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Alguns ingredientes de cosméticos podem
atravessar a barreira cutânea e alcançar o

sistema circulatório
 

E cosméticos usados durante a gestação que
contenham esses ingredientes podem passar

para a placenta, cordão umbilical e bebê

CONHEÇA OS INGREDIENTES NOCIVOS
PARA GESTANTES E BEBÊS



Nos últimos anos existem evidências de
que estamos expostos a uma grande

variedade de substâncias que exercem
alguma atividade endócrina,

classificadas como agentes químicos
disruptores endócrinos ou EDC’s
(Endocrine-Disrupting Chemicals)
MUITAS ESTÃO PRESENTES EM

COSMÉTICOS!

A GESTAÇÃO E OS DISRUPTORES
ENDÓCRINOS EM COSMÉTICOS

Artigo por Lucas Portillo e Hermano Pacheco
Farmacêuticos do Departamento de Pesquisa

e Desenvolvimento da Consulfarma
Assessoria Farmacêutica

https://www.mastereditora.com.br/periodico/20161107_184228.pdf



A disruptura endócrina é a habilidade de agentes
químicos interferirem na performance do

sistema endócrino, causando desordens e tem o
potencial de afetar de forma adversa o

desenvolvimento normal, a reprodução e as
funções gerais do corpo influenciados por

hormônios

O QUE SÃO
DISRUPTORES ENDÓCRINOS?
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PARABENOS
metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno,

isopropilbarabeno, butilparabeno, isobutilparabeno e
benzilparabeno

 
São antimicrobianos de amplo espectro que
evitam que se proliferem micróbios, bactérias

e fungos nas formulações de
cosméticos e em alimentos



PARABENOS
Recentemente a preocupação relacionada à

ampla utilização desses agentes tem
aumentado devido aos riscos associados com

seus efeitos disruptores endócrinos
 

A exposição humana se dá via absorção
cutânea ou ingestão de produtos contendo

os famosos parabenos



Quando absorvidos pela pele podem
ser metabolizados incompletamente  

sendo encontrados na urina,
sérum, plasma seminal e células

de tumores de mama
 

Tem potencial atividade estrogênica
e risco de câncer com a utilização de

produtos contendo parabenos

PARABENOS



Uma investigação foi
realizada utilizando amostras

de urina coletadas de 181
gestantes entre o segundo e

terceiro mês de gravidez e
amostras de 38 cordões
umbilicais coletados no

momento do nascimento

PARABENOS

Foram encontrados nas
amostras de urina:

 
Metilparabeno: em 100% 
Etilparabeno: em 73.5%

Propilparabeno: em 100%
Butilparabeno: em 66.3%
Benzilparabeno: em 0.0%



FTALATOS
phthalates, dibutylphthalate (DBP), dimethylphthalate

(DMP), diethylphthalate (DEP), parfum, essências sintéticas

 
São compostos químicos amplamente
utilizados na fabricação de materiais de

construção, automóveis, roupas, brinquedos e
embalagens na indústria farmacêutica,

cosmética e de alimentos



FTALATOS
Têm sido associados com problemas de saúde

como infertilidade, disgenesia testicular, obesidade,
asma, alergias, leiomiomas e câncer de mama

 
Em gestantes, a exposição aos ftalatos tem sido

significativamente associada com a REDUÇÃO do
tempo de gravidez, causando partos prematuros



FTALATOS

Os ftalatos atravessam a
placenta resultando na

exposição ao bebê sendo
encontrados no fluído

amniótico e leite materno



TRICLOSAN
irgasan; DP300 irgasan; CH 3565; irgacare MP; lexol 300;

cloxifenolum; aquasept; gamophen

 
Tem a função de evitar a formação do mau
odor corporal originado pela decomposição

das secreções glandulares da pele por micro-
organismos. É irritante e sensibilizante da

pele, aumenta a resistência microbiana e tem
potencial carcinogênico



De todos os tecidos analisados, uma
maior bioacumulação foi encontrada
na placenta. Houve redução do peso

uterino e ocorrência de aborto nas
ratas tratadas com doses elevadas,

além da diminuição dos níveis séricos
de progesterona, estradiol,

testosterona, gonadotrofina coriônica
humana e prolactina

TRICLOSAN



TRICLOSAN

Unindo os resultados de alguns estudos, os
pesquisadores concluíram que a placenta é
um tecido alvo do triclosan que alterou a

produção e circulação de hormônios podendo
consequentemente afetar o

desenvolvimento e crescimento fetal



UFA! VAMOS FALAR DE
COISAS BOAS?

Após todas essas informações, vou ensinar
uma receita super gostosa de fazer e que vai
nutrir a pele durante a gestação e evitar o

aparecimento de estrias. Bora?



O uso de cosméticos aumenta durante a gestação, afim de
cuidar do corpo para a chegada do bebê, porém carregam

uma grande quantidade de ingredientes nocivos
 
 
 

Essa receita é simples e fácil, podendo ser feita na cozinha
de casa! E é uma forma de evitar que mais gestantes,

placentas e bebês se contaminem com os EDC's
COMPARTILHE!!! Dando os créditos (:

JÁ SABEMOS QUE...

Por isso a BIO-COSMÉTICA é tão importante!



BÁLSAMO CORPORAL
nutrição e prevenção de estrias



RECEITA
50% manteiga de murumuru

20% óleo de pracaxi
20% óleo de rosa mosqueta

10% cera de carnaúba
0,5% óleo essencial de

mandarina verde
0,2% óleo resina de alecrim

Validade de 12 meses



MODO DE FAZER
Pese a manteiga, os óleos vegetais e a cera

Leve para banho maria até derreter, retire da
fonte de calor e adicione o óleo essencial e a
óleo resina de alecrim, misture muito bem
Transfira para o frasco final e coloque na
geladeira por 30 minutos, destampado

Retire da geladeira e já pode utilizar!



QUER APRENDER A FORMULAR
COSMÉTICOS NATURAIS

PARA GESTANTES E BEBÊS?

Participe da Aula Online

09 e 10 de Outubro
das 9h às 12h

Bio-Cosmética
Mamãe e Bebê



Veja o conteúdo completo:
https://forms.gle/pFvXoUh7tiS87DPW8

 
Preencha o formulário e entraremos em

contato com você! Seja bem vinde (:

18 RECEITAS NA APOSTILA
+ BLENDS E SINERGIAS



Brunna Santana
Cosmetóloga Natural

da Añu Saboaria
Fitoterapeuta e Aromaterapeuta

Dúvidas?
Chama no WhatsApp

11951946378

@anu.saboaria

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS


