ANNA CAROLINA FURAER DA ROCHA

DESENVOLVIMENTO DE NANOEMULSÃO
CONTENDO EXTRATO DAS FOLHAS DE Aleurites
moluccanus L. WILLD (EUPHORBIACEAE) COM
ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA TÓPICA

Itajaí (SC)
2017

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
PROGRAMA DE MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM PRODUTOS NATURAIS E
SUBSTÂNCIAS SINTÉTICAS BIOATIVAS

ANNA CAROLINA FURAER DA ROCHA

DESENVOLVIMENTO DE NANOEMULSÃO
CONTENDO EXTRATO DAS FOLHAS DE Aleurites
moluccanus L. WILLD (EUPHORBIACEAE) COM ATIVIDADE
ANTI-INFLAMATÓRIA TÓPICA

Dissertação apresentada à Universidade
do Vale do Itajaí como parte dos
requisitos para a obtenção do grau de
Mestre em Ciências Farmacêuticas.
Orientadora: Profa. Dra. Ruth M. Lucinda Silva
Co-orientadora: Profa. Dra. Tania Mari
Bellé Bresolin

Itajaí (SC)
Agosto de 2017

Ficha Catalográfica
R5
82d

Rocha, Anna Carolina Furaer da, 1993Desenvolvimento de nanoemulsão contendo extrato das folhas
de aleurites moluccanus L. Willd (euphorbiaceae) com atividade
anti-nflamatória tópica [manuscrito] / Anna Carolina Furaer da
Rocha. - Itajaí, SC. 2017.
163 f. ; il. ; tab. ; graf. ; fig.
Bibliografias f. 139-161
Cópia de computador (Printout(s)).
Dissertação submetida à Universidade do Vale do Itajaí como
parte dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Ciências
Farmacêuticas.
―Orientadora: Profa. Dra. Ruth M. Lucinda da Silva.‖
―Co-orientadora: Profa. Dra. Tania Mari Bellé Bresolin.‖
1.

Anti-inflamatório. 2. Produtos naturais. 3. Farmacologia.
I. Universidade do Vale do Itajaí. II. Título.
.
CDU: 615.33

Bibliotecária Eugenia Berlim Buzzi CRB - 14/963

A minha família,
em especial aos meus pais,
pois sem eles, nenhum dos meus
sonhos poderiam se tornar realidade.

AGRADECIMENTOS
Gostaria de agradecer primeiramente, aos meus pais Mauro e Luíza,
pois eles sempre incentivaram-me ao caminho dos estudos e sem eles
nenhum dos meus sonhos poderiam ser possíveis. São meus melhores
amigos.
Á todos da minha família que de alguma forma me estimularam ao
caminho da pesquisa, especialmente aos meus irmãos Mauro Júnior e
Daniela e minhas avós Adilhes e Rony Maria.
Á minha professora orientadora Ruth Meri Lucinda Silva, que além de
todos os conhecimentos passados para realizar este trabalho, ajudou-me
desde o início da minha chegada em Itajaí, no qual uma garota do velho
oeste que estava perdida foi guiada por ela, em todos os sentidos, ensinoume sobre ser forte, corajosa, carinho e dedicação ao que se faz. Professora
Ruth é uma das pessoas que mais admiro, tanto no aspecto profissional
como pessoal, espero algum dia ser uma mulher como ela. Meus mais
sinceros agradecimentos.
Á professora Tania Mari Bellé Bresolin, co-orientadora deste trabalho,
meus agradecimentos por sempre estar disponível, e especialmente por me
ajudar a desvendar a parta analítica do CLAE.
Á professora Márcia Maria de Souza, por todo o auxílio na
farmacologia in vivo, sempre conduzindo com paciência e carinho comigo.
Aos professores Dra. Angélica Gárcia Couto, Dra. Christiane Meyre
da Silva Bittencourt e Dr. José Roberto Santin pelas correções e sugestões.
Ás minhas queridas colaboradoras no CLAE, Clarissa, técnica do
laboratório de instrumentação analítica e suas pupilas Milena e Lídia,
obrigada pela parceria.
Á tão querida amiga e colega Tailyn Zermiani, por sempre estar
disposta a ajudar a todos, pela paciência e carinho, também pelas conversas
e amizade.
Ás minhas colegas de laboratório e do grupo de tecnologia
farmacêutica Dra. Ana Flávia Fisher Muller, Dra. Roseni De Carli, Dra.
Thaísa Baccarin, Daniela Benvenutti Brasil, Fernanda Cristina Stenger,
Liliane Thissen, Damaris Vieira, Elisabete Varela Sorgatto, Marina Luy
meus agradecimentos pela ajuda, troca de informações, conversas e amizade
que permanecerá.
Ás minhas colegas e amigas do PPGCF Eduarda Fratoni, Ingrid
Vicente Farias, Priscila Zimath, Ivonilce Venturi, Ana Elisa Gonçalves,
Camile Cechinel, Ana Paula Dal Magro, Milena Fronza Broering, Luísa
Bolda, obrigada pelos momentos que passamos juntas e amizade.

Ao técnico do laboratório Deivisson Wolf, por todos os problemas e
faxinas ao laboratório que passamos juntos, sem esquecer da amizade que
permanecerá.
Á Amanda Muller, graduanda de engenharia química e bolsista, que
estava presente no início do meu trabalho e minha companheira durante as
manhãs.
Á técnica do laboratório de farmacotécnica Karla Pickering, por todos
os empréstimos de materiais e equipamentos, sem esquecer da amizade,
desta forma gostaria de estender meus agradecimentos a todos os
colaboradores UNIVALI que sempre ajudaram-me com delicadeza,
principalmente do bloco E1, em que trabalhei, aos técnicos dos laboratórios,
as faxineiras em especial a Dona Rô.
Aos secretários da coordenação do PPGCF, Juliano dos Santos e
Helenize Heyse Moreira.
Á todos os professores do PPGCF que de alguma forma ajudaram para
a realização deste trabalho, sendo na sala de aula ou por conversas paralelas
nos corredores, tenho uma admiração especial por cada um de vocês. Meus
agradecimentos.

Depois de escalar uma
grande montanha se descobre
que existem muitas outras
montanhas para escalar.
[Nelson Mandela]

DESENVOLVIMENTO DE NANOEMULSÃO
CONTENDO EXTRATO DAS FOLHAS DE Aleurites
moluccanus L. WILLD (EUPHORBIACEAE) COM
ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA TÓPICA
Anna Carolina Furaer da Rocha
Agosto/2017
Orientadora: Profa. Ruth Meri Lucinda Silva, Dra.
Co-orientadora: Profa. Tania Mari Bellé Bresolin, Dra.
Área de concentração: Produtos Naturais e Substâncias Sintéticas Bioativas.
Número de Páginas: 163.
A Aleurites moluccanus é uma espécie com comprovada atividade anti-inflamatória
e antinociceptiva em modelos farmacológicos in vivo. Estudos tecnológicos
resultaram na obtenção do extrato seco padronizado e no desenvolvimento de
formas farmacêuticas convencionais (comprimidos, suspensão e creme). Na
administração tópica de derivados vegetais, as nanoemulsões (NE) têm recebido
destaque por possuírem vantagens como menor concentração de tensoativos,
capacidade de dissolução de fármacos lipofílicos e aumento da permeabilidade
cutânea. Portanto, o presente estudo teve por objetivo desenvolver NE contendo
extrato mole (EM) de folhas de A. moluccanus e monitorar a atividade antiinflamatória. O EM das folhas de A. moluccanus foi obtido e caracterizado. A
metodologia para análise quali e quantitativa do EM por CLAE foi desenvolvida e
validada. No desenvolvimento das NE, foi determinada a solubilidade do EM em
miristato de isopropila (MIP) e triglicérides de ácido cáprico e caprílico (TCC) e em
misturas óleo:sistema tensoativo 1:2 (Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100, Tween® 80
+ Lipoid® S100 e Alkest® CSO 400 + Span® 80). As NE foram desenvolvidas
usando diagrama de fases pseudoternário a partir do óleo e dos tensoativos
selecionados. As NE selecionadas foram caracterizadas quanto ao tamanho de fase
interna, polidispersibilidade (PDI), potencial zeta (ϛ) por DLS, morfologia por MET
e comportamento reológico e de textura, por viscosímetro rotacional tipo cone-placa
ou cilindro coaxial e por TPA, respectivamente. A atividade anti-inflamatória foi
monitorada pelo método in vivo de edema de orelha induzido por óleo de cróton. A
metodologia analítica foi linear, exata e precisa. O extrato mole possui um teor de
fenólicos totais, de swertisina e de ramnosil de 7,7%, 0,93% e 3,2%,
respectivamente. Foram obtidas NE usando MIP 5 ou 10% como óleo e 20% do
sistema tensoativo Alkest® CSO 400 + Span® 80. O tamanho de fase interna das NE
foi de 58,48 a 227,70 nm, com PDI de 0,200 a 0,392 e ϛ de -8,09 a -19,90 mV. As
NE contendo o agente de consistência Sepigel® a 0,01% apresentaram maior
estabilidade no estudo preliminar de 30 dias. A incorporação do Sepigel ® resultou
em um sistema com maior viscosidade (4,484 Pa.s) do que as que não continham
este excipiente (0,141 Pa.s), assim como, maior firmeza quando analisados os

aspectos de textura. A análise morfológica por MET corroborou com os resultados
obtidos por DLS, com gotículas esféricas e fase dispersante homogênea
comprovando a incorporação do EM na fase interna da NE. No ensaio
farmacológico, observou-se a potencialização da atividade anti-inflamatória pela
incorporação do EM na NE, sendo cerca de 42,53% mais eficaz que o creme
convencional, na mesma concentração do extrato mole das folhas de A. moluccanus
a 0,5%. O presente trabalho permitiu obter NE contendo o EM de A. moluccanus
com características físicas e físico-químicas adequadas para este tipo de sistema e
como potencial veículo para a administração tópica de um medicamento
fitoterápico.

Palavras-chave: Aleurites moluccanus. Anti-inflamatório. Aplicação
tópica. Fitoterápico. Nanoemulsão.
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Aleurites moluccanus is a species with proven anti-inflammatory and antinoceptive
activities in in vivo pharmacological models. Technological studies have resulted in
the preparation of standardized dry extract and the development of conventional
pharmaceutical forms (tablets, suspension and cream). In the topical administration
of herbal extracts, nanoemulsions (NE) have been highlighted for their advantages
such as lower surfactant concentration, capacity for lipophilic drug dissolution, and
increased skin permeability. This study therefore aims to develop a NE containing
soft extract (SE) of A. moluccanus leaves, and to monitor the in vivo antiinflammatory activity. The SE of A. moluccanus leaves was obtained and
characterized. The methodology for qualitative and quantitative analysis of the SE
by HPLC was developed and validated. In the development of the NE, the solubility
of the SE in isopropyl myristate (IPM) and capric and caprylic triglycerides acid
(CCT) and the oil mixture:surfactant system 1:2 (Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100,
Tween® 80 + Lipoid® S100 and Alkest® CSO 400 + Span® 80) were determined.
The NE were developed using the pseudoternary phase diagram from the selected oil
and surfactants. The selected NE were characterized in relation to intern phase
volume, polydispersibility index (PDI), zeta potential (ϛ) by DLS, morphology by
TEM and rheological and texture behavior, by rotational viscometer type cone-plate
or coaxial cylinder and by TPA, respectively. The anti-inflammatory activity was
monitored by the in vivo croton oil-induced ear edema method. The analytical
methodology was selective, linear, exact and precise. The SE had phenolics,
swertisin and ramnosil percentages of 7.7%, 0.93% and 3.2%, respectively. NE were
obtained using IPM 5 or 10% oil and 20% surfactant system Alkest ® CSO 400 +
Span® 80. The NE internal phase volume was between 58.48 and 227.70 nm, with
PDI of 0.200 to 0.392 and ϛ of -8.09 to -19.90 mV. The NE containing the
consistency agent Sepigel® 0.01% presented more stability in the 30-day preliminary
study. The incorporation of Sepigel® resulted in a system with more viscosity (4.484
Pa.s) than those that did not contain the excipient (0.141 Pa.s), and greater firmness
in the analysis of textural aspects. The morphological analysis by TEM confirmed
the results obtained by DLS, with spherical droplets and homogeneous extern
dispersant phase demonstrating the incorporation of SE in the internal phase of NE.

In the pharmacological assay, the potentialization of the anti-inflammatory activity
by the incorporation of SE in the NE was observed, being around 42.53% more
efficient than the conventional cream, with the same SE concentration (0.5%). The
current study enabled us to obtain the SE of A. moluccanus leaves loaded NE, with
adequate physical and physical-chemistry characteristics for a nanoemulsified
system, and as a potential vehicle for topical administration of a phytotherapic
medicine.
Keywords: Aleurites moluccanus. Anti-inflammatory. Topical administration.
Phytotherapic. Nanoemulsion.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Representação esquemática da formação de uma emulsão
com seus respectivos componentes e etapas de preparo. .................... 34
Figura 2. Representação dos tipos de emulsões simples (O/A ou A/O) e
os tipos de emulsões múltiplas (A/O/A ou O/A/O). ............................ 35
Figura 3. Aspecto visual de sistemas nanoemulsionados com diferentes
sistemas tensoativo e tamanho de fase interna. A - aspecto leitoso
com tamanho entre 200 – 500 nm; B - aspecto translúcido com
tamanho menor que 200 nm. ............................................................... 36
Figura 4. Diagrama esquemático de microemulsões e nanoemulsões do
tipo óleo em água, desenvolvidas a partir de óleo, água e
tensoativo. A estrutura das partículas em ambos os tipos de
dispersão coloidal é bastante semelhante, com um núcleo
hidrofóbico de óleo e caudas de tensoativo e uma casca hidrofílica
de grupos de cabeça de tensoativo. ..................................................... 39
Figura 5. Representação esquemática do possível mecanismo de
formação de nanoemulsões O/A pelo método de PIT. ........................ 43
Figura 6. Representação esquemática demonstrando o método de
emulsificação por inversão de fases pela alteração da fração
volumétrica (EPI), em que a quantidade de água adicionada à
emulsão A/O é aumentada progressivamente até que a inversão de
fase ocorra e a emulsão O/A seja formada. ......................................... 43
Figura 7. Representação esquemática do método de emulsificação
espontânea, com a adição de um solvente e posterior evaporação
do excesso. .......................................................................................... 44
Figura 8. Estrutura química dos miristato de isoproprila (A) e do
triglicérides de ácido cáprico e caprílico (B)....................................... 46
Figura 9. Estrutura química da lecitina. ..................................................... 48
Figura 10. Estrutura química do polissorbato 80. ...................................... 49
Figura 11. Estrutura química do monooleato de sorbitano. ....................... 49
Figura 12. Estrutura química geral do óleo de mamona etoxilado
(Alkest® CSO 400). ............................................................................ 50
Figura 13. Árvore (A), folhas (B), fruto (C) e inflorescências (D) da A.
moluccanus. ........................................................................................ 58
Figura 14. Flavonoides de A. moluccanus: (A) swetisina e (B)
swertisina-2‘‘-O-ramnosil. .................................................................. 59
Figura 15. Estruturas químicas isoladas de diferentes partes da A.
moluccanus. ........................................................................................ 60
Figura 16. Estrutura química dos três compostos flavonoides
identificados por LC-MSn (A, B e C). ................................................ 61

Figura 17. Estrutura química dos cinco compostos megastigmanes (15). ........................................................................................................ 61
Figura 18. Cromatogramas do padrão de swertisina (A) e extrato mole
de A. moluccanus (B) por CLAE. ........................................................ 86
Figura 19. Curvas analíticas da solução padrão swertisina (A) e (curva
B) acrescido extrato mole de A. moluccanus. ...................................... 88
Figura 20. Aspecto visual das misturas no teste de solubilidade do
extrato mole de A. molucannus em diferentes óleos: 1. miristato de
isopropila e 2. triglicérides de ácido cáprico e caprílico. .................... 91
Figura 21. Aspecto visual das misturas no teste de solubilidade do
extrato mole de A. moluccanus, miristato de isopropila (MIP) e
suas mistura (1:2) com diferentes sistemas tensoativo: 1. MIP e
extrato mole, 3. Alkest® CSO 400 e Span® 80, 4. Alkest® CSO 400
e Lipoid® S100, 5. Tween® 80 e Span® 80, 6. Tween® 80 e Lipoid®
S100..................................................................................................... 93
Figura 22. Aspecto visual das misturas no teste de solubilidade do
extrato mole de A. moluccanus em triglicérides de ácido cáprico e
caprílico (TCC) e suas misturas (1:2) com diferentes sistemas
tensoativo: 2. TCC e extrato mole, 7. Alkest® CSO 400 e Span® 80,
8. Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100, 9. Tween® 80 e Span® 80,
10.Tween® 80 e Lipoid® S100............................................................. 93
Figura 23. Representação do Diagrama de Fases Pseudoternário. O
ponto M representa a concentração da fase aquosa, oleosa e
sistema tensoativo ............................................................................... 94
Figura 24. Diagrama de fases pseudoternário: óleo, água e sistema
tensoativo. ........................................................................................... 96
Figura 25. Diagrama de fases pseudoternário, contendo miristato de
isoproprila e sistema tensoativo Alkest® + Lipoid® S100. .................. 98
Figura 26. Diagrama de fases pseudoternário, contendo miristato de
isopropila e sistema tensoativo Tween 80® + Lipoid® S100. ............ 100
Figura 27. Diagrama de fases pseudoternário, contendo miristato de
isopropila e sistema tensoativo Alkest® CSO 400 e Span®. .............. 103
Figura 28. Aspecto visual das formulações em ordem da esquerda para
direita 1. Alkest® CSO 400-Lipoid® S100; 2. Alkest® CSO 400Lipoid® S100; 3.Tween® 80-Lipoid® S100; 4.Tween® 80-Lipoid®
S100; 5. Alkest® CSO 400-Span® 80; 6. Alkest® CSO 400-Span®
80. ...................................................................................................... 106
Figura 29. Gráficos representativos da distribuição de tamanho da fase
interna das NE1 (A) e NE2 (B), apresentando dois picos cada
formulação, contendo uma proporção entre o pico 1 e 2
respectivamente de 67,4% e 32,6% para NE1 e para NE2 de 93,2%
e 6,8%................................................................................................ 107

Figura 30. Perfil de viscosidade das formulações sem incorporação e
contendo extrato mole de A. moluccanus a 0,5%, 10 e 5% de óleo e
sem adição de Sepigel®, (A) demonstrando a relação da
viscosidade (η Pa.s) por gradiente (ϔ 1/s), (B) demonstrando a
relação entre tensão por gradiente. .................................................... 113
Figura 31. Perfil de viscosidade das formulações sem incorporação e
contendo extrato mole de A. moluccanus a 0,5%, 10 e 5% de óleo e
com adição de Sepigel®, (A) demonstrando a relação da
viscosidade (η Pa.s) por gradiente (ϔ 1/s), (B) demonstrando a
relação entre tensão por gradiente. .................................................... 114
Figura 32. Comportamento de deformação das formulações com e sem
extrato mole de A. moluccanus e sem adição de Sepigel® em
análise de textura usando modo TPA. ............................................... 119
Figura 33. Comportamento de deformação das formulações com e sem
extrato mole de A. moluccanus e com adição de Sepigel® em
análise de textura usando modo TPA. ............................................... 120
Figura 34. Fotomicrografias das nanoemulsões desenvolvidas com a
incorporação de 0,5% de extrato mole de A. moluccanus. ................ 124
Figura 35. Influência do pré-tratamento tópico com a nanoemulsão
contendo 10% de fase oleosa, nas concentrações de extrato mole de
A. moluccanus a 0,1%, 0,3% e 0,5% sobre o edema de orelha
induzido pela administração tópica de óleo de cróton. ...................... 134

LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Resultados da caracterização da solução extrativa e do extrato
mole das folhas de A. moluccanus. ............................................... 84
Tabela 2. Resultados da análise dos parâmetros cromatográficos do
método desenvolvido para o extrato mole de A. moluccanus
para demonstrar a especificidade do método. ............................... 87
Tabela 3. Precisão do método de determinação do teor de fenólicos
totais do extrato mole de A. moluccanus. ...................................... 89
Tabela 4. Exatidão do método de determinação do teor de swertisina no
extrato mole de A. moluccanus. .................................................... 89
Tabela 5. Composição e resultados de caracterização física de
formulações obtidas a partir do digrama de fases
pseudoternário de água, miristato de isopropila e sistema
tensoativo Alkest® + Lipoid® S100 (72,22% e 27,78%). .............. 97
Tabela 6. Composição e resultados de caracterização física de
formulações obtidas a partir do digrama de fases
pseudoternário de água, miristato de isopropila e sistema
tensoativo Tween 80® + Lipoid® S100 (52,70:47,30). .................. 99
Tabela 7. Composição e resultados de caracterização física de
formulações obtidas a partir do digrama de fases
pseudoternário de água, miristato de isopropila e sistema
tensoativo Alkest® CSO 400 + Span® (82,76:17,24). ................. 102
Tabela 8. Resultados da análise de tamanho, índice de polidispersão e
potencial zeta dos sistemas contendo 20% de tensoativo e 0,5%
de extrato mole das folhas de A. moluccanus analisados no
tempo zero e 30 dias. Resultados expressos em média ± desvio
padrão.......................................................................................... 106
Tabela 9. Resultados da caracterização das nanoemulsões sem e com
Sepigel® quanto ao tamanho, PDI e potencial zeta. .................... 110
Tabela 10. Resultados da caracterização reológica das nanoemulsões
sem e com Sepigel® quanto a viscosidade média, tixotropia,
índice de comportamento de fluxo e r. ........................................ 116
Tabela 11. Resultados da análise das propriedades mecânicas das
formulações com e sem extrato mole de A. moluccanus, com e
sem adição de Sepigel®, usando modo TPA em analisador de
textura. ........................................................................................ 121
Tabela 12. Tabela comparativa dos resultados da estabilidade
preliminar para as formulações branco (veículo) ou
incorporado o extrato mole de A. moluccanus, sem ou com
adição de Sepigel®, aramazenadas em temperatura ambiente a
23 ± 2 °C (bancada). ................................................................... 127

Tabela 13. Tabela comparativa dos resultados da estabilidade
preliminar para as formulações branco (veículo) ou
incorporado o extrato mole de A. moluccanus, sem ou com
adição de Sepigel®, aramazenadas sob refrigeração a 8 ± 2 °C
(geladeira). .................................................................................. 128

LISTA DE QUADROS
Quadro 1. Composição do gradiente linear de análise do teor de
swertisina-2‘‘-O-ramnosil e swertisina, no extrato mole de A.
moluccanus por CLAE. ....................................................................... 70
Quadro 2. Diluição da solução estoque de swertisina para a curva
analítica de swertisina (padrão isolado) (Curva A). ............................ 73
Quadro 3. Diluição da solução estoque swertisina adicionado na matriz
do extrato mole (Curva B) de A. moluccanus. .................................... 75
Quadro 4. Ensaio de exatidão pelo método de adição de solução padrão
na matriz de extrato mole de A. moluccanus. ...................................... 76
Quadro 5. Combinações dos tensoativos com o miristato de isopropila
empregadas no teste de solubilidade do extrato mole de A.
moluccanus. ........................................................................................ 77
Quadro 6. Combinações dos tensoativos com triglicérides de ácido
cáprico e caprílico empregadas no teste de solubilidade do extrato
mole de A. moluccanus. ...................................................................... 77
Quadro 7. Combinações de tensoativos e seus respectivos percentuais
empregados no desenvolvimento das nanoemulsões. ......................... 78
Quadro 8. Classificação dos nanosistemas desenvolvidos a partir do
diagrama pseudoternário de fases, de acordo com seu aspecto
visual a olho nu. .................................................................................. 79
Quadro 9. Composição das formulações selecionadas no
desenvolvimento de nanoemulsões contendo extrato mole de A.
moluccanus. ...................................................................................... 105

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
Ae - Amarelo/esverdeada;
B – Branca;
Ca – Cremeação;
C – Creme;
DLS - Espectroscopia de Correlação de Fótons;
E – Estável;
EHL – Equilíbrio Hidrófilo Lipófilo;
EM – Extrato Mole;
EMU – Emulsão;
F – Fluída;
FT – Fenólicos Totais;
G – Gelificada;
HPLC - High-performance Liquid Chromatography;
MET - Microscopia Eletrônica de Transmissão;
MIP – Miristato de Isopropila;
NE – Nanoemulsão;
O – Opaca;
RWS – Ramnosil Swertisina;
Sep – Sepigel;
S/Sep – Sem Sepigel;
SF - Separação de Fases;
SW – Swertisina;
T – Tempo;
TCC – Triglicérides de Ácido Cáprico e Caprílico;
TL – Translúcida;
TP – Transparente;
TPA – Texture Profile Analysis.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 29
2 OBJETIVOS ........................................................................................... 31
2.1 Objetivo Geral ..................................................................................... 31
2.2 Objetivos Específicos .......................................................................... 31
3 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................. 33
3.1 Nanoemulsões ...................................................................................... 33
3.1.1 Aspectos e propriedades físico-químicas das nanoemulsões ......... 38
3.1.2 Métodos de obtenção de nanoemulsões .......................................... 41
3.1.3 Óleos e tensoativos utilizados para o preparo de nanoemulsões .. 45
3.1.4 Caracterização das nanoemulsões .................................................. 51
3.1.4.1 Análise da distribuição de tamanho da fase interna, índice de
polidispersão e potencial zeta ........................................................... 51
3.1.4.2 Análise das propriedades reológicas ............................................ 52
3.1.5 Aplicação tópica das nanoemulsões como veículo para extratos
vegetais ....................................................................................................... 54
3.2 Aleurites moluccanus ........................................................................... 56
3.2.1 Aspectos gerais da planta ................................................................ 56
3.2.2 Estudos fitoquímicos ........................................................................ 58
3.2.3 Estudos farmacológicos ................................................................... 62
3.2.4 Estudo analítico e desenvolvimento de formas farmacêuticas ..... 64
4 MATERIAL E MÉTODOS ................................................................... 67
4.1 Material ................................................................................................ 67
4.1.1 Material vegetal ................................................................................ 67
4.1.2 Reagentes e matérias-primas........................................................... 67
4.1.3
Equipamentos ............................................................................ 68
4.2 Obtenção da solução extrativa e do extrato mole das folhas de
Aleurites moluccanus ................................................................................. 69
4.3 Caracterização da solução extrativa e do extrato mole.................... 69
4.3.1 Determinação do valor de pH ......................................................... 69
4.3.2 Determinação do resíduo seco ......................................................... 69
4.4 Otimização e validação do método de análise qualitativa e
quantitativa do extrato mole por CLAE ................................................. 70
4.4.1 Diluente ............................................................................................. 70
4.4.2 Solução Padrão de Swertisina ......................................................... 70
4.4.3 Solução Padrão de 2’’-O-ramnosil-swertisina ............................... 71
4.4.4 Solução Amostra de Solução Extrativa .......................................... 71
4.4.5 Solução Amostra de Extrato Mole .................................................. 71

4.4.6 Procedimento para o doseamento do teor de fenólicos totais,
swertisina e 2’’-O-ramnosil-swertisina no extrato mole ........................ 71
4.4.7 Adequabilidade do sistema .............................................................. 72
4.4.8 Validação Analítica .......................................................................... 72
4.5 Desenvolvimento das nanoemulsões .................................................. 76
4.5.1 Estudo de solubilidade do extrato na fase oleosa ........................... 76
4.5.2 Estudo de composição das nanoemulsões usando diagrama de
fases pseudoternário .................................................................................. 77
4.5.3 Obtenção das nanoemulsões contendo extrato de A. moluccanus 79
4.6 Caracterização das nanoemulsões ...................................................... 79
4.6.1 Análise morfológica .......................................................................... 79
4.6.2 Análise da distribuição de tamanho de gota e potencial zeta........ 80
4.6.3 Comportamento reológico ............................................................... 80
4.6.4 Análise das propriedades mecânicas............................................... 80
4.7 Estudo de estabilidade preliminar da nanoemulsão ......................... 81
4.8 Avaliação da atividade anti-inflamatória tópica ............................... 81
4.8.1 Animais .............................................................................................. 81
4.8.2 Edema de orelha ............................................................................... 82
4.8.3 Análise estatística ............................................................................. 82
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................... 83
5.1 Obtenção e caracterização da solução extrativa e do extrato mole
das folhas de Aleurites moluccanus .......................................................... 83
5.2 Otimização e validação do método de análise qualitativa e
quantitativa do extrato mole por CLAE ................................................. 84
5.3 Desenvolvimento das nanoemulsões .................................................. 89
5.3.1 Estudo de solubilidade do extrato na fase oleosa ........................... 89
5.3.2 Estudo de composição das nanoemulsões usando diagrama de
fases pseudoternário .................................................................................. 94
5.4 Caracterização das nanoemulsões .................................................... 105
5.5 Estudo de estabilidade preliminar das nanoemulsões .................... 125
5.6 Atividade anti-inflamatória tópica ................................................... 132
6 CONCLUSÕES .................................................................................... 137
REFERÊNCIAS ...................................................................................... 139
ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO PROTOCOLO NO
CEUA/UNIVALI. .................................................................................... 162

