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     Introdução 

 A Idebenona apresenta uma estrutura química similar à Coenzima Q-10 (antioxidante), mas 

com um peso molecular 60% menor, o que ajuda na melhor penetração da molécula quando 

comparada a Coenzima Q-10. 

 

 

 



 

 

 A Co Q-10 é um componente antioxidante importante das membranas lipídicas que cercam 

todas as células. Participa da importante cadeia de transporte de elétrons (ETC) dentro de 

mitocôndria. Sem esses poderosos antioxidantes o organismo entra em fins depressivos. 

Idebenona é a melhor molécula antioxidante pesquisada com uma segurança por mais de 20 

anos. É mais potente que o tocoferol, quinetina, ubiquinona, ácido ascórbico e ácido lipóico, no 

controle de stress oxidativo. 

  

 

     Propriedades 

Idebenona é um antioxidante celular.  

No homem, a absorção de uma dose oral de Idebenona (de 10 a 100mg) é rápida, com pico 

de concentração 1 a 2 horas após a ingestão. Após a administração de 100mg de Idebenona, antes e 

depois das refeições, a concentração média máxima é de 439 ng/ml e 787ng/ml, respectivamente. A 

meia-vida e a área abaixo da curva são de 13,1 e 21,7 horas e 2.795 e 4.158 h x ng/ml, seguintes à 

administração da droga antes e após as refeições.  

A Idebenona ingressa com rapidez na célula cerebral, de onde segue uma distribuição 

subcelular, e uma quantidade significativa localiza-se nas mitocôndrias. Aumenta os níveis de 

serotonina no cérebro. A droga não é acumulada no sangue mesmo após administrações consecutivas. 

A via metabólica da Idebenona implica a excreção renal e hepática, em proporções aproximadamente 

similares. A droga metaboliza-se por oxidação da cadeia lateral, seguida por betaoxidação, redução 

do anel quinônico e posterior conjugação. O acréscimo da meia-vida da Idebenona, observado com a 

administração concomitante de alimentos, deve-se provavelmente à competição pela via oxidativa. 

 
  

   Estudos 
Resultados de triagens clínicas sugerem que a Idebenona é um novo ingrediente ativo para o 

tratamento tópico da pele envelhecida.  

Publicada pela revista científica “Journal of Cosmetic Dermatology”, a pesquisa aponta a 

Idebenona como uma grande promessa de proteção contra a ação dos radicais livres sobre a pele. 

Realizado por pesquisadores canadenses e americanos, o estudo feito com mais de uma centena de 

voluntários de diversas idades e estado de saúde.  



 

 

- Os resultados com Idebenona a 1% mostraram:  

Redução das rugas em até 29%;  

Melhora em 26% da textura da pele e sua hidratação; 

Melhora em 33% a aparência global da pele envelhecida pelo sol em 6 semanas de 

tratamento.  

- Comparou os efeitos protetores da Idebenona com outras substâncias já utilizadas na 

proteção da pele, como Vitamina E, Vitamina C e a Co Q-10. Através de diversos testes farmacológicos, 

Sunbum cell essay test, Oxidative stress test, etc.  

Os resultados obtidos pelo estudo após 12 semanas foram:  

Redução de 29% nas linhas finas e rugas de expressão;  

Redução de 26% no aspecto e textura de rugosidade pré-existentes;  

Melhora de 37% na hidratação da pele;  

Melhora de 33% no aspecto geral da pele.  

Esse foi um dos poucos resultados cientificamente comprovados pela aplicação tópica de 

substâncias ditas antioxidantes sobre a pele. E se levarmos em conta os efeitos nocivos dos raios 

solares na pele, manchas e lesões, pode-se entender a importância dessa nova substância e seu 

impacto sobre a saúde. 

 
 

     Indicações 

 • Uso tópico: Anti-aging.  

 • Uso interno: Redutora do dano celular mediado por radicais livres, como envelhecimento 

cerebral normal e patológico, demência senil tipo Alzheimer, doenças cerebrovasculares crônicas, 

sequela de enfarte cerebral e hemorragia cerebral. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Uso tópico: começar o tratamento com 0,1% e ir aumentando mensalmente até 1%.  

Uso interno: 30mg, 3 vezes ao dia, após as refeições. 

 
 



 

 

 
     Recomendações Farmacotécnicas 

 pH de estabilidade é entre 6,0 – 7,0.  

Para formulações cosméticas, utilize EDTA dissódico a 0,1%, BHT a 0,05% e Vitamina E oleosa 

a 1%, como antioxidante da formulação. Como agente solubilizante utilize um éster ou algum óleo 

vegetal. Acondicionar em embalagem de alumínio. 

Não associar a ácidos.  

A Idebenona se oxida rapidamente em contato com o ar, e é solúvel em óleos. Portanto ao 

preparar cápsulas de Idebenona adicione 1% de Vitamina E acetato e 0,5% de Aerosil. Utilize sílica 

dessecante e cápsulas coloridas. 

Ministrar com precaução na presença de insuficiência hepática ou renal grave.  

Não indicado na gravidez, e para pacientes com intolerância ao princípio ativo. 
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