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RESUMO 
Na busca da melhora da aparência, o ser humano adotou como adorno a mudança 
da cor dos cabelos. Em 1907, deu-se início à comercialização da primeira tintura 
sintética, desenvolvida pelo químico e fundador da marca L’Oreal, desde então, é 
uma das áreas mais significativas da indústria de cosméticos. Muitas são as 
preocupações com relação ao produto, dentre elas, ofertar aos clientes um produto 
seguro tanto para quem irá utilizar quanto para o meio ambiente. Neste estudo, foi 
relatado uma paciente mulher, 46 anos, admitida no Pronto Atendimento por causa 
de edema facial com prurido intenso no couro cabeludo. Dentre as várias 
substâncias presentes na composição da tintura capilar, encontra-se a 
parafenilenodiamina (PPD), a qual, segundo Oliveira et al. (2014), foi classificada 
como o "alérgeno de contato do ano" pela Sociedade Americana de Alergia de 
contato em 2006. Han et al. (2018), estima que a PPD seja a responsável pelas 
alergias, dermatites de contato, de 38% a 97% das pessoas que tiveram contato 
com tintura capilar. Dentre os efeitos colaterais, Kim et al. (2012), listam como mais 
comum, o prurido, seguido de sensação de formigamento nos olhos, eritema, 
escamas, vesículas, secreção, edema e inchaço, sendo alguns desses sintomas 
observado na paciente citada. Gupta et al. (2015), também comprovou em seu 
estudo que PPD é o agente que mais tem causado sensibilidade de contato, assim 
como, pode ser observado que os sintomas são semelhantes aos outros estudos, 
manifestando-se como dermatite irritante e dermatite de contato alérgica, podendo 
causar, também, reações clínicas graves como anafilaxia, edema do couro 
cabeludo, face e pálpebras. A partir disso, fica imprescindível ressaltar a importância 
da realização do teste de sensibilidade antes da utilização da tintura no couro 
cabeludo, além de ser incentivado maiores estudos para obtenção de mais 
informações, visando identificar possíveis danos para o ser humano, tanto da PPD 
quanto de outras substâncias presentes nas tinturas capilares. 
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ABSTRACT: 
In the quest to improve their appearance, human beings adopted the change of hair 
color as an adornment. In 1907, the commercialization of the first synthetic dye 
started, developed by the chemist and founder of the L’Oreal brand, since then it has 
been one of the most significant areas of the cosmetics industry. There are many 
concerns about the product, including offering customers a safe product for both 
those who will use it and for the environment. In this study, a 46-year-old female 
patient was admitted to the Emergency Room because of facial edema with intense 
itching on the scalp. Among the various substances present in the composition of 
hair dye, there is paraphenylenediamine (PPD), which, according to Oliveira et al. 
(2014), was ranked the "Contact Allergen of the Year" by the American Society for 



Contact Allergy in 2006. Han et al. (2018), estimates that PPD is responsible for 
allergies, contact dermatitis, from 38% to 97% of people who have had contact with 
hair dye. Among the side effects, Kim et al. (2012), list pruritus as the most common, 
followed by tingling sensation in the eyes, erythema, scales, vesicles, secretion, 
edema and swelling, with some of these symptoms observed in the aforementioned 
patient. Gupta et al. (2015), also proved in their study that PPD is the agent that has 
caused the most contact sensitivity, as well as, it can be observed that the symptoms 
are similar to other studies, manifesting as irritant dermatitis and allergic contact 
dermatitis, which may also cause serious clinical reactions such as anaphylaxis, 
swelling of the scalp, face and eyelids. From this, it is essential to emphasize the 
importance of performing the sensitivity test before using the dye on the scalp, in 
addition to encouraging further studies to obtain more information, in order to identify 
possible harm to human beings, both from PPD and from other substances present 
in hair dyes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da civilização, o ser humano possui um desejo intrínseco 