29

1 INTRODUÇÃO
As plantas medicinais são utilizadas pelo homem desde o início de sua
história e muito antes do surgimento da escrita a humanidade já utilizava
ervas para fins medicinais (BARATA, 2005; TOSCANO RICO, 2011).
Atualmente, as plantas medicinais são utilizadas por grande parte da
população mundial, como um recurso medicinal alternativo para o
tratamento de diversas enfermidades (DUTRA et al., 2016). Sendo que,
consequentemente, vários produtos naturais isolados de plantas superiores,
após vários estudos, tornaram-se fármacos (BITTENCOURT, 2003;
CRAGG; NEWMAN, 2013).
Medicamentos fitoterápicos, de acordo com a legislação sanitária
brasileira, RDC n° 26 de 13 de maio de 2014, são medicamentos obtidos
exclusivamente de matérias-primas vegetais (BRASIL, 2014). O interesse
em medicamentos fitoterápicos aumentou significativamente em todo o
mundo, principalmente em países desenvolvidos. Os compostos derivados
de plantas que atualmente são empregados na terapia moderna,
desempenham também um papel importante para a síntese de algumas
moléculas mais complexas. Estima-se que cerca de 30% dos medicamentos
terapêuticos disponíveis são derivados de fontes naturais, como plantas e
micro-organismos. Em algumas áreas terapêuticas, tais como a oncologia, a
quantidade de medicamentos derivados de plantas atinge 60% (DUTRA et
al., 2016).
O Brasil tem a maior biodiversidade no mundo, compreendendo mais
de 45.000 espécies de plantas superiores, sendo cerca de 20 a 22% do total
existente no planeta. Porém, apesar da biodiversidade abundante brasileira e
o grande interesse da população no uso de plantas medicinais, atualmente o
mercado de fitoterapia brasileiro ainda é muito modesto, representando
cerca de 261 milhões de dólares, anual. As vendas de fitoterápicos
internamente tem crescido 15% anuais, contra 4% das vendas dos
medicamentos sintéticos. O mercado brasileiro representa menos de 5%
comparado ao mundial, que foi estimado em cerca de 28 bilhões de dólares
em 2014, distribuídos principalmente na Europa 30%, Ásia 27%, Estados
Unidos 18% e os 25% restantes distribuídos em outros países (CARNEIRO,
2014; DUTRA et al., 2016).
Neste contexto, o desenvolvimento de fitoterápicos tem empregado
tecnologias inovadoras com o intuito de potencializar a atividade
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terapêutica e a segurança de derivados vegetais. Vários extratos vegetais
têm sido estudados como fonte de novos fármacos e incorporados em
plataformas nanotecnológicas, principalmente nanoemulsão, com o objetivo
de aumentar seu potencial terapêutico (BIDONE 2014, 2015;
CHAIITTIANAN; SRIPANIDLULCHAI, 2014; LEELAPORNPISID et al.,
2014).
As nanoemulsões são descritas na literatura como sistemas capazes de
aumentar e controlar a penetração de fármacos através da pele. Dentre as
vantagens destes sistemas são citadas o controle do tamanho da fase interna
da emulsão, menor concentração de tensoativos e capacidade de dissolução
de fármacos lipofílicos. As nanoemulsões têm sido estudadas como veículos
para fármacos para diferentes vias de administração (endovenosa, tópica,
oral ou ocular) e aplicações terapêuticas (ZHOU et al., 2010). Considerando
as inúmeras aplicabilidades das nanoemulsões e suas vantagens, diversos
estudos foram conduzidos para a incorporação de princípios ativos com
aplicação tópica (ALAM et al., 2013; FERNÁNDEZ-CAMPOS et al., 2013;
KHURANA; JAIN; BEDI, 2013; MULLER, 2013; SANDIG et al., 2013).
Entre as diversas plantas medicinais estudadas pelo Núcleo de
Investigações Químico-Farmacêuticas da UNIVALI (NIQFAR), ao longo
dos últimos 20 anos, destaca-se a Aleurites moluccanus Willd, é uma
árvore, originada da Ásia, adaptada no Brasil, conhecida como ―Noz-daÍndia‖ ou ―Nogueira-de-Iguape‖ e amplamente distribuída no território
catarinense. As pesquisas realizadas pelo grupo na área farmacológica
comprovaram a atividade antinociceptiva da swertisina e do seu derivado
swertisina-2-‘‘O-ramnosil no modelo de hipernocicepção induzida por
carragenina quando administrado via oral (QUINTÃO et al., 2011).
Também, desenvolveu-se formulações semissólidas para administração
tópica contendo o extrato seco de A. moluccanus, a qual demonstrou efeito
anti-inflamatório e antinociceptivo tópico (CESCA, 2012; CESCA et al.,
2012b).
Nesse contexto, a julgar a ação farmacológica comprovada do extrato
de A. moluccanus e o potencial das nanoemulsões como veículos para
potencializar a atividade tópica de derivados vegetais, a presente pesquisa
teve por objetivo o desenvolvimento de nanoemulsão contendo o extrato de
folhas de Aleurites moluccanus e a avaliação da atividade anti-inflamatória
tópica in vivo.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Desenvolver nanoemulsão contendo extrato das folhas de Aleurites
moluccanus e avaliar a atividade anti-inflamatória tópica em modelo
farmacológico in vivo.
2.2 Objetivos Específicos
Obter e caracterizar o extrato mole das folhas de A. moluccanus;
Validar a metodologia por CLAE para análise do extrato mole de A.
moluccanus;
Desenvolver nanoemulsões contendo o extrato das folhas de A.
moluccanus, usando diagrama de fases pseudoternário;
Caracterizar nanoemulsões com e sem extrato quanto aos aspectos
físicos e físico-químicos;
Avaliar a atividade anti-inflamatória tópica da nanoemulsão contendo
extrato das folhas de A. moluccanus por meio do modelo de edema de
orelha em camundongos.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 Nanoemulsões
A nanotecnologia é uma ciência que consiste na produção de sistemas
com dimensão de 10 nm a 1 µm, enquanto que partículas maiores são
chamadas micropartículas. Tais partículas podem ser constituídas de
polímeros biocompatíveis, isto é, que possuem a capacidade de se degradar
in vivo em fragmentos menores podendo assim ser excretado pelo
organismo (DURAN; AZEVEDO, 2007; SCHAFFAZICK et al., 2003;
VENKAT RATNAM et al., 2006) e apresentam aplicações importantes na
área de química, biologia e farmacêutica, entre outras. A aplicação da
nanotecnologia na área das ciências da vida é denominada de
nanobiotecnologia.
A nanobiotecnologia, na área de farmácia, é aplicada para a melhoria
na liberação de fármacos, alterando a biodisponibilidade, promovendo a
liberação controlada e a vetorização do fármaco. A tecnologia de liberação
modificada de fármacos pode contribuir muito para o avanço da saúde
humana (DURAN; AZEVEDO, 2007). Devido a necessidade de tecnologias
inovadoras, o emprego da nanotecnologia na medicina tem crescido muito
nos últimos anos (BEDIN, 2011; CERQUEIRA-COUTINHO et al., 2015).
A nanotecnologia possui um papel importante no desenvolvimento de
formulações. Sistemas de liberação nanoestruturados apresentam inúmeras
vantagens para a administração de fármacos, incluindo a capacidade de
proteger as moléculas ativas contra degradação em meio fisiológico, liberar
controladamente a substância ativa no sítio de ação, além de permitir a
administração de fármacos hidrofóbicos em sistemas dispersos aquosos. As
propriedades biofarmacêuticas das substâncias são significativamente
melhoradas com o uso de carreadores nanoestruturados, levando a
importantes alterações nos processos farmacocinéticos de absorção,
distribuição, metabolismo e eliminação de fármacos, permitindo ainda a
redução da dose e dos efeitos adversos dos mesmos (CARLUCCI;
BREGNI, 2009).
Os custos e o tempo para o desenvolvimento de um novo medicamento
podem ser significativamente reduzidos, visto que tal estratégia visa o
aproveitamento terapêutico de moléculas cuja estrutura, propriedades físicoquímicas e/ou farmacológicas foram previamente estabelecidas. Exemplos
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de sistemas de liberação nanoestruturados incluem as nanopartículas
poliméricas, nanopartículas lipídicas sólidas, lipossomas, nanoemulsões,
micelas e dendrímeros (DEVALAPALLY; CHAKILAM; AMIJI, 2007).
Uma emulsão é um sistema que consiste em duas fases líquidas
imiscíveis, uma das quais encontra-se dispersa no meio da outra na forma
de finas gotículas. A fase que está presente como gotículas é chamada de
fase dispersa, e a fase na qual as gotículas encontram-se suspensas é
denominada fase contínua ou dispersante. A maioria das emulsões tem
gotículas com diâmetro de 0,1 a 100 µm e consiste em sistemas
inerentemente instáveis. Um terceiro componente, o agente emulsificante ou
tensoativo, é necessário para estabilizar a emulsão. A Figura 1 é uma
representação esquemática da formação de uma emulsão e os componentes
para o seu desenvolvimento (ALLEN JÚNIOR; POPOVICH; ANSEL,
2007).
Figura 1. Representação esquemática da formação de uma emulsão com seus
respectivos componentes e etapas de preparo.

Nota: (a) Dois líquidos imiscíveis, com uma interface plana para minimizar a
energias interfaciais e gravitacionais. (B) Um tensoativo, geralmente solúvel em fase
contínua, preferencialmente adsorva na interface óleo-água e trocas com monômeros
e micelas em solução. (C) Agitação é aplicada ao sistema, fazendo com que o óleo
se separe em gotículas que são revestidas com tensoativos e são inibidos da
coalescência devido à repulsão interfacial. Enquanto a emulsão é agitada, as
gotículas de óleo maiores são esticadas, sofrem uma instabilidade capilar e há
ruptura em gotículas menores. (D) Após a agitação ser interrompida, a emulsão pode
persistir por muitos anos, e uma fração da energia de cisalhamento aplicada é
armazenada na maior área superficial das gotículas.
Fonte: Adaptado de Mason et al., 2006.
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Emulsões farmacêuticas usualmente consistem em água e um óleo.
Podem existir dois tipos principais: óleo-em-água (O/A) e água-em-óleo
(A/O), dependendo da fase contínua ser aquosa ou oleosa. Existem sistemas
de emulsões mais complexos. Por exemplo, uma gotícula de óleo
envolvendo uma gotícula de água pode ser suspensa em água para formar
uma emulsão água-em-óleo-em água (A/O/A), como demonstrado na Figura
2. Tais sistemas ou seus correspondentes (O/A/O) são chamados de
emulsões múltiplas e são de interesse como sistemas de liberação e ação
retardada de fármacos. É possível a formulação conjunta de medicamentos
lipossolúveis e hidrossolúveis em emulsões, e os fármacos podem ser
absorvidos de maneira mais fácil devido a condição finamente dividida das
substâncias emulsificadas (AULTON, 2005).
Figura 2. Representação dos tipos de emulsões simples (O/A ou A/O) e os tipos de
emulsões múltiplas (A/O/A ou O/A/O).

Nota: 1. Emulsão simples do tipo O/A; 2. Emulsão simples do tipo A/O; 3. Emulsão
múltipla do tipo A/O/A; 4. Emulsão múltipla do tipo O/A/O.
Fonte: Pereira e Garcia-Rojas, 2015.

Quando há dispersão de pequenas gotículas, em nanoescala, é
denominada de nanoemulsão, que também são referidas na literatura como
miniemulsões, emulsões ultrafinas, microemulsões instáveis ou
submicroemulsões (CAPEK, 2004; FERNANDEZ et al., 2004; PEY et al.,
2006; SHAH et al., 2010). O comprimento convencionado para esta escala
está entre 1 e 100 nm (CHIESA et al., 2008), ou pode variar entre 20 nm e
200 nm (EE et al., 2008). Os tamanhos de gotícula das nanoemulsões dão
características de transparência ou translucidez a olho nu, aparência
semelhante às microemulsões (MITTAL; SHAH, 2002), apresentando
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aparência translúcida quando o tamanho da gotícula é inferior a 200 nm, ou
leitosa, quando o tamanho está entre 200 - 500 nm, como mostrado na
Figura 3 (CAPEK, 2004; FERNANDEZ et al., 2004; PEY et al., 2006;
SHAH et al., 2010).
Figura 3. Aspecto visual de sistemas nanoemulsionados com diferentes sistemas
tensoativo e tamanho de fase interna. A - aspecto leitoso com tamanho entre 200 –
500 nm; B - aspecto translúcido com tamanho menor que 200 nm.

A

B

Fonte: O autor.

Nanoemulsões e microemulsões normalmente requerem ingredientes
bastante semelhantes para desenvolvê-los, uma fase oleosa, uma fase
aquosa, um agente tensoativo, e possivelmente um co-tensoativo. Na
verdade, é possível preparar ambos os tipos de dispersão coloidal
exatamente dos mesmos componentes, mas usados em diferentes
proporções. Usualmente, uma quantidade muito maior de tensoativo é
necessária para preparar uma microemulsão do que uma nanoemulsão.
Pode-se considerar que as principais diferenças entre esses dois sistemas
particulados, estaria na diferença de tamanho e em sua estabilidade
(MCCLEMENTS, 2012).
Um dos principais motivos para a confusão entre microemulsões e
nanoemulsões são devido aos prefixos usados para denotá-los. O termo
"micro" geralmente significa 10-6, enquanto o termo "nano" geralmente
significa 10-9, o que implicaria que as nanoemulsões contém gotículas que
são menores do que aquelas em microemulsões. Porém na prática, o
contrário é geralmente o caso, gotículas em uma microemulsão são menores
do que aquelas em uma nanoemulsão. O motivo dessa terminologia confusa
é o resultado do desenvolvimento histórico da área na ciência desses
sistemas. O primeiro artigo publicado que usou o termo "microemulsão" foi
publicado em 1961, porém o primeiro artigo que usa o termo
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"nanoemulsão" foi em 1996. Assim, o termo "microemulsão" tinha tornadose bem estabelecido entre pesquisadores no campo da ciência coloidal bem
antes do termo "nanoemulsão" foi introduzido (MCCLEMENTS, 2012).
Uma microemulsão é termodinamicamente estável, portanto, deve
permanecer cineticamente estável indefinidamente. Uma nanoemulsão é
termodinamicamente instável que irá colapsar ao longo do tempo, porém
cineticamente estável, que depende da altura de quaisquer barreiras de
energia entre a nanoemulsão e estados separados. O auge desta barreira de
energia determina a estabilidade cinética do sistema, quanto maior a
barreira de energia, mais a nanoemulsão persistirá. Normalmente, a barreira
de energia deve ser aproximadamente, acima de 20 kT para produzir
nanoemulsões com estabilidade a longo prazo. A altura da barreira de
energia é principalmente determinada por fenômenos físico-químicos que
impedem as gotículas de proximidade, como repelente hidrodinâmico e
coloidal (por exemplo, interações estéticas e eletrostáticas) operando entre
gotículas. A taxa em que uma nanoemulsão volta para as fases separadas
também é determinada pela frequência em que as gotículas de óleo entram
em contato entre si, o que depende do mecanismo responsável para contatos
entre gotícula-gotícula (como movimento browniano, cisalhamento aplicado
ou forças gravitacionais). Assim, pode ser difícil distinguir uma
nanoemulsão com alta estabilidade cinética de uma microemulsão
termodinamicamente estável em um razoável escala de tempo
(MCCLEMENTS, 2012).
As nanoemulsões possuem diversas vantagens em relação aos veículos
tradicionais, como são capazes de veicular fármacos lipofílicos em um
sistema disperso aquoso e seu tamanho reduzido proporciona uma elevada
superfície de contato com as membranas biológicas, favorecendo a
absorção, possuem maior área superficial e energia livre com relação às
macroemulsões, características que conferem um efetivo sistema de
transporte, podem ser formulados em várias formas farmacêuticas, tais
como espumas, cremes e sprays, são atóxicas, inócuas e podem ser
facilmente aplicadas e espalhadas pela pele e mucosas, podem ser diluídas
com água sem que ocorra alteração na distribuição e tamanho das gotículas,
protegem os fármacos da hidrólise e oxidação devido sua encapsulação em
gotas de óleo e também pode mascarar o sabor amargo, quando para a
administração oral (CAPEK, 2004; SHAH et al., 2010; TADROS et al.,
2004).
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3.1.1 Aspectos e propriedades físico-químicas das nanoemulsões
Devido à baixa tensão interfacial, normalmente menor que 1,0 x 10 -6
N/m, estes sistemas são capazes de dissolver um elevado número de
substâncias (SCHWUGER; SCHOMÄCKER, 1995) e compartimentalizar
fármacos, com dimensões nanométricas. Tais sistemas possuem
propriedades físico-químicas peculiares e diferentes do meio dispersante,
melhorando a solubilidade e aumentando o potencial de absorção dos ativos
(CRUZ; UCKUN, 2001). Geralmente, a liberação inicial rápida é atribuída
à fração do fármaco que está adsorvido ou fracamente ligado na imensa área
superficial das nanoestruturas (SOPPIMATH et al., 2001).
Uma nanoemulsão pode ser considerado como sendo uma emulsão
convencional que contém gotículas muito pequenas. Assim, como as
emulsões, nanoemulsões podem ser do tipo óleo em água (O/A) ou águaem-óleo (A/O) dependendo se o óleo está disperso como gotículas na água,
ou vice-versa. As formulações de nanoemulsões mais frequentes são do tipo
O/A, e também essas dispersões coloidais são adequadas para encapsular
componentes lipofílicos em ambientes aquosos, e assim ser um potente
veículo para extratos vegetais (TADROS et al., 2004; MASON et al., 2006).
Uma nanoemulsão de óleo em água é definida como uma dispersão
coloidal termodinamicamente instável composta por dois líquidos
imiscíveis, com um dos líquidos sendo disperso como pequenas gotas
esféricas no outro líquido. Em princípio, uma nanoemulsão poderia ser
formada de óleo e água sem usar um tensoativo. Na prática, esse sistema
seria altamente instável para as gotículas, sendo necessários um tensoativo
para facilitar a formação da nanoemulsão e garantir sua estabilidade cinética
durante o armazenamento. Às vezes uma combinação de tensoativo em vez
de um único, é utilizada para formar e estabilizar as nanoemulsões. Uma
nanoemulsão é, portanto, geralmente preparada usando os mesmos
componentes que uma microemulsão, ou seja, óleo, água, tensoativo e
possivelmente um co-tensoativo. A estrutura das gotículas em uma
nanoemulsão também são muito semelhantes aos encontrados em uma
microemulsão, as caudas não-polares das moléculas de tensoativos se
projetam para o núcleo hidrofóbico formado pelo fase oleosa, enquanto os
grupos de cabeça polar das moléculas de tensoativos se projetam para a fase
aquosa circundante (Figura 4). A maior distinção entre uma nanoemulsão e,
portanto, uma microemulsão é sua estabilidade termodinâmica, as
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nanoemulsões são termodinamicamente instáveis, enquanto as
microemulsões são termodinamicamente estáveis (MCCLEMENTS, 2005;
MCCLEMENTS, 2012).
Figura 4. Diagrama esquemático de microemulsões e nanoemulsões do tipo óleo em
água, desenvolvidas a partir de óleo, água e tensoativo. A estrutura das partículas em
ambos os tipos de dispersão coloidal é bastante semelhante, com um núcleo
hidrofóbico de óleo e caudas de tensoativo e uma casca hidrofílica de grupos de
cabeça de tensoativo.

Fonte: Adaptado de McClement, 2012.

Em relação à estabilidade das nanoemulsões, o tamanho nanométrico
confere estabilidade física da formulação contra a sedimentação ou
cremeação, devido ao movimento Browniano das partículas, uma vez que a
taxa de difusão é maior que a taxa de sedimentação induzida pela gravidade
(SOLANS et al., 2012; TADROS et al., 2004). A evolução do diâmetro
médio bem como pela distribuição deste retrata a estabilidade do sistema
(BILLANY, 2005; FRONZA; CAMPOS; TEIXEIRA, 2004). Dentre os
fatores que influenciam o diâmetro das gotículas de óleo estão às técnicas
de preparação, a composição da formulação, método e condições de
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produção (tempo, temperatura, pressão). A incorporação de fármacos pode
influenciar o diâmetro e a distribuição das gotículas (MARCATO, 2009).
Por apresentarem movimento browniano, as nanemulsões não sofrem
efeitos de desestabilizações convencionais em consequência da atuação da
força da gravidade (cremeação ou sedimentação). As emulsões
nanométricas, apesar de serem termodinamicamente instáveis, apresentam
estabilidade cinética, transparência visual e tamanho de gota pequeno. Tais
características tornam as nanoemulsões um sistema de interesse prático. A
obtenção de nanoemulsões é sempre mais complexa se comparada à
produção de microemulsões, porém as nanoemulsões apresentam vantagem
sobre as microemulsões no que diz respeito a quantidade de tensoativo
utilizado, já que as nanoemulsões são formadas utilizando menor proporção
de tensoativo (MITTAL; SHAH, 2002). A obtenção de microemulsões
geralmente requer cerca de 20% ou mais de tensoativo. Porém para a
formação de nanoemulsões, a concentração de tensoativos utilizada está em
uma faixa de concentração menor, cerca de 3 a 10 % pode ser suficiente
(BOUCHEMAL et al., 2004).
Nas nanoemulsões, a principal causa de instabilidade é a chamada
maturação de Ostwald. Este processo ocorre em nanoemulsões polidispersas
devido à diferença de solubilidade entre os diversos tamanhos de gotículas,
que ocasiona a migração dos pequenos para o interior das grandes gotículas
(BEDIN, 2011). O que causa esse efeito é a pressão de Laplace, que faz
com que a pressão interna da gotícula se eleve e, como consequência desse
fenômeno, as menores gotas se dissolvem e esse material dissolvido é
transferido por difusão pela fase contínua fazendo com que as gotas maiores
cresçam (GOODWIN, 2004).
Teoricamente, a maturação de Ostwald leva à coalescência de todas as
gotículas um uma única gota ou separação de fases. Entretanto, isso não
ocorre na prática, desde que a velocidade de crescimento do tamanho da
gota diminua com o aumento do tamanho da gotícula (TADROS et al.,
2004). A redução do processo de maturação de Ostwald pode ser obtida
pela adição de uma pequena quantidade de um segundo óleo apresentando
baixa solubilidade na fase aquosa, bem como a adição de um segundo
tensoativo com o mesmo comprimento de cadeia alquila e maior grau de
etoxilação do que o tensoativo principal, no caso de sistemas estabilizados
com tensoativos não iônicos etoxilados (SOLANS et al., 2005).
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O tamanho da fase interna do sistema também previne o fenômeno da
coalescência, pois essas gotículas não são facilmente deformáveis. Além da
grande espessura do filme interfacial, relativo ao tamanho da gotícula,
previne que a diminuição natural deste filme seja suficiente para causar o
rompimento da gotícula (BOUCHEMAL et al., 2004; FERNANDEZ et al.,
2004; SONNEVILLE-AUBRUN; SIMONNET; ALLORET, 2004;
TADROS et al., 2004).
3.1.2 Métodos de obtenção de nanoemulsões
A preparação das nanoemulsões envolve basicamente a emulsificação
de uma fase oleosa em uma fase aquosa, estabilizada por um sistema
tensoativo. Deste modo, as nanoemulsões não se formam espontaneamente,
sendo necessário fornecimento de energia ao sistema. De acordo com a
literatura, as nanoemulsões podem ser preparadas por métodos que
envolvem alta ou baixa energia de emulsificação (ANTON; BENOIT;
SAULNIER, 2008; PEY et al., 2006).
Os métodos que utilizam alta energia de emulsificação são baseados
na geração de energia mecânica através de alta tensão de cisalhamento,
homogeneizadores de alta pressão, microfluidizadores, ou pela utilização de
ultra-som. A alta energia mecânica imposta ao sistema gera forças capazes
de deformar e quebrar as gotículas da fase interna em gotículas menores.
Essas técnicas permitem melhor controle do tamanho de fase interna e
ampla escolha de constituintes. Contudo os equipamentos são caros,
demandando alto investimento por parte das empresas, o que torna limitada
a viabilidade comercial destes processos (PEY et al., 2006; SOLANS,
2012).
Os métodos de emulsificação por baixa energia fazem uso de
propriedades físico-químicas do sistema e utilizam a inversão espontânea na
curvatura do tensoativo para a obtenção de gotículas de tamanho reduzido.
Existem dois métodos de inversão de fases: transicional, conhecida também
como método de inversão de fases pela temperatura (da língua inglesa: PIT
= Phase Inversion Temperature) e emulsificação por inversão de fases pela
alteração da fração volumétrica (da língua inglesa: EPI = Emulsion Phase
Inversion) (ALMEIDA; TEIXEIRA; KOESTER, 2008; PEY et al., 2006).
A inversão de fases é o fenômeno por meio do qual ocorre um
intercâmbio entre as fases de uma dispersão líquido-líquido: a fase dispersa
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inverte para transformar-se em fase contínua e vice-versa, ou seja, uma
emulsão O/A inverte em emulsão A/O sob circunstâncias determinadas por
variação das propriedades do sistema. Quando a inversão de fases é
promovida pela variação da temperatura do sistema, causando uma
mudança na afinidade do tensoativo pelas duas fases, ocorre a inversão de
fases transitiva, também conhecida como temperatura de inversão de fases
(TIF). Sendo este o processo de inversão de fases que melhor promove a
formação de emulsões estáveis, no qual, é o mais amplamente empregado
pela indústria. A TIF usa uma característica particular de emulsões
estabilizadas por tensoativos não-iônicos etoxilados/polietoxilados para
submeter-se a uma inversão de fases. Em uma composição fixa da emulsão,
a afinidade relativa do tensoativo pelas fases diferentes é alterada e
controlada pela temperatura. Este fenômeno é observado devido ao
comportamento especial de solubilidade de tensoativos não-iônicos em
função da temperatura, refletindo no comportamento de fases de uma
emulsão. A solubilidade dos tensoativos não-iônicos deriva das interações
entre o grupo éter do óxido de etileno e as moléculas de água (ligação
hidrogênio). Com o aumento da temperatura ocorre o rompimento das
ligações hidrogênio, acarretando na separação de fases do sistema. A
temperatura na qual ocorre este fenômeno é denominado temperatura ou
ponto de névoa (cloud point). Em temperaturas abaixo da PIT, o tensoativo
tende a formar emulsões O/A. Quando a temperatura é elevada, a
solubilidade em água do tensoativo diminui e a emulsão O/A torna-se
instável. Por outro lado, a solubilidade do tensoativo em óleo aumenta a
temperaturas maiores e tende a formar emulsões A/O (ANTON; BENOIT;
SAULNIER, 2008; FERNANDEZ et al., 2004; SALAGER et al., 2004). A
Figura 5 mostra um esquema de um possível mecanismo de formação de
nanoemulsões pelo método PIT.
A transição espontânea no raio da curvatura das moléculas de
tensoativo também pode ser obtida alterando a fração volumétrica de uma
das fases, no método conhecido como inversão das fases da emulsão. Pela
sucessiva adição de água na fase oleosa, formam-se gotículas de água nesta
fase contínua (microemulsão bicontínua A/O). Aumentando o volume da
fração de água ocorre uma mudança espontânea na curvatura das moléculas
de tensoativo (inversão de fases catastrófica) causando inversão de emulsão
A/O para O/A, como demonstrado na Figura 6 (SALAGER et al, 2004;
SOLÈ et al., 2006)
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Figura 5. Representação esquemática do possível mecanismo de formação de
nanoemulsões O/A pelo método de PIT.

Fonte: Adaptado de Piorkowski e Mcclements (2014).

Figura 6. Representação esquemática demonstrando o método de emulsificação
por inversão de fases pela alteração da fração volumétrica (EPI), em que a
quantidade de água adicionada à emulsão A/O é aumentada progressivamente até
que a inversão de fase ocorra e a emulsão O/A seja formada.

Fonte: Mcclements; Rao, 2011.
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Outra técnica pertencente a esta classe, é o método de emulsificação
espontânea. A emulsificação espontânea baseia-se na adição de uma solução
do óleo em um solvente orgânico miscível em água, a uma fase aquosa
contendo um tensoativo, como demonstrado na Figura 7. A rápida difusão
do solvente orgânico na fase aquosa gera uma turbulência interfacial,
chamada de efeito Maragoni, que leva à redução da tensão interfacial e
formação de nanogotículas da fase oleosa (ANTON; BENOIT;
SAULNIER, 2008; BOUCHEMAL et al., 2004). Alguns fatores que afetam
as características da nanoemulsão resultante incluem a viscosidade do óleo,
o equilíbrio lipófilo-hidrófilo do tensoativo e a miscibilidade do solvente
orgânico na água. Além disso, o gradiente de concentração entre a fase
aquosa e oleosa afeta a velocidade de difusão do solvente e,
consequentemente, o tamanho das gotículas (BOUCHEMAL et al., 2004).
Este método é uma excelente alternativa para o preparo de nanoemulsões
devido à simplicidade do método, pela possibilidade de preparação de
pequenos volumes da formulação, além de não necessitar do aquecimento
das fases oleosa e aquosa, o que a torna interessante na incorporação de
fármacos termolábeis, e de dispensar o emprego de equipamentos
sofisticados (BOUCHEMAL et al., 2004; SOLÈ et al., 2006).
Figura 7. Representação esquemática do método de emulsificação espontânea, com
a adição de um solvente e posterior evaporação do excesso.

