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RESUMO 
 
 

A administração de hormônios pela via oral se configura como um grave problema, uma vez 

que diversos efeitos colaterais estão relacionados a tal procedimento. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a segurança e a eficácia de um novo produto destinado a Terapia de 

Reposição Hormonal transdérmica nanoestruturada (TRHN), com base em uma formulação 

patenteada sob No.  US 2013/0123220A1. Tal formulação foi capaz de restabelecer os níveis 

séricos de Estradiol (0,1%) + Estradiol (0,25%), em 122 mulheres menopausadas com idade 

média de 56,88 (± 6,27). A avaliação faz parte de um estudo prospectivo longitudinal. 

Parâmetros clínicos, incluindo o grau de satisfação com alívio sintomático, concentrações 

séricas de estradiol, peso, pressão arterial, foram comparados entre a o início e o final do 

tratamento. Os achados mostram que o BIOLIPÍDEO/B2® foi eficaz e seguro em restabelecer 

os níveis séricos hormonais sem efeitos colaterais. A satisfação com tratamento foi de 92%. 

As concentrações no soro de estradiol foram significativamente maiores após tratamento 

(p<0,05). Peso e pressão arterial sistólica e diastólica não apresentaram diferenças 

significativas (p>0,05) ao longo do tratamento. Não Foi observada hemorragia vaginal. 

Avaliação de mamografia bilateral das mamas o tratamento  encontraram resultados normais 

em todas as mulheres. Este estudo mostra pela primeira vez a eficácia de uma formulação 

transdérmica nanoestruturada na entrega transdérmica de estradiol e o estriol medido in vivo 

utilizando Espectroscopia Raman confocal. A formulação do BIOLIPÍDEO/B2® é segura e 

eficaz em restabelecer os níveis séricos de estradiol e de aliviar os sintomas da menopausa. A 

formulação pode servir como uma boa escolha para a terapia de reposição hormonal para 

proteger contra sintomas pós-menopausa.  

 

Palavras-chave: Biotecnologia. Nanotecnologia. Menopausa. Estriol. Estradiol.  



 
 

ABSTRACT 

 

The hormone administration by the oral route is frequently related with different many side 

effects. The aim of this study was to evaluate the safety and efficacy of a new product 

intended to transdermal hormone replacement nanostructured (TRHN) therapy, based on a 

patented under No. US 2013/0123220A1 formulation. This formulation was able to restore 

serum levels of estradiol (0.1%) + estradiol (0.25%) in 122 postmenopausal women with a 

mean age of 56.88 (± 6.27). The assessment is part of a longitudinal prospective study. 

Clinical parameters, including the degree of satisfaction with symptom relief, serum 

concentrations of estradiol, weight, blood pressure, were compared between the beginning 

and the end of treatment. The findings show that BIOLIPÍDEO B2® was safe and effective in 

restoring hormonal serum levels without side effects. The satisfaction with treatment was 

92%. Serum concentrations of estradiol was significantly higher after treatment (p <0.05). 

Weight and systolic and diastolic blood pressure showed no significant differences (p> 0.05) 

during treatment. No vaginal bleeding was observed. Evaluation of bilateral breast 

mammography treatment found normal results in all women. This study shows for the first 

time the effectiveness of a transdermal formulation nanostructured in the transdermal delivery 

of estradiol and estriol measured in vivo using Confocal Raman Spectroscopy. The 

formulation of BIOLIPÍDEO/B2® is safe and effective in restoring serum estradiol levels and 

alleviates menopausal symptoms. The formulation can serve as a good choice for hormone 

replacement therapy to protect against post-menopausal symptoms.  

 

Key words: Biotechnology. Nanotechnology. Menopause. Estriol. Estradiol. 
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1 INTRODUÇÃO   

 

A terapia de reposição hormonal (TRH) tem sido utilizada para o tratamento de 

diversos sintomas da menopausa e andropausa. O risco de complicações vasculares depende 

essencialmente da via de administração dos hormônios. Estas variáveis levam a um aumento 

do risco de tromboembolismo venoso, acidente vascular cerebral ou infarto miocárdio para os 

usuários da TRH pela via oral (GONZAGA et al., 2012).  

O estrato córneo (SC) é a camada menos permeável de pele, assim, a fim de 

melhorar a absorção transdérmica dos hormônios, diversas novas estratégias de melhoramento 

têm sido desenvolvidos objetivando minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos 

administrados por via oral, especialmente com relação à interação com moléculas anfifílicas, 

como hormônios sexuais. Estudos recentes têm sido conduzidos para uma melhor 

compreensão sobre a permeação de diversos fármacos através da pele (BOTELHO et al., 

2013). 

A terapia de reposição hormonal (TRH) baseia-se na suplementação de hormônios 

idênticos aqueles produzidos pelo corpo humano. Esta terapia, ao contrário de outras, baseia-

se na suplementação da mesma molécula produzida pelo corpo humano e não contém 

compostos moleculares adicionais que possam alterar a ligação do hormônio com seu receptor 

na célula, estabelecendo uma resposta natural e fisiológica no corpo humano (BOTELHO et 

al., 2014a). 

Embora ainda exista um debate permanente sobre qual seria a melhor estratégia 

para reposição hormonal, diversos ensaios clínicos foram conduzidos nos últimos anos 

demonstrando um risco aumentado de complicações vasculares em mulheres que utilizam a 

terapia oral, para reposição hormonal ((BOTELHO et al., 2014b). 

A espectroscopia confocal Raman (ECR) demonstrou ser um método interessante 

para determinar a permeação de diversos compostos bioativos fornecendo informações 

detalhadas em tempo real, não só da composição da pele (por exemplo, hidratação natural e 

lipídios), mas também sobre o comportamento do fármaco após uma aplicação local. Esta 

técnica não requer nenhuma preparação da amostra e fornece dados sobre o processo de 

administração da molécula através da pele. Em comparação com as metodologias atualmente 
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disponíveis, a (ECR) torna-se um método robusto, preciso e fornece dados confiáveis 

(BOTELHO et al., 2013).  

O presente trabalho objetivou desenvolver uma nanoemulsão capaz de veicular 

hormônio através da via transdérmica, e avaliar os efeitos do uso de tal veículo em 

restabelecer os níveis séricos de estriol e estradiol em mulheres na menopausa. 

A presente tese será apresentada na seguinte forma: Inicialmente será apresentada 

uma introdução, na qual será contextualizada a importância e os objetivos da tese. Em 

seguida, faz-se uma revisão da literatura com sua respectiva referência bibliográfica, na qual 

são apresentados os fundamentos teóricos para os capítulos seguintes. Na presente tese, a 

metodologia bem como os resultados e as discussões desenvolvidas serão apresentados na 

forma de artigos que foram submetidos para periódicos. Destaca-se que os artigos são 

apresentados no formato que foram enviados para os periódicos. Por último, apresentam-se as 

considerações finais sobre o trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 Terapia de Reposição Hormonal (TRH) 

No presente capítulo, a literatura foi revisada para explorar o benefício da terapia 

de reposição hormonal (TRH) em mulheres na pré e pós-menopausa.  

A justificativa para a terapia de reposição hormonal (TRH) não pareceu simples 

para muitos médicos. O efeito positivo foi demonstrado pela primeira vez em um grande 

estudo de coorte observacional. Portanto, os profissionais de saúde incentivaram as mulheres 

a usar TRH como estratégia de prevenção para a doença cardiovascular (AMIGONI et al., 

2000). 

Embora a mortalidade por doença cardiovascular (DCV) tenha diminuído, torna-se 

importante aplicar estratégias terapêuticas baseadas em evidências para a prevenção de 

doenças cardiovasculares em mulheres. A disfunção endotelial, um biomarcador de 

envelhecimento vascular, a diminuição dos níveis de estrogênio e de função dos ovários nas 

mulheres durante a transição da menopausa parecem acelerar a deterioração da função 

endotelial. Os hormônios sexuais têm uma influência moduladora sobre o envelhecimento 

vascular (BEST et al., 1998). 

A taxa de hipertensão aumenta após a menopausa. Se a deficiência de estrogênio e 

progesterona associados com a menopausa têm um papel na determinação de um controle pior 

pressão arterial (PA) ainda é controversa. Os dados obtidos com a monitorização ambulatorial 

da pressão arterial com estrogénios transdérmicos são mais convincentes e concordantes na 

definição de efeito positivo na pós-menopausa (ANDERSON et al., 2004). 