de melhorar sua aparência, dentro eles, tem como adorno a mudança da cor dos 

cabelos. De acordo com Nohynek et al. (2004), múmias foram encontradas como 

cabelo tingido por hena, há, também, evidências que os pentes de chumbo eram 

mergulhados no vinagre e utilizados para escurecer os cabelos grisalhos, além do o 

uso de extratos de plantas como cosméticos, nogueira (cor marrom), camomila 

(amarelo). Desde 1863, muitas soluções foram utilizadas com o intuito de tingir os 

cabelos, mas foi só em 1907, quando o químico e fundador da marca L’Oreal 

desenvolveu uma tintura sintética que se deu início a comercialização da primeira 

tintura capilar. Além disso, conforme Oliveira et al. (2014), é de suma importância 

ressaltar que em 1931 foi lançado o primeiro shampoo tonalizante instantâneo que 

foi denominado “Clairol”, por Lawrence M. Gelb, pois o shampoo contribuía para que 

o tingimento fosse mais eficaz sem ser necessário o uso de agentes oxidantes. 

Uma das áreas mais significativas da indústria de cosméticos, as fabricantes 

de tinturas capilares são instigadas a oferecer aos clientes produtos com tecnologia 

cada vez mais avançada, que oferte produtos mais versáteis, que possuam uma 

maior fixação, apresentando uma ampla variedade de tonalidades, além de se 

preocupar com o sol, lavagens, cloração, visando uma maior duração da cor.  

Outra preocupação é ofertar aos clientes um produto seguro tanto para quem 

irá utilizar quanto para o meio ambiente. Considerando que a pele humana é 

permeável, a ampla extensão e a frequência do contanto dos produtos com a 

mesma, é primordial garantir que seus componentes sejam seguros, por isso, há 

investigações sobre a penetração percutânea e toxicidade potencial presente nas 

tinturas capilares, visto que o uso das mesmas não podem ser prejudicais em 

condições normais de uso.  

A partir disso, Oliveira et al. (2014) explana que o foco dos estudos estão nos 

riscos trazidos pelos corantes, precursores, além de outros aditivos que tem como 

base os corantes permanentes com p-fenilanina e aminofenóis, isso porque, 

segundo os autores, na preparação são utilizadas algumas aminas aromáticas, as 

quais são substâncias biologicamente ativas, podendo ser absorvidas 

percutaneamente, o que, consequentemente, acarreta em efeitos mutagênicos ou 



carcinogênicos. Os autores também explanam que alguns ingredientes usados na 

composição são poucos investigados em relação aos danos causados aos 

consumidores, sendo que alguns desses componentes pode atacar a tireoide, 

podem causar alergias, dermatites e nefrotoxidade.  

Dentre as várias substâncias presentes na composição da tintura capilar, o 

presente artigo visa relatar e analisar os efeitos da parafenilenodiamina (PPD), a 

qual, segundo Oliveira et al. (2014), foi classificada como o "alérgeno de contato do 

ano" pela Sociedade Americana de Alergia de contato em 2006. Ainda, a exposição 

aguda à FTP “pode causar graves tipos de dermatites, irritação nos olhos e asmas 

principalmente em profissionais que aplicam as tinturas” (OLIVEIRA et al., 2014, 

p.1043), e, nos casos de ingestão, pode resultar num quadro grave de intoxicação, 

provocando uma gastrite, insuficiência renal, a vertigem, os tremores, as convulsões 

e, até, induzir ao coma. Dessa forma, faz-se imprescindível salientar o uso de luvas 

para os profissionais que farão o processo de tingimento, e aos clientes, 

primeiramente, estar ciente aos ingredientes, além das advertências presentes nos 

rótulos dos produtos, inclusive, a realização de teste de sensibilidade antes da 

aplicação completa. 

