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RESUMO 
 

BRUSCHI, M. L. Desenvolvimento e caracterização de sistemas de liberação de própolis 

intrabolsa periodontal. 2006. 318 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 

 
As doenças periodontais constituem um grupo de condições inflamatórias e infecciosas que 

afetam as estruturas de suporte dental, resultando na formação de bolsas entre a gengiva e o 

dente que causam retração gengival e a formação de um ambiente ideal para o crescimento de 

microorganismos, podendo progredir e causar a perda do dente. O tratamento fundamenta-se 

na remoção dos microorganismos responsáveis pela infecção e a utilização de antimicrobianos 

e/ou antiinflamatórios. Existem vários estudos comprovando a atividade da própolis no 

tratamento de doenças periodontais, na forma de solução extrativa. Além disso, nos dias de 

hoje, busca-se o controle das bactérias subgengivais através da liberação dos fármacos no 

interior da bolsa periodontal a partir de sistemas biodegradáveis ou não, permanecendo por 

tempo pré-determinado, exercendo ação terapêutica. Nesse sentido, no presente trabalho, dois 

sistemas para liberação de própolis no interior da bolsa periodontal foram desenvolvidos e 

caracterizados. Os sistemas contendo micropartículas de própolis foram baseados em semi-

sólido bioadesivo termo-sensível, formado por poloxamer 407 e Carbopol 934P®, e em 

precursor de fase líquida cristalina, formado por álcool cetílico etoxilado 20-OE e propoxilado 

5-OP e miristato de isopropila, sendo que ambos demonstraram propriedades adequadas à 

liberação de própolis intrabolsa periodontal. A determinação do perfil de liberação in vitro 

desses sistemas demonstrou que a própolis pode ser liberada de forma controlada por um 

período de, no mínimo, sete dias no interior da bolsa periodontal. 

 
 
Palavras-chave: Doença periodontal. Microencapsulação. Atividade antimicrobiana. Reologia. 

Viscoelasticidade. 

 



 

ABSTRACT 
 

BRUSCHI, M. L. Development and characterisation of into the periodontal pocket 

propolis delivery systems. 2006. 318 s. Thesis (Doctoral) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006. 

 
 
Periodontal diseases are a group of inflammatory and infectious conditions that affects the 

supporting structures of the teeth. It results in the formation of pockets between the soft tissue 

of the gingiva and the tooth, producing gingival retraction and an ideal environment to the 

microorganisms growth and can eventually cause the tooth loss. The treatment of periodontal 

diseases is based on the removing of microorganisms and the utilization of antimicrobial and 

anti-inflammatory agents. There are many studies showing the propolis activity on the 

periodontal diseases treatment, using propolis extractive solution. Moreover, nowadays, the 

treatments aim the control of subgingival bacteria through the drug delivery into the 

periodontal pocket from biodegradable or not-biodegradable systems, staying of a pre-

determined time, exerting therapeutic action. Thus, in this exclusive study, two into the 

periodontal pocket propolis delivery systems were developed and characterised. Systems 

containing propolis microparticles were based in thermo-sensitive bioadhesive semi-solid, 

composed by poloxamer 407 with Carbopol 934P®, and based in precursor system of liquid 

crystalline phase, composed by  20-OE ethoxilated and 5-OP propoxylated cetyl alcohol with 

isopropyl myristate. Both of the systems had showed suitable properties to delivery propolis 

into the periodontal pocket. The determination of in vitro delivery behaviour of these systems 

showed that the propolis can be delivered of a controlled way for a time of, at least, seven 

days within the periodontal pocket. 

 
 
Keywords: Periodontal disease. Microencapsulation. Antimicrobial activity. Rheology. 

Viscoelasticity.
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 A origem do homem moderno é africana e data de aproximadamente 100.000 anos 

atrás (PENA, 2002). Apesar de ser relativamente novo, o Homo sapiens possui um organismo 

complexo, formado a partir de uma única célula, o óvulo fertilizado, que se divide em outras 

duas, as quais por sua vez resultam em outras quatro, e assim por diante. Além da divisão, 

essas unidades básicas do organismo humano vão também se diferenciando e formando 

tecidos, órgãos e sistemas (VANDER; SHERMAN; LUCIANO, 1981). 

Entre os vários sistemas do corpo humano, o digestório possui a importante função de 

mastigação, ingestão e absorção dos alimentos, e eliminação de parte dos resíduos. É 

composto por um longo tubo com cerca de 9 metros de comprimento, estendendo-se da 

cavidade oral ao ânus, chamado de tubo digestivo. A cavidade oral, ou boca, consiste de uma 

parte anterior menor, o vestíbulo da boca, e outra posterior maior, a cavidade oral 

propriamente dita. Comunica-se anteriormente com o exterior pela rima bucal, fenda limitada 

pelos lábios, e posteriormente com a parte bucal da faringe, através do istmo da garganta. As 

bochechas direita e esquerda constituem suas paredes laterais; a anterior é constituída pelos 

lábios; a superior pelo palato; e a inferior, pelas partes moles que se estendem da concavidade 

da mandíbula ao osso hióide. Ainda na cavidade da boca, abrem-se os ductos das glândulas 

salivares e fazem saliência a língua e os arcos alvéolos-dentários (ERHART, 1987). 