Os efeitos da TRH na espessura da pele e densidade dérmica foi demonstrado no 

início, quando os estrogênios foram inicialmente administrados a mulheres na pós-

menopausa. Essa terapia de reposição foi considerada como uma tentativa de aliviar, em 

parte, atrofia da pele e xerose em mulheres na pós-menopausa (BOTELHO et al., 2014a).  

Vários estudos têm mostrado que a terapia de reposição de testosterona pela via 

transdérmica melhora o desejo sexual e satisfação e diminui estresse em mulheres com baixa 

libido, aliado a isso tem a melhoria geral do bem-estar psicológico. A terapia também pode ter 
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efeitos favoráveis na composição do corpo, do osso, saúde cardiovascular e desempenho 

cognitivo em mulheres na pós-menopausa (DAVIS et al., 2006).  

A terapia transdérmica é preferida, pois evita o metabolismo hepático de primeira 

passagem e tem o potencial para produzir os níveis constantes de hormônios no plasma 

durante um período de 24 horas. Como o hormônio esteroide tem caráter lipofílico, pode 

facilmente penetrar na barreira do estrato córneo da pele, passar pela a epiderme, e alcançar os 

capilares da derme, onde é absorvido (BOTELHO et al., 2014a).  

A TRH transdérmica de testosterona têm demonstrado ser eficaz na melhoria 

função sexual e na redução da angústia, recebeu aprovação restrita da Agência Europeia de 

Medicamentos, mas não pela Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos. No 

entanto, no Brasil se encontra disponível no mercado através de farmácias de manipulação 

(Grupo Evidence, São Paulo, Brasil). Outra forma de entregar testosterona é através implantes 

subcutâneos, que foram o início da terapia para as mulheres no Reino Unido e Austrália, os 

quais não estão mais disponíveis. Como consequência, há extensa prescrição de formulações 

de testosterona para mulheres através de farmácias de manipulação (DAVIS et al., 2006). 

Um creme de 1% de testosterona transdérmica (TTC; AndroFeme; Lawley 

Pharmaceuticals, Subiaco, Western Austrália, Austrália) foi aprovado para o tratamento da 

deficiência de testosterona em mulheres na Austrália. O pré-tratamento e de estado 

estacionário os níveis de testosterona em mulheres na pós-menopausa tratadas com esta 

preparação têm sido relatados, mas a farmacocinética das doses de tratamento recomendado 

(5-10 mg/dia) ainda falta ser explorada (SHAH et al., 2006).  

A indicação da TRH específica para menopausa ainda não resolve uma série de 

outros desafios. A preocupação foi recentemente documentada nos Estados Unidos, 

apontando para eventos adversos, particularmente tromboembolismo venoso e ausência de 

benefício de proteção geral contra a doença coronária associada a altos níveis de estrogênios 

administrados pela via oral com hormônios não análogos aos produzidos pelo ser humano 

(CHAKRABARTI; MORTON; DAVIDGE, 2014) 

Estudos conduzidos na Europa mostram menos preocupações. Na verdade, 

hormônios utilizados na Europa eram diferentes de os EUA. No entanto, nenhum estudo 

randomizado, controlado com terapia hormonal Europeia foi realizado e nenhuma resposta 
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definitiva sobre a relação entre risco e benefício da TRH sobre o risco cardiovascular existe. 

De qualquer forma, algumas discrepâncias persistem na literatura atual. Globalmente, hoje 

TRH parece melhorar uma série de mudanças climatéricas em diversos órgãos, incluindo a 

pele. Estudos recentes confirmaram que ambos os estrogênios e progestinas em parte são 

suprimidos na síndrome do climatério, determinando atrofia genital e o risco de fraturas 

osteoporóticas (CHAKRABARTI; MORTON; DAVIDGE, 2014).  

A depleção de estrogênios na perimenopausa provavelmente contribui para e 

acentuar os efeitos negativos do envelhecimento. Parece óbvio que as alterações cutâneas 

desenvolvidas durante a década inicial da pós-menopausa estão relacionadas com a queda 

hormonal. Na verdade, as mulheres na pós-menopausa geralmente se queixam de xerose, 

murchando pele fácil, hematomas e rugas (CAGNACCI et al., 1999, 2007). 

Em muitos casos, o impacto do climatério na pele, e a sua correção através da 

TRH provou ser particularmente difícil para objetivar e ser quantificada por exame clínico 

isolado. Resta que alguns aspectos relevantes foram convenientemente avaliados em escalas 

semiquantitativas. Percepções visuais e táteis da condição da pele ainda representam valiosas 

ferramentas na prática clínica. No entanto, eles sofrem de sensibilidade limitada, 

especificidade e reprodutibilidade em avaliações comparativas realizadas durante um período 

em longo prazo de tempo. Além disso, a aparência clínica é por vezes enganosa em 

comparação com os efeitos biológicos reais da TRH. Por outro lado, métodos objetivos não 

invasivos de biometrologia são provavelmente mais adequados para melhorar a confiabilidade 

e precisão in vivo de avaliação da pele (CASPERS et al., 2000, 2001). 

Durante as últimas décadas, métodos quantitativos de medição utilizados na 

pesquisa dermatológica melhoraram substancialmente, proporcionando meios de avaliação 

relevante das funções da pele e suas características fisiológicas. Desta forma, algumas 

alterações na pele são facilmente identificadas. Continua a ser difícil distinguir as 

consequências da menopausa a partir de outras mudanças relacionadas à idade, devido ao 

declínio no hormônio de crescimento. Na verdade, o esgotamento em ambos os estrógenos e 

hormônio do crescimento combinados nesse período de vida das mulheres determinam uma 

perda significativa de diversas funções (FRANKLIN et al., 2001). 

Durante anos, os efeitos da TRH na pele têm atraído o interesse de diversos grupos 

de pesquisa, mas questões baseadas em evidências permanecem instáveis ou controversas. 
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Parece que o tratamento com TRH pela via oral deixa de trazer melhorias significativas na 

estrutura da pele. Benefícios adicionais na prevenção do envelhecimento da pele parecem 

ocorrer a seguir à administração a TRH através da via transdérmica (PAAKARI et al.,1997).  

Reconhecida como um dos principais problemas de saúde pública no mundo as 

doenças crônico degenerativas configuram um importante fator de risco para as doenças 

cardiovasculares (BOTELHO et al., 2013). Segundo dados do Ministério da Saúde as doenças 

advindas da queda de hormônios apresentam elevada incidência e prevalência na população 

mundial. Apesar dos avanços da medicina, a menopausa permanece uma importante condição 

a ser considerada (DAVIS et al., 2006). 

O acidente vascular cerebral (AVC) é a terceira causa mais comum de morte e 

incapacidade grave entre as populações ocidentais. O acidente vascular cerebral é raro em 

mulheres durante os anos reprodutivos, e rapidamente aumenta após a menopausa, sugerindo 

fortemente que a queda de estrogênio (E2) desempenha um papel importante na prevenção do 

acidente vascular cerebral (CACCIATORE et al., 2001; CAGNACCI et al., 2012). 

Estudos em andamento estão avaliando os benefícios e riscos associados com a 

terapia de reposição de E2. Igualmente importante é o papel do receptor E2 (ER), como os 

estudos indicam que as populações de ER em vários locais do tecido podem variar 

significativamente durante o estresse e envelhecimento (GERHARD et al., 1998; GILLIGAN 

et al., 1994).  

A taxa de hipertensão aumenta após a menopausa. Se a deficiência de estrogênio e 

progesterona associados à menopausa têm um papel na determinação de um controle pior 

pressão arterial (PA) ainda é controversa. Além disso, estudos relacionados com a 

administração de estrogênios ou terapia hormonal (TH) relataram fortes e positivas  

evidências. (HARVEY et al., 2000; KEARNEY et al., 2005).  

Estudos mostram que, apesar de alguns dados negativos sobre os subgrupos de 

mulheres na pós-menopausa que usaram estrogênios por via oral, em especial estrogênios 

equinos conjugados (CEE), a maior parte dos dados indicam efeitos benéficos da 

administração de estrogênio no controle da pressão arterial (PA) em normotensos e mulheres 

hipertensas. Os dados obtidos com a monitorização ambulatorial da PA e com estrogênios 
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transdérmicos são mais convincentes e concordantes na definição de efeito positivo 

(LIEBERMAN et al.,1994; MANWARING  et al., 2000). 
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2.2 Menopausa 

O progresso regular na expectativa de vida das mulheres levou ao aumento do 

crescimento desta população que vive muito tempo após a menopausa. Hoje em dia, as 

mulheres esperam viver cerca de um terço de suas vidas em um estado com deficiência 

potencial de estrogênio. No geral, a longevidade prolongada, juntamente com o fato de que as 

mulheres sobrevivem estatisticamente mais que seus parceiros geraram necessidades diversas 

e especiais para as mulheres (MUECK et al., 2001; ONEDA et al., 2014).  