 

 
2. ESTUDO DE CASO 

 
Paciente mulher, 46 anos, admitida no Pronto Atendimento por causa de 

edema facial com prurido intenso no couro cabeludo. O prurido do couro cabeludo 

iniciou 1 dia após o uso de uma tintura de cabelo contendo PPD e edema facial 

desenvolvido 4 dias após o uso da tintura de cabelo. (Figura 1). Apresentava 

dermatite facial e em couro cabeludo severa com eritema/edema facial, e, em todo 

couro cabeludo, comprometendo ainda orelhas, lesões pustulosas com supuração, 

grande transudato em couro cabeludo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 1 - Edema facial desenvolvido, 4 dias após o uso da tintura de cabelo contendo PPD. 

 
Fonte: Souza, 2021. 

 

 

Figura 2 - Reação inflamatória nas áreas expostas ao produto, com lesões restritas ao local 

de contato, couro cabeludo, erupções vermelhas e presença de pequenas bolhas com crostas 

espessas. 

 
Fonte: Souza, 2021. 

 

 

Na anamnese referiu que já havia apresentado quadro semelhante há 2 anos, 

após tintura de cabelo. Referiu que a tintura usada na ocasião era outra marca, que 

não soube relatar. Foi Identificado, na tintura aplicada em couro cabeludo, a 



presença de PPD. Não foram realizados teste de sensibilidade ao PPD e nem teste 

sanguíneo. O diagnóstico foi clínico, frente aos achados na literatura de casos 

semelhantes. As lesões cutâneas melhoraram gradualmente após o início do 

tratamento com os corticosteroides sistêmicos e tópico (Figura 3 e 4). 

 
 
 

Figura 3: Regressão de edema facial. 

 
Fonte: Souza, 2021. 

 
Figura 3: Após tratamento, melhora significativa do quadro de reação inflamatória com ausência de 

eritema. 

 



Fonte: Souza, 2021. 

 
3. DISCUSSÃO 

 
 Em 1863, pela primeira vez, a parafenilenodiamina (PPD) foi descrita por 

Hofmann e preparada para ser usada em tinturas de cabelo, visto que tem uma 

maior fixação, durando por mais tempo, além da pigmentação preta e da aparência 

natural. Contudo, faz-se necessário um ingrediente secundário para produzir a cor 

preta, como um desenvolvedor ou oxidante. O envenenamento por PPD se 

manifesta com angioedema grave, rabdomiólise e hemólise intravascular e 

hemoglobinúria levando a sinais, além de sintomas de insuficiência renal aguda. 

 Em seus estudos, Han et al. (2018), estima que a PPD seja a responsável 

pelas alergias, dermatites de contato, de 38% a 97% das pessoas que tiveram 

contato com tintura capilar. Além disso, os autores citam em seus estudos que a 

Coréia também apresenta altas de reatividade ao PPD, relacionando ao fato do 

“aumento da demanda por coloração capilar e à tendência de os indivíduos 

começarem a usar tinturas capilares para fins cosméticos em uma idade 

relativamente jovem” (HAN et al., 2018, s/p). Kim et al. (2012) também relatou em 

seus estudos um alto índice de pessoas que apresentaram efeitos colaterais “os 

efeitos colaterais foram relatados por 76 indivíduos (23,8%). A maioria relatou 

prurido (69 pessoas, 90,8%), sensação de formigamento nos olhos (36 pessoas, 

47,4%) e eritema (24 pessoas, 31,6%)” (KIM et al., 2012, 276-277).  

  Com relação às características clínicas, podem variar desde dermatite de 

contato leve ou dermatite generalizada, acarretando em complicações graves como 

urticária de contato, angioedema, lesões semelhantes a eritema multiforme, queda 

de cabelo, rinite, broncoespasmo, asma e toxicidade renal, a última das quais pode 

ser fatal (HAN, et al., 2018). 