Fonte: Adaptado de Piorkowski e Mcclements (2014).
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3.1.3 Óleos e tensoativos utilizados para o preparo de nanoemulsões
O nome químico do miristato de isopropila é 1-metil-etiltetradecanoato (Figura 8). Suas aplicações em formulações farmacêuticas
ou tecnológicas são que este óleo é um emoliente, absorvido facilmente pela
pele. É usado como um componente de bases semissólidas e como um
solvente para muitas substâncias aplicadas topicamente. Aplicações em
formulações farmacêuticas e cosméticas tópicas incluem óleos de banho;
maquiagem; produtos de cuidados com cabelo e unhas; cremes; loções;
produtos para lábios; produtos de barbear; lubrificantes de pele;
desodorantes; suspensões óticas; e cremes vaginais. O miristato de
isopropila é um componente auto-emulsionante que é adequado para uso
como veículo para fármacos ou ativos dermatológicos (ROWE; SHESKEY;
QUINN, 2009).
O miristato de isopropila é usado como um intensificador de
penetração para formulações transdêrmicas, pode ser utilizado em emulsões
de liberação prolongada e em várias microemulsões. Tais microemulsões
podem aumentar a biodisponibilidade na aplicação tópica transdêrmica. O
miristato de isopropila também já foi utilizado em microesferas,
aumentando significativamente a liberação de fármacos, de microesferas
carregadas com etoposídeo, também utilizado em adesivos para pressões
sensíveis e fitas adesivas. O miristato de isopropila tem sido usado em
modelos de microemulsão para produzir nanopartículas como potenciais
veículos de liberação de medicamentos para proteínas e peptídeos (ROWE;
SHESKEY; QUINN, 2009).
Devido a sua ampla utilização, comentada anteriormente, é
considerado um material não tóxico e não irritante (ROWE; SHESKEY;
QUINN, 2009).
O nome químico dos triglicérides de ácido cáprico e caprílico é
triglicérides de cadeia média (Figura 8). Suas aplicações em formulações
farmacêuticas ou tecnológicas, inclui uma variedade de formulações como
oral, parenteral e aplicação tópica (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
Nas formulações orais, os triglicerídeos de cadeia média são usados
como base para a preparação de emulsões orais, microemulsões, sistemas
auto-emulsionantes, soluções ou suspensões de fármacos que são instáveis
ou insolúveis em meio aquoso. Também tem-se estudos de sua
potencialização na absorção intestinal e, adicionalmente, foram usados para
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enchimento em cápsulas e comprimidos revestidos com açúcar e como
lubrificante ou agente anti-adesivo em comprimidos (ROWE; SHESKEY;
QUINN, 2009).
Em formulações parenterais, os triglicerídeos de cadeia média têm
similarmente utilizado na produção de emulsões, soluções ou suspensões
destinadas a administração intravenosa. Na administração retal, foram
utilizados na preparação de supositórios contendo materiais lábeis. Em
cosméticos e preparações farmacêuticas tópicas, são utilizados como
componentes de pomadas, cremes e emulsões líquidas. Terapêuticamente,
os triglicerídeos de cadeia média foram usados como agentes nutricionais,
dietas contendo triglicerídeos de cadeia média são utilizados em condições
associadas à má absorção de gordura, como a fibrose cística, uma vez que
os triglicerídeos de cadeia média são mais prontamente digeridos do que
triglicerídeos de cadeia longa (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
Embora semelhante aos triglicerídeos de cadeia longa, os triglicérides
de cadeia média apresentam uma série de vantagens em produtos
farmacêuticos, que incluem melhores propriedades de espalhamento na
pele, sem impedância de respiração cutânea, boas propriedades de
penetração; boas propriedades emolientes e cosméticas, nenhum filme
visível na superfície da pele, boa compatibilidade, boas propriedades de
solventes e estabilidade contra oxidação (ROWE; SHESKEY; QUINN,
2009).
Os triglicérides de cadeia média são considerados como materiais não
tóxicos e não irritantes (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
Figura 8. Estrutura química dos miristato de isoproprila (A) e do triglicérides de
ácido cáprico e caprílico (B).

Fonte: Silva, 2006.

As lecitinas (Lipoid® S100) são tensoativos de origem natural
amplamente empregado no desenvolvimento de nanoemulsões, devido
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principalmente à sua biocompatibilidade. Além disso, apresentam alta
afinidade com as membranas celulares, fator importante para o aumento na
absorção de fármacos (FRONZA; CAMPOS; TEIXEIRA, 2004;
HOELLER; SPERGER; VALENTA, 2009). Entretanto, na utilização dessas
substâncias é necessário observar o grau de pureza por elas apresentado,
pois suas propriedades físicas e emulsionantes dependem da composição e
da concentração dos fosfolípides e dos ácidos graxos presentes (CUNHA
JÚNIOR et al., 2003).
Classificados como tensoativos de natureza anfótera, as lecitinas são
misturas complexas de fosfolipídeos extraídos da gema de ovo ou da soja,
cujo maior componente é a fosfatidilcolina. Devido à elevada lipofilicidade,
as lecitinas não têm capacidade de formar nanoemulsões com baixa tensão
interfacial, sendo assim é aconselhado o emprego de cotensoativos para
promover a estabilização da nanoemulsão (PARK et al., 1999). Sua
estrutura química está demonstrada na Figura 9.
As lecitinas são usadas em uma grande variedade de aplicações
farmacêuticas, cosméticos e produtos alimentares. As lecitinas são
principalmente usadas em produtos farmacêuticos como dispersantes,
emulsionantes e estabilizadores, e estão incluídos em injeções
intramusculares e intravenosas, nutrição parenteral e produtos tópicos, como
cremes. Também são usadas em bases de supositório, para reduzir a
fragilidade dos supositórios e foram investigados por suas propriedades que
melhoram a absorção de formulações de insulina intranasal (ROWE;
SHESKEY; QUINN, 2009).
As lecitinas também são comumente usadas como componente enteral
e formulações de nutrição parenteral. Há evidências de que a
fosfatidilcolina é importante como suplemento nutricional fetal e
desenvolvimento infantil. Além disso, a colina é um componente necessário
de fórmulas infantis aprovadas pela FDA. Outros estudos indicaram que a
lecitina pode proteger contra a cirrose alcoólica do fígado, diminuir níveis
de colesterol sérico e melhorar o desempenho mental e físico (ROWE;
SHESKEY; QUINN, 2009).
Lipossomas em que a lecitina é incluída como componente da
bicamada é usado para encapsular substâncias medicamentosas, como
novos sistemas para potencializar a liberação. Terapêuticamente, lecitina e
derivados foram utilizados como tensoativos pulmonar no tratamento da
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síndrome de dificuldade respiratória neonatal (ROWE; SHESKEY;
QUINN, 2009).
A lecitina é um componente das membranas celulares e, portanto, é
consumido como uma parte normal da dieta. Embora excessivo o consumo
pode ser prejudicial, é altamente biocompatível. Quando usado em
formulações tópicas, a lecitina é considerada como um material não irritante
e não sensibilizante (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
Figura 9. Estrutura química da lecitina.

Fonte: Mertins, 2008.

Os polissorbatos ou ésteres de ácidos graxos de polioxietileno
sorbitano são derivados polietilenoglicóis dos ésteres de sorbitano. Sendo
uma série de ésteres de ácidos graxos parciais de sorbitol e seus anidridos
copolimerizados com aproximadamente 20, 5 ou 4 moles de óxido de
etileno para cada mole de sorbitol e seus anidridos. O resultado é, portanto,
uma mistura de moléculas de diferentes tamanhos, em vez do que um único
composto uniforme (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
Como exemplo típico tem-se o monooleato de polioxietileno-20sorbitano (Tween® 80) que contêm 20 grupamentos oxietileno por molécula
(Figura 10) Os polissorbatos contendo 20 unidades de oxietileno são
tensoativos hidrofílicos não-iônicos que são amplamente utilizados como
agentes emulsionantes em preparação de emulsões farmacêuticas estáveis
de óleo em água. Eles também podem ser usados como agentes
solubilizantes para uma variedade de substâncias, incluindo óleos essenciais
e vitaminas solúveis em óleo, e como agentes molhantes na formulação de
suspensões orais e parenterais. Verificaram-se úteis na melhoria da
biodisponibilidade de moléculas de fármacos que são substratos para
glicoproteínas. (BILLANY, 2005).
Os polissorbatos são considerados como materiais não tóxicos e não
irritantes (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
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Figura 10. Estrutura química do polissorbato 80.

HO y(CH 2CH 2O)
HO x(CH 2CH 2O)

(OCH 2CH 2)zOCOC 17H33
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HO w(CH 2CH 2O)

x+y+z+w=20

Fonte: Martini, 2005.

Os monoésteres de sorbitano, como o monooleato de sorbitano (Span®
80) são uma série de misturas de ésteres parciais de sorbitol e seus mono e
dianidridos com ácidos graxos (Figura 11) (ROWE; SHESKEY; QUINN,
2009).
Os ésteres de sorbitano são amplamente utilizados em cosméticos,
produtos alimentares e formulações farmacêuticas como tensoativos nãoiônicos lipofílicos. Eles são utilizados principalmente em formulações
farmacêuticas como agentes emulsionantes na preparação de cremes,
emulsões para aplicação tópica. Quando utilizados isoladamente, os ésteres
de sorbitano produzem emulsões estáveis de água em óleo e microemulsões,
mas são frequentemente usado em combinação com proporções variáveis de
um polisorbato para produzir emulsões água-em-óleo ou óleo-em-água ou
cremes de consistências variadas, e também em sistemas autoemulsionantes para liberação de compostos pouco solúveis (ROWE;
SHESKEY; QUINN, 2009).
Os monoésteres de sorbitano são considerados como materiais não
tóxicos e não irritantes (ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
Figura 11. Estrutura química do monooleato de sorbitano.

Fonte: Rowe; Sheskey; Quinn, 2009.

O óleo de mamona etoxilado (Alkest® CSO 400) ou óleo de rícino é
resultante da reação do óleo de mamona com óxido de eteno. É um
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tensoativo não iônico. Aumentando-se o grau de etoxilação, aumenta-se o
caráter hidrofílico da molécula (maior EHL), o que altera a sua solubilidade
em água, permitindo que esse produto seja utilizado como emulsionante,
lubrificante, antiestático e solubilizantes em diversos setores (Figura 12)
(OXITENO, 2016).
O óleo de rícino é amplamente utilizado em cosméticos, produtos
alimentares e formulações farmacêuticas. Em formulações farmacêuticas, o
óleo de mamona é mais comumente usado em cremes e pomadas tópicos em
concentrações de 5-12,5%. No entanto, também é usado em comprimidos
orais e formulações de cápsulas, emulsões oftálmicas e como solvente em
injeções intramusculares. Terapêuticamente, o óleo de mamona foi
administrado oralmente por sua ação laxante, mas esse uso agora é obsoleto
(ROWE; SHESKEY; QUINN, 2009).
É considerado um material relativamente não tóxico e não irritante
quando usado como um excipiente. Tem sido usado terapeuticamente como
um laxante e oral, porém a administração de grandes quantidades pode
causar náuseas, vômitos, cólicas e purgação severa. Não deve ser
administrado quando há obstrução intestinal. Embora amplamente utilizado
em preparações tópicas, incluindo formulações oftálmicas, o óleo de
mamona foi associado a alguns relatos de dermatite de contato alérgica,
principalmente para cosméticos como os batons (ROWE; SHESKEY;
QUINN, 2009).
Figura 12. Estrutura química geral do óleo de mamona etoxilado (Alkest® CSO
400).

Fonte: Oxiteno, 2016.
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3.1.4 Caracterização das nanoemulsões
3.1.4.1 Análise da distribuição de tamanho da fase interna, índice de
polidispersão e potencial zeta
Métodos espectrométricos são normalmente usados para monitorar a
distribuição do tamanho das gotas das nanoemulsões, índice de
polidispersão e potencial zeta (BURGUERA; BURGUERA, 2012). O
espalhamento de luz dinâmico (dynamics light scattering – DLS) ou
também denominado de espectroscopia de correlação de fótons (photon
correlation spectroscopy – PCS), é a técnica mais empregada para
caracterização das nanoemulsões. Esta técnica baseia-se no princípio de que
partículas, emulsões e moléculas em suspensão sofrem movimento
browniano, o qual é induzido pelo bombardeamento de moléculas do
solvente que se encontram em movimento devido à energia térmica.
Quando as partículas ou moléculas são iluminadas com laser, a
intensidade da luz espalhada flutua numa velocidade que depende do
tamanho das mesmas; quanto menor for o tamanho, mais rapidamente elas
se movem. O tamanho da partícula (raio r) pode então ser determinado
usando a relação de Stokes-Einsten (equação 1), que correlaciona o
coeficiente de difusão e o raio hidrodinâmico da partícula.
(1)
onde, r é o raio hidrodinâmico, k é a constante de Boltzmann; T é a
temperatura em K, η é a viscosidade do solvente; e D é o coeficiente de
difusão (FAYAD et al., 2009; JOSHI; BHATTACHARYYA; WAZED
ALI, 2008).
A distribuição do tamanho das gotas representa a homogeneidade do
sistema nanoemulsionado, revelando a qualidade da dispersão, o PDI varia
de valores de 0,1 até 1. Medidas abaixo de 0,3 indicam uma pequena
distribuição, enquanto valores próximos de 1 são obtidos para amostras com
baixa qualidade, ou seja, para sistemas polidispersos (JAFARI et al., 2008;
KLANG et al., 2012).
O potencial zeta das gotículas é geralmente determinado por
mobilidade eletroforética, sendo definido como a diferença de potencial
entre o meio de dispersão e a camada estacionária ligada à partícula
dispersa, e indica o grau de repulsão entre as partículas de sistemas

52
coloidais em uma dispersão. Seu valor reflete a composição da interface do
sistema, em relação aos tensoativos formadores do filme interfacial ou em
relação à presença de moléculas com carga, localizadas na interface. Um
potencial zeta relativamente elevado em módulo conferirá estabilidade
física ao sistema, uma vez que as forças repulsivas entre as gotículas
superam as forças de atração (LIEBERMAN et al., 1989; ROLAND et al.,
2003).
3.1.4.2 Análise das propriedades reológicas
A reologia é um ramo da física que estuda a viscosidade, a plasticidade,
a elasticidade, o escoamento e a deformação da matéria sobre ação de forças.
Neste âmbito, a viscosidade é uma expressão da resistência ao fluxo de um
fluido, uma vez que quanto maior a viscosidade maior a resistência do líquido
para escoar (BRICEÑO, 2000; MARTIN et al., 1993).
Assim, as análises reológicas fornecem informações quanto à
estabilidade física de emulsões e podem expressar diretamente interações
como floculação, cremeação, sedimentação, coalescência, inversão de fases
e Ostwald ripening. É de grande importância para os formuladores de
produtos dermocosméticos o desenvolvimento de metodologias que
permitem a correlação entre o perfil reológico de uma determinada
formulação com a avaliação sensorial dos consumidores e/ou pacientes
(ALLEN JÚNIOR; POPOVICH; ANSEL, 2007).
A propriedade reológica de interesse no caso dos sólidos é a
elasticidade e no caso dos líquidos é a sua viscosidade. No entanto, os
materiais não podem ser diferenciados em sólidos ou líquidos com clareza,
de modo que a propriedade reológica de interesse nestes casos é a
viscoelasticidade, pois são materiais que mostram propriedades de sólidos e
líquidos simultaneamente, e o fator que determina o seu comportamente real
é o tempo. Existe uma ampla variedade de comportamentos viscoelásticos,
desde materiais que são predominantemente líquidos àqueles que são
predominantemente sólidos. (AULTON, 2005; DIAZ; VENDRUSCOLO;
VENDRUSCOLO, 2004).
O reograma utilizado para se caracterizar o perfil reológico de uma
amostra é representado pelo gráfico da tensão de cisalhamento versus a taxa
de cisalhamento. O perfil reológico de uma amostra pode ser classificado
em fluido newtoniano e não-newtoniano (TADROS, 2004).
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Fluidos newtonianos exibem proporcionalidade direta entre a tensão
de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, de forma que, a uma determinada
temperatura, a viscosidade é independente da taxa de cisalhamento. Assim,
um único ponto do reograma é suficiente para se determinar a viscosidade
do sistema. São exemplos os líquidos formados por moléculas de baixa
massa molar e soluções poliméricas diluídas (TADROS, 1994).
Para fluidos não-newtonianos, a tensão de cisalhamento e a taxa de
cisalhamento não são diretamente proporcionais. Assim, a viscosidade
depende da taxa de cisalhamento aplicada, e diferentes valores de
viscosidade podem ser obtidos para diferentes medidas de uma mesma
amostra. Estes fluidos apresentam, então, viscosidade aparente ou não
verdadeira. São exemplos desse perfil reológico cremes e loções cosméticas
e /ou farmacêuticas em sua grande maioria (TADROS, 2004).
Na reologia de fluxo, de fluidos não-newtonianos, as propriedades
não-lineares são determinadas e dependem diretamente da tensão e da taxa
de cisalhamento aplicado, avaliando variações na viscosidade do sistema.
Essas propriedades podem ser determinadas a partir das seguintes equações
2 e 3:
(2)
(3)
Onde: F é a tensão de cisalhamento (Pa), D a taxa de cisalhamento (1/s) e η
a viscosidade (Pa.s).
A tensão de cisalhamento (F) é a força por unidade de área imposta a
um líquido e a taxa de cisalhamento (D) é o gradiente de velocidade de
fluxo produzido por F. Pois, a viscosidade é uma medida da fricção interna
entre camadas adjacentes de fluido e essa fricção está diretamente
relacionada à resistência das camadas do fluido ao movimento imposto
(HOLMBERG, 2010).
As emulsões e nanoemulsões podem variar em sua consistência de
aspecto fluido para aspecto semissólido, exigindo medições sob várias
deformações (ou tensões), sendo três diferentes medidas reológicas
aplicadas: agitação em estado estacionário, estresse constante (deformação)
e dinâmico (oscilatório). É muito importante realizar estas medições em
função da temperatura para obter informações sobre a estabilidade física e
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consistência do produto. Estas medições reológicas empregadas para
predizer a estabilidade de emulsões, relacionam-se com o estudo de
estabilidade a longo prazo (6-12 meses) (TADROS, 2004).
A análise é determinada, principalmente, em viscosímetro rotativo
coaxial, acoplado a banho termostatizado e a computador para uso de
software específico para o equipamento, que tem como princípio a
velocidade de rotação de eixos metálicos imersos no material ensaiado, e
consiste na medição do torque requerido para rodar o sensor imerso na
amostra (ISAAC et al., 2008).
3.1.5 Aplicação tópica das nanoemulsões como veículo para extratos
vegetais
Vários estudos têm evidenciado o aumento da permeação cutânea de
fármacos hidrofílicos e lipofílicos incorporados às nanoemulsões, quando
comparados às emulsões convencionais (FERNANDEZ et al., 2000;
FRIEDMAN et al., 1995; SHAKEEL et al., 2007; SHAKEEL et al., 2008;
WU et al., 2001).
Considerável atenção tem sido dada para o desenvolvimento de novos
sistemas nanoemulsionados para a liberação de compostos naturais
presentes em extratos ou frações de extratos vegetais (CHIME et al., 2014;
SARAF, 2010).
Buranajaree et al. (2011) avaliaram a ação despigmentante de
nanoemulsões contendo 0,02% (p/p) de extrato de cerne de Artocarpus
incisus em modelo in vivo. O dorso dos animais foi irradiado com luz UVB
com o intuito de causar hiperpigmentação (melasma) cutânea; após seis
semanas de tratamento tópico com o extrato nanoemulsionado ou com a
solução aquosa de extrato livre, os autores observaram uma ação
despigmentante melhor no tratamento com o extrato nanoemulsionado.
Mahdi et al. (2011), obtiveram nanoemulsões contendo 0,05% (p/p) de
extrato seco de Phyllanthus urinaria pelo método de emulsificação
espontânea para futura aplicação como antioxidante e antienvelhecimento
cutâneo. Chaiittianan e Sripanidkulchai (2014) desenvolveram
nanoemulsões por homogeneização de alta pressão contendo 0,15% (p/p) de
extrato hidroalcoólico da casca de Phyllanthus emblica.
Leelapornpisid et al. (2014) desenvolveram nanoemulsões contendo
1% de extrato da flor de Tagetes erecta pelo método de inversão de fases, e
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posteriormente incorporaram as mesmas em um gel para aplicação tópica
cutânea visando uma ação antienvelhecimento. Comparando o gel contendo
o extrato nanoemulsionado com o gel contendo o extrato livre, os autores
relataram uma maior atividade antioxidante in vitro e melhor retenção
cutânea do composto majoritário, quercetagetina, nas diferentes camadas da
pele para o gel contendo as nanoemulsões. Além disso, estudos em
voluntários evidenciaram uma melhora na hidratação cutânea e diminuição
de rugas após oito semanas de tratamento com o gel contendo o extrato de
T. erecta nanoemulsionado.
Bidone et al. (2014) desenvolveram nanoemulsões por emulsificação
espontânea contendo 1% de extrato de Achyrocline satureioides para
liberação cutânea de flavonoides, visando a obtenção de uma atividade antiherpética (vírus de herpes simples). Estudos de permeação dos principais
flavonoides em modelo in vitro empregando mucosa esofágica e orelha
suína, foram realizados e os autores relataram a detecção de todos os
flavonoides de interesse na superfície da mucosa e na epiderme até oito
horas após a aplicação tópica (BIDONE et al., 2015).
Quintão et al. (2013) desenvolveram nanoemulsões estáveis pelo
método de inversão de fase contendo 1% de extratos hidroalcoólicos das
folhas e caules da Vellozia squamata. Os autores evidenciaram a atividade
antioxidante por DPPH, tanto para a aplicação farmacêutica ou cosmética
de uso tópico.
Dal Mas et al. (2016) desenvolveram nanoemulsão pelo método de
inversão de fases por baixa energia contendo 0,13% de extrato mole das
cascas da Rapanea ferrugínea. Os autores evidenciaram um aumento na
atividade anti-inflamatória tópica em modelo animal in vivo, sendo que a
nanoemulsão apresentou um efeito 1,6 vezes superior ao creme
convencional contendo 0,13% do extrato incorporado.
As vantagens das nanoemulsões para aplicação tópica, além de
possuírem maior estabilidade do que as emulsões clássicas, existem outras
características que justifiquem a sua aplicação tópica (CAPEK, 2004;
SONNEVILLE-AUBRUN; SIMONNET; ALLORET, 2004; TADROS et
al., 2004): a baixa tensão interfacial promove maior espalhabilidade da
formulação e facilita a penetração dos glóbulos através das rugosidades da
pele, possibilitando maior capacidade de hidratação além de facilitar a
penetração de ativos, a fluidez do sistema e o reduzido tamanho dos
glóbulos proporcionam uma distribuição uniforme do produto sobre a pele,
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a fluidez natural do sistema (em baixas concentrações de fase oleosa)
confere às nanoemulsões aspecto sensorial muito valorizado em produtos
para a aplicação tópica, as nanoemulsões podem ser alternativas aos
lipossomas (os quais possuem baixa estabilidade), e é possível em alguns
casos obter estruturas líquido-cristalinas ao redor dos glóbulos, podem ser
esterilizadas por filtração sem que o procedimento cause alteração de suas
propriedades, o tamanho reduzido das gotículas reduz a ação da força
gravitacional e, consequentemente, o movimento browniano, ao se superar a
influência da força gravitacional, não ocorre o processo de floculação e o
sistema mantém-se disperso, não ocorrendo os processos de cremeação ou
sedimentação, o processo de coalescência é minimizado, porque a espessura
da película evita a ruptura ou espessamento do filme e as nanoemulsões
utilizam baixa concentração de tensoativos (de 5 a 10% m/m), comparadas
com as microemulsões, que utilizam altas quantidades de tensoativos.
Portanto, demonstrando assim, a aplicação promissora de
nanoemulsões como carreador de uso tópico para incorporação de extratos
vegetais no desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos inovadores.
3.2 Aleurites moluccanus
3.2.1 Aspectos gerais da planta
A Aleurites moluccanus (L.) Willd, pertence à família Euphorbiaceae,
que compreende plantas herbáceas, arbustos ou árvores, podendo alcançar
15 a 25 m de altura com galhos bem espalhados, que geralmente produzem
um látex lenhoso, encontradas no Brasil em áreas tropicais, largamente
cultivadas no litoral, podendo também ser encontradas em zonas
temperadas. Esta família contém aproximadamente 7.000 espécies com 317
gêneros, dos quais, 70 gêneros e 1.000 espécies estão presentes no Brasil.
Investigações prévias, realizadas com esta família, tem verificado a
presença principalmente de lipídeos, terpenoides, alcaloides e
hidrocarbonetos. Estudos revelam a importância desta família na medicina,
bem como em nível industrial, destacando-se assim, por ser uma das mais
importantes famílias economicamente dentre as Angiospermas (ELVITCH;
MANNER, 2006; GNECCO et al., 1996; SOUZA, 2008; VILLALOBOS;
CASTELLANO, 1992).
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O gênero Aleurites subdivide-se em A. trisperma, A. cordata, A.
montana, A. fordii, A. montance, A. rockinghamensis, além da A.
moluccanus, a qual é abordada no presente estudo. Porém, até o momento
somente três espécies pertencentes a esse gênero foram estudadas quanto
aos seus constituintes químicos, das quais foram isoladas, principalmente,
esteróis, taninos, hidrocarbonetos e flavonoides.
A. moluccanus é uma planta exótica, nativa da Indonésia e da Índia,
que se adapta bem em vários países da América do Sul, crescendo
abundantemente por todo o sul e sudeste do Brasil (São Paulo ao Rio
Grande do Sul) (FORSTER, 1996; QUINTÃO, 2011). A espécie é
conhecida popularmente como Noz-da-Índia ou Nogueira-de-Iguape. É
relativamente grande, com folhas longo-pecioladas, com revestimento
estrelado tomentoso curto, quase farinoso-ferrugíneo, glabras, simples ou 35-7-lobuladas, até 20 cm de comprimento, pecíolo e nervuras com
indumento persistente. Flores em regra são monoicas, raramente dioicas,
alvas, pequenas e numerosas, pétalas nas flores masculinas lânceo-ovaladas
e nas femininas linguiformes, em ambas com 7-9 mm de comprimento.
Floresce de novembro até abril no Estado de Santa Catarina. Os frutos são
por fora carnosos, glabros e de ápice aguçados, de 5-6 cm de diâmetro;
possuem de 1 a 2 sementes, globular-comprimidas; as amêndoas contém
aproximadamente 60% de óleo graxo (Figura 13) (CORRÊA, 1984; DUKE,
1991; STUPPY et al., 1999; VILLALOBOS; CASTELLANO, 1992).
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Figura 13. Árvore (A), folhas (B), fruto (C) e inflorescências (D) da A. moluccanus.

Fonte: Top Tropicals, 2016.

3.2.2 Estudos fitoquímicos
Nos estudos fitoquímicos realizados com a espécie A. moluccanus,
com os extratos butanólico e acetato de etila, das folhas foram isolados o
moretenol, α-amirina (HUI; HO, 1968), swertisina (Figura 14) (MEYRESILVA et al., 1997), α,β-amirina, n-hentriacontano, mistura de
estigmasterol, β-sitosterol, campesterol (Figura 15) (MEYRE-SILVA et al.,
1998) e 2‖-O-ramnosilswertisina (Figura 14) (MEYRE-SILVA et al., 1999),
nos caules e nas cascas foram somente encontrados, respectivamente, o
moluccanim (Figura 15) (SHAMSUDDIN et al., 1988) e o ácido acetil
aleuritólico (Figura 15) (MEYRE-SILVA et al., 1997); já tanto nas folhas
como nos caules, observou-se a presença de moretenona e o β-sitosterol
(HUI; HO, 1968). Em outras partes encontrou-se o 13-O-miristil-20-Oacetil-12-deoxiforbol (Figura 15) (SATYANAYANA et al., 2001).
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Figura 14. Flavonoides de A. moluccanus: (A) swetisina e (B) swertisina-2‘‘-Oramnosil.

Fonte: Meyre-Silva et al., 1997, 1999.

Além dos dois compostos flavonoides conhecidos swertisina e seu
derivado 2‖-O-ramnosil-swertisina, tem-se a identificação de outros três
flavonoides presente no extrato das folhas da planta, em que após análise
em LC-MSn (espectroscopia de massas acoplado a cromatografia líquida)
levou à identificação dos compostos sem isolamento. Exigindo análise de
caminhos de fragmentação, investigação sistemática dos mecanismos de
fragmentação em espectrometria de massa por eletropulverização. A Figura
16 demonstra a estrutura dos compostos A, B e C com base no LC-MSn e
análise espectrométrica descreve as informação complementares (CESCA et
al., 2012a). Além dos três flavonoides também foram isolados cinco
megastigmanos (1-5), em que os compostos 1 e 4, possuem uma fração de
açúcar apiose, um açúcar de furanose incomum. A Figura 17 demonstra a
estruturas desses compostos (SILVA et al., 2012).
A fração diclorometano das folhas de A. moluccanus, foi avaliada por
cromatografia gasosa e submetida à purificação, isolando-se a mistura de
α,β-amirina, cinco triterpenos, glutinol, e α,β-amirinona (QUINTÃO et al.,
2014).
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Figura 15. Estruturas químicas isoladas de diferentes partes da A. moluccanus.