Os dentes são órgãos acessórios do sistema digestório. Duros e esbranquiçados, são 

providos de projeções e facetas que se imbricam (oclusão), de forma que cada conjunto de 

dentes adapta-se ao outro. Estão implantados nos arcos alveolares das maxilas e mandíbula e 

têm por função essencial a mastigação, cortando, moendo e misturando os alimentos ingeridos 

(GUYTON, 1989).  

A saúde bucal é muito importante para a manutenção da saúde global do organismo 

humano. No entanto, vários problemas, tais como neoplasias, disfunções glandulares, cáries e 

doenças periodontais, acometem a cavidade oral.  

As doenças periodontais são condições inflamatórias e infecciosas que afetam as 

estruturas de suporte dos dentes (MEDLICOT et al., 1994), resultando na formação de bolsas 

entre a gengiva e o dente que causam retração gengival, além do desenvolvimento de um 

ambiente ideal para o crescimento de microrganismos (PERIOLI et al., 2004). A progressão 

desse processo destrutivo pode causar a perda do dente (BECKER; BEGER; BECKER, 1979; 

LINDHE et al., 1983; LISTGARTEN, 1987). A inflamação local, quando severa, pode levar 

ao aumento dos níveis plasmáticos de marcadores da inflamação sistêmica (D’AIUTO et al., 

2004). 
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O tratamento das doenças periodontais fundamenta-se na remoção das bactérias 

responsáveis pela infecção através de procedimentos clínicos realizados pelo dentista e 

aplicação tópica de agentes antimicrobianos e/ou antiinflamatórios (AKALIN et al., 2004; 

JONES et al., 1996; NORKIEWICZ et al., 2001). 

 A constante evolução da ciência, buscando a cura de enfermidades e o bem-estar do 

ser humano, faz com que o mesmo utilize recursos dos reinos mineral, vegetal e animal. O 

Homem, com seu conhecimento, busca constantemente o desenvolvimento de novos fármacos 

(BRUSCHI, 2002). Assim, com a pesquisa, foi possível encontrar nas plantas medicinais 

virtudes, cujo valor tornou-se conhecido (MIGUEL; MIGUEL, 2000). Essas virtudes também 

foram descobertas por outros seres do reino animal, como é o caso das abelhas Apis mellifera 

L. que, a partir da coleta de material resinoso, gomoso ou balsâmico de botões de flores, 

sépalas e pétalas, folhas, caules e cascas de árvores, produzem a própolis.  

A própolis é uma matéria-prima muito importante na produção de medicamentos, 

possuindo inúmeras ações farmacológicas, tais como antiinflamatória, antimicrobiana, 

antiviral, antitumoral, antioxidante, antiprotozoária, hepatoprotetora e cicatrizante 

(BURDOCK, 1998; BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001; BANKOVA, 2005). Além 

disso, ela tem sido amplamente utilizada na terapêutica, na forma de solução extrativa 

(etanólica), principalmente pela via oral, ou, ainda, através de preparações semi-sólidas.  

Produtos à base de extrato de própolis na forma de dentifrícios e em enxaguatórios 

bucais têm sido utilizados na odontologia (BURDOCK, 1998; MANARA et al., 1999), sendo 

que o desenvolvimento e a produção dos mesmos, muitas vezes, ainda são realizados com 

certo grau de empirismo. Além disso, observam-se na odontologia que algumas formas 

farmacêuticas utilizadas no controle das bactérias subgengivais não permitem que os fármacos 

contidos penetrem além de 1 a 2 mm abaixo da margem gengival (BADERSTEN; NILVÉUS; 

EGELBERG, 1981; FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; ITO et al., 1980; PITCHER; 

NEWMAN; STRAHAN, 1980; YEUNG; NEWMAN; ADDY, 1983). Por outro lado, a 

utilização de antimicrobianos e/ou antiinflamatórios por via sistêmica, pode causar vários 

efeitos colaterais indesejáveis como: gastrite, úlceras, outros transtornos digestivos, 

hipersensibilidade e desenvolvimento de resistência pelos microrganismos (FRIEDMAN; 

GOLOMB, 1982; FRIEDMAN; STEINBERG, 1990).  