A menopausa é um estágio de desenvolvimento normal na vida de uma mulher, 

marcando a cessação permanente da menstruação. É o resultado de mudanças irreversíveis nas 

funções hormonais e reprodutivas dos ovários. As flutuações hormonais afetam mais de um 

sistema reprodutivo da mulher (PRESTON, 2009; RECKELHOFF; FORTEPIANI, 2004).  

O envelhecimento é um processo multifacetado heterogêneo, exibindo diferentes 

aspectos entre as espécies de animais e seres humanos. A velhice humana é caracterizada por 

processos distintos que afetam as linhagens germinais e somáticas. Considerando-se as 

espécies com diferentes linhagens celulares e histórias de vida distintas entre os tecidos, o 

processo de envelhecimento precisa ser adequadamente qualificado (STAESSEN et al., 1989). 

A distinção é comumente feita entre envelhecimento que afetam homens e 

mulheres. Ela decorre de grandes diferenças biológicas de gênero. Uma variedade de 

compostos moleculares intra e extracelulares são comumente, mas distintamente envolvidos 

no envelhecimento humano relacionada com o gênero (FUNG et al., 2011). 

Um dos principais problemas diz respeito à depleção de estrogênio na menopausa. 

Tal característica tem uma influência importante sobre o envelhecimento das mulheres em 

uma variedade de sistemas do corpo, incluindo, o sistema cardiovascular, o cérebro, ossos, 

articulações e pele. Estas características geralmente incluem instabilidade vasomotora, atrofia 

urogenital, palpitações e dores de cabeça, sensibilidade articular, astenia, distúrbios do sono, 

cansaço, sensibilidade mamária, e irritabilidade (CIFKOVA et al., 2008).  

A menopausa natural é claramente um processo iniciado durante a primeira 

amenorreia de 12 meses após o período menstrual final. A idade média da menopausa se 

estabelece no período de 48 a 51 anos de idade, o que corresponde ao decréscimo na perda de 

atividade cíclica ovariana (BUSH et al., 1998). 
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A fase de transição de ciclos ovarianos regulares para a menopausa não é um 

evento biológico rápido. Em vez disso, uma série de alterações hormonais e clínicas 

progressivas ocorrem durante o declínio progressivo da atividade ovariana. O período 

decorrido entre o fim da vida reprodutiva e as fases iniciais da fase de pós-menopausa é 

referido como perimenopausa ou climatério. Refere-se em torno dos anos, tanto antes como 

após a menopausa, quando o próprio processo de diminuição do ovário vem associado com 

alterações fisiológicas e endócrinas simultâneas. A pós-menopausa corresponde ao primeiro 

ano de amenorreia, ou seja, o momento posterior (PINES et al., 1988). 

As principais doenças e condições médicas atribuídas à menopausa correspondem 

a um aumento da frequência e da gravidade da doença cardiovascular e osteoporose. De nota, 

essas condições representam principais causas de mortalidade em mulheres em todo o mundo 

(BOTELHO et al., 2014b).  

Durante a menopausa, a pele humana se comporta de forma semelhante a qualquer 

outro tecido sensível ao esteroide sexual. As mulheres são comumente sujeitas às alterações 

regressivas durante envelhecimento climatério, que é largamente percebida, através da 

apresentação da pele que supostamente reflete, pelo menos em parte, o estado geral de saúde 

(SCHUNKERT et al.,1997; RYLANCE et al., 1985). 

Em qualquer sistema de órgãos humanos, a maior parte dos diversos processos de 

envelhecimento geralmente acompanha uma redução aparentemente linear tanto na atividade 

funcional como na capacidade de reserva de potencial. Os últimos anos têm testemunhado 

avanços na compreensão do envolvimento hormonal no processo de envelhecimento em geral. 

A perspectiva é que em pouco tempo possamos ter uma plena compreensão do 

envelhecimento da pele durante a menopausa (SEELY et al., 1999). 

Antes da menopausa, o ciclo ovulatório normal é controlado por interações 

complexas entre os diversos sinais endócrinos do hipotálamo, hipófise e ovários. Cada ciclo 

ovulatório corresponde à ativação simultânea de alguns folículos do ovário. Entre eles, um 

único folículo se torna dominante e geralmente leva à ovulação. No período reprodutivo das 

mulheres, cerca de 200 mil folículos ovarianos dão origem a 500 ou mais ovócitos maduros. 

Assim, a atresia folicular ovariana corresponde a um processo fisiológico dominante e 

representa um processo chave levando a menopausa. Durante o ciclo do ovário normal, o 
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estradiol representa o estrogênio dominante, atingindo um nível de pico de ovulação (SEELY 

et al., 1999).  

Há evidências de que os estrogênios e outros esteróides sexuais influenciam tanto 

na composição da pele e como no comportamento. Em particular, os receptores de estrogênio 

(ER) foram identificados com uma densidade mais elevada nas mulheres do que nos homens. 

Eles apareceram de formas desiguais espalhados entre diferentes locais do corpo, com 

densidades maiores em órgãos-alvo genitais, rosto e pernas. Nesses locais, foram 

particularmente identificados na epiderme, folículos pilosos sebáceos e dutos de suor. Em 

contraste, o ER apareceu menos abundante ou quase ausente na derme e glândulas 

sudoríparas. Uma proporção elevada de receptor ER/androgênio é encontrado na vagina, 

enquanto que a relação inversa existe na vulva. Ambos os receptores ER e progesterona 

declinam na pele a partir do climatério em diante (VESTERGAARD et al., 2003; TOTH et 

al., 2000). 

A atividade ovariana funcional falha durante os primeiros estágios da menopausa. 

Durante a transição da menopausa, o hormônio anti-muleriano e inibina B, marcadores de 

reserva e função folicular desaparecem drasticamente, antecipando a morte folicular ovariana 

progressiva. Na menopausa, uma mudança significativa ocorre nas fontes e quantidades de 

estrogênios. Durante o período de reprodução, a parte principal da produção de estrogênio 

origina-se a partir de folículos ativos do ovário. Após a menopausa, a maioria dos estrogênios 

circulantes é derivada a partir da conversão periférica da androstenediona em estrona. Estas 

mudanças ocorrem gradualmente com a idade. A atividade da aromatase permanece presente 

nos fibroblastos, adipócitos, e sebócitos de mulheres na pós-menopausa (VOLTERRANI et 

al., 1995; VONGPATANASIN et al., 2001).  

Um considerável aumento ocorre na produção de FSH na menopausa. Um declínio 

lento segue nas próximas décadas. Ao mesmo tempo, um aumento tanto modesto ocorre em 

níveis de LH. Em contraste com o declínio de estrogênios e progesterona, a produção de 

andrógenos permanece quase inalterada durante a transição da menopausa. Na verdade, os 

valores de testosterona, androstenediona, dehidro-epiandrosterona (DHEA) e DHEA-sulfato 

(DHEAS) circulando não são marcadamente alterados durante a pré-menopausa. No entanto, 

durante o período pós-menopausa, eles declinam lentamente até cerca de 50% dos seus níveis 

na perimenopausa. Durante a pós-menopausa a razão andrógenos/estrogênio aumentam em 

relação à pré-menopausa (WASSMANN; WASSMANN; NICKENIG, 2005). 
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Os estudos transversais mostram que a hipertensão é duas vezes mais prevalente 

na pós do que em mulheres na pré-menopausa, independentemente da idade e índice de massa 

corporal (IMC), e que essa prevalência é reduzida pelo uso de terapia hormonal (TH).  

Em um estudo transversal realizado em 22.250 mulheres durante a menopausa, o 

status pós-menopausa dobrava o risco de desenvolver hipertensão. Resultados semelhantes 

foram observados em diversos estudos sobre a prevalência de hipertensão na menopausa. Em 

uma investigação transversal com 18.326 mulheres com idades entre 46-59 anos, 

independentemente de fatores de confusão no estudo, foi verificado que a PA sistólica e 

diastólica foram ligeiramente, mas significativamente maior (3,4 e 3,1 mm/Hg, 

respectivamente) em pós do que em mulheres pré e peri-menopausa (WREN; ROUTLEDGE, 

1983).  