(1) Molucanim

(2) 13-O-miristil-20-O-acetil-12deoxiforbol

(3) Ácido acetil aleuritólico

(4) campesterol

R = miristil
(5) α-Amirina

(6) β-Amirina

(7) n-Hentriacontano

(8) β-sitosterol

(9) estigmasterol
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Figura 16. Estrutura química dos três compostos flavonoides identificados por LCMSn (A, B e C).

Fonte: Adaptado de Cesca et al., 2012a.

Figura 17. Estrutura química dos cinco compostos megastigmanes (1-5).

Fonte: SILVA et al., 2012.
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3.2.3 Estudos farmacológicos
Há relatos sobre o emprego desta espécie na medicina popular para o
tratamento de diversas condições, tais como febre, inflamações, asma,
conjuntivite, hepatite, dores de cabeça, úlceras, diarreia, gonorreia, sendo
também utilizada como antitumoral, estimulante laxativo, sudorífero e
antireumático (CORREA, 1984; DUKE, 1991; HOPE et al., 1993;
LOCHER et al., 1995; VILLALOBOS; CASTELLANOS, 1992).
Devido a abrangente utilização popular mencionada anteriormente e
aos estudos de isolamento e identificação de diversos compostos de variadas
partes da planta, foram realizados estudos para verificar suas atividades
farmacológicas e mecanismos de ação.
Sobre os efeitos farmacológicos, estudos anteriormente mencionados
verificaram que os extratos butanólico e acetato de etila das folhas de A.
moluccanus contém o flavonoide 2‖-O-ramnosil-swertisina que mostrou
atividade antinociceptiva em camundongos. E demonstraram que o extrato
hidroalcoólico das folhas de A. molucannus em sua fração hexânica
possuem efeitos antinociceptivos, inibindo as contorções abdominais em
camundongos induzidas por ácido acético. O flavonoide swertisina não
apresentou atividade antinociceptiva significante, já seu derivado 2‖-Oramnosil-swertisina, foi cerca de 16 vezes mais potente do que a aspirina
nesse modelo, sugerindo que o grupo ramnosil é importante para a ação
antinociceptiva destes compostos no modelo estudado (MEYRE SILVA et
al., 1998, 1999).
O extrato metanólico obtido das folhas de A. moluccanus apresentou
atividade anticolesterolêmica, e acredita-se que a inibição da biossíntese
hepática, a redução da absorção de lipídeos pelo intestino e o aumento do
HDL podem fazer parte do mecanismo de ação (PEDROSA et al., 2002).
O mecanismo de ação da propriedade antinociceptiva do extrato seco
das folhas de A. moluccanus foi investigado em modelo de dor induzido por
formalina em camundongos. Foram avaliados os sistemas adrenérgico,
oxidonitrérgico, dopaminérgico, opioide, GABAérgico e colinérgico.
Conclui-se que o efeito antinociceptivo da planta esteja relacionado com o
sistema GABAérgico e oxidonitrérgico, não sofrendo a influência dos
sistemas adrenérgico, colinérgico, dopaminérgico e opioide (SOUZA et al.,
2009a).
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O extrato seco das folhas reduziu a migração leucocitária e apresentou
ação inibitória sobre os eventos celulares e vasculares do processo
inflamatório, induzido por pleurisia e por diferentes agentes inflamatórios
(histamina, substância P, carregenina e bradicinina) (CASTELLAIN et al.,
2009).
A avaliação pré-clínica do extrato seco das folhas de A. molucannus e
da swertisina sobre o processo inflamatório induzido por diversos agentes
no modelo de edema de pata foi realizada. Os resultados obtidos indicam
que o extrato seco da planta possui atividade antiedematogênica (MORA et
al., 2009).
Foi observado atividade antipirética no extrato seco das folhas de A.
moluccanus, porém os autores descrevem necessidade de mais estudos para
determinar o mecanismo de ação e os compostos ativos responsáveis por
este efeito (SOUZA et al., 2009b).
O extrato hidroetanólico das folhas de A. moluccanus mostrou também
um potencial efeito antinociceptivo em modelo de sensibilização
inflamatória, utilizando diferentes agentes indutores como carragenina,
CFA ou PGE2 em camundongos. Este efeito biológico pode estar atribuído
aos flavonoides 2‖-O-ramnosil-swertisina e swertisina, pois ambos
apresentaram atividade nos modelos testados (QUINTÃO et al., 2011).
Segundo Quintão et al. (2012), a atividade antinociceptiva do extrato
seco das folhas de A. moluccanus e do flavonoide 2‖-O-ramnosil-swertisina,
no modelo de sensibilização inflamatória, está relacionada com o sistema
opioide, sistema dopaminérgico e oxidonitrérgico e componentes
inflamatórios tais como migração de neutrófilos e liberação de citocinas
(IL-1β). Os autores também descrevem que não foi observado efeitos
adversos como redução da atividade locomotora, coordenação motora e
alteração na sensibilidade térmica nos animais.
Em modelo de edema de pata induzido por carragenina ou pleurisia e
modelos de artrite induzida por CFA em ratos a mistura de α,β-amirina,
administrada por via oral, foi capaz de reduzir a hipersensibilidade
mecânica e o edema de pata induzido por carragenina e reduzir a migração
de leucócitos. Resultados similares foram observados no modelo de
pleurisia induzida pela carragenina. A administração dos compostos
também foi eficaz na redução da sensibilidade mecânica e do edema
desenvolvido no modelo de artrite induzida por CFA. Assim, esses
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resultados demonstram que α,β-amirina interferem tanto em processos
inflamatórios agudos como crônicos (QUINTÃO et al., 2014).
3.2.4 Estudo analítico e desenvolvimento de formas farmacêuticas
Com a atividade farmacológica do extrato das folhas de A. moluccanus
bem estabelecida, foi desenvolvido método analítico para o controle de
qualidade e padronização do extrato seco e formulações para a sua
administração com as atividades estudadas anteriormente.
Primeiramente foram desenvolvidos comprimidos para administração
oral por Ferreira e Camargo (2011) a partir do extrato seco por spray-drying
das folhas de A. moluccanus, sendo que o extrato seco apresentou
propriedades físicas e de compressibilidade adequadas tecnologicamente
que puderam ser transformado em comprimidos com alto teor de extrato,
com características físicas e químicas que atenderam as especificações da
farmacopeia, viabilizando a administração do medicamento fitoterápico por
via oral.
Foi desenvolvido método analítico por cromatografia líquida de alta
eficiência (CLAE-UV), que foi validado para a análise dos flavonoides
swertisina e seu derivado 2‖-O-ramnosil-swertisina, além de outros três
novos flavonoides, no qual a metodologia analítica mostrou-se ser
satisfatória (CESCA et al., 2012a, 2012b).
Cesca et al. (2012a, 2012b) avaliaram o potencial antinociceptivo,
anti-inflamatório e cicatrizante tópico de cremes contendo 0,5 e 1% de
extrato seco de folhas de A. molucannus. Foi observado redução do edema
de orelha induzido por óleo de cróton de 38 ± 6% e 65 ± 6%,
respectivamente; promoção da cicatrização em até 51 ± 4% na concentração
de 0,5% e 46 ± 4% na concentração de 1% de extrato seco, e prevenção do
desenvolvimento de sensibilização mecânica após incisão plantar, sendo
que, em ambos os tratamentos, 0,5% e 1,0% de extrato seco, os animais
tratados comportaram-se do mesmo modo que os animais não operados.
O mecanismo de ação do efeito anti-inflamatório e o do reparo
tecidual do creme contendo o extrato seco das folhas de A. moluccanus 1%
foi estudado por Hoepers et al. (2015). Como modelo in vivo de inflamação
cutânea, foi utilizado o edema de orelha induzido por óleo de cróton, em
camundongos e para avaliação do reparo tecidual foi utilizado o modelo in
vivo de cicatrização de ferida cutânea, em camundongos. O tratamento
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tópico do creme resultou em 36% de redução do edema, redução nos níveis
de fator de necrose tumoral (TNF) em 61%, interleucina 1β em 46%,
receptores de quimiocina CXCL/1K em 62% e mieloperoxidase (MPO) em
61%. No modelo de cicatrização de ferida cutânea, o tratamento com o
creme não reduziu o tempo de fechamento das feridas, contudo a análise
histológica sugere uma melhor re-epitelização, comprovando a segurança
para aplicação tópica com ação anti-inflamatória e melhor reparo tecidual
dessas formulações semissólidas.
Suspensões líquidas estáveis contendo o extrato seco de A.
moluccanus, para uso oral, foram desenvolvidas por Mac Donald et al.
(2015). O efeito anti-inflamatória em modelo farmacológico in vivo foi
validado, mostrando que a incorporação do extrato em suspensão aquosa é
uma alternativa farmacêutica aos comprimidos para administração oral
(MAC DONALD et al., 2015).
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Material
4.1.1 Material vegetal
A coleta das folhas de A. moluccanus foi realizada no município de
Tijucas (SC), no ano de 2007. As folhas foram secas em estufa de ar
circulante e acondicionadas em saco plástico com revestimento de papel. A
droga vegetal foi mantida em sala com controle de umidade e temperatura.
Antes da extração, a droga vegetal foi pulverizada em processador de
bancada e passada em tamis com abertura de 2 mm.
Uma exsicata encontra-se depositada no Herbarium Barbosa
Rodrigues (HBR), na cidade de Itajaí (SC), sob o n° VCFilho 001.
4.1.2 Reagentes e matérias-primas
 Acetonitrila grau HPLC, JTBaker®;
 Ácido acético glacial P. A., Vetec Química Fina;
 Água purificada obtida por sistema de purificação de osmose
reversa, Gehaka;
 Água ultrapurificada, Barnstead – Easy purê LF;
 Álcool etílico absoluto P. A. ACS, Vetec Química Fina, SigmaAldrich;
 Alkest® CSO 400 (óleo de castor etoxilado), Oxiten®;
 Conservante Phenonip®, All Chemistry®;
 Lipoid® S100 (Lecitina de soja), PharmaNostra®;
 Metanol grau HPLC, JTBaker®;
 Miristato de isopropila, Casa das Essências®;
 Óleo de cróton, Sigma®;
 Polymol® (Triglicérides de ácido cáprico e caprílico), Mapric
Produtos Farmacosméticos®;
 Sepigel® 305, Fagron®;
 Span 80® (monooleato de sorbitano), Sigma-Aldrich®;
 Tween 80® (Polisorbato 80), Dinâmica Química®.
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4.1.3





























Equipamentos
Agitador magnético (Constant Temperature Magnetic Stirrier) –
78HW-1 (Vertex);
Agitador mecânico, mod. 713D, Fisatom®;
Agitador de tubos Vortex, mod. QL-901, Biomixer®;
Balança analítica, mod. AY220, Shimadzu®;
Balança analítica, mod. AG204, Mettler Toledo®;
Balança analítica, mod. 250ª, UMark®;
Bomba de vácuo;
Banho de ultrassom, mod. USC 5000, Unique®;
Banho de aquecimento com circulação, mod. MA159, Marconi ®;
Chapa de aquecimento, Fisatom®;
Chapa de aquecimento, Ética®;
Coluna C8 (150 mm × 4.6 mm, 5 µm), Phenomenex®;
Conjunto de Tamises, Bertel®;
Cromatógrafo (CLAE) com bomba (LC-20AT), Shimadzu®;
Centrífuga micro, mod. 243, Fanem®;
Destilador de água, mod. MA-225, Marconi®;
Estufa, mod. 316B25, Quimis®;
Geladeira, mod. 280 L, Consul®;
pHmetro, mod. DM 20, Digimed®;
Rota-evaporador, mod. E5CSZ (Omron), Fisatom®;
Rota-evaporador, mod. TE-211, Tecnal®;
Sonicador ultra Cleaner, mod. 800 A, Unique®;
Tecidos Sontara®, Dupont®;
Texturomêtro, mod. TA XT plus, Stable Micro Systems®;
Ultrapurificador de água, com Pump Milipore, Direct-Q®;
Viscosímetro rotacional, UT550, K10, DC30, tipo coneplaca, e
cone, acompanhado a uma banho termostatizado e software
Rheowin® 4 Data Manager 430.0013 e Rheowin® 4 Job Manager,
Haake®;
Zetasizer Nano ZS, mod. Zen3600, Malvern®.
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4.2 Obtenção da solução extrativa e do extrato mole das folhas de
Aleurites moluccanus
A solução extrativa foi obtida por maceração estática com
homogeneização duas vezes por dia com bastão de vidro, usando solução
hidroetanólica 70% V/V como solvente, com tempo de extração de 5 dias e
proporção droga vegetal:solvente 1:10. Após extração, a solução foi filtrada
em tecido de poliéster e por filtração em papel, sob vácuo.
Para obtenção do extrato mole, a solução extrativa foi concentrada em
rotaevaporador a 44-45 °C até cerca de 50% do volume. Após, foi
concentrado em estufa de ar circulante a 40 °C até apresentar aspecto
xaroposo. Ao término deste processo foi calculado o rendimento, que foi
expresso em porcentagem.
4.3 Caracterização da solução extrativa e do extrato mole
4.3.1 Determinação do valor de pH
Para determinação do valor de pH, a solução extrativa foi analisada
sem prévia diluição e o extrato mole foi diluído a 10% em água purificada,
sob agitação em banho de ultrassom por 15 min. A leitura em
potenciômetro digital foi realizada em triplicata.
4.3.2 Determinação do resíduo seco
O resíduo seco da solução extrativa e do extrato mole foi determinado
conforme metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira (2010). O extrato
foi pesado em cadinho de porcelana, previamente dessecado, colocado em
estufa a 105 ± 5 °C por 3 h, resfriado em dessecador por 15 min e pesado. O
experimento foi realizado em triplicata.
Para a solução extrativa, foi pesado cerca de 5 mL da solução e o
solvente evaporado antes da dessecação em estufa. Para análise do extrato
mole, cerca de 0,5 g foi pesado e levado para dessecação em estufa. A
análise foi realizada em triplicata. O resíduo seco foi calculado em
porcentagem sobre a massa antes e após dessecação, sendo os resultados
expressos pelo valor médio e desvio padrão.
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4.4 Otimização e validação do método de análise qualitativa e
quantitativa do extrato mole por CLAE
A partir do método analítico desenvolvido por Cesca et al. (2012a) e
Mac Donald et al. (2015) para o controle de qualidade e padronização do
extrato seco de A. moluccanus, as condições analíticas para análise quali e
quantitativa do extrato mole de A. moluccanus foram estabelecidas
utilizando como eluente método gradiente composto por acetonitrila e água
ultrapura, acidificada com ácido acético pH 3,5 (Quadro 1); filtrada por
membrana de 0,45 µm à vácuo, coluna de fase reversa Phenomenex® C8
150 x 4,6 mm ( 5 µm), com pré-coluna C18, fluxo de 0,6 mL/min, a 30 °C
com detecção em 254 e 338 nm.
Antes de serem injetadas no cromatógrafo, todas as soluções foram
previamente filtradas em filtro de membrana de celulose regenerada
(Chromafil®) de 15 mm e 0,45 µm de tamanho de poro.
4.4.1 Diluente
O diluente foi preparado com uma mistura de metanol e água ultrapura
acidificada com ácido acético pH 3,5 (1:1 v/v).
Quadro 1. Composição do gradiente linear de análise do teor de swertisina-2‘‘-Oramnosil e swertisina, no extrato mole de A. moluccanus por CLAE.

Tempo (min)
0
27
30
35

Acetonitrila (%)
10
25
10
10

Água acidificada* (%)
90
75
90
90

*Água acidificada pH 3,5; Fluxo: 0,6 mL/min.
Fonte: Mac Donald, 2015.

4.4.2 Solução Padrão de Swertisina
A solução padrão de swertisina foi preparada na concentração de 0,005
mg/mL, pesando-se 5,0 mg de padrão de swertisina para balão volumétrico
de 50 mL. Acrescentando-se ao balão 20 mL de metanol e em seguida foi
levado ao banho de ultrassom por 15 minutos até completa dissolução do
extrato, posteriormente, adicionou-se 20 mL de água acidificada com ácido
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acético pH 3,5, completando-se o volume com o diluente (SP1 a 100
µg/mL), seguido por homogeneizado. Transferiu-se 0,5 mL da SP1 para
balão volumétrico de 10 mL e completou-se o volume com o diluente (SP2
a 5 µg/mL. Utilizou-se o SP1 (solução padrão 1) como padrão de calibração
e o SP2 (solução padrão 2) como padrão de verificação.
4.4.3 Solução Padrão de 2’’-O-ramnosil-swertisina
A solução padrão de 2‖-O-ramnosil-swertisina foi preparada na
mesma concentração e da mesma forma que a solução padrão de Swertisina
(item 4.4.2). Utilizou-se o SP1 como padrão de calibração, e o SP2 como
padrão de verificação.
4.4.4 Solução Amostra de Solução Extrativa
A solução extrativa foi preparada na concentração de 2,0 mg/mL.
Foram pesados 2,0 g da solução extrativa em balão volumétrico de 25 mL,
diluindo a amostra com 10 mL de metanol. A mistura foi submetida à
homogeneização em banho de ultrassom por 5 min, até completa
dissolução. Posteriormente foi adicionado 10 mL de água acidificada com
ácido acético pH 3,5, completando o volume com o diluente, em seguido
homogeneizado e analisado por CLAE.
4.4.5 Solução Amostra de Extrato Mole
O extrato mole foi preparado na concentração de 1,5 mg/mL. Foram
pesados 37,5 mg para um balão volumétrico de 25 mL, diluindo a amostra
com 10 mL de metanol e submetido em banho de ultrassom por 5 min, até
completa dissolução. Posteriormente foi adicionado 10 mL de água
acidificada com ácido acético pH 3,5 e completado o volume com o
diluente, em seguida homogeneizado eanalisado por CLAE.
4.4.6 Doseamento do teor de fenólicos totais, swertisina e 2’’-O-ramnosilswertisina no extrato mole
O teor de swertisina, ramnosil-swertisina e de fenólicos totais (FT)
expressos em swertisina foram calculados usando as equações 4, 5 e 6,
respectivamente.
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( )

(4)

( )

(5)

Onde: Aa é a área do pico correspondente à swertisina/ramnosil-swertisina
na solução amostra; mp é a massa do padrão em mg; Pp é a potência do
padrão; Ap é a área do pico da swertisina na solução padrão de swertisina
em 254 nm; ma é a massa da amostra em mg e FD é o fator de diluição
(0,5).

( )

∑

(6)

Onde: ∑Aa é o somatório da área dos picos (1-11, Figura 18b), mp é a massa
do padrão em mg; Pp é a potência do padrão; Ap é a área do pico da
swertisina na solução padrão de swertisina em 254 nm; ma é a massa da
amostra em mg e FD é o fator de dilução (0,5).
4.4.7 Adequabilidade do sistema
O sistema cromatográfico foi avaliado quanto à sua adequabilidade
periodicamente, previamente à análise do teor de swertisina e fenólicos
totais nas amostras de A. moluccanus. Foi analisado o desvio padrão
relativo (DPR) das áreas de swertisina em cinco replicatas de injeção da
SP1 e em duplicata para SP2, a resolução (R) entre o pico de swertisina e
picos vizinhos na solução amostra e padrão e a assimetria do pico de
swertisina. Considerando os critérios descritos na literatura que norteiam a
faixa de aceitação para ensaios analíticos e a variabilidade da matriz
analisada neste trabalho, definiu-se que o DPR deve ser menor que ≤ 2,0%,
a resolução (R) para os picos entre swertisina e 2‖-O-ramnosil-swertisina de
≥ 1,5 e a recuperação de ± 2,0% (98,0% a 102,0%) (UNITED STATES
PHARMACOPEIA, 2011).
4.4.8 Validação Analítica
A validação do método foi realizada de acordo com os parâmetros da
RE n° 899 (BRASIL, 2003) e internacionais (ICH, 2005) determinando a
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linearidade, exatidão e precisão. Devido aos resultados obtidos,
comparando-se aos trabalhos realizados anteriormente por Cesca et al.
(2012a) e Mac Donald et al. (2015), não foi necessário a execução dos
demais parâmetros de validação (robustez e limite de quantificação).
A linearidade do método foi avaliada pela elaboração de uma curva
analítica com sete níveis de concentração, sendo cada um deles em
triplicata, a partir da diluição de uma solução estoque de swertisina na
concentração de 100 µg/mL. A solução estoque foi obtida pesando 10,0 mg
de padrão swertisina, transferindo para balão volumétrico de 100 mL. A
este balão foram adicionados 45 mL de metanol, seguido de sonicação
durante 15 min em banho de ultrassom. Adicionado posteriormente 45 mL
de água acidificada com ácido acético pH 3,5. O volume deste balão foi
completado com diluente e homogeinizado. A partir desta solução, foram
transferidas para balões volumétricos 10,0 mL, quantidades crescentes da
solução estoque de swertisina. O volume de cada balão de 10 mL foi
completado com o diluente a fim de obter soluções nas concentrações
indicadas no Quadro 2, o qual demonstra as diluições da solução estoque de
swertisina.
Quadro 2. Diluição da solução estoque de swertisina para a curva analítica de
swertisina (padrão isolado) (Curva A).

Nível
Alíquota (mL) /
(%)*
Diluição (mL)
33,33
0,5 / 10
66,66
1,0 / 10
100
1,5 / 10
200
3,0 / 10
333,33
5,0 / 10
533,33
8,0 / 10
666,66
10/10
*Triplicata de preparação.

Concentração Final
Swertisina (µg/mL)
5,0
10,0
15,0
30,0
50,0
80,0
100,0

O coeficiente de correlação (r) mínimo aceitável foi de 0,99, de acordo
com o recomendado pela ANVISA (BRASIL, 2003), calculado a partir da
regressão linear. O desvio padrão relativo (DPR) do intercepto, o
coeficiente angular, o coeficiente de correlação (r) e a análise da regressão
linear foram calculados utilizando o software Excel 5.0. O intervalo a ser
utilizado para determinações quantitativas do analito em matérias primas ou
em formas farmacêuticas é de 80% a 120% da concentração alvo do
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método. Recomenda-se, no mínimo cinco concentrações, as quais devem
estar compreendidas dentro do intervalo especificado (BRASIL, 2003). No
presente trabalho optou-se pela avaliação de sete níveis, de 33,33 % a
666,66% da concentração alvo de swertisina, previamente estimada em
cerca de 15,0 µg/mL em uma solução amostra de 1,5 mg/mL de extrato
mole (nível 100%).
A fim de verificar a influência da matriz vegetal na linearidade do
método, foi elaborada uma curva analítica adicional de swertisina na
presença do extrato mole de A. moluccanus. Para tal, foram então
preparadas uma solução estoque de swertisina na concentração de 0,1
mg/mL, conforme descrito anteriormente, e uma solução estoque contendo
o extrato mole na concentração de 5 mg/mL.
A solução estoque de extrato mole foi preparada com 125 mg de
extrato mole de A. moluccanus, que foram transferidos para balão
volumétrico de 25,0 mL, a fim de se obter uma concentração de 5,0 mg/mL
de extrato mole. Ao balão foram adicionados 10 mL de metanol, seguido de
sonicação por 15 min em banho de ultrassom. Posteriormente, adicionado
10 mL de água acidificada com ácido acético pH 3,5. O volume do balão foi
completado com o diluente e homogeneizado.
Quantidades crescentes da solução estoque de swertisina foram
transferidas para balões volumétricos de 10 mL conforme o Quadro 3. Estes
balões receberam 1,0 mL da solução estoque de extrato mole, descrita
acima, e tiveram seu volume completado com o diluente e homogeneizadas,
conforme Quadro 3.
A exatidão do método foi determinada através de um ensaio de adição
de padrão ao extrato mole. O preparo das soluções foi realizado com base
em uma adição de swertisina, em quatro níveis diferentes (alto, médio,
baixo e alvo), dentro do intervalo de linearidade do método, de tal modo
que a concentração de swertisina no extrato mole de A. moluccanus
atingisse as concentrações de 5,0 µg/mL (nível baixo), 15,0 µg/mL
(concentração alvo), 30,0 µg/mL (nível médio) e 50,0 µg/mL (nível alto),
conforme descrito no Quadro 4.
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Quadro 3. Diluição da solução estoque swertisina adicionado na matriz do extrato
mole (Curva B) de A. moluccanus.

Nível
(%)*

33,33
66,66
100
200
333,33
666,66

Concentração
Alíquota (mL) /
Swertisina no
Diluição (mL)
Extrato Mole
Solução Amostra
(mg/mL)
1,0 / 10
1,0 / 10
1,0 / 10
1,0 / 10
1,0 / 10
1,0 / 10

4,65
4,65
4,65
4,65
4,65
4,65

Alíquota
(mL) /
Diluição
(mL)
Solução
Padrão
Swertisina
0,5 / 10
1,0 / 10
1,5 / 10
3,0 / 10
5,0 / 10
9

Concentração
Final
Swertisina
(µg/mL)
5,0
10,0
15,0
30,0
50,0
90,0

*Triplicata de preparação.

Para tal, foram preparadas soluções estoque de padrão swertisina a 0,1
mg/mL e extrato mole a 5 mg/mL, da mesma forma que mencionado
anteriormente, assim foram transferidas alíquotas da solução estoque do
extrato mole para cada concentração de acordo com o Quadro 4 (em
triplicata) e completado o volume com o diluente.
As soluções foram analisadas por CLAE, sendo calculada a
recuperação média do marcador, além do desvio padrão e DPR, usando o
software Excel 5.0. O percentual de recuperação foi obtido subtraindo-se a
área média de swertisina presente na solução amostras sem adição de
padrão (controle), daquelas amostras adicionadas de padrão. Os resultados
de recuperação das triplicatas realizadas para cada nível de concentração
não devem variar mais que 15% do valor teórico conforme os guias para
métodos bioanalíticos (FDA, 2001).
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Quadro 4. Ensaio de exatidão pelo método de adição de solução padrão na matriz
de extrato mole de A. moluccanus.
Concentração
Alíquota (mL) / Alíquota (mL) / Concentração
Concentração
Swertisina
Diluição (mL)
Diluição (mL)
Extrato Mole
(%)*
Adicionada
Solução Amostra Solução Padrão
(mg/mL)
(µg/mL)

33,33
1,5 / 10
100
1,5 / 10
200
1,5 / 10
333,33
1,5 / 10
Controle
1,5 / 10
Padrão
*Triplicata de preparação.

0,5 / 10
1,5 / 10
3,0 / 10
5,0 / 10
1,5/10

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,005
0,015
0,030
0,050
0,015

A precisão do método analítico foi avaliada em dois níveis:
repetibilidade (intradia) e precisão intermediária (interdias) de acordo com
as normas oficiais (BRASIL, 2003). Na repetibilidade intradia o mesmo
analista, no mesmo dia, preparou e analisou a solução amostra, em
sextuplicata, em ensaios independentes, aliquotando 6 vezes o extrato mole.
Na precisão intermediária, pelo mesmo analista, em mais um dia
suplementar, novamente preparada e analisada a solução amostra em
sextuplicata. Foi calculada a média do teor de fenólicos totais expressos em
swertisina e o DPR da precisão intradia (n = 6) e na precisão intermediária
(n = 12), usando o software Excel 5.0.
Na repetibilidade foram pesadas amostras com 37,5 mg para um balão
volumétrico de 25 mL, diluindo a amostra com 10 mL de metanol e
submetido em banho de ultrassom por 5 min, até completa dissolução.
Posteriormente foi adicionado 10 mL de água acidificada com ácido acético
pH 3,5 e completado o volume com o diluente, em seguida homogeneizada
a amostra e filtrada com filtro de 0,45 µm.
A precisão intermediária foi realizada repetindo-se a análise citada
acima, em mais um dia suplementar, com o mesmo analista.
4.5 Desenvolvimento das nanoemulsões
4.5.1 Estudo de solubilidade do extrato na fase oleosa
Os óleos foram selecionados a partir de trabalhos realizados
anteriormente com sistemas nanoemulsionados. A solubilidade do extrato
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mole na concentração de 10 mg/mL foi testada em 5 mL de cada óleo e na
mistura de óleo:tensoativo na proporção de 1:2, em tubo de ensaio. As
proporções óleo:tensoativo estão apresentadas nos Quadros 5 e 6,
respeitando o valor de EHL dos mesmos 11,5 e 12,0 para o miristato de
isopropila e triglicérides de ácido cáprico e caprílico, respectivamente.
Foram feitas 4 combinações com 4 tensoativos diferentes, para ambos os
óleos, considerando também o valor de EHL dos tensoativos empregados,
Span® 80 (EHL= 4,3), Tween® 80 (EHL= 15), Alkest® CSO 400 (EHL= 13)
e Lipoid® S100 (EHL= 7,6).
Quadro 5. Combinações dos tensoativos com o miristato de isopropila empregadas
no teste de solubilidade do extrato mole de A. moluccanus.

Combinação de Tensoativos
Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100
Tween® 80 + Lipoid® S100
Alkest® CSO 400 + Span® 80
Tween® 80 + Span® 80

Proporção (%)
72,22:27,78
52,70:47,30
82,76:17,24
67,29:32,71

Quadro 6. Combinações dos tensoativos com triglicérides de ácido cáprico e
caprílico empregadas no teste de solubilidade do extrato mole de A. moluccanus.