Nos dias de hoje, os estudos que buscam o controle das bactérias subgengivais estão 

sendo direcionados no sentido de que os fármacos sejam liberados no interior da bolsa 

periodontal a partir de sistemas biodegradáveis ou não, permanecendo por tempo pré-



Introdução 

Marcos Luciano Bruschi 

30

determinado, exercendo ação terapêutica (CESCHEL et al., 2002; JONES et al., 2000; 

LANGER; PEPPAS, 1981; SAKELLARI et al., 2000). 

Existem vários estudos comprovando a atividade da própolis na prevenção de cáries 

dentais e no tratamento de doenças periodontais. A maioria destas atividades terapêuticas tem 

sido relacionada com os extratos etanólicos (BURDOCK, 1998; CESCHEL et al., 2002; 

PARK et al., 1998a). Bruschi et al. (2003a) desenvolveram e caracterizaram micropartículas 

de gelatina contendo própolis, obtidas por spray-drying, demonstrando ser possível a 

transformação de uma forma farmacêutica líquida, com extrato etanólico de própolis, em 

sólida, sem a presença de etanol, com velocidade de liberação lenta dos componentes ativos 

(BRUSCHI et al., 2004) e com a possibilidade de administração no interior da bolsa 

periodontal. 

 Dentre os sistemas de liberação intrabolsa periodontal, os injetáveis são vantajosos 

por serem administrados com relativa simplicidade pelo dentista, através de seringa, por 

atingir todos os espaços da bolsa, por serem biodegradáveis e por produzirem pouco ou 

nenhum desconforto ao paciente quando da inserção. Esses sistemas devem possuir 

inicialmente certa fluidez, facilitando a injeção através de seringa, permitindo o 

preenchimento de todos os espaços. Em seguida, para que seja mantida no local, a 

formulação deve sofrer um determinado aumento de viscosidade e/ou possuir propriedades 

bioadesivas, dificultando a sua remoção da bolsa pelo fluxo do fluido crevicular gengival e da 

saliva (MEDLICOTT et al., 1994; SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996). 

Nesse sentido, o presente trabalho, teve como objetivo o desenvolvimento e 

caracterização de sistemas de liberação de própolis intrabolsa periodontal, para o tratamento 

de doenças periodontais, utilizando-se dois novos sistemas, baseados nas propriedades 

bioadesivas e de termo-sensibilidade ou liotrópicas. 

  Dentro deste contexto, foi elaborada uma revisão bibliográfica sobre a doença 

periodontal, própolis e os sistemas de liberação intrabolsa existentes. 

 Utilizou-se um conjunto de critérios e normas preestabelecidas de identificação e 

pureza, tanto farmacopéicos como de uso consagrado na prática analítica, e comparação com 

outros estudos, além de ensaios microbiológicos, para avaliar a qualidade das duas amostras 

de própolis e de seus extratos etanólicos. 

 As características observadas nas própolis e nos extratos levaram a preparação de 

micropartículas de gelatina contendo própolis, utilizando a técnica por spray-drying 

(BRUSCHI et al., 2003a), e a avaliação das mesmas quanto à distribuição e análise do 
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tamanho de partículas, estudo por microscopia eletrônica de varredura, eficiência de 

encapsulação, atividade microbiológica e perfil de liberação in vitro. 

 A partir dos resultados obtidos, foram selecionados um extrato e as respectivas 

micropartículas de gelatina, assim como a concentração dos mesmos, para serem utilizados no 

desenvolvimento dos sistemas de liberação intrabolsa periodontal. 

Um novo sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível, composto por poloxamer 

407 e Carbopol 934P®, foi desenvolvido, no qual foram incorporadas micropartículas de 

própolis preparadas in situ. Essas micropartículas foram avaliadas quanto à morfologia e 

granulometria. Ainda foram avaliadas as características de temperatura de gelificação, 

densidade relativa, propriedades reológicas e mecânicas, mucoadesão, seringueabilidade e o 

teor de própolis dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis obtidos. 

Também foi desenvolvido e caracterizado um sistema precursor de fase cristalina 

líquida liotrópica, composto por álcool cetílico etoxilado 20-OE e propoxilado 5-OP e 

miristato de isopropila. O sistema possibilitou a preparação de duas formulações com 

micropartículas de gelatina contendo própolis, as quais foram avaliadas quanto às 

características de sedimentação, microscopia óptica, densidade relativa, propriedades 

reológicas e mecânicas, seringueabilidade e teor de própolis. 

 O perfil de liberação in vitro da propolis a partir dos sistemas desenvolvidos também 

foi avaliado, utilizando-se um aparelho de liberação simulador de bolsa periodontal, adaptado 

de Gabarra (2002). 
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2.1 A DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

O termo ‘doença periodontal’ define várias doenças associadas com o periodonto 

(STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). Trata-se de uma morbidade que afeta as estruturas de 

suporte dos dentes, nomeadamente o ligamento periodontal, cemento, osso alveolar e gengiva 

(SEYMOUR; HEASMAN, 1992). Afeta virtualmente a maioria da população mundial sendo 

a maior fonte de perda de dente após os 25 anos de idade (DEASY et al., 1989). 

