uma fonte importante de exposição 
tópica a parabenos. Entretanto, a imensa quantidade de dados 
de biomonitoramento indica que a exposição sistêmica a esses 
ingredientes, nas condições em que são aplicados em cosméticos, 
é muito baixa.5,6

Aplicações Íntimas
O Painel de Especialistas do CIR discutiu a exposição aos 

parabenos causada por produtos cosméticos aplicados na vagina. 
Foi apresentada uma referência publicada para ser analisada, com 
a afi rmação de que esses ingredientes causam dano irreparável ao 
espermatozoide e podem impossibilitar a fertilização das usuá-
rias.7 Porém, dos múltiplos objetivos indicados na referência, 
cada qual foi pautado em ensaios montados/projetados que não 
conseguiram, de maneira inequívoca, dar suporte às afi rmações 
e/ou os resultados dos ensaios não chegaram a demonstrar efeitos 
signifi cantes.

Foi apresentada outra referência afi rmando que os parabe-
nos podem aumentar a chance de desenvolvimento de infecção 
vaginal por fungos.8 Todavia, os estudos de cultura de células 
desenvolvidos foram dosados com concentrações extrema-
mente elevadas em comparação com as concentrações usadas 
em cosméticos, ou seja, 15-25% de conservantes nos produtos 
descritos no estudo versus uma concentração máxima de 0,5% 
nos cosméticos. 

Embora o Painel de Especialistas do CIR tenha solicitado 
que esses estudos fossem incluídos no relatório do CIR, sua dis-
cussão os classifi cou como exemplo do potencial geral de risco 
que não consegue demonstrar riscos relevantes à segurança dos 
cosméticos em termos de concentração de uso.

Mesmo nas concentrações de uso mais elevadas – e sob a esti-
mativa irreal de que os produtos de cuidados pessoais são usados 
diariamente, todos contendo parabenos, e de que os consumido-
res usam concomitantemente todas as categorias de produtos 
com parabenos – a margem de segurança conservadora (MOS) 
desses produtos protege os consumidores. Finalmente, a avalia-
ção baseada nos dados de biomonitoramento (monitoramento 
de fl uido biológico humano e modelos cinéticos fi siológicos) 
mencionados dá pleno suporte a essa conclusão.

A importante ênfase das deliberações do Painel de Especia-
listas do CIR na minuta do relatório de avaliação de segurança 
consistiu de extensas revisões para melhor identifi car e explicar 
a justifi cativa dos valores utilizados para conduzir a avaliação 
de risco. O Painel também solicitou o recálculo da MOS, pon-
derando as diferentes concentrações de uso e exposições ao 
butilparabeno de várias categorias de produtos cosméticos.9,10

Essas revisões estarão refl etidas na próxima publicação do re-
latório de avaliação.

Última Chamada dos Parabenos
O encerramento desta avaliação de segurança não ocorrerá 

até que o Painel de Especialistas do CIR tenha revisto esse rela-
tório com todos os novos dados incorporados a ele, inclusive os 
problemas mencionados. Isso signifi ca que as partes interessadas 
ainda têm tempo de apresentar dados relevantes e de suporte para 
a decisão fi nal do painel. Espera-se que esse relatório volte para 
o painel na reunião de abril de 2019.
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Tabela 1. Ingredientes considerados seguros em 
cosméticos, nas práticas atuais de uso 

Butylparaben Potassium propylparaben*

Calcium paraben* Propylparaben

Ethylparaben Sodium butylparaben

Isobutylparaben Sodium ethylparaben

Isopropylparaben Sodium isobutylparaben

Methylparaben Sodium isopropylparaben*

Potassium butylparaben* Sodium methylparaben

Potassium ethylparaben* Sodium paraben*

Potassium methylparaben* Sodium propylparaben

Potassium paraben 1-Hydroxybenzoic acid*

*Não relatado como sendo de uso corrente. Onde o ingrediente deste 
grupo não for de uso corrente e for usado futuramente, a expectativa é 
que ele deverá ser usado em categorias de produtos em concentrações 
comparáveis às demais, nesse grupo.