Combinação de Tensoativos
Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100
Tween® 80 + Lipoid® S100
Alkest® CSO 400 + Span® 80
Tween® 80 + Span® 80

Proporção (%)
80:20
59,46:40,54
88,50:11,50
71,96:28,04

Os tubos de ensaio foram agitados em agitador vortex e mantidos em
ciclos de sonicação em banho de ultrassom de 3 h, diárias, durante 3 dias, a
40 ± 2 °C. A solubilidade da mistura obtida foi analisada pela turbidez das
amostras a olho nu, de acordo com o aspecto visual e limpidez. Como
padrão foi usado o extrato mole e o óleo correspondente. A partir da
turbidez encontrada foram selecionados os óleos e tensoativos para o
desenvolvimento da nanoemulsão.
4.5.2 Estudo de composição das nanoemulsões usando diagrama de fases
pseudoternário
Para determinação da melhor combinação quanto ao tipo e proporção
entre os componentes da formulação - fase oleosa, fase aquosa e sistema
tensoativo, inicialmente foram preparadas nanoemulsões utilizando o
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diagrama de fases pseudoternário. A partir dos resultados de solubilidade do
extrato em óleo, o miristato de isopropila foi selecionado como fase oleosa
da nanoemulsão.
Antes de se iniciar a construção do diagrama de fases, foi necessário
determinar o sistema tensoativo (tipo e proporção entre eles) com base no
valor de EHL (equilíbrio hidrófilo-lipófilo) da fase oleosa, miristato de
isopropila (EHL 11,5) (CONVERGENT COSMETICS, 2016; MAS, 2015).
Foram realizadas três misturas de pares tensoativos, sendo um com EHL
alto e outro com EHL baixo, conforme apresentado no Quadro 7.
Quadro 7. Combinações de tensoativos e seus respectivos percentuais empregados
no desenvolvimento das nanoemulsões.

Combinação de Tensoativos

Proporção (%)

®

Alkest CSO 400 (EHL= 13) +
Lipoid® S100 (EHL= 7,6)
Tween® 80 (EHL= 15) +
Lipoid® S100 (EHL= 7,6)
Alkest® CSO 400 (EHL= 13) +
Span® 80 (EHL= 4,3)

72,22:27,78
52,70:47,30
82,76:17,24

A fase oleosa contendo o extrato mole, miristato de isopropila, e o
sistema tensoativo correspondente, foi mantida a 40 °C em banho maria
com recirculação de água, até completa dispersão e homogeneizando-se, o
extrato no sistema tensoativo.
O diagrama foi estudado empregando o método de inversão de fases,
em que a adição de água foi gradual, por meio de gotejamento com o
auxílio de uma pipeta de pasteus sobre a fase oleosa, sob agitação em
vortex, mantendo-se a agitação por 2-3 min após sua completa adição. Os
sistemas foram armazenados em temperatura ambiente por 24 h e analisados
a olho nu quanto ao aspecto visual.
Os sistemas foram visualmente classificados, de acordo com o Quadro
8.
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Quadro 8. Classificação dos nanosistemas desenvolvidos a partir do diagrama
pseudoternário de fases, de acordo com seu aspecto visual a olho nu.

Aspecto
Emulsão
(EMU)
Gelificada (G)
Fluída (F)

Estabilidade
Separação de
Fases (SF)
Cremeação
(Ca)
Estável (E)

Cor
Branca (B)

Limpidez
Opaca (O)

Creme (C)

Translúcida
(TL)
Transparente
(TP)

Amarelo/esverdeada
(Ae)

4.5.3 Obtenção das nanoemulsões contendo extrato de A. moluccanus
A partir dos resultados obtidos pelo diagrama de fases pseudoternário,
foram selecionadas as formulações com aspecto de nanoemulsão (Quadro 8)
e, estas foram reproduzidas para posterior caracterização.
As nanoemulsões foram preparadas pelo método de inversão de fases
com baixa energia. As fases oleosa, composta por óleo, sistema tensoativo e
extrato mole, e aquosa foram pré-aquecidas até 80 °C. A fase aquosa foi
adicionada à fase oleosa, gota a gota, sob agitação em agitador mecânico a
600 rpm. O sistema foi mantido em agitação até seu resfriamento seguido
de repouso por 24 h. O aspecto físico foi analisado visualmente a olho nu,
conforme Quadro 8, e mensurada a distribuição do tamanho das gotículas, o
índice de polidispersão e o potencial zeta por espectroscopia de correlação
de fótons (DLS), após diluição em água ultrapura.
A partir dos resultados encontrados foram selecionadas as formulações
para estudo de estabilidade preliminar.
4.6 Caracterização das nanoemulsões
4.6.1 Análise morfológica
O aspecto morfológico das nanoemulsões foi analisado usando
microscopia eletrônica de transmissão (MET). A nanoemulsão foi diluída na
proporção de 1:100, em água destilada, e uma gota desta solução foi
depositada sobre uma grade de cobre de 400 mesh coberta com filme
FormVar/Carbono, e deixado em repouso por 1 h para permitir a secagem.
Sobre a grade com a nanoemulsão, foi adicionada 1 gota de contraste
negativo à base de acetato de uranila a 2% e deixado em contato por 10 min.
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O excesso de contraste foi retirado com papel filtro e a grade foi analisada
diretamente no MET a temperatura ambiente e 80 kV. A análise foi
realizada no Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do
Paraná (UFPR).
4.6.2 Análise da distribuição de tamanho de gota e potencial zeta
O tamanho médio da fase interna, a distribuição de tamanho, o índice
de polidispersidade e o potencial zeta das nanoemulsões foram
determinados por DLS.
Para a análise do tamanho das gotículas, a amostra foi diluída na
proporção 1:10 em água ultrapura. O resultado foi expresso como média de
3 aferições. As análises foram realizadas a 23 ± 2 °C.
4.6.3 Comportamento reológico
A análise do comportamento reológico das nanoemulsões com e sem
extrato de A. moluccanus foi realizada em viscosímetro rotacional tipo
cone-placa ou cilindro coaxial, a 25 °C. A amostra foi analisada em 3
etapas: rotação de 0-80 1/s por 180 s; rotação constante de 80 1/s por 180 s
e rotação de 80-0 1/s por 180 s, retornando ao ponto estático (CZEPULA,
2006). Em cada etapa foram coletados 100 dados. As análises foram
realizadas em triplicata.
4.6.4 Análise das propriedades mecânicas
As propriedades mecânicas das formulações foram determinadas em
analisador de textura usando modo de análise de perfil de textura (TPA –
texture profile analysis). Aproximadamente 10 g da formulação foi
transferido para um béquer de 25 mL, cuidando para evitar a incorporação
de bolha de ar.
Em modo TPA, o probe de 10 mm de diâmetro foi forçado a penetrar
10 mm na amostra a uma velocidade de 1 mm/s com um intervalo de 20 s
entre a primeira e a segunda etapa. O ensaio foi realizado em temperatura de
23 ± 2 °C, em triplicata.
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4.7 Estudo de estabilidade preliminar da nanoemulsão
Amostras selecionadas de nanoemulsões com e sem extrato foram
analisadas quanto à estabilidade física em estudo de estabilidade preliminar.
As amostras foram mantidas à temperatura ambiente (23 ± 2 °C) e a 8 ± 2
°C por 30 dias e foram avaliados aspectos como aparência (cor e
homogeneidade), separação de fases após centrifucação, tamanho de gota
por espectroscopia de correlação de fótons, potencial zeta e viscosidade. As
avaliações foram realizadas no tempo zero, 15 e 30 dias.
4.8 Avaliação da atividade anti-inflamatória tópica
4.8.1 Animais
Foram utilizados camundongos machos Swiss pesando entre 25-30 g,
com n = 8 por grupo experimental para os ensaios in vivo. Os animais foram
criados e mantidos no biotério da Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI. O total de animais foi de 48 indivíduos.
Antes dos experimentos os animais foram mantidos durante três dias
para ambientação no biotério do laboratório de farmacologia (sala 209,
bloco F6) em caixas de polipropileno de 41 cm x 34 cm com no máximo 10
animais. Nas caixas-moradia, no período de adaptação que antecede aos
testes, foi acrescentado enriquecimento ambiental com intuito de diminuir o
estresse. A maravalha foi trocada a cada 2 dias e tinham ração e água ad
libitum. As salas foram mantidas com controle de temperatura (22-25 oC),
umidade constante (60%) e em ciclos controlados (claro/escuro 12 horas
cada), conforme procedimento do laboratório. No dia dos testes, os animais
foram levados para a sala de teste para adaptação por um período de 1 h,
antes do início dos mesmos.
Todos os experimentos foram realizados de acordo com os princípios
éticos de experimentação animal recomendados pelo Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal (CONCEA). O protocolo do estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de Animais (CEUA) da Univali, sob
parecer CEUA 003/17 (ANEXO A).
A eutanásia foi feita por deslocamento cervical uma vez que
imediatamente após os experimentos foram quantificados os edemas.
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4.8.2 Edema de orelha
Os estudos farmacológicos in vivo foram realizados em parceria com a
Profa. Dra. Márcia Maria de Souza no laboratório de farmacologia in vivo
da Univali.
O modelo de edema de orelha induzido por óleo de cróton foi utilizado
para avaliar a atividade anti-inflamatória tópica. O experimento foi
realizado de acordo com a metodologia descrita por Calixto et al. (1991).
Antes de iniciar o experimento, os animais foram anestesiados com
ketamina (70 mg/kg, i. p.) e xilazina (7 mg/kg, i. p.). A orelha direita dos
animais foi medida com o auxílio de um micrômetro digital (medida basal).
A cada grupo de oito animais, foi aplicado na superfície interna da orelha a
amostra. Após 30 min da aplicação das respectivas substâncias, foi aplicado
o óleo de cróton 2,5% (v/v) dissolvido em acetona, como agente irritante, na
superfície externa da orelha direita. Quatro horas após a aplicação do óleo
de cróton, as orelhas foram medidas novamente e o edema de orelha foi
avaliado a partir da diferença entre a medida basal e a medida realizada
após aplicação do óleo de cróton.
Os experimentos foram conduzidos com 6 grupos de animais –
controle negativo (sem tratamento); G2 - nanoemulsão sem extrato; G3 –
Nanoemulsão contendo 0,1% de extrato; G4 – Nanoemulsão contendo 0,3%
de extrato; G5 – Nanoemulsão contendo 0,5% de extrato; G6 – creme de
dexametasona 0,1 % (p/p) (controle positivo). A medida do edema foi
expressa em µm.
4.8.3 Análise estatística
Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA),
seguida pelo teste de múltipla comparação utilizando-se o método de
Dunnett, empregando os softwares Instat e GraphPad Prisma versão 4.0. Os
resultados foram apresentados como a média ± erro padrão da média para
cada grupo de experimentos. Os valores de p< 0,05 foram considerados
indicativos de significância.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Obtenção e caracterização da solução extrativa e do extrato mole
das folhas de Aleurites moluccanus
As etapas de coleta, secagem, pulverização e extração das folhas de A.
moluccanus foram estabelecidas e padronizadas em trabalho desenvolvidos
anteriormente por pesquisadores do NIQFAR/Curso de Farmácia (CESCA
et al., 2012a, 2012b; MAC DONALD et al., 2015). No presente trabalho as
etapas de tratamento pós-colheita da droga vegetal e obtenção da solução
extrativa e extrato mole foram realizadas segundo os métodos já
estabelecidos.
A droga vegetal (folhas secas) foi mantida em embalagem protegida
da luz e da umidade, a fim de manter suas propriedades químicas e físicas.
Considerando a importância de eficácia e segurança de espécies vegetais
administradas para fins terapêuticos, se fez necessário o correto e
apropriado armazenamento, a fim de evitar proliferações de microorganismos e até mesmo presença de insetos (BRAGA et al., 2007). Por
isso, optou-se por condicionar em embalagem bem fechada (saco plástico)
com proteção da luz (revestimento de papel).
Segundo a Farmacopeia Brasileira (2010) extrato mole é definido
como, uma preparação de consistência pastosa obtida por evaporação
parcial de solvente utilizado na sua preparação. São utilizados como
solvente, unicamente, álcool etílico, água, ou misturas alcoól etílico/água
em proporção adequada. Apresentam, no mínimo, 70% de resíduo seco
(p/p).
A partir de 200 g de droga vegetal foi obtido 1600 mL de solução
extrativa, resultando em um ratio de 1:10,68. A partir de 1600 mL da
solução extrativa foi obtido 21,36 g de extrato mole, representando um
rendimento de 1,33% em relação à solução extrativa e 8,38% em relação à
droga vegetal. Considerando a massa seca de extrato (Tabela 1), a relação
entre extrato mole:droga vegetal foi de 1:11,93, ou seja, 11,93 g de droga
vegetal para obtenção de 1 g de extrato seco da planta ou 10,68 g de planta
fresca. A solução extrativa apresentou um teor de sólidos de 1,57 ± 0,06%,
que depois de evaporado o solvente, resultou em extrato mole com teor de
sólidos de 78,7 ± 0,58 %, estando de acordo com o recomendado (BRASIL,
2010).
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Tabela 1. Resultados da caracterização da solução extrativa e do extrato mole das
folhas de A. moluccanus.

Sol.
Extrativa

Ext.
Mole

Ratio

Aspectos
Organolépticos

Resíduo
Seco
(%/s)*

Teor
SW
(%)

Teor
RSW
(%)

Teor
FT
(%)

1:10,68

Cor: verde
escuro
Aspecto: líquido
Odor: forte,
etanólico

1,57 ±
0,06

0,77 ±
0,058

2,5 ±
0,198

5,9 ±
0,419

1:11,93

Cor: verde
escuro
Aspecto: melado
Odor: fraco,
etanólico

78,7 ±
0,58

0,93 ±
0,010

3,2 ±
0,054

7,7 ±
0,085

*Resultados expressos em média ± desvio padrão (s).
Nota: SW – swertisina; RSW – 2‖-O-ramnosil-swertisina;FT – fenólicos totais
expressos em swertisina.

A especificação do teor dos marcadores foi estabelecida por Cesca et
al. (2012a) do extrato seco de A. moluccanus contendo 2‘‘-O-ramnosilswertisina e swertisina nas concentrações de 3,0% e 0,4%, respectivamente,
preparado em escala industrial (Centroflora, Botucatu, Brasil) a partir das
folhas secas. Posteriormente, o extrato seco também foi especificado,
quanto ao teor de fenólicos totais expresso em swertisina na faixa de 3.04–
3.72% (MAC DONALD et al., 2015). O extrato mole apresentou maiores
percentuais dos marcadores, devido que o extrato seco contém cerca de 2530% de excipientes, no qual o extrato mole não possui.
5.2 Otimização e validação do método de análise qualitativa e
quantitativa do extrato mole por CLAE
Utilizando o método desenvolvido por Cesca et al. (2012a) e Mac
Donald et al. (2015) para o controle de qualidade e padronização do extrato
seco de A. moluccanus, iniciou-se os estudos de validação analítica do
método para quantificação dos marcadores no extrato mole de A.
moluccanus.
As condições analíticas descritas no item 4.4.2 estabelecidas para
avaliação do teor de swertisina no extrato mole de A. moluccanus
resultaram nos perfis cromatográficos apresentados na Figura 18a e 18b.
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Estão apresentados o perfil do padrão de swertisina (18a), selecionado como
marcador e utilizado para o controle de qualidade do extrato mole, e o perfil
cromatográfico do extrato mole de A. moluccanus (18b). A swertisina elui
em cerca de 25 min, somente no final da corrida, com duração de 35 min,
mostrando ser mais hidrofóbica que os demais compostos que eluiram mais
rapidamente. Isto evidencia o caráter hidrofóbico deste composto, que
pertence à classe dos flavonoides. E o seu derivado, o 2‖-O-ramnosilswertisina elui em cerca de 24 min, sendo menos hidrofóbico devido à
presença de um resíduo de ramnosil, ausente na swertisina. Entre 12 e 23
min, são quantificados os fenólicos totais presentes no extrato mole. Estes
foram analisados em 254 nm, pois possuem maior absortividade neste
comprimento de onda e a presença de um pico suplementar, o pico 3, o qual
não possui perfil característico de absorção de flavonoide, sendo não
observado em 338 nm, como os demais picos majoritários.
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Figura 18. Cromatogramas do padrão de swertisina (A) e extrato mole de A.
moluccanus (B) por CLAE.

Além dos dois compostos flavonoides conhecidos swertisina e seu
derivado 2‖-O-ramnosil-swertisina, tem-se a identificação de outros três
flavonoides presente no extrato, após análise em LC-MSn, obteve-se à
identificação dos compostos. A Figura 16 demonstra a estrutura dos
compostos A, B e C identificados por Cesca et al. (2012a). Também tem-se
a identificação de cinco megastigmanos, que são os compostos 2, 4, 7, 8 e 9,
identificados no cromatograma da Figura 18b e suas respectivas estruturas
estão apresentadas da Figura 17 (SILVA et al., 2012).
A Tabela 2 mostra a área dos principais componentes do extrato mole
de A. moluccanus (11 picos) com seus respectivos tempos de retenção. A
resolução entre os picos foi maior que 1,5 e a pureza foi de ≈ 1, exceto para
o pico 4. Portanto o método analítico permitiu obter a separação adequada
dos picos presentes no cromatograma com pureza maior que a média do
valor recomendado.
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Tabela 2. Resultados da análise dos parâmetros cromatográficos do método
desenvolvido para o extrato mole de A. moluccanus para demonstrar a
especificidade do método.

Pico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tempo de
Retenção
(min)
12,2
15,0
16,5
17,7
18,4
19,0
20,4
23,0
23,8
24,4
25,5

Área

Resolução

643766
223557
402443
51062
93107
774325
616257
335837
280392
2932859
896329

-5,012
3,146
2,781
1,744
1,608
2,659
5,064
2,122
1,621
3,203

Índice de
Pureza dos
Picos
1,000
0,529
0,999
0,380
1,000
1,000
0,808
0,568
0,999
0,911
0,972

A linearidade é a capacidade da metodologia analítica de demonstrar
que os resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do
analito na amostra em um intervalo especificado (BRASIL, 2003). A
linearidade para o principal marcador (swertisina) foi determinada com a
elaboração de curva analítica.
Para o marcador swertisina, o método se mostrou linear na faixa de 5 a
100 µg/mL (Figura 20). O coeficiente de correlação (r) calculado foi de
0,9997 com equação da reta y = 52874x + 34658. Para esta curva, o valor de
Fcalc 9205,782 foi superior ao Fcrítico 6,61, demonstrando a elevada
significância do modelo linear. A inspeção dos resíduos não mostrou
tendência na dispersão dos mesmos (dados não mostrados). O DPR em cada
nível não excedeu 0,2%.
A linearidade do mesmo padrão na presença do extrato mole (0,75
mg/mL) também foi analisada, mostrando ser linear na faixa de
concentração estudada (5, 10, 15, 30, 50 e 100 µg/mL) para o padrão
isolado (Figura 19b). Esta segunda curva com adição de extrato mole
resultou na equação da reta y = 47251x + 172566 com r de 0,9993, sendo
Fcalc 2750,7230 superior a Fcrítico 6,61, demonstrando também ser linear,
diretamente proporcional, crescente e significativo, reforçado pelo valor de
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p < 0,05. Demonstrando não haver interferência da matriz na linearidade do
método de quantificação de swertisina nas concentrações analisadas.
Figura 19. Curvas analíticas da solução padrão swertisina (A) e (curva B) acrescido
extrato mole de A. moluccanus.

Para determinação da precisão, optou-se trabalhar com a solução
amostra de extrato mole de A. moluccanus preparadas em sextuplicata na
concentração de 1,5 mg/mL. Os resultados obtidos são demonstrados na
Tabela 3 e mostram adequada precisão método, com DPR máximo de 9,01,
sendo abaixo do preconizado pela ANVISA, de até 15% para amostras
biológicas (BRASIL, 2003). Já os dados realizados anteriormente com o
extrato seco de A. moluccanus por Mac Donald (2013), apresentaram menor
DPR (3,37%) na precisão intermediária, demonstrando a menor
homogeneidade do extrato mole em comparação com o seco, já que o
extrato mole, por apresentar baixa umidade, é de difícil homogeneização,
produzindo alíquotas relativamente heterogêneas, em comparação com o
extrato seco, em cada uma das sextuplicatas ensaios independentes). Porém,
apesar da maior complexidade do extrato mole em relação ao seco, também
mostrou-se dentro dos padrões recomendados.
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Tabela 3. Precisão do método de determinação do teor de fenólicos totais do extrato
mole de A. moluccanus.

Repetibilidade
Dia 1
Dia 2
Número
replicatas
Conteúdo
expressos
swertisina
mg/mL)
DPR%

de
(FT
em

Precisão
intermediária

6

6

12

6,53

5,45

5,99

7,29

1,67

9,01

A exatidão do método foi expressa por meio do percentual de
recuperação de swertisina, realizado em duplicata em quatro níveis de
concentração. A Tabela 4 demonstra estes resultados.
A recuperação média de swertisina do extrato mole de A. moluccanus
foi de 106,9%, estando dentro da faixa de 90-108% recomendado (AOAC,
2012). O DPR deste experimento foi relativamente elevado, provavelmente
relacionado à característica do extrato mole não ser perfeitamente
homogênea, refletindo na falta de homogeneidade na alíquota de amostra
adicionada.
Tabela 4. Exatidão do método de determinação do teor de swertisina no extrato
mole de A. moluccanus.

Concentração
teórica
adicionada
(SW em
µg/mL)
5
15
30
50

Concentração
prática
adicionada
(SW em
µg/mL)
5,91
16,05
30,43
50,37

Recuperação
(%)

Média (%)

%DPR

118,3
107,0
101,4
100,8

106,9

7,6

5.3 Desenvolvimento das nanoemulsões
5.3.1 Estudo de solubilidade do extrato na fase oleosa
Uma importante etapa no desenvolvimento de nanoemulsões consiste
na seleção do componente oleoso, no qual o fármaco deve ser solúvel,
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permitindo assim a incorporação do fármaco na dose terapêutica e na forma
de solução. Os óleos de natureza polar (triglicérides, principalmente)
permitem a dissolução de maiores concentrações de fármacos lipossolúveis.
O grau de pureza destes óleos deve ser elevado, no sentido de prevenir a
ocorrência de irritação, que pode ser provocada pelos contaminantes
presentes nestes óleos (CUNHA JÚNIOR et al., 2003).
No presente estudo, a primeira etapa no desenvolvimento das
nanoemulsões consistiu, portanto, na determinação da solubilidade do
extrato mole em dois óleos, o miristato de isopropila (MIP) e o triglicérides
de ácido cáprico e caprílico (TCC). A seleção foi baseada na
biocompatibilidade, não toxicidade e aceitação clínica dos componentes
para uso tópico.
O miristato de isopropila é um éster de origem sintética, obtido a partir
da reação de esterificação do ácido mirístico com o álcool isopropílico
(Figura 8). Com baixo ponto ou temperatura de turvação, que está
relacionado à mudança no valor do balanço hidrofílico-lipofílico (EHL)
destes compostos. É muito usado na formulação de cosméticos, tem
excelente emoliência e é um ótimo diluente para óleos vegetais (SILVA,
2006).
Os triglicérides de ácido cáprico e caprílico são triglicerídeos de
cadeia média (Figura 8), constituídos principalmente por ésteres de ácidos
caprílicos e cápricos derivados do óleo de coco. É um excipiente com alta
compatibilidade com a pele, sendo bastante permeável, considerado
toxicologicamente e dermatologicamente inócuo e é classificado como
GRAS (Generally Recognized as Safe) pelo FDA (EMBRAFARMA, 2015).
Na análise da solubilidade do extrato, foram utilizados também quatro
tensoativos, sendo três não iônicos (Alkest® CSO 400, Tween® 80 e Span®
80) e um anfótero (Lipoid® S100).
O teste de solubilidade foi realizado para cada tipo de óleo
selecionado. Após 24 h do teste, as amostras apresentaram diferenças
visuais características. Os tubos de ensaio utilizados como padrão, contendo
somente os respectivos óleos, MIP (1) ou TCC (2) e o extrato mole (Figura
20) apresentaram coloração amarelo esverdeado e limpidez semelhantes.
Esta cor é característica do extrato mole, demonstrando a dispersão deste
nos óleos. Apesar da limpidez semelhante que as dispersões do extrato nos
óleos apresentaram, no tubo de ensaio contendo o TCC observou-se resíduo
do extrato mole ao fundo, ou seja, ocorreu a dispersão parcial do extrato.
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Figura 20. Aspecto visual das misturas no teste de solubilidade do extrato mole de
A. molucannus em diferentes óleos: 1. miristato de isopropila e 2. triglicérides de
ácido cáprico e caprílico.

Esse resultado pode estar relacionado com as propriedades físicoquímicas dos óleos empregados. O TCC é uma mistura de triglicerídeos do
ácido cáprico e caprílico (6 a 12 átomos de carbono) obtidos após
esterificação com os ácidos graxos do óleo de coco com o glicerol. Por sua
vez, o MIP é um éster sintético com 17 carbonos. Uma análise entre a
solubilidade do extrato das folhas de A. moluccanus e as propriedades
físico-químicas dos óleos empregados pode ser realizada usando o valor de
EHL dos óleos utilizados. O MIP e o TCC apresentam valores de EHL de
cerca de 11,5 e 12, respectivamente (SILVA, 2006). O valor de EHL indica
a polaridade da substância, com valores usuais de 1 a 20 (ALLEN JÚNIOR;
POPOVICH; ANSEL, 2007), podendo considerar estes óleos com
polaridades intermediárias.
Apesar dos valores de EHL de ambos os óleos serem muito próximos,
percebe-se uma grande diferença estrutural em suas moléculas, em que o
TCC possui maior quantidade de grupamentos hidrofílicos (O=C―O) em
comparação com o MIP (Figura 8). Mesmo aumentando-se a cadeia
carbônica, a polaridade destes grupamentos se sobressaem, tornando o TCC
um veículo com menor lipofilia que o MIP. O extrato mole foi obtido a
partir da solução extrativa usando etanol 70% V/V como solvente e, possui
em sua composição química compostos com caráter apolar, portanto com
maior solubilidade em solventes mais apolares.
A segunda etapa do teste de solubilidade do extrato mole de A.
moluccanus foi realizada com a mistura de cada um dos dois óleos
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escolhidos com diferentes tensoativos na proporção de 1:2. A seleção dos
tensoativos foi feita baseada em revisão bibliográfica e em estudos
anteriores sobre o desenvolvimento de nanoemulsões, levando em conta a
biocompatibilidade e não-toxicidade (MAS et al., 2016)
Baseado nestes critérios foram selecionados 4 tensoativos, dois com
valor baixo de EHL, Span® 80 (monooleato de sorbitano) e Lipoid ® S100
(lecitina de soja) e dois com valor alto de EHL, Tween® 80 (polisorbato 80)
e Alkest® CSO 400. Devido a consistência muito viscosa destes tensoativos
não permitir a adequada homogeneização das amostras em temperatura
ambiente, o teste foi realizado por 24 h à 40 °C, com posterior agitação em
vortex.
As misturas na proporção de 1:2 para óleo:tensoativo, foram
identificadas usando números da seguinte forma: 1. MIP e extrato mole, 2.
TCC e extrato mole, 3. MIP + extrato mole + Alkest® CSO 400 e Span® 80,
4. MIP + extrato mole + Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100, 5. MIP + extrato
mole + Tween® 80 e Span® 80, 6. MIP + extrato mole + Tween® 80 e
Lipoid® S100, 7. TCC + extrato mole + Alkest ® CSO 400 e Span® 80, 8.
TCC + extrato mole + Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100, 9. TCC + extrato
mole + Tween® 80 e Span® 80, 10. TCC + extrato mole + Tween® 80 e
Lipoid® S100. Totalizando 4 combinações para cada óleo com diferentes
sistemas tensoativos.
A análise visual das amostras após o teste demonstrou que as misturas
de MIP com os tensoativos, amostras 3, 4, 5 e 6, apresentaram coloração
mais avermelhada e homogênea, evidenciando que o extrato ficou melhor
disperso nestas misturas (Figura 21).

93
Figura 21. Aspecto visual das misturas no teste de solubilidade do extrato mole de
A. moluccanus, miristato de isopropila (MIP) e suas mistura (1:2) com diferentes
sistemas tensoativo: 1. MIP e extrato mole, 3. Alkest® CSO 400 e Span® 80, 4.
Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100, 5. Tween® 80 e Span® 80, 6. Tween® 80 e
Lipoid® S100.

Já no teste realizado com triglicérides de ácido cáprico e caprílico, o
extrato mole não ficou adequadamente disperso nas misturas solventes
(Figura 22).
Figura 22. Aspecto visual das misturas no teste de solubilidade do extrato mole de
A. moluccanus em triglicérides de ácido cáprico e caprílico (TCC) e suas misturas
(1:2) com diferentes sistemas tensoativo: 2. TCC e extrato mole, 7. Alkest® CSO
400 e Span® 80, 8. Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100, 9. Tween® 80 e Span® 80,
10.Tween® 80 e Lipoid® S100.