Os dentes completamente desenvolvidos são constituídos fundamentalmente por 

tecidos conjuntivos muito modificados (Figura 1), distinguindo-se o órgão dentário (dentina, 

polpa dentária e esmalte), o periodonto de inserção (cemento, desmodonto e osso alveolar) e o 

periodonto de proteção (gengiva e cutícula do dente) (COSTACURTA, 1979). 

 

 

Figura 1. Diagrama de corte longitudinal de um dente molar. 

 

A dentina, constituída por substância orgânica calcificada impregnada de sais 

minerais, constitui o corpo do dente, reproduzindo sua forma e delimitando sua cavidade, cujo 

prolongamento na raiz (canal da raiz) termina em um orifício, o forame do ápice do dente. A 

polpa dental preenche a cavidade e o canal do dente, sendo constituída por tecido conjuntivo 

mucoso rico em vasos e nervos (ERHART, 1987). O esmalte reveste externamente a dentina 

da coroa e confina com o cemento ao nível do colo do dente. É extremamente duro e 

constituído por um tecido inerte quase que exclusivamente inorgânico. 
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O periodonto de inserção compreende o complexo tecidual (cemento, desmodonto e 

osso alveolar) responsável pela articulação do dente no alvéolo. O cemento é um tecido ósseo 

modificado que reveste a raiz dos dentes e confina com o esmalte ao nível de colo do dente. O 

periósteo alveolar (desmodonto ou ligamento periodontal) é o tecido conjuntivo fibroso que 

une o cemento ao osso alveolar. Suas fibras colágenas, ligeiramente frouxas, contribuem para 

permitir a mobilidade dessa articulação. O osso alveolar forra internamente as paredes das 

cavidades alveolares, possuindo numerosos e pequenos orifícios para a passagem de vasos e 

fibras nervosas destinados ao periodonto (COSTACURTA, 1979). Já o periodonto de 

proteção compreende a gengiva e a cutícula do dente. A gengiva é a continuação da mucosa 

dos lábios e das bochechas que se reflete ao nível dos processos alveolares das arcadas 

dentárias. Forma ao redor de cada dente uma bainha que circunda o colo do dente. É 

ricamente vascularizada, mas pouco inervada. A cutícula do dente recobre o esmalte e parece 

protegê-lo contra a cárie (ERHART, 1987). Juntos, o periodonto de inserção e o de proteção 

formam o periodonto propriamente dito. Trata-se de um intrincado mosaico de células e 

proteínas que é primariamente responsável pela inserção dos dentes na cavidade oral. É 

constituídos de tecidos fibrosos e tecidos mineralizados, cuja interação na formação e 

convivência destes determinam sua fisiologia na saúde e no reparo da ferida periodontal 

(ZENÓBIO et al., 1996). 

 

 

Figura 2. Estrutura histológica dos tecidos gengivais. 
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O epitélio juncional dental (Figura 2) representa o único exemplo de tecido 

indiferenciado que persiste até a maturidade e idade avançada. A ausência de diferenciação 

nesse epitélio pode ser uma adaptação à aderência na superfície do esmalte ou serve para 

limitar a migração apical do epitélio oral adjacente. A despeito da razão, o resultado é um 

tecido que não possui a barreira de permeabilidade superficial, mostrando ser permeável a 

uma variedade de materiais, desde partículas de carbono até proteínas (WILKINS, 1994). 

Existe uma forte evidência de que a doença periodontal é causada por componentes 

microbianos do biofilme dental no interior das áreas subgengival do periodonto 

(FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; JONES et al., 1996; LISTGARTEN, 1986; SIHORKAR; 

VYAS, 2001; MONBELLI, 2003). O epitélio juncional é, portanto, uma via pela qual toxinas, 

antígenos e enzimas derivados de biofilme bacteriano, que se forma na superfície dental, 

podem penetrar e atingir o tecido conjuntivo subepitelial. Isto inicia um ciclo inflamatório e 

de injúrias teciduais que facilitam a entrada de irritantes pelo sulco dental e exacerbará os 

danos (SEYMOUR; HEASMAN, 1992). Eventualmente a destruição tecidual envolverá as 

estruturas suportes dos dentes e acarretará a perda dental (MEDLICOTT et al., 1994). 