 Dentre os efeitos colaterais, Kim et al. (2012), listam como mais comum, o 

prurido, seguido de sensação de formigamento nos olhos, eritema, escamas, 

vesículas, secreção, edema e inchaço, sendo alguns desses sintomas observado na 

paciente citada. Em relação aos problemas dermatológicos, Gupta et al. (2015), 

afirma que, devido à barreira cutânea estar prejudicada, há um aumento da 

penetração do alérgeno, aumentando ainda mais os riscos potencias de 

sensibilidade de contato. Corroborando com esse estudo, Devi (2016) explana sobre 



o risco de toxidade sistêmica, pois a absorção transcutânea de PPD é rápida e 

resulta em “angioedema, gastrointestinal perturbação, tremores, sonolência, 

convulsões, dispneia, atrofia hepática, insuficiência renal aguda como ligúria, anúria 

e urina escura (uma característica cor marrom chocolate), parada cardíaca ou 

mesmo morte” (DEVI, 2016, p.21). 

 Ratificando com o observado na paciente deste trabalho, Han et al. (2018) 

verificou que a face foi o lugar mais atingido, seguido pelo couro cabeludo, os 

autores ainda, encontraram resultado semelhante em estudo realizado na Coréia.  

 Gupta et al. (2015), também comprovou em seu estudo que PPD é o agente 

que mais tem causado sensibilidade de contato, assim como, pode ser observado 

que os sintomas são semelhantes aos outros estudos, manifestando-se como 

dermatite irritante e dermatite de contato alérgica, podendo causar, também, 

reações clínicas graves como anafilaxia, edema do couro cabeludo, face e 

pálpebras, além de “reações de contato leves a moderadas, como eritema, secreção 

e ulceração, tipicamente na margem do couro cabeludo e nas orelhas e pescoço, 

são comuns como resultado do contato direto” (GUPTA et al., 2015, s/p).  

 Kim et al. (2012, p.278), ainda menciona a falta de informação que as 

pessoas têm sobre o produto que farão uso “muitas pessoas não sabiam a marca 

exata do produto de tintura de cabelo que estavam usando”, assim sendo, “os 

resultados sugerem que a maioria das pessoas que já experimentaram tingimento 

de cabelo tem conhecimento insuficiente sobre produtos de tintura de cabelo”. 

Portanto, faz-se necessária uma conscientização em relação aos ingredientes dos 

produtos de coloração, para que assim realizem o teste de sensibilidade antes da 

aplicação do produto, visando diminuir os efeitos colaterais. Também é 

imprescindível que o profissional tenha consciência dos componentes das tinturas 

capilares, para assim conscientizar os clientes sobre os efeitos colaterais, 

enfatizando a importância do teste antes da aplicação do produto. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Considerada um adorno, a tintura capilar é utilizada desde os primórdios da 

civilização por milhões de pessoas.  Uma das áreas mais significativas da indústria 

de cosméticos, possuindo uma vertiginosa oferta de produtos, a qual aumenta cada 



dia mais, visando aprimorar suas tecnologias, proporcionando uma maior fixação, 

apresentando uma ampla variedade de tonalidades, além de se preocupar com o 

sol, lavagens, cloração, visando uma maior duração da cor. Outra preocupação é 

minimizar os danos aos cabelos, à saúde do ser humano e ao meio ambiente. 

 Através deste trabalho foi possível verificar que PPD constituem uma causa 

significativa de dermatite de contato, sendo o local mais acometido a face, seguido 

pelo couro cabeludo. Com relação aos sintomas, os autores foram unânimes, além 

de ser observado na paciente relatada aqui, eritema e edema, contudo outros 

sintomas também podem surgir, tais como anafilaxia, sensação de formigamento 

nos olhos, escamas, vesículas. 

 A partir disso, fica imprescindível ressaltar a importância da realização do 

teste de sensibilidade antes da utilização da tintura no couro cabeludo, além de ser 

incentivado maiores estudos para obtenção de mais informações, visando identificar 

possíveis danos para o ser humano, tanto da PPD quanto de outras substâncias 

presentes nas tinturas capilares.  
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