Analisando os aspectos visuais e a turbidez das misturas, foi
selecionado para continuidade dos estudos como óleo o MIP e os sistemas
tensoativo Alkest® CSO 400/Span® 80, Alkest® CSO 400/Lipoid® S100 e
Tween® 80 e Lipoid® S100.
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5.3.2 Estudo de composição das nanoemulsões usando diagrama de fases
pseudoternário
O diagrama de fases pseudoternário é um modelo usado para
desenvolvimento de formulações emulsionadas. O método de obtenção de
emulsões através do diagrama de fases ternário foi descrito por Treguier et
al. (1975) e Lo et al. (1977). O diagrama ternário é representado no plano
como um triângulo equilátero, em que os três constituintes são simétricos.
Os três vértices do triângulo correspondem a 100% dos constituintes, óleo,
tensoativo e água. O vértice superior representa 100% de tensoativo, o
inferior direito 100% de fase oleosa e o inferior esquerdo, 100% de fase
aquosa. O diagrama recebe o nome de diagrama pseudoternário de fases
quando envolve os 3 componentes, contudo a região do tensoativo,
representa uma mistura de tensoativo e cotensoativo (DAMASCENO et al.,
2011; SMITH; BEERMANN, 2006). Na Figura 23, para determinar as
concentrações de cada constituinte no ponto M, deve-se traçar
sucessivamente por este ponto as paralelas aos lados opostos aos vértices
100% de cada constituinte.
Figura 23. Representação do Diagrama de Fases Pseudoternário. O ponto M
representa a concentração da fase aquosa, oleosa e sistema tensoativo

O diagrama de fases pseudoternário é geralmente constituído em duas
dimensões: a partir de dados obtidos por titulação ou pela preparação de um
amplo número de amostras de diferentes composições (DAMASCENO et
al., 2011).
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A otimização dos sistemas, neste estudo, foi realizada usando o
diagrama de fases pseudoternário, com preparação das formulações pelo
método de inversão de fases. Foram usados três diferentes sistemas
tensoativos considerando o valor de EHL do MIP (EHL 11,5), contendo
0,5% do extrato mole das folhas de A. moluccanus: Alkest® CSO 400
(EHL= 13) + Lipoid® S100 (EHL= 7,6), Tween® 80 (EHL= 15) + Lipoid®
S100 (EHL= 7,6) e Alkest® CSO 400 (EHL= 13) + Span® 80 (EHL= 4,3),
conforme apresentado no Quadro 5.
Os sistemas tensoativos foram estabelecidos com base no valor de
EHL da fase oleosa. O método de EHL para a formulação de emulsões é
bastante utilizado para calcular as quantidades relativas de emulsionante,
necessárias à produção de emulsões fisicamente mais estáveis para uma
determinada combinação óleo/água. A classificação de agentes tensoativos
e emulsificantes foi introduzido por Griffin, em 1949. Aos materiais
altamente polares ou hidrofílicos são atribuídos números mais elevados do
que aos materiais menos polares e mais lipofílicos. Geralmente, tensoativos
com valor EHL de 3 a 6 são altamente lipofílicos e produzem emulsões de
A/O, e os agentes que têm valor EHL de cerca de 8 a 18 produzem
emulsões O/A (ALLEN JÚNIOR; POPOVICH; ANSEL, 2007; AULTON,
2005; ZERFA; SAJJADI; BROOKS, 1999).
No sistema EHL, além de se atribuírem valores aos emulsionantes,
também se atribuem valores aos óleos. Ao se usar o método EHL para o
desenvolvimento de uma emulsão, escolhem-se os emulsificantes que
tenham o valor de EHL mais próximo ao da fase oleosa da emulsão
pretendida. Assim, o valor de EHL da mistura de emulsionantes que resultar
na emulsão mais estável será o valor de EHL requerido para a fase oleosa
(LI et al., 2010; MORAIS et al., 2006).
Misturas de agentes tensoativos resultam em emulsões mais estáveis
do que quando usados isoladamente. Constata-se que no valor ideal de EHL
para uma emulsão particular, o tamanho médio das partículas da emulsão
encontra-se em um mínimo, e esse fator contribui para a estabilidade do
sistema emulsionado (AULTON, 2005).
Durante a escolha da mistura emulsionante, deve-se considerar o efeito
da estrutura química sobre o tipo de filme interfacial. Emulsionantes
contendo cadeias de hidrocarbonetos saturados e longos produzem filmes
mais densos, promovendo, dessa forma, o máximo de adesão entre as
moléculas adjacentes. Em muitos casos, é possível formar emulsões mais
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estáveis quando ambos agentes emulsionantes têm cadeias de
hidrocarbonetos de igual comprimento (ALLEN JÚNIOR; POPOVICH;
ANSEL, 2007).
Conforme apresentado na Figura 24, no presente estudo foi delimitada
uma área do diagrama compreendida entre 5 a 40% de tensoativo, 5 a 30%
de óleo e 30 a 90% de água para desenvolvimento das nanoemulsões. Nesta
região foram preparadas formulações com variações de 5% de tensoativo.
Pois estudos realizados anteriormente verificaram que esta região do
diagrama é a mais adequada, devido ela desenvolver nanosistemas estáveis
(MAS et al., 2016; MULLER, 2013). Desta forma, os sistemas escolhidos
para continuidade do estudo, a partir dos parâmetros avaliados, serão
preferencialmente estáveis, aspecto fluido, com coloração amarelo
esverdeada a creme e limpidez transparente ou translúcida, devido que essas
são características de nanoemulsão, principalmente. Assim, foram
preparadas 32 formulações para cada um dos três diagramas, com cada par
de tensoativo.
Figura 24. Diagrama de fases pseudoternário: óleo, água e sistema tensoativo.

As quantidades de cada componente do diagrama de fases
pseudoternário para as respectivas formulações encontram-se descritas nas
tabelas 5, 6 e 7.
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Tabela 5. Composição e resultados de caracterização física de formulações obtidas a
partir do digrama de fases pseudoternário de água, miristato de isopropila e sistema
tensoativo Alkest® + Lipoid® S100 (72,22% e 27,78%).
FM
Água
Óleo
TA
Aspecto
Estab
Cor
Limpidez
(%)
(%)
(%)
1
65
30
5
MEU
SF
B
O
2
75
20
5
MEU
SF
B
O
3
85
10
5
MEU
SF
B
O
4
90
5
5
MEU
Ca
C
O
5
60
30
10
MEU
SF
B
O
6
70
20
10
MEU
SF
B
O
7
80
10
10
MEU
SF
C
O
8
85
5
10
F
E
Ae
TL
9
55
30
15
MEU
SF
B
O
10
65
20
15
MEU
E
C
O
11
75
10
15
F
E
Ae
TL
12
80
5
15
F
E
Ae
TP
13
50
30
20
MEU
SF
B
O
14
60
20
20
G
E
Ae
TL
15
70
10
20
F
E
Ae
TP
16
75
5
20
F
E
Ae
TP
17
45
30
25
G
E
Ae
TL
18
55
20
25
G
E
Ae
TL
19
65
10
25
F
E
Ae
TP
20
70
5
25
F
E
Ae
TP
21
40
30
30
G
E
Ae
TL
22
50
20
30
G
E
Ae
TL
23
60
10
30
F
E
Ae
TL
24
65
5
30
F
E
Ae
TL
25
35
30
35
G
E
Ae
TL
26
45
20
35
G
E
Ae
TL
27
55
10
35
F
E
Ae
TL
28
60
5
35
F
E
Ae
TL
29
30
30
40
G
E
Ae
TL
30
40
20
40
G
E
Ae
TL
31
50
10
40
G
E
Ae
TL
32
55
5
40
F
E
Ae
TL
Nota: EMU: emulsão; F: fluída; G: gelificada; SF: separação de fases; Ca:
cremeação; E: estável; B: branca; C: creme; Ae: amarelo esverdeada; O: opaca; TL:
translúcida; TP: transparente.
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O primeiro diagrama de fases pseudoternário desenvolvido, com
sistema tensoativo Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100, apresentou
formulações com aspecto de emulsão até o ponto 7 do diagrama, contendo
até 10% de tensoativo (Tabela 5 e Figura 25). Estas formulações
apresentaram algum tipo de instabilidade (separação de fases ou
cremeação), com coloração branca e aspecto opaco, característico de
macroemulsões.
Figura 25. Diagrama de fases pseudoternário, contendo miristato de isoproprila e
sistema tensoativo Alkest® + Lipoid® S100.
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Nota: ESF: emulsão com separação de fases; EO: emulsão opaca; FTL: fluída
translúcida; FTP: fluída transparente; GTP: gelificada transparente.

A partir do oitavo ponto no diagrama, as formulações apresentaram-se
estáveis e com aspecto fluído ou gelificado, exceto por três pontos que
apresentaram aspecto de emulsões, no qual dois com coloração branca e
separação de fases e o outro ponto emulsionado apresentou-se estável e com
coloração creme. As formulações com aspecto fluido ou gelificado,
apresentaram cor amarela esverdeada e aspecto translúcido, principalmente,
ou transparente. Assim, pode-se perceber que concentrações menores de
tensoativos, como 5 e 10%, foram incapazes de formar formulações
estáveis, nas quais apresentaram algum tipo de instabilidade, e que o
aumento da concentração de tensoativo possibilitou a obtenção de
formulações nanoestruturadas e estáveis.
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Tabela 6. Composição e resultados de caracterização física de formulações obtidas a
partir do digrama de fases pseudoternário de água, miristato de isopropila e sistema
tensoativo Tween 80® + Lipoid® S100 (52,70:47,30).
FM
Água
Óleo
TA
Aspecto
Estab
Cor
Limpidez
(%)
(%)
(%)
1
65
30
5
MEU
SF
B
O
2
75
20
5
MEU
Ca
B
O
3
85
10
5
MEU
SF
B
O
4
90
5
5
MEU
E
C
O
5
60
30
10
EMU
SF
B
O
6
70
20
10
EMU
SF
B
O
7
80
10
10
EMU
Ca
B
O
8
85
5
10
EMU
E
B
O
9
55
30
15
EMU
Ca
B
O
10
65
20
15
EMU
Ca
B
O
11
75
10
15
EMU
Ca
B
O
12
80
5
15
EMU
E
B
O
13
50
30
20
EMU
E
C
O
14
60
20
20
EMU
E
C
O
15
70
10
20
F
E
C
O
16
75
5
20
F
E
C
O
17
45
30
25
G
E
Ae
TL
18
55
20
25
F
E
Ae
O
19
65
10
25
F
E
Ae
O
20
70
5
25
F
E
Ae
O
21
40
30
30
G
E
Ae
O
22
50
20
30
G
E
Ae
O
23
60
10
30
F
E
Ae
O
24
65
5
30
F
E
Ae
O
25
35
30
35
G
E
Ae
O
26
45
20
35
G
E
Ae
O
27
55
10
35
G
E
Ae
O
28
60
5
35
G
E
Ae
O
29
30
30
40
G
E
Ae
TL
30
40
20
40
G
E
Ae
TL
31
50
10
40
G
E
Ae
TL
32
55
5
40
G
E
Ae
TL
Nota: EMU: emulsão; F: fluída; G: gelificada; SF: separação de fases; Ca:
cremeação; E: estável; B: branca; C: creme; Ae: amarelo esverdeada; O: opaca; TL:
translúcida.
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No diagrama elaborado com Tween® 80 + Lipoid® S100 como sistema
tensoativo (Tabela 6 e Figura 26), obteve-se formulações com aspecto de
emulsão até o ponto 14 do diagrama, ou seja, 20% de tensoativo, porém até
o ponto 11 apresentaram instabilidade. Somente as formulações 12 a 14
mostraram-se estáveis. Até o ponto 14, a maioria das formulações
apresentou coloração branca e aspecto opaco.
A partir do ponto 15, as formulações apresentaram-se estáveis,
variando entre fluídas e gelificadas, predominantemente. A maioria
apresentou coloração amarelo esverdeada e opaca. Neste diagrama não
foram obtidas formulações transparentes. Algumas se mostraram
translúcidas.
Figura 26. Diagrama de fases pseudoternário, contendo miristato de isopropila e
sistema tensoativo Tween 80® + Lipoid® S100.
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Nota: ESF: emulsão com separação de fases; EO: emulsão opaca; EC: emulsão com
cremeação; FO: fluída opaca; GTL: gelificada translúcida; GO: gelificada opaca.

No diagrama desenvolvido com Alkest® CSO 400 + Span® 80, até o
ponto 11 do diagrama as formulações apresentaram-se com o aspecto de
emulsão e instabilidade, predominantemente brancas e todas opacas. A
partir do ponto 12, contendo 15% de tensoativo, todas as formulações
desenvolvidas mostraram-se estáveis, variando entre fluídas e gelificadas,
predominantemente. A variação de coloração foi entre creme e amarelo
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esverdeada, com uma limpidez bastante diversificada entre opacas e
transparentes, e translúcidas na minoria (Tabela 7 e Figura 27).
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Tabela 7. Composição e resultados de caracterização física de formulações obtidas a
partir do digrama de fases pseudoternário de água, miristato de isopropila e sistema
tensoativo Alkest® CSO 400 + Span® (82,76:17,24).
FM
Água
Óleo
TA
Aspecto
Estab
Cor
Limpidez
(%)
(%)
(%)
1
65
30
5
EMU
SF
B
O
2
75
20
5
EMU
SF
B
O
3
85
10
5
EMU
Ca
B
O
4
90
5
5
EMU
Ca
B
O
5
60
30
10
EMU
SF
B
O
6
70
20
10
EMU
E
B
O
7
80
10
10
EMU
Ca
B
O
8
85
5
10
EMU
Ca
C
O
9
55
30
15
EMU
SF
B
O
10
65
20
15
EMU
E
B
O
11
75
10
15
EMU
Ca
B
O
12
80
5
15
F
E
Ae
TP
13
50
30
20
G
E
Ae
O
14
60
20
20
G
E
C
O
15
70
10
20
F
Ca
Ae
TL
16
75
5
20
F
E
Ae
TP
17
45
30
25
G
E
C
O
18
55
20
25
G
E
C
O
19
65
10
25
F
E
Ae
TL
20
70
5
25
F
E
Ae
TP
21
40
30
30
G
E
C
O
22
50
20
30
G
E
C
O
23
60
10
30
G
E
Ae
TL
24
65
5
30
F
E
Ae
TL
25
35
30
35
G
E
C
O
26
45
20
35
G
E
C
O
27
55
10
35
G
E
Ae
TP
28
60
5
35
G
E
Ae
TP
29
30
30
40
G
E
C
TL
30
40
20
40
G
E
C
TL
31
50
10
40
G
E
Ae
TP
32
55
5
40
G
E
Ae
TP
Nota: EMU: emulsão; F: fluída; G: gelificada; SF: separação de fases; Ca: cremeação;
E: estável; B: branca; C: creme; Ae: amarelo esverdeada; O: opaca; TL: translúcida;
TP: transparente.
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Figura 27. Diagrama de fases pseudoternário, contendo miristato de isopropila e
sistema tensoativo Alkest® CSO 400 e Span®.
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Nota: ESF: emulsão com separação de fases; EC: emulsão com cremeação; EO:
emulsão opaca; FTP: fluída transparente; FTL: fluída translúcida; GO: gelificada
opaca; GTL: gelificada translúcida; GTP: gelificada transparente.

Analisando os resultados dos três diagramas desenvolvidos foi
observado que as formulações apresentaram estabilidade somente a partir de
15% de tensoativo. No diagrama com Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100,
somente na concentração de 30% de óleo a formulação apresentou
separação de fases, já o restante das concentrações de óleo mostraram-se
estáveis. Para os diagramas com Tween® 80 e Lipoid® e Alkest® CSO 400 e
Span® somente a partir de 5% de óleo as formulações apresentaram
estabilidade, pois com 10% de óleo ambos cremearam, assim demonstrando
maior número de sistemas estáveis no primeiro diagrama desenvolvido.
Sobre o aspecto visual, a associação de tensoativos que apresentou
maior número de sistemas com aspecto de emulsão foi Tween® 80 +
Lipoid® com probabilidade de formação de macroemulsões, já o aspecto
gelificado, que é característico para a formação de cristais líquidos com
ressonância, foi obtido com a associação de Alkest® CSO 400 + Span®.
Sistemas fluidos que indicam a formação característica de nanoemulsões
com tamanho de gotículas menores foram obtidos com os tensoativos
Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100 (Figura 27).
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Sistemas transparentes foram predominantemente obtidos com Alkest®
CSO 400 + Span®. Já os tensoativos Tween® 80 + Lipoid® não resultaram
em formulação transparente. O maior número de formulações translúcidas
foi obtido no diagrama com Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100 e opacas com
Tween® 80 + Lipoid®, ressaltando que a maioria dos sistemas obtidos com a
associação desses tensoativos foi opaca.
No estudo das formulações observou-se que com concentrações de 5%
de tensoativo não foi possível formar nanoemulsões, mesmo com menores
quantidades do óleo. Isso evidencia que a quantidade do tensoativo está
relacionada com a estabilização e o tamanho dos glóbulos da emulsão. Isso
poderia ser explicado pelo efeito de Gibbs-Marangoni, que explica que
quando dois glóbulos recém-formados se aproximam um do outro,
adquirem mais tensoativos na sua interface e menos na região próxima do
contato. Esta adsorção desigual conduz a um gradiente de tensão superficial
que atrai mais tensoativo para esta região deficiente da substância. O
influxo de água que acompanha resulta em dois glóbulos separados,
estabilizando contra a coalescência. A força desse efeito é uma função da
concentração do tensoativo e da elasticidade de Gibbs da interface. Desse
modo, em um sistema pobre de tensoativo, a taxa de coalescência é
significativa porque não há quantidade suficiente para estabilizar por inteiro
a nova interface. Uma concentração moderada de tensoativo causa uma
considerável diminuição do tamanho dos glóbulos, pois esta é capaz de
melhor estabilizar a área interfacial (WOOSTER; GOLDING;
SANGUANSRI, 2008).
Nos resultados encontrados, pode-se perceber que os diagramas
desenvolvidos utilizando como um dos tensoativos o Alkest® CSO 400,
tiveram maior formação de sistemas com aspecto gelificado. Isto porque o
caráter não-iônico deste tensoativo, com a parte hidrofóbica proveniente do
óleo de mamona e a porção hidrofílica proveniente da cadeia de óxido de
eteno (óleo de mamona 40 EO), apresentando alto grau de etoxilação, tem
seu caráter hidrofílico mais acentuado. Quanto maior for o grau de
etoxilação do tensoativo maior é a cadeia polar da molécula, o que
estabiliza estericamente a gotícula de óleo no sistema, formando sistemas
com aspecto gelificado (DALTIN, 2011).
Para continuidade dos estudos de obtenção e caracterização das
nanoemulsões de A. moluccanus foram selecionadas as formulações
contendo 20% de tensoativo, por ser uma concentração que nos três
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diagramas construídos as formulações apresentaram-se estáveis e 10 e 5%
de óleo nas três associações de tensoativos, pois, desejava-se uma
formulação com aspecto de óleo em água, tendo assim, características mais
hidrofílicas que lipofílicas, todas contendo 0,5% de extrato mole.
5.4 Caracterização das nanoemulsões
As formulações selecionadas para continuidade do estudo, contendo
20% de sistema tensoativo com 10 ou 5% de óleo e 0,5% de extrato mole,
foram reproduzidas em quantidade de 25 g e suas composições estão
demonstradas no Quadro 9. Os sistemas foram analisados no tempo zero e
no tempo 30 dias quanto ao tamanho de fase interna, índice de
polidispersidade e potencial zeta. Os resultados da caracterização das
nanoemulsões e o aspecto visual estão apresentados na Tabela 8 e na Figura
28, respectivamente.
Quadro 9. Composição das formulações selecionadas no desenvolvimento de
nanoemulsões contendo extrato mole de A. moluccanus.

Formulação
NE1 (Alkest® CSO 400 +
Lipoid® S100 72,22:27,78)
NE2 (Alkest® CSO 400 +
Lipoid® S100 72,22:27,78)
NE3 (Tween® 80 + Lipoid®
S100 52,70:47,30)
NE4 (Tween® 80 + Lipoid®
S100 52,70:47,30)
NE5 (Alkest® CSO 400 +
Span® 80 82,76:17,24)
NE6 (Alkest® CSO 400 +
Span® 80 82,76:17,24)

Água
(%)
70

Óleo
(%)
10

Tensoativo
(%)
20

75

5

20

70

10

20

75

5

20

70

10

20

75

5

20
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Tabela 8. Resultados da análise de tamanho, índice de polidispersão e potencial zeta dos
sistemas contendo 20% de tensoativo e 0,5% de extrato mole das folhas de A.
moluccanus analisados no tempo zero e 30 dias. Resultados expressos em média ±
desvio padrão.
Formulação*
Diâmetro (nm)
Potencial Zeta (mV)
PDI
t0
t30
t0
t30
t0
t30
NE1
58,48 ±
38,70 ±
- 8,09 ±
- 5,24 ±
0,379 ±
0,330 ±
1,34
0,08
0,44
1,30
0,018
0,015
NE2
121,90
108,06 ±
- 12,40 ±
-10,33 ±
0,321 ±
0,392±
± 1,87
2,35
0,79
0,057
0,023
0,065
NE3
157,06
167,93 ±
- 15,0 ±
-8,73 ±
0,216 ±
0,392 ±
± 2,32
8,46
5,23
2,19
0,006
0,065
NE4
206,46
227,70 ±
- 11,10 ±
-5,03 ±
0,202 ±
0,200 ±
± 1,32
5,20
0,692
1,80
0,008
0,007
NE5
91,33 ±
86,80 ±
- 19,83 ±
-19,90 ±
0,263 ±
0,272 ±
0,32
1,72
0,450
0,100
0,005
0,012
NE6
82,34 ±
78,53 ±
- 11,80 ±
-10,62 ±
0,230 ±
0,228 ±
0,525
0,610
0,45
1,80
0,003
0,001
*NE1 (Alkest® CSO 400 + Lipoid® S100 72,22:27,78); NE2 (Alkest® CSO 400 +
Lipoid® S100 72,22:27,78); NE3 (Tween® 80 + Lipoid® S100 52,70:47,30); NE4
(Tween® 80 + Lipoid® S100 52,70:47,30); NE5 (Alkest® CSO 400 + Span® 80
82,76:17,24); NE6 (Alkest® CSO 400 + Span® 80 82,76:17,24).
Figura 28. Aspecto visual das formulações em ordem da esquerda para direita 1.
Alkest® CSO 400-Lipoid® S100; 2. Alkest® CSO 400-Lipoid® S100; 3.Tween® 80Lipoid® S100; 4.Tween® 80-Lipoid® S100; 5. Alkest® CSO 400-Span® 80; 6. Alkest®
CSO 400-Span® 80.

As formulações NE 1 e 2, que continham sistema tensoativo Alkest ®
CSO 400 + Lipoid® S100, apresentaram aspecto e coloração semelhantes,
fluída e amarelo esverdeada, respectivamente, no entanto, a formulação
contendo maior concentração de óleo (NE1) apresentou transparência,
enquanto, a redução da concentração de óleo demonstrou translucidez e
diâmetro de gotículas menores (58,48 nm) e maiores (121,90 nm),
respectivamente. Ambas apresentaram valores de PDI acima de 0,3,
mostrando-se polidispersas com a presença de dois grupos de tamanhos
diferentes, conforme apresentado na Figura 29.
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Figura 29. Gráficos representativos da distribuição de tamanho da fase interna das
NE1 (A) e NE2 (B), apresentando dois picos cada formulação, contendo uma
proporção entre o pico 1 e 2 respectivamente de 67,4% e 32,6% para NE1 e para
NE2 de 93,2% e 6,8%.

O sistema tensoativo utilizado para as formulações NE 3 e 4 foi
Tween® 80 + Lipoid® S100, em que quando empregado 10% de óleo (NE3)
mostrou-se viscosa, porém não gelificada, com coloração amarelo
esverdeada e translúcida, enquanto quando foi adicionado 5% de óleo o
sistema obtido apresentou aspecto de emulsão fluída, branca e opaca,
característico de sistemas contendo maior tamanho de gotícula, confirmado
pela análise de tamanho e estando de acordo com o relatado na literatura
(MULLER, 2013). Este sistema mostrou-se monodisperso com valor de
PDI próximo a 0,2.
Pode ser observada uma tendência ao aumento do tamanho das
gotículas das formulações, de ambas as combinações quando a lecitina é um
dos tensoativos associados. Esse resultado pode estar relacionado com
possíveis interações entre os flavonoides presentes no extrato vegetal e os
fosfolipídeos da lecitina influenciando assim as suas propriedades
tensoativas durante a formação das gotículas no processo de emulsificação.
Relato de interação entre flavonoides e diferentes fosfolipídeos foi
previamente descrito na literatura (FASOLO, 2007).
As formulações com o sistema tensoativo Alkest® CSO 400 + Span®
80, contendo 5 ou 10% de óleo, apresentaram aspecto fluído, com coloração
amarelo esverdeada, translúcido e presença de reflexo azulado, com
tamanho de gotículas semelhantes também. Porém, apesar de ambos os
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sistemas apresentarem PDI próximos a 0,2, a formulação contendo menor
concentração de óleo (NE6) apresentou dois grupos de tamanhos diferentes,
provavelmente formando apenas agregados de moléculas de tensoativo sem
o envolvimento da gotícula de óleo.
Assim, observou-se que o menor tamanho de gotícula foi obtido para
sistemas fluídos e transparentes ou translúcidos com a presença de reflexo
azulado, com coloração amarelo esverdeada, característico do sistema
tensoativo (amarelada) e também ao tom esverdeado devido à presença do
extrato mole. O maior tamanho de fase interna foi apresentado por sistemas
com aspecto de emulsão, brancas e opacas. Assim, estes resultados estão de
acordo com o relatado na literatura para micro e nanoemulsão
(ATTWOOD, 2005; FORMARIZ et al., 2005).
O potencial zeta ficou em uma faixa de módulo de 5,0 a 20,0 mV, em
que os sistemas apresentaram leve diminuição após 30 dias, porém sem
alterar a estabilidade física, exceto pelas formulações que continham o
sistema tensoativo Alkest® CSO 400 + Span® 80 que não demonstraram
alterações em seu potencial zeta, indicando que esta combinação de
tensoativos tem maior probabilidade de formar sistemas mais estáveis por
maior período de tempo, quando comparado com as outras duas
combinações. Além, de não ocorrer alteração no seu valor, obtiveram os
maiores valores de potencial, no qual a formulação contendo 10% de óleo
apresentou o maior valor. Já as outras duas combinações demonstraram-se
muito semelhantes, variando entre 5,0 e 11,0 mV. O valor negativo do
potencial, provavelmente está relacionado a incorporação do extrato mole
na interface dos sistemas, pois seus marcadores químicos majoritários e
também ativos, presentes nas folhas da A. moluccanus são dois compostos
flavonoides, swertisina e swertisina-2‘‘-O-ramnosil, sendo que em suas
estruturas químicas possuem muitos grupamentos hidroxila (OH), que
conferem essa eletronegatividade ao sistema. Este valor negativo também
pode ter sido influenciado, pela incorporação da lecitina, sendo que esse
resultado indica a localização dos fosfolipídeos da lecitina na interface das
nanoemulsões e a presença de ácidos graxos livres e fosfolipídeos
carregados negativamente presentes na lecitina (Lipoid® S100), como por
exemplo, a fosfatidilserina, o ácido fosfatídico e o fosfatidilinositol
(CHANSIRI et al., 1999; LI; TIAN, 2002; YANG; BENITA, 2000).
Os sistemas obtidos apresentaram um potencial inferior a 20 mV,
sendo que muitos autores têm estabelecido que as nanoemulsões atingem
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máxima estabilidade quando o potencial zeta é maior que 30 mV em
módulo. Entretanto, um efeito de estabilização estérica também tem sido
observado em dispersões coloidais estabilizadas com tensoativos
poliméricos não iônicos (CAPÉK, 2004). As nanoemulsões são
metaestáveis, ou seja, estáveis por longo período de tempo, cuja estrutura
depende do processo de preparo e da estabilização estérica quando se
emprega tensoativos não iônicos e/ou polímeros na preparação. Isso
acontece devido ao pequeno tamanho de glóbulo, que proporciona grande
redução da força de gravidade sobre os mesmos, e ainda superada pelo
movimento Browniano (FERNANDEZ et al., 2004; TADROS et al., 2004).
Portanto, o tamanho de fase interna foi dependente do sistema
tensoativo de escolha, sendo que o menor tamanho foi obtido com o
desenvolvimento de nanoemulsões contendo Alkest® CSO 400 e Span® 80 e
também sistemas mais estáveis, não sofrendo alterações significativas após
30 dias, com valores de potencial zeta mais elevados. Já as nanoemulsões
contendo Alkest® CSO 400 e Lipoid® S100 como sistema tensoativo, foram
as menos estáveis e polidispersas.
As formulações selecionadas para continuidade da estabilidade
preliminar foram as NE 5 e 6, contendo 20% de sistema tensoativo com
10% e 5% de óleo, respectivamente e 0,5% de extrato mole, contendo
sistema tensoativo Alkest® CSO 400 e Span® 80, assim suas composições
são as mesmas demonstradas pelo Quadro 9. Os sistemas selecionados para
a continuidade do estudo foram reproduzidas em quantidade de 100 g, pois
para esta etapa do estudo foram realizados maior número de análises, sendo
avaliados quanto ao tamanho de fase interna, índice de polidispersidade,
potencial zeta, propriedades reológica e mecânica e estabilidade por
centrifugação.
Nesta etapa, após o desenvolvimento das nanoemulsões foram
adicionados 0,01% de Sepigel®, como agente de consistência com o
objetivo de aumentar a consistência da fase externa das nanoemulsões,
adequando-as para aplicação tópica, conforme realizado em alguns
trabalhos que também empregaram modificadores reológicos com este
objetivo (MAS et al., 2016; YILMAZ ; BORCHERT, 2006), pois o aspecto
das nanoemulsões sem esta adição são fluídas (líquidas). Os resultados da
caracterização das nanoemulsões sem e com Sepigel® estão apresentados
nas Tabelas 9, 10 e 11.
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A maioria das formulações com adição de Sepigel® demonstrou um leve
aumento do tamanho das partículas, exceto pela formulação NE 10% óleo B
sem Sepigel® que demonstrou uma diminuição no tamanho médio de 114,7
nm para 99,56 nm com a adição do agente de consistência. Também
observou-se leve diminuição do PDI com a adição de Sepigel®, exceto pela
formulação NE 5% óleo EM onde ocorreu um leve aumento no PDI de
0,487 para 0,491. Assim, indicou maior estabilização do sistema com a
homogeneização do tamanho das partículas.
Tabela 9. Resultados da caracterização das nanoemulsões sem e com Sepigel ®
quanto ao tamanho, PDI e potencial zeta.