Apesar dessas evidências, outros estudos não conseguiram encontrar uma 

correlação direta entre o evento da menopausa e para o desenvolvimento da hipertensão. Em 

um estudo de 16 anos realizado em 525 mulheres italianas na pré e pós-menopausa, foi 

encontrado pressão arterial sistólica seria relacionada com a idade, mas não para status 

hormonal, também não houve correlação entre o estado menopausal e hipertensão 

(WENNER; STACHENFELD, 2012).  

No Japão um estudo transversal com mais de 22.000 mulheres na pós-menopausa 

com dados foram ajustados para idade e tempo desde menopausa e da mesma forma, um 

estudo longitudinal de 16 anos em mais de 9.000 mulheres com idade entre 18-70 anos, 

mostrou que o pior perfil PA observado em mulheres pós-menopáusicas não foi consequência 

do estado de menopausa (SUMINO et al., 2003). 

Os hormônios têm efeitos potentes sobre o desenvolvimento e a integridade do 

esqueleto. Durante a menopausa, as mulheres passam por mudanças biológicas e endócrinas, 

particularmente na sua produção de hormônios esteroides sexuais, afetando sua saúde. O 

tecido mucoso contém receptores de estrogênio, assim, as variações nos níveis de hormônios 

afetam diretamente todas as cavidades que são recobertas por este tecido (GONZAGA et al., 

2012).  
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2.3 Hormônios Esteróides 

 

Cinco principais classes de hormônios esteróides humanos são conhecidas: 

estrógenos, progestágenos, andrógenos, mineralocorticóides e glicocorticóides. O termo 

"progestágeno" refere-se tanto a progesterona natural e compostos sintéticos que têm a 

atividade progestogênica semelhante à da progesterona. O termo "progestina" geralmente 

refere-se à progestogênios sintéticos. O termo "progesterona" refere-se aos estrogênios de 

ocorrência natural, ou seja, possui a mesma cofiguração da molécula produzida pelo ser 

humano, sendo estes os mais comumente prescritos para o tratamento dos sintomas da 

perimenopausa e menopausa, como ondas de calor, suores noturnos, labilidade emocional, 

falta de concentração e distúrbios do sono (NAHAR; SARKER; TURNER, 2007).  

Os estrogênios endógenos encontrados em seres humanos incluem o estradiol (E2), 

estriol (E3), estrona (E1), e os seus conjugados. O ovário humano produz E2 e E1, E3 

enquanto é formada através 16α-hidroxilação de E1 e E2. Antes da menopausa, o estrogênio 

predominante em circulação é E2, secretado pelos ovários. E1 é encontrado na concentração 

mais elevada após a menopausa e é convertido de E2 e androstenodiona adrenal em tecido 

adiposo. E3 é de curta ação e o estrogênio menos potente, e não é convertido, ao contrário de 

E1, E2. E2 tem a afinidade mais elevada para ambos os receptores de estrogênio (alfa e beta); 

E1 liga-se apenas a alfa do receptor do estrogênio (que está localizado em células do câncer 

da mama e do endométrio); E3 e liga-se fracamente a ambos os receptores (MOORE; 

EVANS, 1995).  

A progesterona na mulher não grávida é secretada pelos ovários e glândulas 

suprarrenais. Progestágenos são necessários na terapia de reposição hormonal (TRH) para 

prevenir a hiperplasia endometrial ou neoplasia quando o estrogênio é administrado. Na TRH 

"clássica", na sua grande maioria a progesterona sintética, como o Acetato de Medroxi 

Progesterona (MPA), é usada. Esta progesterona sintética têm diferentes afinidades para o 

receptor de progesterona e também podem ativar outros receptores de esteróides em diversos 

tecidos (BOTELHO et al., 2014b). 

Devido a isso, o modo mais fisiológico para indicar a TRH é dar hormônios 

transdérmicos nanoestruturados, evitando assim o mecanismo de primeira passagem no 

fígado, evitando alterações hormonais não fisiológicas, tal como aqueles descritos na TRH 
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pela via oral, o que aumenta o risco de tromboembolismo venoso, acidente vascular cerebral e 

doença cardíaca coronária (MOREY et al., 1998). 

Dados experimentais indicam que esteróides sexuais podem regular as funções dos 

vasos sanguíneos. Os estrogênios influenciam a atividade das células endoteliais, através de 

sinalização geômica e não genômica (MARCINKOWSKA; WIEDŁOCHA, 2002).  

Os estrogênios aumentam a produção de agentes vasodilatadores, tais como óxido 

nítrico, prostaciclina e de prostaglandina E2 e reduzem o stress oxidativo e a producao de pró-

citocinas. Além dos efeitos mediados por células endoteliais, os estrogénios podem 

vasodilatar vasos através de uma influência sobre os canais de potássio dependentes de cálcio. 

A progesterona, quando da ligação ao seu receptor, pode exercer efeitos vasodilatadores 

(ROUSSEAU, 2013).  

Estudos in vivo demonstraram que os estrogênios administrados de forma aguda e 

em doses elevadas exercem efeitos vasodilatadores, que também são observadas, embora de 

forma inconsistente, com a administração prolongada de doses mais baixas. Este efeito de 

dilatação mediada pelo endotélio dos estrogênios desaparece em mulheres com alterações do 

endotélio e parece diminuir com o tempo de menopausa, sendo perdido vários anos após a 

menopausa (DUBEY et al., 2002).  

A administração concomitante de progesterona pode antagonizar o efeito 

vasodilatador do estrogênio. Dados conflitantes têm sido relatados por acetato de 

medroxiprogesterona (MPA) e acetato de noretisterona (NETA), e com efeito mais neutro 

para desogestrel (DSG) e doses fisiológicas de progesterona tansdérmica nanoestruturada 

(BOTELHO et al., 2014b). 

Ao lado do efeito direto sobre as células endoteliais, a modulação complexa do 

eixo renina-angiotensina-aldosterona, bem como do estimulo adrenérgico devem ser levados 

em consideração ao avaliar a possível influência dos esteróides sexuais ou de sua 

administração no controle da pressão arterial (CRUZ et al., 2008). 
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Figura 1 - Desenho esquemático da permeação de hormônios nas camadas da pele durante 24 
horas de avaliação em dois voluntários saudáveis. 
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2.4 Vias de Administração 

A via de administração é o caminho pelo qual uma substância interage com o 

organismo.  As propriedades relacionadas a absorção, distribuição e eliminação) são bastante 

influenciadas pela via de administração (SMELTZER, 2000). 

A biodisponibilidade na via de administração oral para utilização de hormônios 

esteróides não produz resultados satisfatórios, tendo em vista o metabolismo hepático de 

primeira passagem e, portanto, o resultado terapêutico é ineficaz. Diante deste cenário a via de 

administração transdérmica para Terapia de reposição hormonal torna-se uma opção prática, 

segura e eficaz. Porém, para que ocorra a eficiente absorção do hormônio através da pele, se 

faz necessária a utilização de um veículo carreador apropriado e de um sistema 

nanoestruturado (hormônio+veículo) transdérmico com reduzido tamanho de partículas e 

capazes de realizar a liberação controlada destes ativos (BOTELHO et al., 2013). 

Qualquer parte da pele é possivelmente alterada, incluindo a epiderme, derme, 

hipoderme e folículos pilosos. Terapia de reposição hormonal oral e transdérmica de 

estrogênio representam possíveis ações de gestão específicas para as mulheres que se dedicam 

à fase do climatério. Estudos recentes demonstram que níveis séricos de progesterona, 

testosterona, estriol e estradiol atuam como fator de proteção em doenças crônico-

degenerativas, envelhecimento cutâneo, aumento dos níveis de colesterol, retenção hídrica e 

outras patologias relacionadas com o processo de envelhecimento (GONZAGA et al., 2012). 

As vias de administração de fármacos podem ser divididas em: 

1. Tópica: efeito local; a substância é aplicada diretamente onde se deseja a sua ação 

2. Enteral: efeito sistêmico (não-local); recebe-se a substância via trato digestivo 

3. Parenteral: efeito sistêmico; recebe-se a substância por outra forma que não pelo trato 

digestivo. 

 

A agência americana Food and Drug Administration (FDA) reconhece mais de 100 

tipos diferentes de vias de administração. A seguir apresentamos um resumo de algumas delas. 