Assim, a doença periodontal é uma conseqüência de uma interação do biofilme 

bacteriano e seus produtos com as respostas imunológica e inflamatória do hospedeiro. Ela 

pode ser classificada de acordo com a extensão do tecido periodontal envolvido. A gengivite, 

o estágio moderado da doença, é causada pelo acúmulo de placa supragengival, a resposta 

inflamatória é restrita aos tecidos gengivais, sendo caracterizada por intumescimento, 

vermelhidão e sangramento da gengiva marginal (MEDLICOTT et al., 1994; STEINBERG; 

FRIEDMAN, 1988). O componente bacteriano do biofilme produz e libera vários tipos de 

enzimas e toxinas (por exemplo, lipopolissacarideos e ácido lipoteicóico) os quais difundem 

através do epitélio juncional e iniciam as alterações inflamatórias no tecido conectivo 

gengival. Essas mudanças são mediadas por uma variedade de mediadores inflamatórios 

endógenos incluindo histamina, cininas, eicosanóides de fosfolipídeos de membrana, fatores 

complemento e lisozimas liberadas de leucócitos polimorfonucleares (SEYMOUR; 

HEASMAN, 1992). No caso de periodontite, o estágio mais severo da doença periodontal 

(LISTGARTEN, 1986), as alterações podem se estender a tecidos mais profundos. É 

caracterizada por uma alteração dramática da microflora, sendo que o número de bactérias 

Gram-negativas pode aumentar para 70% do total da flora, na maioria anaeróbia 

(STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). As alterações inflamatórias resultam no rompimento do 

ligamento do tecido conectivo á superfície da raiz do dente e migração apical do epitélio 

juncional, que podem resultar na recessão gengival e formação de bolsa, na exposição do 
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cemento, na perda de osso alveolar e num aumento na mobilidade do dente (SEYMOUR; 

HEASMAN, 1992). 

Assim, a progressão de uma gengivite estabelecida para uma lesão avançada leva a 

periodontite. Essa pode ser de pré-puberdade, juvenil, de progressão rápida, adulta crônica e 

refratária (SEYMOUR; HEASMAN, 1992), podendo estar relacionada com alterações na 

oclusão dos dentes, classificando-se em (LISTGARTEN, 1986): 

- periodontite simples (inflamação crônica da gengiva causada por irritação local, por 

exemplo, biofilme e cálculo, e associada com perda óssea horizontal); 

- periodontite composta (destruição óssea angular devida à irritação local e desarmonia 

oclusal); 

- periodontose (degeneração não inflamatória dos tecidos periodontais de suporte que pode ser 

agravada por trauma oclusal de alterações inflamatórias); 

- periodontite oclusal (alterações degenerativas e necróticas nos tecidos periodontais de 

suporte com alargamento do espaço do ligamento periodontal e reabsorção óssea angular); 

- atrofia periodontal (redução da altura do periodonto com afinamento do ligamento 

periodontal e redução de número de células, provavelmente associada com forças oclusais 

diminuídas). 

A progressão da periodontite é episódica com aumentos súbitos de atividade seguidos 

por períodos de quiescência (SEYMOUR; HEASMAN, 1992). A perda das estruturas de 

suporte do dente faz com que o mesmo se torne móvel, não desempenhando seu papel 

adequadamente (MELICOTT et al., 1994). Se não houver tratamento, as estruturas de suporte 

degeneram ao ponto onde não é possível reparar e a extração do dente é requerida (BECKER; 

BERG; BECKER, 1979; BUCKLEY; CROWLEY, 1984; LINDHE et al., 1983).  

As respostas inflamatória e imunológica presentes na doença periodontal podem ser 

afetadas por uma variedade de fatores sistêmicos que podem alterá-las do tecido ao biofilme. 

Além disso, certas desordens sistêmicas podem ter um efeito direto nos tecidos periodontais, 

representando as manifestações periodontais de uma doença sistêmica. Como exemplos, 

destacam-se as desordens endócrinas, tais como o diabetes melitus, desordens genéticas, tais 

como a Síndrome de Down (Mongolismo), hipofosfatasia (SEYMOUR; HEASMAN, 1992), 

gravidez (LÖE; SILNESS, 1963), estresse psicosocial e estilo de vida (ALEKSEJÚNIENÈ et 

al., 2002). 
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2.1.1 Especificidade bacteriana 

 

Existem centenas de espécies de bactérias na cavidade oral, mas apenas um número 

limitado exerce importancia na doença periodontal (RODRIGUES et al., 1999). O papel 

bacteriano na etiologia dessa doença é bem estabelecido (CETIN, 2005; LISTGARTEN, 

1986; MEDLICOTT, 1994; PAGE, 2004). O sulco gengival não é completamente livre de 

bactérias e uma escassa microflora consistindo principalmente de espécies aeróbias Gram-

positivas podem ser isoladas a partir de sítios normais (SLOTS, 1979; LOESCHE et al., 

1985). Essas bactérias são compatíveis com o tecido saudável, havendo um equilíbrio com os 

mecanismos de defesa do hospedeiro. Um aumento no número de bactérias subgengivais, 

seguida pela alteração da microflora é observada no desenvolvimento das doenças 

periodontais (MEDLICOTT et al., 1994). As bactérias se acumulam no espaço, ou bolsa, que 

desenvolve entre as raízes do dente afetado e os tecidos moles, podendo interagir com o 

hospedeiro sem a penetração direta no tecido (MONBELLI, 2003). 