Formulação*
NE 10% óleo B
S/Sep
NE 10% óleo
EM S/Sep
NE 5% óleo B
S/Sep
NE 5% óleo EM
S/Sep
NE 10% óleo B
Sep
NE 10% óleo
EM Sep
NE 5% óleo B
Sep
NE 5% óleo EM
Sep

Tamanho (nm)

PDI

Potencial Zeta
(mV)

114,7 ± 0,680

0,535 ± 0,005

-19,5 ± 1,120

91,76 ± 1,671

0,483 ± 0,028

-11,1 ± 0,819

54,81 ± 0,183

0,662 ± 0,006

-20,3 ± 4,760

65,96 ± 0,211

0,487 ± 0,001

-9,26 ± 0,397

99,56 ± 0,020

0,471 ± 0,007

-33,7 ± 2,710

94,92 ± 3,568

0,395 ± 0,072

-27,1 ± 0,751

55,13 ± 0,238

0,533 ± 0,007

-41,3 ± 4,40

69,63 ± 0,839

0,491 ± 0,025

-30,8 ± 3,650

* NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE 10%
óleo EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato mole sem sepigel); NE 5% óleo
B S/Sep (nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep
(nanoemulsão 5% óleo extrato mole sem sepigel); NE 10% óleo B Sep
(nanoemulsão 10% óleo branca com sepigel); NE 10% óleo EM Sep (nanoemulsão
10% óleo extrato mole com sepigel); NE 5% óleo B Sep (nanoemulsão 5% óleo
branca com sepigel) e NE 5% óleo EM Sep (nanoemulsão 5% óleo extrato mole
com sepigel).

As formulações contendo 10% de óleo, quando incorporado o extrato
mole, tanto sem e com Sepigel® observou-se uma leve diminuição no
tamanho médio das partículas de 114,7 para 91,76 nm e de 99,56 para 94,92
nm, respectivamente, sendo observado o efeito contrário para as
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formulações contendo 5% de óleo, tanto para as formulações sem e com
Sepigel®, de 54,81 para 65,96 nm e de 55,13 para 69,63 nm. Porém em
ambos os casos sem e com adição do agente de consistência, a incorporação
do extrato nas formulações diminui o PDI de 0,535 para 0,483, contendo
10% de óleo e 0,662 para 0,487, contendo 5% de óleo e de 0,471 para
0,395, contendo 10% de óleo e 0,533 para 0,491, contendo 5%,
respectivamente. Isso se deve, provavelmente, a característica complexa do
extrato com componentes solúveis e insolúveis, formando diversos
tamanhos de gotículas.
O acréscimo do Sepigel® nas amostras provocou uma maior
estabilização, devido ao relevante aumento do potencial zeta, já que este
parâmetro está diretamente relacionado com a estabilidade dos sistemas. As
formulações adicionadas de Sepigel® branco contendo 10 e 5% de óleo
aumentaram em módulo o valor do potencial zeta de 19,5 para 33,7 e 20,3
para 41,3, respectivamente, já as formulações incorporadas o extrato
aumentaram de 11,1 para 27,1 e 9,26 para 30,8, respectivamente para as
contendo 10 e 5% de óleo, indicando que a adição de Sepigel® como agente
de consistência, formou uma rede polimérica estabilizando os sistemas, com
leve alteração nos tamanhos das partículas.
Todas as formulações, sem e com adição de Sepigel ®, mostraram-se
estáveis quando submetidas à centrifugação a 3.000 rpm durante 15
minutos, quando avaliadas em T0 (tempo zero).
Como mencionado anteriormente (item 3.1.4.2) a reologia é um ramo da
física que estuda a viscosidade, portanto, é o estudo das propriedades de
fluxo e deformação da matéria, no qual a viscosidade é a resistência ao
fluxo ou movimento. Desta forma, análises reológicas são fundamentais
para os estudos de tecnologia farmacêutica, sendo imprescindíveis no
desenvolvimento de formulações (BRICEÑO, 2000) e na caracterização
físico-química de produtos farmacêuticos, tais como pastas, emulsões,
cremes, géis, suspensões, supositórios, revestimento de comprimidos e em
vários outros produtos (LIMA, 2000; MARTIN et al., 1993; NETZ;
ORTEGA, 2002).
Desta forma, as características reológicas de um produto definem várias
situações práticas, que vão desde a facilidade com a qual um material pode
ser retirado de um frasco (MARTIN et al., 1993), ser pressionado em um
tubo (GENNARO, 2000), espalhado sobre a pele, ou bombeado através de
equipamentos, onde a mistura ou o processo de envase são realizados
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(BRICEÑO, 2000; LACHMAN et al., 2001). Assim, o objetivo central dos
estudos reológicos aplicados aos sistemas semissólidos é a descrição das
relações entre as tensões e as deformações, principalmente nos produtos
para aplicação tópica, através das designadas leis constitutivas ou de
comportamento (ALMEIDA; BAHIA, 2003).
O aparelho utilizado para estudo reológico das nanoemulsões foi o
Viscosímetro Haake® UT550, que se baseia no princípio rotacional onde o
fluido é cortado entre duas superfícies (uma estática e outra em movimento)
e as tensões de cisalhamento que são gerados são determinados por meio de
medições de torque. Reômetros com princípios rotacionais são indicados
para determinar as propriedades de fluxo de cisalhamento transiente e
estável de materiais, normalmente a viscosidade de cisalhamento, por
fluência e estresse, comportamentos de relaxamento (JEZEK et al., 2011).
O comportamento reológico das nanoemulsões estão apresentadas nas
Figuras 30 e 31, para as formulações sem adição e com adição de Sepigel ® e
os resultados da caracterização reológica estão apresentadas na Tabela 10.
O comportamento observado para as formulações sem adição e com do
agente de consistência é característico de fluidos não newtoniano ou
também chamados fluidos de Stokes, pois não se verifica uma relação linear
direta entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento aplicada, na
qual ocorre para fluidos newtonianos, que não é o caso das formulações em
estudo. Este comportamento, não newtoniano, é observado em grande
número de sistemas, cujo interesse encontra-se no âmbito farmacêutico, tais
como suspensões, suspensões coloidais, emulsões, pomadas e géis
(ALLEN, 2004; BRICEÑO, 2000). Demonstrando um aumento da tensão
de cisalhamento frente a taxa de deformação, com redução da viscosidade e
aumento da taxa de deformação.
O perfil demonstrado pelas Figuras 30 e 31 é característico de fluidos do
tipo pseudoplástico, pois esse tipo de material começa a fluir quando uma
força é aplicada, assim a inclinação da curva diminui gradualmente com o
aumento da taxa de cisalhamento (ALMEIDA; BAHIA, 2003). Vários
sistemas coloidais, especialmente soluções poliméricas, tornam-se mais
fluídas quando agitadas. Nesse tipo de sistema ocorre uma diminuição da
resistência do material ao escoamento com o aumento da velocidade de
deformação (GENNARO, 2000; LACHMAN et al., 2001).
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Figura 30. Perfil de viscosidade das formulações sem incorporação e contendo
extrato mole de A. moluccanus a 0,5%, 10 e 5% de óleo e sem adição de Sepigel®,
(A) demonstrando a relação da viscosidade (η Pa.s) por gradiente (ϔ 1/s), (B)
demonstrando a relação entre tensão por gradiente.

Nota: NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE
10% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato mole sem sepigel); NE 5%
óleo B S/Sep (nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep
(nanoemulsão 5% óleo extrato mole sem sepigel).
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Figura 31. Perfil de viscosidade das formulações sem incorporação e contendo
extrato mole de A. moluccanus a 0,5%, 10 e 5% de óleo e com adição de Sepigel®,
(A) demonstrando a relação da viscosidade (η Pa.s) por gradiente (ϔ 1/s), (B)
demonstrando a relação entre tensão por gradiente.

Nota: NE 10% óleo B Sep (nanoemulsão 10% óleo branca com sepigel); NE 10%
óleo EM Sep (nanoemulsão 10% óleo extrato mole com sepigel); NE 5% óleo B Sep
(nanoemulsão 5% óleo branca com sepigel) e NE 5% óleo EM Sep (nanoemulsão
5% óleo extrato mole com sepigel).
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O fluxo pseudoplástico pode ser caracterizado pela ruptura progressiva
da estrutura do meio, quando a taxa de cisalhamento é aumentada. Nas
dispersões poliméricas a concentração, o emaranhado de macromoléculas e
a imobilização do solvente definem a estrutura e, consequentemente, o
comportamento reológico (DOLZ et al., 1998; RAMIREZ et al., 1999). Por
exemplo, as moléculas filiformes flexíveis do sistema tensoativo (micelas)
em solução aquosa interagem constantemente com as moléculas de água
circundantes através da agitação térmica. Isto causa o movimento contínuo
dos segmentos de cadeias por translação e rotação ao redor das ligações
entre átomos de carbono e oxigênio, que formam a cadeia principal do
polímero. Ao aplicar a força ou tensão ou tensão de cisalhamento, um
movimento laminar unidirecional se sobrepõe ao movimento térmico das
moléculas de água e dos segmentos de cadeias. As cadeias de polímeros,
que formam espirais, tendem a separar-se e alinhar-se na direção do fluxo.
Como a tensão de cisalhamento é aumentada, as moléculas normalmente
dispersas começam a alinhar-se em direção ao fluxo. Esta orientação reduz
a resistência interna do material (GENNARO, 2000).
O coeficiente angular n é denominado índice de comportamento de
fluxo ou simplesmente índice de escoamento e relaciona-se com o
comportamento da curva, indicando o grau de pseudoplastia do material. O
valor de n demonstra o desvio em relação ao comportamento newtoniano.
Fluídos nwetonianos apresentam um valor de n =1. Se o n for menor que
um (n<1), o fluxo é considerado pseudoplástico (reofluidificante). Por outro
lado, se n for maior que um (n>1), o fluido é considerado dilatante
(reoespessante) (ALMEIDA; BAHIA, 2003; BRICEÑO, 2000).
Assim, observando os valore de n obtidos pela análise (Tabela 10), temse diferentes valores para as formulações sem e com adição de Sepigel ®. As
formulações com adição do agente de consistência apresentaram valores de
n menor que um, enquanto as formulações sem esta adição apresentaram
valores acima ou bastante próximo (NE 10% B S/Sep) de um, porém estas
últimas formulações possuem comportamento do tipo pseudoplástico
devido ao seu perfil reológico demonstrado pela Figura 31. Quanto mais
próximo de um, menor é a tendência à pseudoplastia de uma amostra
(ALMEIDA; BAHIA, 2003; BRICEÑO, 2000), porém é relevante
considerar o perfil demonstrado pelas amostras, pois esse seria o fator maior
significância. Esses valores de n acima ou bastante próximos de um,
observados pelas formulações sem adição de Sepigel® podem ser
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explicados, devido a sua baixíssima viscosidade, pois nanoemulsões
possuem essa característica bastante fluída, sendo que as desenvolvidas
neste trabalho são líquidas, sendo claramente evidente pela diferença de
perfis apresentados, quando observado a escala da viscosidade dos gráficos
(Figuras 30 e 31A) para as formulações adicionadas o agente de
consistência demonstram uma viscosidade muito superior, sendo este o
objetivo do acréscimo deste agente.
Tabela 10. Resultados da caracterização reológica das nanoemulsões sem e com
Sepigel® quanto a viscosidade média, tixotropia, índice de comportamento de fluxo
e r.

Formulaçã
o*

NE 10% B
Sep
NE 10%
EM Sep
NE 5% B
Sep
NE
5%
EM Sep
NE 10% B
S/Sep
NE 10%
EM S/Sep
NE 5% B
S/Sep
NE
5%
EM S/Sep

Viscosidade
média (Pa.s)

Tixotropia
(Pa/s)

Índice de
comportame
nto de fluxo
(n)

r

6,019 ± 0,82

15,557± 0,990

0,02

0,58

4,273 ± 0,18

1,812 ± 0,866

0,12 ± 0,02

0,99

4,277 ± 0,23

(-)1,140 ± 0,072

0,35 ± 0,01

0,99

3,368 ± 0,19

(-)1,194 ± 0,246

0,43 ± 0,01

0,99

0,206 ± 0,006

(-)0,082 ± 0,144

0,94 ± 0,09

0,98

0,271 ± 0,018

0,022 ± 0,009

1,02 ± 0,04

0,99

0,012 ± 0,030

1,26 ± 0,17

0,97

0,046 ± 0,019

1,25 ± 0,0

-1,59

0,051 ± 0,004
0,038 ± 0,001

* NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE 10%
óleo EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato mole sem sepigel); NE 5% óleo B
S/Sep (nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep
(nanoemulsão 5% óleo extrato mole sem sepigel); NE 10% óleo B Sep (nanoemulsão
10% óleo branca com sepigel); NE 10% óleo EM Sep (nanoemulsão 10% óleo extrato
mole com sepigel); NE 5% óleo B Sep (nanoemulsão 5% óleo branca com sepigel) e
NE 5% óleo EM Sep (nanoemulsão 5% óleo extrato mole com sepigel).

Outro parâmetro também avaliado foi a tixotropia, que pode ser
representada quantitativamente pelo loop de histerese que se caracteriza
pela área entre as curvas ascendente e descendente (Figuras 30 e 31 B),
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calculada através do reograma (gráfico da tensão versus taxa de
cisalhamento) (BARRY, 2005; GENNARO, 2000).
A maioria das formulações apresentaram comportamento tixotrópico,
sendo as NE 10% B Sep, NE 10% EM Sep, NE 10% EM S/Sep, NE 5% B
S/Sep e NE 5% EM S/Sep. Foram encontrados maiores valores de tixotropia
para as formulações contendo Sepigel® em comparação as que não
continham o agente de viscosidade.
A tixotropia é um fenômeno que ocorre muito frequentemente nos
sistemas dispersos (BRICEÑO, 2000). Caracteriza-se pela diminuição da
viscosidade em função do tempo de deformação, sendo uma propriedade
desejável em sistemas farmacêuticos. Os produtos tixotrópicos geralmente
apresentam uma consistência maior na embalagem, podendo ser facilmente
removido do frasco e espalhado no local de aplicação, após sofrer ação de
uma força. As partículas são mantidas em suspensão, sendo este
comportamento adequado para emulsões, cremes, loções e pomadas. As
emulsões, os cremes e as loções são constituídos por duas fases líquidas
imiscíveis, uma dispersa na outra na forma de pequenas gotículas (BARRY
et al., 2005).
Por sua vez, observou-se menor número de formulações antitixotrópicas,
que são caracterizadas pelo aumento da viscosidade com o tempo de
deformação (NETZ; ORTEGA, 2002). As formulações com comportamento
antitixotrópico foram NE 5% B Sep, NE 5% EM Sep e NE 10% B S/Sep,
em que as formulações contendo o agente de consistência apresentaram
maiores valores de antitixotropia.
A tixotropia e a antitixotropia geralmente são reversíveis, o fluido
retorna à viscosidade inicial e estrutura original, após algum tempo quando
a deformação é cessada, sendo que esta recuperação pode ser rápida ou
lenta. A medida desta recuperação é dada pela área sob à curva de histerese.
Desta forma, a adição de um agente tixotrópico na formulação é uma
boa alternativa farmacotécnica para que a sedimentação e a formação do
fenômeno de cremeação sejam evitadas. Isso pode proporcionar um
aumento da viscosidade quando o produto encontra-se em repouso
(GENNARO, 2000).
Para as formulações contendo Sepigel® a que apresentou maior
viscosidade média foi a contendo 10% de óleo e sem a incorporação do
extrato mole de A. moluccanus (NE 10% B Sep), já a que apresentou menor
viscosidade média foi a contendo 5% de óleo com a incorporação do extrato
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mole (NE 5% EM Sep), observando 6,01 - 3,36 Pa.s, respectivamente. Para
as formulações sem adição de Sepigel® a que apresentou maior valor de
viscosidade média foi a contendo 10% de óleo, porém com a incorporação
do extrato mole (NE 10% EM S/Sep), a menor viscosidade observada foi a
contendo 5% de óleo e com a incorporação do extrato mole (NE 5% EM
S/Sep), obtendo-se 0,2713 e 0,0385, respectivamente, indicando que a
composição do núcleo oleoso das formulações influenciou diretamente na
viscosidade, pois quando desenvolvidos os sistemas com maior percentual
de óleo, desencadeou em uma maior viscosidade, comparado aos sistemas
com a menor proporção de fase oleosa.
Também pode ser observado que a incorporação do extrato desenvolveu
sistemas menos viscosos, quando comparados ao veículo, porém um
aumento do valor da tixotropia. Também foi observado em estudo anterior,
esta redução da viscosidade dos nanosistemas quando incorporados com
extrato mole (DAL MAS et al., 2016). Podendo estar relacionada a
característica oleosa do extrato mole, influenciando na fase interna das
nanoemulsões (10 e 5% de óleo), tornando-a mais fluída.
Na análise de textura, a partir do gráfico resultante da força versus
distância e força versus tempo, pode-se obter a dureza do material, que é a
força necessária para atingir uma dada deformação, sendo este, um
parâmetro importante, pois está relacionado ao esforço necessário para
remover a amostra da embalagem e consequentemente, a espalhabilidade no
local de aplicação, neste caso a pele. Portanto, produtos com valores mais
baixos de dureza poderiam ser facilmente removidos do recipiente ou
aplicados e espalhados no local de ação (MAZIA et al., 2016). A
compressibilidade, que é o trabalho necessário para deformar o produto
durante a primeira compressão da prova e, a adesividade, que se refere ao
trabalho necessário para superar as forças de atração (ligações) entre a
superfície da amostra e a superfície da prova, são propriedades
determinadas a partir da área sobre a curva força-distância na parte de
tensão do gráfico.
Trata-se de uma medida da interação e da adesividade, sendo a
informação proporcionada por essa técnica útil para a aplicação pretendida,
visto que a determinação das propriedades mecânicas dos sistemas
nanoemulsionados é importante, pois permite estabelecer as propriedades
relacionadas ao sensorial na pele (BOURNE, 1978; JONES et al., 2000;
JONES; LAWLOR; WOOLFSON, 2002; MULDOON, 2002). Desta forma,
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neste estudo foram determinadas as propriedades de dureza (N), adesividade
(N.mm), coesividade, espalhabilidade e pegajosidade.
Os gráficos dos comportamentos das formulações com aplicação de
força ao longo do tempo são apresentados pelas Figuras 32 e 33.
Figura 32. Comportamento de deformação das formulações com e sem extrato mole
de A. moluccanus e sem adição de Sepigel® em análise de textura usando modo
TPA.

Nota: NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE
10% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato mole sem sepigel); NE 5%
óleo B S/Sep (nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep
(nanoemulsão 5% óleo extrato mole sem sepigel).
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Figura 33. Comportamento de deformação das formulações com e sem extrato mole
de A. moluccanus e com adição de Sepigel® em análise de textura usando modo
TPA.

Nota: NE 10% óleo B Sep (nanoemulsão 10% óleo branca com sepigel); NE 10%
óleo EM Sep (nanoemulsão 10% óleo extrato mole com sepigel); NE 5% óleo B Sep
(nanoemulsão 5% óleo branca com sepigel) e NE 5% óleo EM Sep (nanoemulsão
5% óleo extrato mole com sepigel).

Os sistemas nanoemulsionados sem adição do agente de consistência,
que apresentam maior fluidez, conforme determinado na análise reológica,
necessitam de pouca força para serem deformados, enquanto os sistemas
acrescidos de Sepigel® possuem uma resistência maior à deformação,
consequentemente necessitando de uma maior força durante a análise.
Conforme já relatado, os sistemas contendo Sepigel® possuem estrutura
mais estável e organizada do que as formulações sem esta adição,
resultando em um sistema mais consistente e menos deformável.
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Tabela 11. Resultados da análise das propriedades mecânicas das formulações com
e sem extrato mole de A. moluccanus, com e sem adição de Sepigel®, usando modo
TPA em analisador de textura.
Amostra*

Dureza (N)

Adesividade
(N.mm)

Coesividade

Espalhabilidade

Pegajosidade
(N)

NE5%B s/
Sep
0,65 ± 0,03 -0,41 ± 0,01 1,00 ± 0,00
0,99 ± 0,00
0,65 ± 0,03
NE5%EM
s/ Sep
0,70 ± 0,08 -0,52 ± 0,06 1,00 ± 0,00
0,99 ± 0,00
0,70 ± 0,08
NE10%B
s/ Sep
0,64 ± 0,06 -0,42 ± 0,06 1,00 ± 0,00
0,99 ± 0,00
0,64 ± 0,06
NE10%EM
s/ Sep
0,73 ± 0,08 -0,57 ± 0,08 1,00 ± 0,00
0,99 ± 0,00
0,73 ± 0,08
NE5%B
-97,26 ±
Sep
11,54 ± 0,34
2,98
0,63 ± 0,01
0,99 ± 0,00
7,31 ± 0,15
NE5%EM
-69,11 ±
Sep
9,55 ± 0,61
9,90
0,87 ± 0,00
0,99 ± 0,00
8,29 ± 0,58
NE10%B
-257,67 ±
Sep
47,58 ± 2,17
33,68
0,96 ± 0,05
0,99 ± 0,00
45,77 ± 4,52
NE10%EM
-139,25 ±
Sep
25,71 ± 0,91
4,74
1,06 ± 0,02
0,99 ± 0,00
27,25 ± 0,50
*NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE 10% óleo
EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato mole sem sepigel); NE 5% óleo B S/Sep
(nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 5%
óleo extrato mole sem sepigel); NE 10% óleo B Sep (nanoemulsão 10% óleo branca
com sepigel); NE 10% óleo EM Sep (nanoemulsão 10% óleo extrato mole com sepigel);
NE 5% óleo B Sep (nanoemulsão 5% óleo branca com sepigel) e NE 5% óleo EM Sep
(nanoemulsão 5% óleo extrato mole com sepigel).

Conforme apresentado na Tabela 11, as formulações com a adição de
Sepigel® apresentaram maior dureza, como já demonstrado pelo perfil de
comportamento de textura (Figura 33), sendo que essas formulações são
mais consistentes, devido ao agente que possui justamente esse objetivo. A
incorporação do extrato mole aumentou a dureza dos sistemas sem
Sepigel®, porém observa-se o contrário, uma diminuição deste parâmetro
para os sistemas contendo Sepigel®.
A adesividade e a pegajosidade foi maior para os sistemas adicionados
de Sepigel®, devido justamente ao aspecto fluido (líquido) característico de
sistemas nanoemulsionados (sem adição do agente de consistência) e o
aspecto cremoso dos sistemas contendo Sepigel®. Apesar das evidentes
diferenças nos valores de dureza, adesividade e pegajosidade (maiores para
os sistemas contendo Sepigel®) a espalhabilidade das formulações não foi
alterada, sendo igual para todos os sistemas.
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A adesividade define a força necessária para quebrar a atração entre a
superfície da amostra e a superfície da sonda do equipamento. A aderência
fornece maior retenção na superfície da pele e, consequentemente, poderia
melhorar a eficácia clínica (MAZIA et al., 2016). Este parâmetro desejável
foi observado nos sistemas estudados e aumentou o valor observado quando
adicionado Sepigel®. Esse resultado pode ser uma consequência da
interação entre a mistura polimérica e os componentes do extrato mole e
corroborar os resultados do ensaio para a aplicação tópica, indicando a
formação de ambos os emaranhados moleculares e ligações químicas
secundárias entre o polímero e glicoproteínas da pele.
As nanoemulsões preparadas com 10 ou 5% de fase oleosa (miristato
de isopropila), 20% de sistema tensoativo Alkest® CSO 400 e Span 80®
com incorporação de 0,5% de extrato mole das folhas de A. moluccanus,
com e sem adição de Sepigel®. No qual, um teste inicial de homogeneidade,
foi o visual e, como não havia separação de fases em nenhuma das
formulações desenvolvidas, foi realizado teste de estabilidade frente
centrifugação (3.000 rpm durante 15 min), onde nenhuma formulação
demonstrou algum processo de instabilidade. Uma alternativa foi o uso da
microscopia.
A avaliação do diâmetro e morfologia das gotículas da fase interna das
nanoemulsões foi realizada por microscopia eletrônica de transmissão
(MET), utilizando contraste negativo, e voltagem de 80 KV para visualizar
as nanoemulsões diluídas. A diluição foi necessária devido ao aspecto
semissólido dos sistemas. Segundo Haskell (1998) é recomendado que se
utilize mais de uma metodologia a fim de verificar o diâmetro de sistemas
coloidais. Desta forma, a MET têm sido empregada, paralelamente ao
espalhamento de luz dinâmico (FASOLO, 2007).
Na microscopia eletrônica a radiação empregada é a de feixe de
elétrons, sendo ele refratado por meio de lentes eletrônicas. O microscópio
eletrônico produz aumentos úteis de 200.000 a 400.000 vezes, sendo seu
poder resolvente cerca de 100 vezes maior que o do microscópio de luz. A
melhoria do poder resolvente do microscópio eletrônico está diretamente
relacionada ao curto comprimento de onda apresentado pelos raios
eletrônicos utilizados para ampliar a amostra e a uma maior abertura
numérica obtida em função da diminuição da distância focal (GALLETI,
2003).
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O microscópio eletrônico de transmissão (MET) é comumente
chamado de microscópio eletrônico direto pelo fato da imagem da amostra
ser formada simultaneamente à passagem do feixe de luz através dele. A
parte essencial do MET é uma coluna vertical a qual é percorrida por um
feixe de elétrons. Nesse tipo de microscópio, forma-se uma imagem
bidimensional do interior desta sobre uma tela, pela passagem de um feixe
de elétrons através de cortes extremamente finos da amostra. A imagem é
formada diretamente a partir da impressão do feixe de elétrons na tela de
observação, após a passagem pela amostra. Os elétrons quando são emitidos
são absorvidos pelos átomos de ar. Por isso, um tubo inteiro, entre a fonte
de elétrons e o detector, é mantido sob um grande vácuo. Na parte superior
da coluna existe uma fonte de elétrons, o canhão eletrônico. No canhão
eletrônico existe um gerador de elétrons que é frequentemente um filamento
de tungstênio. A voltagem aplicada entre o filamento e o ânodo provoca a
aceleração dos elétrons. Para além do canhão eletrônico, a coluna é
constituída por uma ou mais lentes condensadoras, uma lente objetiva, uma
ou mais lentes intermediárias, uma lente projetora, um porta-objetos em
platina móvel que é controlado do exterior, um écran (por vezes dois) e uma
câmara fotográfica. As imagens ampliadas pelas lentes projetoras são
lançadas para um anteparo fluorescente, uma chapa fotográfica ou um
monitor de TV (MARCHI, 2005).
A análise microscópica demonstrou que as nanoemulsões são estáveis
e homogêneas (Figura 34). As gotículas da fase interna são esféricas
envolvidas por um sistema estruturado formado pelo polímero Sepigel® e
pelo tensoativo polietoxilado Alkest® CSO 400, sem formação de
agregados, em função da estabilização estérica resultante do polímero e do
tensoativo polimérico. Nas imagens das formulações contendo Sepigel®
podem ser observadas algumas estruturas além das gotículas esféricas que
provavelmente são cadeias do polímero depositadas sobre o suporte
metálico após secagem da amostra.
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Figura 34. Fotomicrografias das nanoemulsões desenvolvidas com a incorporação
de 0,5% de extrato mole de A. moluccanus.