Tópica 

1. Epidérmica (aplicação sobre a pele), p. ex. teste de alergia, anestesia local tópica; 
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2. Inalável, p. ex. medicamentos para asma; 

3. Enema, p. ex. meio de contraste para imagem digestiva; 

4. Colírios (sobre a conjuntiva), p. ex. antibióticos para conjuntivite; 

5. Gotas otológicas, como antibióticos e corticoides para otite externa; 

6. Intranasal, p. ex. spray descongestionante nasal. 

 

Parenteral por injeção ou infusão 

1. Injeção intravenosa (na veia), p. ex. várias drogas, nutrição parenteral total 

2. Injeção intra-arterial (na artéria), p. ex. drogas vasodilatadoras para o tratamento 

de vasoespasmos e drogas trombolíticas para o tratamento de embolia 

3. Injeção intramuscular (no músculo), p. ex. várias vacinas, antibióticos e agentes 

psicoativos de longa duração. 

4. Injeção intracardíaca 

5. Injeção subcutânea (sob a pele), p. ex. insulina 

6. Infusão intraóssea (na medula óssea) é um acesso intravenoso indireto porque a 

medula óssea acaba no sistema circulatório. Esta via é usada ocasionalmente para 

drogas e fluidos na medicina de emergência e na pediatria, quando o acesso 

intravenoso é difícil 

7. Injeção intradérmica, (na própria pele) é usada para teste de pele de 

alguns alergênicos e também para tatuagens 

8. Injeção intraperitoneal, é predominantemente usada na medicina veterinária e no teste 

de animais para a administração de drogas sistêmicas, devido à facilidade de 

administração comparada com outros métodos parenterais. 

 

Parenteral (que não por injeção ou infusão) 

1. Transdérmica (difusão através da pele intacta), p. ex. emplastro de opióide 

transdérmico para terapia da dor 

2. Transmucosa (difusão através de uma membrana mucosa), p. ex. inalação 

de cocaína, nitroglicerina sublingual 

3. Inalável, p. ex. inalação de anestésicos. 

 

Outras vias de administração  

1. Intraperitoneal (infusão ou injeção na cavidade peritoneal), p. ex. diálise peritoneal 

2. Epidural (sinônimo: peridural) (injeção ou infusão no espaço epidural), p. 

ex. anestesia epidural 
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3. Intratecal (injeção ou infusão no fluido cerebroespinhal), p. ex. 

antibióticos, anestesia espinhal ou anestesia geral. 

 

Determinadas vias de administração podem ser usadas tanto para propósitos 

tópicos quanto sistêmicos, dependendo das circunstâncias. Por exemplo, a inalação de drogas 

para asma visa agir sobre as vias aéreas (efeito tópico), enquanto que a mesma inalação, 

porém, de anestésicos voláteis visa agir sobre o cérebro (efeito sistêmico). Por outro lado, 

uma mesma droga pode produzir diferentes resultados dependendo da via de administração. 

Por exemplo, algumas drogas não são absorvidas significativamente na corrente sanguínea a 

partir do trato gastrointestinal e, por isso, sua ação após administração enteral é diferente 

daquela após administração parenteral. Isto pode ser ilustrado pela ação da naloxona, um 

antagonista de opiáceos como a morfina. A naxolona contra-ataca a ação do opiáceo, 

no sistema nervoso central, quando administrado por via intravenosa e por isso é usada no 

tratamento de overdose de opiáceos. A mesma droga, quando engolida, age exclusivamente 

no sistema digestivo; é assim usado para tratar constipações (STHAL, 2008). 

As vias enterais são geralmente a mais conveniente para o paciente, já que não há 

necessidade de se fazer punções ou utilizar procedimentos de esterilização. Medicamentos 

enterais são, por isso, frequentemente os mais preferidos para deficiências crônicas. Porém, 

algumas drogas não podem ser administradas desta forma porque sua absorção no trato 

digestivo é baixa ou imprevisível. A administração transdérmica é uma alternativa 

confortável; há, porém, somente algumas poucas preparações medicamentosas adequadas para 

a administração transdérmica (MANITOBA, 2013). 

Em situações graves ou nas medicinas de emergência e de tratamento intensivo, as 

drogas são muito frequentemente administradas por via intravenosa. Isto ocorre porque 

pacientes muito doente podem apresentar alterações na absorção de substâncias através dos 

tecidos, ou alterações na motilidade digestiva, que podem causar absorção imprevisível do 

medicamento (MANITOBA, 2013). 

A pele é o nosso maior proteção contra a perda de água e atua como uma excelente 

barreira contra microrganismos. O estrato corneum (EC) é a camada menos permeável da pele 

de mamíferos. Esta fina camada mais externa é uma barreira formidável contra a entrega das 

moléculas ativas e a eficiência dos agentes ativos aplicados por via tópica é limitada por sua 
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atuação. Por conseguinte, a fim de melhorar significativamente a absorção dérmica de ativos, 

novas estratégias têm sido desenvolvidas. Embora a pele hidratada seja geralmente mais 

permeável, como um intensificador de água não é aplicável a todos os permeados e, 

particularmente, a molécula lipofílica como os hormônios esteróides (BOTELHO et al., 

2014a).  

Existe um considerável interesse na identificação de 'melhoradores' de penetração 

de ativos transdérmicos com finalidade dermatológica e cosmética, dessa forma novas drogas 

e técnicas tem sido desenvolvidas objetivando a melhoria de tais medicamentos para fins de 

reposição hormonal (POTTS et al., 1992). 
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2.5 Espectroscopia Confocal Raman  

 

A aplicação da espectroscopia Raman confocal (ECR) para o interrogatório 

biofísico da pele humana in vivo foi lançada no final de 1990 por Caspers et al. (1998, 2000, 

2001). A Espectroscopia Raman pode ser aplicada a amostras de qualquer formato (gases, 

líquidos, soluções, suspensões, sólidos).  

Os espectros de Raman são ferramentas poderosas para a classificação e 

caracterização de células e tecidos, incluindo a quantificação da sua composição molecular . 

Uma vez que a técnica não é destrutivo , e não necessita de preparação de amostra , reagentes, 

corantes , etiquetas ou outros agentes de contraste de reforço , é perfeitamente adequado para 

a aplicação in vivo . Análise de dados em tempo real é possível, por meio de algoritmos de 

análise de dados sofisticados.  

 Esta técnica é aceita como o "padrão ouro" para a medição da espessura do estrato 

córneo (SC), in vivo. Recentemente, a caracterização da permeação in vivo de retinol, também 

foi relatada (PUDNEY et al., 2007).  

As medições são realizadas utilizando um analisador de pele invertido (Skin 

Analyzer River Diagnostics CRS modelo 3510). O instrumento é equipado com dois lasers de 

diodo bombeado juntamente com fibras com dois diferentes comprimentos de onda: 671 nm e 

785 nm. O laser de 671 nm, coleta dados na alta região de comprimento de onda alta (2500-

4000 cm-1) e o laser de 785 nm, corresponde à região denominada de impressão digital do 

espectro (400-2000 cm-1). (MELOT et al., 2009). 

Os componentes básicos de um instrumento Raman são um laser, um 

compartimento de amostra, onde a luz laser é focada na amostra em que a luz dispersa e  

recolhida, e um espectrômetro de um detector para medir o espectro da luz dispersa  para a 

análise de dados (CASPERS et al., 2001). 

Diversas aplicações biológicas compostas de estudos de soluções altamente 

purificadas e concentradas de biomoléculas, tais como ácidos nucleicos e proteínas, foram 

iniciados na década de 60 e 70 do século passado. Naquele tempo que levou várias horas, com 

poderosos lasers de alta precisão para gravar um único espectro. Entretanto, a tecnologia tem 

chegado a um ponto em que as medições in vivo de amostras biológicas complexas, tais como 

células e tecidos pode ser levada a cabo em uma questão de segundos ou menos (CASPERS et 

al., 2000).  

O compartimento da amostra de um microespectrômetro de Raman é um 

microscópio óptico (a objetiva do microscópio é utilizada para focar a luz de laser na amostra 
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e para recolher a luz dispersa a partir da mesma). Isto permite que os espectros de Raman 

sejam obtidos com a mesma resolução espacial sub-mícron, como é comum em microscópios 

ópticos. As fibras ópticas podem ser usadas para guiar a luz do laser para a amostra e para 

orientar o espectro Raman de volta para o espectrômetro. Deste modo, as sondas de fibra 

óptica Raman permitem o espectro de laser localizado de forma remota na amostra do tecido 

in vivo (CASPERS et al., 2001). 