Frank (1980) avaliou a penetração bacteriana na bolsa periodontal em periodontite 

humana avançada, observando que entre o biofilme subgengival apical e o epitélio juncional 

da parede da bolsa, várias camadas de leucócitos polimorfonucleares foram observados com 

numerosos fagossomas demonstrando a fagocitose de bactérias. 

Existem numerosos tipos de bactérias relacionadas com doença periodontal, sendo que 

uma microflora específica tem sido evidenciada em determinados pacientes. As bactérias mais 

comumente isoladas nesses casos são Gram-negativas anaeróbias restritas ou facultativas 

(SLOTS, 1979; LOSCHE et al., 1985; TANNER et al., 1979). Actinobacillus 

actinomycetemcomitans (KAPLAN et al., 1989; SLOTS, 1982), Fusobacterium nucleatum, 

Fusobacterium necrophorum (BOLSTAD; JENSEN; BAKKEN, 1996), Wolinella recta, 

Capnocytophaga sp., Selomonas sputigen, Eikenella corrodens, Bacterioides sp. 

(Bacterioides gingivalis, Bacterioides intermedius, Bacterioides forsythus, Bacterioides 

melaninogenicus) (SEYMOUR; HEASMAN, 1992), Campylobacter rectus, 

Peptostreptococcus micros, Treponema sp.  (JORGENSEN; SLOTS, 2000), Eubacterium sp. 

(LOESCHE et al., 1985), Candida sp. (Candida albicans, Candida krusei, Candida 

tropicalis) (SEYMOUR; HEASMAN, 1992) e espiroquetas (SAGLIE et al., 1982) têm sido 

freqüentemente associadas com várias formas de periodontites. 

Bactérias Gram-negativas anaeróbias pigmentadas de preto também têm sido 

freqüentemente isoladas em uma variedade de casos clínicos (DAHLEN, 1993). Na cavidade 

oral, são conhecidas como periodontopatogênicas, sendo Prevotella intermedia, 
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Porphyromonas gingivalis e Prophyromonas endodontalis as espécies mais patogênicas do 

grupo (JORGENSEN; SLOTS, 2000; RODRIGUES et al., 1999). 

Estudos in vitro têm demonstrado que muitas dessas bactérias podem produzir uma 

variedade de enzimas e toxinas as quais podem interferir com muitas funções celulares 

(SEYMOUR; HEASMAN, 1992).  Espécies Bacterioides e A. actinomycetemcomitans 

produzem colagenase e outras enzimas proteolíticas que podem contribuir para a destruição 

do tecido local. Essas bactérias também podem produzir fatores que inibem o mecanismo de 

defesa normal na bolsa, inativa anticorpos e previne a fagocitose. A. actinomycetemcomitans 

secretam uma leucotoxina e B. gingivalis pode produzir um lipopolissacarídeo que induz 

destruição por uma ação direta nas células ósseas (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). 

 

 

2.1.2 A bolsa periodontal 

 

 Uma das características clínicas da doença periodontal é a formação de uma bolsa, a 

qual é constituída por um sulco aprofundado patologicamente (STEINBERG; FRIEDMAN, 

1988) entre a gengiva e o dente, que causa retração da gengiva marginal (Figura 3) e o 

desenvolvimento de um ambiente ideal para o crescimento de bactérias anaeróbias 

responsáveis pela doença (PERIOLI et al., 2004).  

Em um sulco gengival normal, o espaço entre a gengiva e o dente mede entre 1 a 3 

mm de profundidade. Entretanto, durante a peridodontite, a profundidade da bolsa excede 5 

mm, podendo chegar a 12 mm (MEDLICOTT et al., 1994). Essa progressiva formação de 

bolsa leva à destruição dos tecidos de suporte periodontal, seguido por alta mobilidade e 

esfoliação do dente (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). 

A bolsa periodontal é constituída por um epitélio de um dos lados e cemento do dente 

do outro. Não existe um espaço real entre esses dois tecidos. A falta de adesão é demonstrada 

pela inserção de uma sonda periodontal, e alterações no nível de adesão ou profundidade da 

bolsa são monitoradas para avaliar a progressão da doença. A formação da bolsa periodontal 

permite que bactérias colonizem a superfície da raiz do dente e a camada mais externa do 

cemento. O ambiente da bolsa facilita o crescimento de microrganismos anaeróbios 

(SEYMOUR; HEASMAN, 1992). 
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Figura 3. Diagrama ilustrando uma bolsa periodontal. 