Nanoemulsão 10% de óleo

Nanoemulsão 10% de óleo, com Sepigel®

Nanoemulsão 5% de óleo

Nanoemulsão 5% de óleo, com Sepigel®
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O diâmetro das gotículas determinado por MET corroborou com os
resultados obtidos por DLS, apresentados anteriormente na Tabela 9. Esses
resultados indicam que ocorreu incorporação do extrato mole nas gotículas,
pois não observou-se precipitado e não houve influência na adição do
agente de consistência, não ocorrendo alterações na morfologia ou tamanho
das nanogotas. As fotomicrografias das formulações contendo 10 e 5% de
óleo, sem e com adição de Sepigel® e todas contendo 0,5% de extrato mole
das folhas de A. moluccanus, estão demonstradas na Figura 34.
5.5 Estudo de estabilidade preliminar das nanoemulsões
O estudo de estabilidade preliminar não tem a finalidade de estimar a
vida útil do produto, e sim auxiliar na triagem das formulações (ANVISA,
2006). Deste modo, o estudo foi realizado com o objetivo de escolher a
formulação mais estável.
Para esta análise foram preparados lotes de 100 g da formulação, em
que posteriormente a caracterização das mesmas, foram divididos 50 g para
continuidade em temperatura ambiente (bancada) e 50 g mantidos sob
refrigeração (geladeira), em que as formulações sem e com adição de
Sepigel®, em bancada, foram avaliadas quanto ao seu tamanho médio da
fase interna, PDI, potencial zeta, nos tempos T0 (tempo inicial), T15 (15
dias) e T30 (30 dias), e quanto à viscosidade média e estabilidade frente à
centrifugação nos tempos inicial e final (T0 e T30). Já as formulações sob
refrigeração em geladeira sem e com adição de Sepigel ® foram também
avaliados nos três tempos (T0, T15 e T30) quanto ao seu tamanho médio,
PDI e potencial zeta, e somente tempo inicial e final para estabilidade frente
à centrifugação.
O teste de centrifugação aumenta a força gravitacional atuante sobre as
gotículas e ocasiona o aumento do número de colisões entre estes, o que
pode acarretar em cremeação ou sedimentação permitindo a previsão da
estabilidade do sistema disperso (BECHER, 1965). Assim, quando
submetidas à centrifugação a 3.000 rpm durante 15 minutos, todas as
formulações, sem e com adição de Sepigel®, mostraram-se estáveis quando
avaliadas no tempo inicial (T0) e final (T30).
Em nanoemulsões, o movimento browniano supera a ação da força da
gravidade sobre as gotículas, dificilmente provocando relevante alteração na
estabilidade (FORGIARINI et al., 2001; TADROS et al., 2004). Porém em
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caso de relevante polidispersividade, a centrifugação pode acelerar
processos de cremeação, pois as gotículas maiores tendem a migrar para a
superfície. A baixa fluidez das nanoemulsões (em baixa concentração da
fase oleosa) é um fator que provoca pouca resistência à colisão das gotículas
durante a centrifugação.
Segundo Latreille e Paquin (2006), se assumirmos que a estabilidade é
diretamente proporcional a força gravitacional, o comportamento em longo
prazo das nanoemulsões pode ser estimado pela centrifugação em
velocidades moderadas. É aceito que a vida de prateleira em condições
normais de estocagem possa ser rapidamente prevista pela observação da
separação fase dispersa devido à cremeação ou coalência quando a
nanoemulsão dispersa devido á nanoemulsão é exposta a este teste.
Analisando o aspecto físico das nanoemulsões no tempo inicial e final
da estabilidade preliminar, percebeu-se que o aspecto físico das formulações
permaneceu inalterado, sem evidência de qualquer instabilidade, assim
como o teste de centrifugação não revelou qualquer separação de fases nos
sistemas.
Os resultados do estudo de estabilidade preliminar para as formulações
sem e com incorporação do extrato mole de A. moluccanus e contendo ou
não o agente de consistência, para temperatura ambiente estão expressos na
Tabela 12 e para as formulações sob refrigeração na Tabela 13.
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Tabela 12. Tabela comparativa dos resultados da estabilidade preliminar para as formulações branco (veículo) ou incorporado o extrato
mole de A. moluccanus, sem ou com adição de Sepigel®, aramazenadas em temperatura ambiente a 23 ± 2 °C (bancada).
Tamanho (nm)
PDI
Potencial Zeta (mV)
Viscosidade
CentriFormulamédia (Pa.s)
fugação
ção*
t0
t15
t30
t0
t15
t30
t0
t15
t30
t0
t30
t0
t30
NE10% B 114,7
110,7
107±
0,54±
0,57±
0,603±
-19,5± -23,80± -19,0±
0,206±
0,103
E
E
S/Sep
±0,68
±1,70
0,78
0,005
0,01
0,01
1,12
0,45
3,24
0,006
NE10%
91,76
78,22
75,64
0,48±
0,47±
0,473±
-11,1
-12,00±
-6,66
0,271±
0,783
E
E
EM S/Sep
±1,67
±0,61
±0,42
0,02
0,01
0,001
±0,81
0,51
±0,51
0,01
NE5% B 54,81
38,67
36,58
0,662±
0,496
0,647±
-20,3± -21,30±
-19,6
0,051±
0,103
E
E
S/Sep
±0,18
±0,01
±0,19
0,006
±0,02
0,004
4,76
2,30
±1,51
0,004
NE5%
65,96
52,73
52,93
0,487±0
0,471
0,518±
-9,26± -11,30±
-9,44
0,038±
0,657
E
E
EM S/Sep
±0,21
±0,26
±0,52
,001
±0,01
0,002
0,39
0,72
±1,44
0,001
NE10% B 99,56
90,37
102,7
0,471±0
0,478
0,553±
-33,7±
-31,6±
-28,7
6,019±
6,448
E
E
Sep
±0,02
±2,02
±0,36
,007
±0,03
0,004
2,71
3,69
±1,11
0,82
±0,32
NE10%
94,92
77,31
75,56
0,395±
0,409
0,41±
-27,1±
-23,9±
-18,8
4,273±
5,289
E
E
EM Sep
±3,56
±1,44
±4,81
0,07
±0,05
0,04
0,75
1,10
±7,23
0,18
±2,23
NE5% B 55,13
54,69
55,7±
0,533±0
0,483
0,572±
-41,3±
-36,7±
-40,7
4,277±
5,085
E
E
Sep
±0,23
±2,19
0,49
,007
±0,01
0,007
4,40
5,17
±1,92
0,23
±0,16
NE5%
69,6±
69,4±
68,1±
0,491±
0,44±
0,478±
-30,8±
-27,8±
-22,9±
3,36±
5,17±
E
E
EM Sep
0,83
0,99
0,40
0,02
0,02
0,02
3,65
3,09
3,16
0,19
0,40
*NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE 10% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato
mole sem sepigel); NE 5% óleo B S/Sep (nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 5% óleo
extrato mole sem sepigel); NE 10% óleo B Sep (nanoemulsão 10% óleo branca com sepigel); NE 10% óleo EM Sep (nanoemulsão 10%
óleo extrato mole com sepigel); NE 5% óleo B Sep (nanoemulsão 5% óleo branca com sepigel) e NE 5% óleo EM Sep (nanoemulsão 5%
óleo extrato mole com sepigel).
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Tabela 13. Tabela comparativa dos resultados da estabilidade preliminar para as formulações branco (veículo) ou incorporado o extrato
mole de A. moluccanus, sem ou com adição de Sepigel®, aramazenadas sob refrigeração a 8 ± 2 °C (geladeira).
Centrifugaçã
Tamanho (nm)
PDI
Potencial Zeta (mV)
Formulação*
o
t0
t15
t30
t0
t30
t30
t0
t15
t30
t0
t30
NE 10% B
114,7±
113,±
118,±
0,53±
0,512 ±
0,582 ±
-19,5
-32,00±
-20,20±
E
E
S/Sep G
0,6807
5,011
0,7000
0,005
0,93
0,003
± 1,12
2,89
1,51
-11,1
NE 10% EM
91,76±
89,42±
84,57±
0,483 ±
0,486±
0,492±
-8,72±
-17,00±
±
E
E
S/Sep G
1,671
1,093
0,8198
0,028
0,010
0,010
0,363
1,07
0,819
NE 5% B
54,81 ±
38,05±
36,05±
0,662 ±
0,664±
0,630±
-20,3
-15,10±
-17,40±
E
E
S/Sep G
0,1834
0,3623
0,08145
0,006
0,002
0,004
± 4,76
0,651
2,31
-9,26
NE 5% EM
65,96 ±
57,6±
58,46±
0,487 ±
0,487±
0,503±
-6,33±
-13,60±
±
E
E
S/Sep G
0,2117
1,586
0,2937
0,001
0,021
0,005
0,106
2,64
0,397
NE 10% B
99,56 ±
99,35±
101±
0,471 ±
0,381 ±
0,492±
-33,7
-30,6±
-29±
E
E
Sep G
0,02082
2,924
2,194
0,007
0,068
0,068
± 2,71
5,14
7,62
NE 10% EM
94,92 ±
83,18±
83,35±
0,395 ±
0,481±
0,474±
-27,1
-24,3±
-20,8±
E
E
Sep G
3,568
0,9039
0,8145
0,072
0,004
0,005
± 0,75
3,88
1,60
NE 5% B Sep
55,13 ±
54,53±
54,75±
0,533 ±
0,439±
0,561±
-41,3
-34,4±
-35,7±
E
E
G
0,2386
1,622
0,9805
0,007
0,017
0,039
± 4,40
2,94
0,757
NE 5% EM
69,63 ±
67,48±
70,31±
0,491 ±
0,492±
0,53±
-30,8
-28,5±
-20,1±
E
E
Sep G
0,8392
0,5903
0,6379
0,025
0,023
0,019
± 3,65
0,306
1,32
*NE 10% óleo B S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo branca sem sepigel); NE 10% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 10% de óleo extrato
mole sem sepigel); NE 5% óleo B S/Sep (nanoemulsão 5% óleo branca sem sepigel); NE 5% óleo EM S/Sep (nanoemulsão 5% óleo
extrato mole sem sepigel); NE 10% óleo B Sep (nanoemulsão 10% óleo branca com sepigel); NE 10% óleo EM Sep (nanoemulsão 10%
óleo extrato mole com sepigel); NE 5% óleo B Sep (nanoemulsão 5% óleo branca com sepigel) e NE 5% óleo EM Sep (nanoemulsão 5%
óleo extrato mole com sepigel).
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Analisando-se primeiramente as formulações em temperatura
ambiente, demonstrado pela Tabela 12, quanto ao tamanho pode-se
observar uma tendência na diminuição dos tamanhos para a maior parte das
formulações ao decorrer do estudo. As formulações contendo Sepigel®
apresentaram maior estabilidade, principalmente as formulações contendo
5% de fase oleosa, sendo estas que demonstraram maior estabilidade quanto
ao tamanho médio das partículas. Apesar desta tendência na diminuição dos
tamanhos no decorrer dos 30 dias, quando aplicou-se o Teste F (Análise de
Variância) para tamanhos entre os grupos de tempos T0, T15 e T30,
encontrou-se o F = 0,416, valor abaixo do F Crítico, com valor de p > 0,05,
demonstrando que não existe diferença significativa entre os três grupos de
tempos. Posteriormente aplicou-se o pós-teste de Bonferroni com nível de
significância de 5%, demonstrando não haver diferença significativa entre
T0 e T15, entre T0 e T30 e entre T15 e T30, com esse nível de
significância, pois o valor-p respectivamente foi de 0,021; 0,072 e 1,00.
Pode-se concluir que as médias entre os tamanhos são iguais dentro do erro
aceitável.
O PDI mostrou-se bastante variado entre as diferentes formulações e
tempos, não demonstrando uma tendência evidente, porém pode-se dizer
que possui leve tendência ao aumento do seu valor no decorrer no estudo.
Porém é evidente que as formulações contendo Sepigel ® apresentaram
valores menores em comparação com as nanoemulsões sem Sepigel®. As
formulações contendo este agente espessante apresentaram os menores
valores de PDI, demonstrando assim, uma tendência em sua estabilidade,
devido á maior homogeneidade entre os grupos. Assim, quando aplicou-se o
Teste F (Análise de Variância) para PDI entre os grupos de tempos T0, T15
e T30, encontrou-se o F = 1,089, valor abaixo do F Crítico, com valor de p
> 0,05, demonstrando que não existe diferença significativa entre pelo
menos dois grupos de tempos. E quando aplicou-se o pós-teste de
Bonferroni com nível de significância de 5%, pode-se concluir que não
existe diferença significativa entre T0 e T15, entre T0 e T30 e entre T15 e
T30, com esse nível de significância, pois o valor-p respectivamente foi de
0,72; 0,31 e 0,061. Conclui-se que as médias entre os PDI são iguais dentro
do erro aceitável.
Observando-se os resultados obtidos para o potencial zeta durante o
período deste estudo, para as formulações sem adição de Sepigel ® não há
tendências no aumento ou na diminuição do valor, porém quando são
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analisadas as formulações com adição de Sepigel® observa-se uma leve
diminuição em seus valores, em que estas formulações possuem claramente
maiores valores de potencial zeta, demonstrando consequentemente, maior
estabilidade, pois este parâmetro está diretamente relacionado a estabilidade
dos sistemas, os quais demonstraram maior estabilidade ao longo do tempo
em comparação com as outras formulações sem Sepigel®, formulação a 5%
de óleo apresentou maiores valores de potencial zeta ao decorrer dos 30
dias.
Apesar desta leve diminuição em seus valores, que as formulações
contendo Sepigel® demonstraram, quando aplicando o Teste F (Análise de
Variância) para este parâmetro entre os grupos de tempos T0, T15 e T30,
encontrou-se o F = 0,242, valor abaixo do F Crítico, com valor de p > 0,05,
demonstra que não existe diferença significativa entre pelo menos dois
grupos de tempos. Quando se aplica o pós-teste de Bonferroni com nível de
significância de 5%, conclui-se que não existe diferença significativa entre
T0 e T15, entre T0 e T30 e entre T15 e T30, com esse nível de
significância, pois o valor-p respectivamente é 0,552; 0,295 e 0,114.
Podendo concluir que as médias entre o os valores de potencial zeta são
iguais dentro do erro aceitável.
A viscosidade média foi avaliada somente no tempo inicial e final (T0
e T30) do estudo de estabilidade preliminar, sendo evidenciado aumento da
viscosidade no decorrer do tempo, foi evidenciado maior viscosidade das
formulações contendo o agente de consistência, pois este foi justamente seu
objetivo ao incorporá-lo nas formulações. Neste caso, foi necessário a
aplicação do Teste ―t‖ de student, pois há somente duas variáveis de tempo
(T0 e T30) em que resultou em um valor de t = - 3,048, e valor de p =
0,019, ou seja ocorreram diferenças significativas entre as médias dos dois
estudos T0 e T30, pois valor de p < 0,05.
Avaliando-se as formulações armazenadas sob refrigeração durante o
estudo, demonstrado pela Tabela 13, observa-se uma certa tendência na
diminuição do tamanho médio das partículas, assim como demonstrado
pelas formulações mantidas em bancada. Porém, aplicando o Teste F
(Análise de Variância) entre os grupos de tempos T0, T15 e T30, encontrouse o F = 0,115117, valor abaixo do F Crítico, com valor de p > 0,05,
demonstrando que não existe diferença significativa entre os três grupos de
tempos. Quando aplicou-se o pós teste de Bonferroni percebeu-se que não
ocorreram diferenças significativas entre nenhuma das associações entre T0
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x T15, T0 x T30 e T15 x T30, uma vez que os valores de p, são
respectivamente para essas associações 0,121; 0,335 e 1,00, (p > 0,05).
Para o PDI também observa-se um leve aumento no decorrer do
período do estudo, sendo evidente que as formulações contendo Sepigel ®
apresentaram valores menores de PDI, o sistema contendo 10% de fase
oleosa apresentou os menores valores, demonstrando uma maior
estabilidade. Apesar da diminuição do PDI visualizada com o passar do
tempo, a aplicação da análise estatística demonstrou não haver diferenças
significativas entre os grupos de tempos T0, T15 e T30, pois encontrou-se F
= 0,786522, valor abaixo do F Crítico, com valor de p > 0,05, após a
aplicação do pós-teste de Bonferroni conclui-se que não ocorrem diferenças
significativas entre nenhuma das associações como T0 x T15, T0 x T30 e
T15 x T30, uma vez que os valores de p, são respetivamente para essas
associações 1,00; 0,169 e 0,247 (p > 0,05).
A maioria dos sistemas, apresentaram uma tendência na diminuição do
valor do potencial zeta, sendo que os sistemas contendo Sepigel® possuem
maiores valores quando comparados aos outros sistemas, no qual os
sistemas contendo 5% de óleo na composição apresentaram os maiores
valores de potencial zeta, como anteriormente observado em temperatura
ambiente. Assim, quando aplicou-se o Teste F (ANOVA) encontrou-se o
Valor F = 0,32967, sendo menor que o valor de F crítico que é 3,49,
portanto o valor de p > 0,05, demonstrando que não ocorrem diferenças
significativas entre as médias dos resultados encontrados. Somente ocorrem
diferenças significativas entre o Grupo T0 x T15, onde o valor-p = 0,000,
mas entre T0 x T30 e T15 x T30, os valores do valor-p > 0,05
respectivamente são 0,362 e 0,945. Nesse caso o resultado geral para este
parâmetro avaliado são iguais e ocorre estabilidade nos resultados
encontrados.
A incorporação do extrato mole de A. moluccanus pode ter
desencadeado uma desestabilização nos sistemas, que é evidenciada pela
diminuição dos valores de potencial zeta. Isso se deve, provavelmente, a
característica complexa do extrato com componentes solúveis e insolúveis,
formando diversos tamanhos de partículas. O acréscimo do Sepigel ® nos
sistemas, de uma forma geral provocou uma melhor estabilização, com
redução do PDI, embora tenha apresentado valor elevado, porém com
relevante aumento de potencial zeta.
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Em uma nanoemulsão a sua elevada estabilidade intrínseca leva em
consideração a estabilização estérica causada pelo o uso de tensoativos nãoiônicos e polímeros (TADROS et al., 2004). As formulações sem extrato
apresentaram uma maior estabilidade considerando os valores de potencial
zeta.
5.6 Atividade anti-inflamatória tópica
O método do edema de orelha é frequentemente empregado para o
estudo do potencial efeito anti-edematogênico de possíveis agentes antiinflamatórios tópicos. Neste método há indução de reações inflamatórias
dérmicas, evidenciada pelo aumento da espessura da orelha dos animais, em
que um sensibilizante químico é aplicado, refletindo a dermatite alérgica de
contato (KIMBER et al., 1999; LEITE et al., 2011). É necessária uma única
aplicação do óleo de cróton para a obtenção de resultados de atividade
antiedematogênica de compostos em processos inflamatórios agudos, tendo
como primeiro sinal de irritação cutânea e inflamação local o edema
(LEITE et al., 2011; OTUKI et al., 2011). O modelo do edema de orelha
induzido pelo óleo de cróton ou por outros agentes flogísticos permite a
avaliação da atividade anti-inflamatória em nível de pele, de extratos
vegetais ou substâncias isoladas, quando administrados topicamente ou
mesmo de maneira sistêmica (GABOR, 2003). O óleo de cróton é uma
mistura de lipídios extraídos da espécie Croton tiglium L. (Euphorbiaceae),
que contém 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) e outros ésteres de
forbol, responsáveis por sua atividade flogística.
A exposição da pele ao TPA induz respostas que englobam uma forte
reação inflamatória similar aquelas observadas em várias doenças cutâneas
severas (PASSOS et al., 2013), com ativação da proteína quinase C (PKC)
que, por sua vez, ativa proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) e
a enzima fosfolipase A2 (PLA2), a qual favorece a liberação do fator de
ativação plaquetária (PAF) e de ácido araquidônico (AA). Esses
mecanismos induzem ao aumento da permeabilidade vascular,
vasodilatação, migração leucocitária, liberação de histamina e serotonina, e
produção de eicosanoides sintetizados pelas enzimas ciclooxigenase (COX)
e 5-lipoxigenase (5-LOX) (DE BERNARDIS et al., 1994; MURAKAWA et
al., 2006; SARAIVA et al., 2010).
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O modelo de edema de orelha induzido por óleo de cróton a 2,5% foi
utilizado para avaliar a ação anti-inflamatória do pré-tratamento tópico da
nanoemulsão incorporada com o extrato mole de A. moluccanus, contendo
10% de fase oleosa. Esta formulação foi escolhida devido às melhores
propriedades farmacotécnicas apresentadas no estudo de estabilidade
preliminar realizado anteriormente.
Visando analisar a potencialização da atividade pela incorporação do
extrato nas nanoemulsões, foi avaliada a atividade anti-inflamatória de
nanoemulsões contendo diferentes concentrações de extrato (0,1%, 0,3% e
0,5%). A maior concentração incorporada no sistema representa a metade
da concentração incorporada no creme contendo 1% de extrato seco de A.
moluccanus, desenvolvido anteriormente por Hoepers (2014).
Optou-se pela aplicação da formulação não contendo Sepigel ®, devido
ao aspecto fluido desta formulação, tendo uma maior praticidade para a
execução do experimento farmacológico e sua respectiva aplicação na parte
interna das orelhas direitas dos animais. Os resultados obtidos podem ser
visualizados na Figura 35.
A aplicação tópica do óleo de cróton 2,5% induziu aumento da
espessura média da orelha de 433,42 µm, após 4 horas no grupo controle
negativo. Entre os grupos testados, houve redução da espessura da orelha
quando comparados ao grupo controle negativo, o grupo que recebeu o prétratamento tópico com o creme contendo o anti-inflamatório dexametasona
1 mg/g (0,1%) para 157 µm (63,77% de inibição), nanoemulsão contendo
0,1% de extrato mole 204,25 µm (52,8% de inibição), nanoemulsão
contendo 0,3% de extrato mole 133,25 µm (69,25% de inibição) e
nanoemulsão contendo 0,5% de extrato mole 84,37 µm (80,53% de
inibição), quando comparados com o grupo veículo. Já o grupo tratado
apenas com o veículo não apresentou diferença em relação ao controle
negativo, com média de espessura da orelha em 320,75 µm, evidenciando o
efeito das formulações contendo 0,3% e 0,5% de extrato mole de A.
moluccanus. Apesar de ser observado uma evidente redução na espessura
das orelhas dos animais nos três grupos testados contendo extrato mole de
A. moluccanus, apenas os grupos contendo as maiores concentrações (0,3 e
0,5%) demonstraram diferença significativa (p< 0,05) em relação ao grupo
controle.
No presente estudo, os resultados ratificam a atividade antiinflamatória da nanoemulsão contendo extrato mole das folhas de A.

134
moluccanus, que já foi comprovado por estudos anteriores, que veicularam
o extrato seco das folhas de A. moluccanus com a base Hostacerim CG® em
diferentes cremes, em que demonstraram uma inibição de 38% e 65%
quando incorporado 0,5 e 1% do extrato seco da planta, respectivamente
(CESCA et al., 2012) e 36% de inibição quando incorporado 1% do extrato
seco das folhas de A. moluccanus (HOEPERS et al., 2015).
Figura 35. Influência do pré-tratamento tópico com a nanoemulsão contendo 10%
de fase oleosa, nas concentrações de extrato mole de A. moluccanus a 0,1%, 0,3% e
0,5% sobre o edema de orelha induzido pela administração tópica de óleo de cróton.
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Nota: Camundongos receberam pré-tratamento tópico (superfície interna da orelha)
para os grupos testados, exceto o controle, 30 min antes da aplicação do óleo de
cróton (20 µL/orelha direita, superfície externa). Os valores representam a média ±
EPM (média do erro padrão) da diferença entre as medidas do tempo zero e após a
instalação da resposta inflamatória nos grupos de animais (n = 8). A análise
estatística foi realizada com ANOVA de uma via seguida do teste de Dunnett,
*p<0,05 e **p<0,01 para os tratamentos que diferenciam do grupo veículo. Os
asterisco representam a comparação com o grupo NAIVE, #p<0,05 e ###p<0,001.

Estes resultados demonstram a ação anti-inflamatória tópica do extrato
de A. moluccanus incorporado em sistemas nanoemulsionados, em modelo
de edema de orelha induzido por óleo de cróton. Esta atividade
farmacológica deve-se possivelmente a presença dos compostos flavonoides
swertisina e 2-O-ramnosilswertisina, atividade característica desta classe de
compostos, no extrato mole da planta, pois estudos anteriores, com a planta,
confirmaram a atividade anti-inflamatória de ambos em modelo de edema
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de orelha induzido por TPA (CASTELLAIN et al., 2009; CESCA et al.,
2012; HOEPERS et al., 2015; MORA et al., 2009; QUINTÃO et al., 2011).
Trabalhos realizados anteriormente também evidenciaram a
potencialização da incorporação de extratos vegetais em nanoemulsões
como veículo. Um estudo realizado por Dal Mas et al. (2016), evidenciou
maior efetividade do extrato mole de Rapanea ferrugínea, quando
incorporado no veículo nanoemulsão, quando se compara a inibição do
edema provocada pela ação do extrato incorporado em um creme
convencional, pois não ocorreu diferença estatística significativa entre as
concentrações testadas para esta última formulação. As nanoemulsões
contendo 0,13 e 0,25% do extrato de R. ferruginea apresentam inibição de
90,50 e 64,98%, para as respectivas concentrações incorporadas, em
comparação aos cremes convencionais desenvolvidos nas concentrações de
0,13, 0,25 e 0,5% de extrato de R. ferruginea, com seus respectivos
percentuais de inibição do edema de 56, 53, 58,64 e 64,65%.
Desta forma, comparando os resultados entre os diferentes veículos,
nanoemulsão e creme, ficou evidente que a nanoemulsão se apresentou
como melhor veículo em comparação ao creme, sendo 1,6 vezes mais
eficaz, com significativa diferença estatística quanto ao efeito inibitório do
edema. Confirmando mais uma vez a potencialização do efeito
farmacológico de extratos vegetais quando incorporados em nanoemulsões.
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6 CONCLUSÕES
O extrato mole das folhas de A. moluccanus obtido apresentou perfil
quali e quantitativo semelhante ao obtido em estudos anteriores com o
extrato seco das folhas. A metodologia analítica por CLAE foi ajustada para
análise do extrato mole e a validação demostrou que o método é linear,
exato e preciso. O extrato mole possui um teor de fenólicos totais, de
swertisina e de ramnosil de 6,2%, 4,6 e 15,6%, respectivamente.
As NE contendo 0,5% de extrato mole das folhas de A. moluccanus
foram desenvolvidas pelo método de inversão de fases, usando o diagrama
de fases pseudoternário e tendo como componente oleoso o miristato de
isopropila e misturas de tensoativos Alkest® CSO 400-Lipoid® S100,
Tween® 80-Lipoid® S100 e Alkest® CSO 400-Span® 80.
As regiões no diagrama que se mostraram de maior interesse foram as
contendo 5 ou 10% de miristato de isopropila e 20% de sistema tensoativo.
As NE contendo os tensoativos Alkest® CSO 400 e Span® 80 foram mais
estáveis, com menor tamanho de fase interna, não sofrendo alteração
significativa após 30 dias, apresentaram-se fluídas e translúcidas com
reflexo azulado. O tamanho médio de fase interna das NE desenvolvidas
ficou entre 58,48 a 227,70 nm, com PDI de 0,200 a 0,392 e potencial zeta
de - 8,09 a -19,90 mV.
Após a seleção da melhor formulação, o Sepigel® foi adicionado às NE
com o objetivo de aumentar a consistência da fase externa. Os sistemas sem
adição do agente de consistência, com incorporação de 0,5% de extrato
mole de A. moluccanus, contendo 10 e 5% de óleo apresentaram um
tamanho médio de 91,76-65,96 nm, PDI 0,483-0,487 e potencial zeta de ()11,1-(-)9,26 mV, já para os sistemas com adição de Sepigel ® apresentaram
tamanho médio de 94,92-69,63 nm, PDI 0,395-0,491 e potencial zeta de ()27,1-(-30,8) mV, respectivamente.
Quanto às propriedades reológicas, todos os sistemas, independente,
da adição do agente de consistência demonstraram comportamento não
newtoniano, pseudoplástico e tixotrópico (exceto pelas formulações NE 5%
B Sep, NE 5% EM Sep e NE 10% B S/Sep, pois foram antitixotrópicas), as
formulações contendo Sepigel®, apresentaram maior viscosidade média de
4,484 Pa.s, em relação as que não continham esta adição (0,141 Pa.s). Os
resultados obtidos na análise de textura corroboram com a da viscosidade,
em que as formulações contendo Sepigel® apresentaram maior firmeza. As
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NE mantiveram-se estáveis por 30 dias quando armazenadas à temperatura
ambiente e sob refrigeração.
A análise microscópica corroborou com os resultados obtidos por
espalhamento de luz dinâmico. As gotículas mostraram-se esféricas e na
faixa de tamanho apresentada anteriormente por DLS, havendo a
incorporação do extrato mole pelas gotículas, pois não foram observados
precipitados na fase externa da NE. O agente de consistência não apresentou
alterações na morfologia ou tamanho das nanogotas.
No ensaio farmacológico, pode-se observar a potencialização da
atividade anti-inflamatória pela incorporação do extrato nas NE, as quais
demonstraram 42,53% mais eficaz que o creme convencional, com base
Hostacerim CG®, desenvolvido anteriormente por Cesca et al. (2012), na
mesma concentração do extrato mole das folhas de A. moluccanus a 0,5%.
O presente trabalho permitiu obter NE com características físicas e
físico-químicas adequadas para este tipo de sistema e com forte potencial
como veículo para administração tópica do extrato de A. moluccanus como
medicamento fitoterápico.
Sugere-se a continuidade dos estudos buscando maiores evidências no
comportamento das formulações quando aplicadas topicamente, como a
comprovação da segurança, permeação cutânea e a análise de estabilidade
do produto.
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