A luz do laser é focada na pele através de uma objetiva de microscópio de imersão 

em óleo, a uma profundidade bem definida usando uma unidade alta precisão piezoelétrica. A 

luz difundida é focada no núcleo do tecido rejeitando sinais de fora das regiões de foco da 

pele. O sinal de espalhamento é detectado com uma sensibilidade elevada através de uma 

câmera CCD arrefecida com ar retro iluminado (CASPERS et al., 2008).  

Até a concepção do desenho de estudo da presente tese, não existiam relatos na 

literatura avaliando a permeação de hormônios pela via transdérmica utilizando a ECR.  
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Abstract:  

Purpose: To determine the safety and efficacy of a bioidentical progesterone (10%) 

transdermal delivery system (lipophilic emulsion-type base) in restoring the FSH 

levels and relieving menopausal symptoms.  

Patients and methods: A novel protocol on hormonal replacement was 

administered daily to 122 menopausal Brazilian women with climacteric symptoms 

during a period of 6o months to mimic the normal ovary secretory pattern. The 

transdermal bioidentical nanoemulsion was applied in the right forearm. Clinical 

parameters including weight, blood pressure, degree of satisfaction with symptomatic 

relief, serum concentrations of FSH and bilateral mammography BI-RADS were 

compared between the baseline and five years after treatment. 

Results: Improvement in climacteric symptoms was reported in 95% of women 

evaluated before and after 60 months of treatment. Serum concentrations of follicle 

stimulating hormone (FSH) changed significantly (p<0,05) after treatment, the values 

of serum FSH decreased after 60 months from 79.29 ± 4.9 IU/mL to 59.27 ± 4.3 

IU/mL. Bilateral mammography assessment of the breasts found normal results in all 

women. No adverse health-related events were attributed to this bioidentical 

hormone replacement therapy.  

Conclusion: The nanostructured formulation is safe and effective in reestablishing 

FSH optimal serum levels and relieving the symptoms of the menopause. 

 

Keywords: Nanoparticles, Transdermal delivery, Menopause, symptoms, hormone 

replacement therapy. 
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Introduction 

 

There is a dilemma and a permanent debate about side effects on drugs 

administered orally. The first-pass metabolism is related with many side effects, since 

the metabolites of these compounds affect the course of human physiology.1-3 

The menopause, marks the end of reproductive status, this condition is related 

with many symptoms such as hot flushes, insomnia, mood disturbances and vaginal 

dryness.3  

The recent approaches on hormone therapy has been trying to mimic the 

normal ovary secretory pattern to minimize menopause symptoms, however, there is 

very few long term studies focused on Transdermal Bioidentical Hormone Therapy 

(TBHRT) as an alternative strategy for treating and controlling menopause 

symptomatology. 4-6 

The stratum cornum is the least permeable skin layer. Thus, in order to 

improve the transdermal absorption of hormones, enhancement strategies have been 

developed, specially regarding to allow the controlled released system on bioidentical 

molecules through the skin.7  

Progesterone can be given by several routes including oral, vaginal and 

intramuscular injection. The dosage of progesterone has been widely studied, for 

different ways of administration such as transdermal creams, intranasal solutions and 

vaginal gel. A recent long term study has provided strong evidences about the safety 

and efficacy of an enhancer capable of delivery nanoparticles of estriol and estradiol 

through the skin. 8,3 

The technology of controlled release of drugs represents one of the frontiers 

on the medical science; it involves multidisciplinary aspects and may provide 
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important contribution to improve human health.  The confocal Raman spectroscopy 

is the elected method to describe in real time important information about the drugs 

concentration in each layer of the skin.9,10 

The Nanotechnology have been proving to become a potent and effective tool, 

bringing new perspectives in the medicine field such as transdermal absorption, 

since, recently new evidences suggests that this kind of drugs have interesting and 

unique properties.11-14  

The present study was designed to determine the long term efficacy and 

safety of a nanostructured formulation of Progesterone (10%) for treating signs and 

symptoms related to menopause and evaluate its effects on clinical laboratorial and 

radiographic parameters after 5 years follow-up.  

 

 

Material and methods 

 

Ethics 

Iinitially, a written informed consent was provided for individuals willing to 

participate in a protocol approved by the Institutional Review Board of the Paulista 

University, Brazil. Eligible patients were then assigned were then enrolled to the 

study.  

This was a long-term clinical trial study of female patients aged 45-72 years 

old treated for menopause-related hormone imbalances from January 1, 2003 to April 

30, 2008. The Paulista University Health Science Center at Sao Paulo Institutional 

Review Board reviewed and approved this study; protocol #533/2009. Other results 

of this study are published elsewhere. 
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Study Design 

Volunteers were recruited from a referenced Gynecology Medical Center in 

Fortaleza City, the Capital of Ceara state, located in Northeast Brazil.  

A total of 122 menopausal and post-menopausal women (aged 45-72 years) 

with climacteric symptoms were included in this study. “menopausal” was defined as 

amenorrhea that had persisted for ≥ 6 months. All patients had undergone natural 

menopause for at least 3 to 6 months and had not received TBHRT prior to study 

entry.  

Inclusion criteria included patients with typical climacteric complaints such as 

hot flushes, sweating, insomnia, depressive disturbance, genital itching and 

dyspareunia. 

Exclusion criteria included patients unwilling to complete the treatment 

protocol, subjects with any disease that would impede the use of the substances 

used in the study (e.g, mental diseases) as well as subjects that had used any type of 

HRT within six months prior to the study. 

 

Clinical Evaluation 

 

The TBHRT consultation consists of an educational lecture about TBHRT. The 

patients menopausal symptoms were classified as “absent=0," "mild=1," 

"moderate=2" or "severe=3". During initial evaluation and follow-up visits, it was used 

a standardized form to monitor symptoms resolution and any adverse effects.  
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The patients also were educated on several components of this kind of 

therapy such as: hormonal changes in menopause, associated factors, symptoms, 

risks and benefits of TBHRT dosage forms and the importance of the follow-up visits.  

Blood samples were collected from the subjects early in the morning after an 

overnight fast. To minimize variation, each subject sample was analyzed at the same 

time of the day.  

After serum testing, the identification hormone deficiencies, was determined 

by the gynecologist, and then, if necessary, additional transdermal bioidentical 

progesterone was recommended. The patients were evaluated each 6 months after 

TBHRT initiation. All the patients were instructed about how to use the pump for 

transdermal application (performed in the presence of an experienced gynecologist) 

that performed all clinical examinations to guarantee standardization and correct use 

of the TBHRT. Compliance was defined as completing seventy percent or more of 

the transdermal applications. Satisfaction with the hormone therapy was also 

evaluated.  

Compliance with the regimen was checked by personal interviews. 

Furthermore, serum concentrations of FSH, blood pressure, blood lipids, biochemical 

inflammatory markers were measured (data not shown).  

During the 5 years of trial, Patients were instructed to complete evaluation 

forms each six months after the first consultation to monitor menopausal symptoms 

and side effects. In addition, demographic data including age, yearly family income 

and level of education was also assessed.  
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Transdermal Hormone Replacement Therapy  

 

Patients received a transdermal dose on the right forearm a bioidentical 

nanoparticulated formulation of progesterone (10%); (Progesterone/ Biolipid B2®; 

Evidence Pharm. Group, Fortaleza,CE Brazil) given daily for 60 months.  

The severity of the menopausal symptoms was evaluated according to the 

answers in the form full filled each six months of the study. Satisfaction with the 

hormone therapy was also evaluated at those times. Compliance with the regimen 

was checked by personal interviews. Furthermore, serum concentrations of FSH and 

blood pressure were measured.  

During the 5 years of trial, Patients were instructed to complete evaluation 

forms each six months after the first consultation to monitor menopausal symptoms 

and side effects.  

The subjects continued to use their regular non-supervised, self-performed 

transdermal bioidentical hormone measures. The clinical exam with the same 

parameters was repeated at 3 and after six months during five years.  

 

Nanostructured Bioidentical Hormone Emulsion Preparation 

 

The Nanostructured Bioidentical Hormones formulation was prepared at the 

Department of Nanotechnology, Institute of Applied Biotechnology (Patent Pending 

PCT No. WO 2012/009778.A2).  

The Biolipid/B2 is a stable colloidal nanostructured system, biocompatible and 

developed to enhance the transdermal drug delivery of hormones. 1 
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Two bioactive compounds were mixed in order to prepare the nanoformulation 

and the following mass ratio was obtained as follows: BIOLIPID/B2® + Progesterone 

(10%). 