 

Overman e Salomen (1994) caracterizaram as células do epitélio juncional diretamente 

aderidas ao dente, na doença periodontal. Observaram que alterações degenerativas com 

formação de bolsa afetam células individuais numa proporção maior que regiões inteiras, e 

que a estrutura de ligamento epitelial parece ser mais resistente, persistindo na superfície do 

dente durante a degeneração das células diretamente aderidas ao dente. Além disso, o estudo 

demonstrou que essas células, no caso de doença periodontal, exibem habilidade proliferativa, 

sugerindo uma característica de regeneração para as mesmas. 

O epitélio de bolsas periodontais provocadas em cães foi avaliado por microscopia 

(MULLER-GLAUSER; SCHOROEDER, 1982). Os estudos revelaram que o epitélio da bolsa 

não adere ao dente, forma estrias irregulares, apresenta-se às vezes ulcerado, consiste de 

células com tendência à diferenciação, apresenta uma lâmina basal complexa com 

descontinuidade e multiplicidade, é infiltrado principalmente por linfócitos, blastos T e B e 

células plasmáticas, sendo transmigrado por granulócitos neutrofílicos. Concluíram, ainda, 

que a estrutura do epitélio da bolsa reflete a heterogeneidade do biofilme adjacente, que essa 

estrutura juntamente com a ausência de grânulos revestidores de membrana é a base para uma 
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permeabilidade extremamente alta, e que as estrias epiteliais podem conduzir e coletar 

substâncias estranhas às quais podem ser mais facilmente reconhecidas pelos leucócitos.  

Em sítios saudáveis do periodonto ocorre a presença de pequenas quantidades de 

fluido crevicular gengival (0,04 µL), com baixas taxas de fluxo (0,03 µL/min) e concentração 

de proteínas similar ao fluido extracelular (HATTINGH; HO, 1980). Por outro lado, nos sítios 

doentes há um aumento na produção de fluido e a composição protéica é semelhante à do 

soro, indicando a formação de exsudato nesses locais. O volume e a taxa de fluxo dependem 

do grau da infecção e da inflamação em cada local. Volumes de 0,5 µL e fluxos de 0,5 

µL/min a 0,9 µL/min têm sido freqüentemente relatados (GOODSON, 1989; HATTINGH; 

HO, 1980; STOLTZE, 1992), podendo alcançar valores de 150 µL/h (STEINBERG; 

FRIEDMAN, 1988). 

 

 

2.1.3 Tratamento da doença periodontal 

 

Como a especificidade do biofilme dental em relação à infecção na doença periodontal 

é fato evidente (GABARRA, 2002; PAGE, 2004), o combate às bactérias, a adequação do 

meio e a prevenção são fatores primordiais na restituição da saúde (ADDY, 1986; 

GREENSTEIN et al., 1986; LOESCHE, 1976; QUEE, 1989; SLOTS, 1976; MEDLICOTT et 

al., 1994; NEWMAN, 1995; WILLIAMS; HOWELL, 1993). Assim, o tratamento periodontal 

tem por objetivo a cura do tecido inflamado, a redução do número de bactérias patogênicas e a 

eliminação da bolsa (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988).  

O aumento da patogenicidade da placa subgengival modifica sua estrutura fazendo 

com que ocorra a evolução da doença. Dessa maneira, o tempo torna o tratamento 

progressivamente mais difícil, necessitando de procedimentos terapêuticos cada vez mais 

agressivos e complexos (CETIN et al., 2005; GABARRA, 2002). 

É difícil o controle dos microrganismos, uma vez que há um processo contínuo de 

formação de biofilme na cavidade bucal, sendo fonte permanente na indução da cárie e/ou 

inflamação gengival (GREENSTEIN et al., 1986; KILIAN et al., 1979; LINDHE et al., 1983; 

LOESCHE, 1990; NEWMAN, 1995; SEYMOUR; HEASMAN, 1992; POULET; 

DUFFAUT; LODTER, 1999). 

Estudos evidenciaram diferenças marcantes entre as metodologias e as 

substâncias utilizadas para o combate da moléstia periodontal (GABARRA, 2002). A 

gengivite pode ser controlada por meios mecânicos, porém muitas pessoas não conseguem um 
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controle domiciliar efetivo da placa bacteriana; nesses casos, o uso de agentes químicos, como 

os anti-sépticos, pode ser útil, embora em poucas horas o número de microrganismos possa 

voltar a ser como o inicial (JEFFCOAT, 1994; JOYSTON-BECHAL; EMSLIE, 1987;  

PEDRAZZI, 1999). Assim, o tratamento periodontal tradicional consiste no controle do 

biofilme subgengival, através de um meticuloso desbridamento periódico da bolsa 

(curetagem), raspagem e aplainamento radicular, realizado pelo dentista, associado ao 

controle da placa supragengival, através de cuidados domiciliares por parte do paciente 

(HELLDÉN; LISTGARTEN; LINDHE, 1979; HOLBOROW, 1986; JOYSTON-BECHAL; 

EMSLIE, 1987; LINDHE; NYMAN, 1984; RAMFJORD, 1987; VAN DER OUDERAA, 

1991). A raspagem é um meio mecânico de se remover o cálculo e o biofilme, a curetagem 

envolve a limpeza do tecido mole inflamado e o aplainamento ou alisamento da radicular 

remove o tecido dental necrótico da superfície da raiz (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988).  