Progesterone was purchased from Sigma Aldrich. The main composition of 

this emulsion is based on the nanoparticulated progesterone and oleic acid, 

phospholipids, protein and nutrients compatible with the skin and dermis structure. 

 

Serum levels Assay 

Serum levels of FSH were obtained by radio-immunoassay (Amerlite FSH). 

The results of FSH were expressed as units per liter (IU/L). Blood was collected from 

each participant at the baseline visit and after 3 and each 6 months over 60 months.  

The patients had their baseline blood test before initiating the bioidentical 

transdermal hormone replacement therapy (TBHRT). Samples were analyzed on the 

same reference laboratory of clinical analyses (Clementino Fraga, Fortaleza-

CE/Brazil). Laboratory personnel were blinded to treatment status.  

 

BI-RADS Evaluation  

 

The data of 100 women who participated in the study were evaluated. The 

mammograms were independently read by two certified radiologists who must reach 

consensus about referral for further diagnostic assessment. Assessment and 

diagnosis were repeated and completed with ultrasound and biopsies were 

performed when necessary. The American College of Radiology (ACR) guidelines 

define a negative screening examination as one that is negative or has benign 

findings (BIRADS categories 1 and 2) and a positive screening examination as one 
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for which referral is initiated (BI-RADS categories 0, 4 or 5). BI-RADS 3 was initially 

included in this study. Although this category is negative, it suggests short interval 

follow-up. Thus, this category was excluded and merged into BI-RADS 0.15 

 

Scanning electron microscope (SEM) Assay 

 

The electron microscopy analyses of the size of nanoparticles, was obtained 

by an equipment TESCAN SEM (Model VEGA/XMU, Brno, Czech Republic) using 

accelerating voltage of the 30Kv. All samples analyzed for SEM were previously 

sputtered with a ~20nm gold layer in order to obtain the images of the hormone 

nanoparticles. 

 

Raman spectrometer assay 

 

Raman Confocal spectroscopy measurements were performed using the 

model 3510 Skin Composition Analyzer (model 3510 SCA, River Diagnostics, 

Rotterdam, The Netherlands). 

To confirm the data, the experiments were performed twice on the volar 

forearms of volunteers. The arm of the volunteer was placed on a fused silica window 

mounted in the measurement stage. Laser light is focused into the skin with a 

microscope objective located under the window. An internal video camera allows for 

inspection of the skin surface and selection of the measurement spot.14  

The spectral resolution is 4 cm-1 throughout the entire spectral range. A 

detailed Raman depth profiles could be acquired across the stratum cornum, viable 

epidermis and dermis. All Raman spectra were calibrated and corrected for 
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instrument response using built-in instrument control software of the model 3510 

SCA (River Diagnostics).  

The test area was a marked in a 4 cm×4 cm in the arm of the volunteer and 

treated with 70 µL of the nanoformulation of both hormones and then was evaluated.  

The Nanostructured hormones were applied on the skin and gently spread 

using the tip of the micropipette, without rubbing, 10 minutes after the application the 

measurements started. The volunteers place the volar forearm on a fused silica 

window for the measurement stage of the Raman spectrometer. Depth profiles were 

then collected in the period interval of 1, 3, 6, 21 and 24 hours after transdermal 

progesterone application. Six depth profiles were collected within each hour time 

period, thus, were acquired across the skin layers a detailed Raman depth and 

percent profiles from the nanoparticles progesterone formulation.14 

 

Statistical Analysis 

 

All statistical analyses were performed using SPSS statistical package for 

Windows version 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The data are presented as the 

mean ± SEM or as the medians. The data are presented as the mean ± SEM or as 

the medians. Differences between baseline and after treatment were evaluated by 

Student’s T test to compare medians. Statistical differences were considered to be 

significant at p< 0.05. 

Categorical variables were compared using chi-square and Fisher's exact 

tests. Continuous variables were tested for normality using the Shapiro Wilk-W Test. 

Normally distributed variables were reported as means (standard deviations). Paired 

data were compared using the Wilcoxon signed-rank test. All tests were two-sided 
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Results 

 

 Demographics 

Almost thirty percent of the initial population did not meet the inclusion 

criteria or were excluded. Moreover, Twenty two women were excluded from study 

with some of the events such as: absence to consultation through the study, urinary 

tract infection or viral infection. The mean age of the population at baseline was 

56.88 ± 6.27 years. 

None of the eligible patients refused to participate in the study. The studied 

population comprised of one hundred and fifty-five subjects. During the study, twenty-

two participants were non-compliant with the treatment protocol and were excluded 

from the study. An additional thirty-three subjects could not be reached for follow-up 

visits, resulting in 100 subjects included in the final data analysis. 

Baseline demographic and clinical characteristics are shown in Table 1. The 

overall mean age was 56.88 ± 6.27 years (45-72 years).  

 

Treatment outcomes 

 

The figure 1 shows the Progesterone (10%) nanoparticles through skin 

layers performed using the model 3510 Skin Composition Analyzer (model 3510 

SCA, River Diagnostics, Rotterdam, The Netherlands).  

The comparison of the feeling of satisfaction with this hormone therapy 

between baseline and the end of treatment is shown in Figure 2. At the end of the 

first month, the extent of satisfaction with the hormone therapy was ~75%. The 

continuation of treatment seemed to induce further increases in the extent of 
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satisfaction: 85.2 after one year of TBHRT and 92.5 ± 4.2% at the end of treatment 

(P < 0.05).  

 

Effect of Progesterone Nanoparticles formulation on the FSH serum concentration  

 

The serum concentration of FSH, over the 60-month study is shown in 

Figure 3. Statistical analysis of mean FSH pretreatment values at baseline was 79.29 

± 4.9 IU/mL and after 60 months of TBHRT showed a significant decrease by to 

59.27 ± 4.3 IU/mL. The data reached a statistical difference (p<0.05) in serum after 

the treatment with the Transdermal Bioidentical progesterone.  Final serum values 

were compared prior to study entry (mean FSH values prior to study entry and at the 

end of this study. (Figure 3) 

 

Adverse events 

 

The most common adverse event reported was regarding the absence of a 

pleasant smell from the nanoemulsion. 

 

Effect of Progesterone Nanoparticles formulation on the weight and blood pressure 

 

Changes in weight and blood pressure before and after treatment are shown 

in Figure 5 and 6. No statistical significant changes in these parameters were 

observed after 60 months of TBHRT treatment.  
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Ultrasound assessment of the breasts following 60 months of treatment 

found no tumor in all women evaluated. No one patient reported vaginal bleeding and 

no adverse effects were reported by the patients during the study. 

 

Effect of progesterone Nanoparticles formulation the menopausal symptomatology 

 

The menopausal symptomatology analysis of the volunteers subjected to 

TBHRT that received a combination of progesterone (10%) emulsion revealed a 

relevant decreasing of menopausal symptoms (figure 6), whereas a significant 

symptomatology was found in the charts of patients on the baseline. These values 

were statistically significant (P < 0.05), when TBHRT treatment was compared to the 

baseline. 

 

Effect of Progesterone Nanoparticles formulation the BI-RADS classification 

 

Concerning the BI-RADS classification, during the 60 months of hormone 

replacement treatment, no statistically significant changes were observed, however it 

was performed a comparison on B-0 index that establishes the “undefined” diagnosis. 

On the Baseline there was 9 patients with B-0 diagnosis and after  60 months of 

TBHRT this number was cut by half with only 4 patients with B-0 classification at the 

end of treatment showed a relevant decrease, however it was not statistically 

significant (P >0.05) as compared with pretreatment values respectively (Table 2). 

 

The figure 7 shows the Progesterone (10%) particles at Scan Electron 

Microscopy (Malvern, WR, UK). 
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Discussion 

 

The first-pass metabolism is a phenomenon of related with the drug 

metabolism where the concentration of the drug is greatly reduced before it reaches 

the systemic circulation.3 

The results from this investigation demonstrated that a 5 years treatment 

course of transdermal progesterone (10%) significantly reduced menopausal 

symptoms when compared to the baseline status. In addition, it was shown a relevant 

decrease on FSH in all women evaluated, statistically significant when compared to 

the baseline values. 

The findings of this study suggest the safe and efficacy of the bioidentical 

progesterone (10%) transdermal delivery system (lipophilic emulsion-type base) in 

restoring the FSH levels and relieving menopausal symptoms.  

A questionnaire was utilized to evaluate possible side effects of the 

nanoformulation used to restore the FSH serum levels; however, the volunteers 

record, relates no significant adverse events. Interestingly, they report an evidence 

moisturizing effect on the volar arm skin. It is difficult to speculate whether the 

Hawthorne effect was causing a bias, since the population was stimulated of having a 

new approach on menopausal symptoms.  

Other interesting phenomenon was the absence of nausea maybe related to 

the transdermal delivery. Future controlled investigations with different formulations 

are needed to unravel this question.  

The transdermal progesterone therapy protocol is an effective treatment for 

relieving menopausal symptoms, particularly in those women for whom the adverse 

effects of the orally administered drugs are seen as an impeditive factor.16-20  
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The nanoformulation of Progesterone (10%) have shown an interesting 

controlled released system, delivering progesterone as early as one to 24 hours after 

its application on the volar arm of the patients. The skin concentration analysis can 

be seen by Raman confocal spectroscopy data (Table 3).  

This transdermal protocol configure the basis for the development of an 

innovative proposal that was able to validate safety and effectiveness of the 

nanostructured formulation used. 3 

The hypothesis that holds the present study on the efficacy of the transdermal 

progesterone mechanism, address to the one of the components of the enhancer 

BIOLIPID B2, the Oleic acid and other long chain fatty acids, normally used as lipid 

fluidizers allowing faster transport through the skin layers, therefore current evidence 

suggests that for oleic acid phase separation facilitates the penetration of topically 

applied components and is the dominant driving mechanism. 

The introduced transdermal hormone enhancer, Biolipid B2® (Evidence 

Pharm. Group, Fortaleza, Brazil), have been proving to be a transdermal vehicle able 

to deliver for twenty four hours nanoparticles of progesterone over the three skin 

layers.3  In Brazil, this enhancer (BIOLIPID B2®) has been used in more than 20 

states and has the approval by the Brazilian Drugs Regulation Agency (ANVISA). 

The Biolipid demonstrated to be an excellent option for women with contraindications 

to orally administered hormones.21 

Topical application of active substances offers an additional option in hormone 

therapy.22 In the present study, we have shown the safe and efficacy of a 

transdermal nanoparticulated controlled system, this data was evaluated following 

100 women for 60 months.  
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As far as we concern, for first time Confocal Raman Spectroscopy was used to 

validate the transdermal absorption of progesterone, thus, this methodology was able 

to explain the effect of penetration of hormones enhancer (BIOLIPID/B2®). Through 

this technique it was possible to measure in vivo the depth and percentage of tested 

nanoparticulated hormones. This data can be seen clearly on the figure 1.  

The transdermal effect of a nanoparticles formulation of Progesterone (10%) 

nanoemulsion plays a positive role on menopausal symptomatology; this effect was 

associated with reduction of the main complaints recorded at baseline (Figure 6). 

Other interesting issue to be noticed over this 60 month study is that the transdermal 

therapy was not able to produce any kind of skin irritation or redness on the 

volunteers. 

The weight gain is an important matter and after 60 month therapy, this 

phenomenon was not seen (Figure 4) over the 60 months follow-up study, there was 

no statistical differences observed between baseline and after TBHRT (P>0.05). 

The importance of this transdermal therapy, promotes a continuous stable 

systolic and diastolic blood pressure, in the present study, the systolic blood pressure 

showed a slight decrease 60 months after starting treatment as compared with mean 

baseline values (figure 5). The reason for these results is not known, and further 

investigation in a larger number of patients is indicated.  

It is reasonable to speculate, the mechanism of action of transdermal hormone 

therapy. When topically applied on the stratum cornum, progesterone (10%) 

nanoemulsion is absorbed into the underlying tissues, being able to deliver the 

nanoparticles as a very stable controlled release system, thus, it was possible to 

evaluate the FSH decrease.  
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From the findings of this experiment we can assume that this nanoparticles 

formulation, have proven to be safe and efficacy treating menopausal 

symptomatology. 

 

Conclusion 

 

Within the limitation of this trial, it was demonstrated that the nanoemulsion of 

Progesterone (10%) is effective in reducing menopausal symptoms and the tested 

emulsion was able to restore the serum levels of FSH in all patients and no statistical 

variations were seen on weight or blood pressure in post-menopausal women.  

These activities could support the continued investigation of nanoparticulated 

hormones as a potential therapeutic agent in hormone replacement therapy.  

The results may have an important impact in order to create in a close future 

an effective drug for use in the government women health programs, thus  further 

studies are warranted to clarify its usefulness in a large sample. 
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TABLES  

 

Table 1.  

Characteristics of women on the Baseline and women treated with TBHRT after 60 

month follow-up. 

 

 

Baseline 

(n=122) 

After TBHRT  

Therapy (n=100) 
Significance 

Age (years) 56.88 ±6.27 61.42 ±6.27 P =0.7 a 

Weight (kg) 62.33 ±6.27 62.22 ±6.27 P =0.89 b 

Serum FSH 33.80 ±48.5 53.48 (±78.7) P=0.02 b 

Systolic blood pressure (mmHg) 12.2 ± 1.18 11.1 ± 1.01 P=0.33 b 

Diastolic blood pressure (mm Hg) 7.67 ± 7.9 7.67 ± 6.7 P=0.9 b 

 

a Fisher’s exact test; b t-test; c Chi Square test. 
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Table 2: Effect of Nanoparticles formulation emulsion on Bi-RADS undefined 

classification in 100 menopausal women submitted to the transdermal hormone 

replacement therapy (THRT) during 60 months. 

 

Symptomatolgy   Baseline   After TBHRT Significance 

 

Diagnosed Subjects 

 

 

 

9 

 

  

 

4 * 

 

P>0.05 * 

 

   * P<0.05 compared to baseline values (Kruskal-Wallis) 
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Table 3: Raman Confocal spectroscopy analysis on skin layers of progesterone 

nanoparticles concentration. 

 

 1h 3h 6h 21h 24h 

Stratum cornum  7% 7% 6% 7% 4% 

Viable Epidermis  12% 9% 11% 5% 7% 

Dermis 9% 6% 6% 14% 6% 
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FIGURES AND LEGENDS 

 

Figure 1.  

 

 

 

Figure 1: Skin ayer Analysis - Nanoparticles concentration of progesterone particles 

on the dermis. The skin depth concentration of hormones was measured at 1,3,6,21 

and 24 hours after transdermal application. (Model 3510 SCA, River Diagnostics, 

Rotterdam, The Netherlands).  
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Figure 2.  
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Figure 2: The satisfaction of the treatment in 100 women submitted to the 

transdermal hormone replacement therapy (TBHRT) during 60 months. Progesterone 

emulsion was administered topically in women with menopause. The continued 

evaluation seemed to induce further increases in the extent of satisfaction: 85.2 after 

one year of TBHRT and 92.5 ± 4.2% at the end of treatment (p < 0.05).  
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Figure 3 
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Figure 3: Effect of Nanoparticles formulation emulsion on FSH serum concentration 

in 100 women submitted to the transdermal hormone replacement therapy (TBHRT) 

during 60 months. The emulsion was administered topically in women with 

menopause. Mean values are shown, SE is indicated by error bars. *P<0.05 was 

considered significantly different compared to baseline values (Student’s T test). 
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Figure 4 
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Figure 4: Effect of progesterone nanoparticles formulation emulsion on weight in 100 

women submitted to the transdermal hormone replacement therapy (TBHRT) during 

60 months. Progesterone nanoemulsion was administered topically in women with 

menopause. Mean values are shown, SE is indicated by error bars. *P<0.05 was 

considered significantly different compared to baseline values (Student’s T test). 
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Figure 5 
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Figure 5: Effect of progesterone nanoparticles formulation emulsion on Systolic and 

Diastolic Blood pressure in 100 women submitted to the transdermal hormone 

replacement therapy (TBHRT) during 60 months. Progesterone emulsion was 

administered topically in women with menopause. Mean values are shown, SE is 

indicated by error bars. *P<0.05 was considered significantly different compared to 

baseline values (Student’s T test). 
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Figure 6 
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Figure 6: Effect of transdermal progesterone on menopausal symptoms resolution in 

100 women submitted to the transdermal hormone replacement therapy (TBHRT) 

during 60 months. Progesterone emulsion was administered topically in women with 

menopause. *P<0.05 was considered significantly different compared to baseline 

values (Student’s T test). 



88 
 

Figure 7 

 

 

Figure 7:  Microscopic analyses of Progesterone particles at Scanning electron 

microscope (SEM).  

 

 



89 
 

APÊNDICE B - PATENTE DERIVADA DA TESE 
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ANEXO A - CERTIFICADO 

 

  

 