Agentes antiinflamatórios esteroidais (glicocorticóides) e não-esteroidais (salicilatos, 

pirazolonas, derivados da pirazolona, derivados do ácido fenilpropiônico, derivados do ácido 

antranílico, derivados do ácido fenilacético e inibidores seletivos da enzima cicloxigenase) 

têm sido estudados e utilizados como adjuvantes ao tratamento mecânico de limpeza realizado 

pelo dentista (CETIN et al., 2004, 2005; JONES et al., 1999; SAMATI; YUKSEL; 

TARIMCI, 2006; SEYMOUR; HEASMAN, 1992). Além disso, a utilização de alendronato 

de sódio para o tratamento das lesões periodontais com reabsorção óssea foi proposta, 

obtendo-se uma melhora significativa nos parâmetros clínicos, com um potente efeito 

inibitório na reabsorção óssea e a neoformação de osso (REDDY; KUMAR; VEENA, 2005). 

No entanto, muitas vezes o objetivo desse tratamento não é alcançado por problemas 

anatômicos e/ou técnicos, como a formação de nichos entre as raízes dentais e a capacidade 

de alguns microrganismos adentrarem nos tecidos conjuntivos, dificultando e, 

impossibilitando o acesso durante os procedimentos mecânicos (FRANK, 1980; KINANE; 

RADVAR 1999; LISTGARTEN et al., 1978; LÖE et al., 1965; OKUDA et al., 1992). 

Quando a eliminação da bolsa não é alcançada por estes métodos, a cirurgia é utilizada para 

remover o tecido necrótico e reduzir a profundidade da bolsa (STEINBERG; FRIEDMAN, 

1988). 

Essas limitações da terapêutica permitem que bolsas refratárias ao tratamento se 

reativem, fato que tem levado cientistas a procurarem solução alternativa como o tratamento 

medicamentoso com repetidas administrações sistêmica ou tópica de agentes antibacterianos 

(AINAMO et al., 1992; DEASY et al., 1989; FRIEDMAN; STEINBERG, 1990; 

GIORDANO et al., 1992; JONES et al., 1992; JORGENSEN; SLOTS, 2000; KINANE; 
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RADVAR, 1999; LOESCHE, 1976, 1979; RETHMAN; RETHMAN; SUZUKI, 1995; 

THOMSON et al., 1992; TURNBULL, 1989). 

Vários autores têm descrito os feitos clínicos e microbiológicos de antimicrobianos 

importantes na doença periodontal (LOPEZ et al., 2002; NORKIEWICZ et al., 2001; PAVIA 

et al., 2003, 2004; RODRIGUES et al., 2004). A utilização de agentes antiplaca garante a 

saúde periodontal pela manutenção de um alto padrão de controle do biofilme bacteriano e de 

formação de cálculo (SEYMOUR; HEASMAN, 1992). Além disso, antibióticos específicos, 

administrados no local ou sistemicamente, são hábeis em reduzir a patogenicidade da 

microflora subgengival, melhorando a resposta clínica do tratamento periodontal (AKALIN et 

al., 2004; PAGE, 2004; SEYMOUR; HEASMAN, 1992). 

Os principais agentes antimicrobianos estudados e utilizados compreendem: enzimas 

(mucinase, pâncreas desidratado, mutanase, dextranase e hipotiocianato de lactoperoxidase) 

(GENCO, 1981; SEYMOUR; HEASMAN, 1992); fenóis (timol), sais metálicos (zinco e 

cobre), saliflúor, aminoálcoois (octapinol e decapinol); triclosan, lauril sulfato de sódio 

(ELEY, 1999); sais quaternários de amônio (cloreto de benzetônio, cloreto de benzalcônio, 

cloreto de cetilpiridínio e brometo de domofeno), bisbiguanidas (clorexidina, hexetidina e 

alexidina), bispiridinas (octenidina) (ELEY, 1999; JOYSTON-BEECHAL; EMSLIE, 1987); 

eritromicina (JOYSTON-BEECHAL; EMSLIE, 1987); tetraciclinas (tetraciclina, 

clortetraciclina, clomociclina, demeclociclina, doxiciclina, limeciclina e oxitetraciclina), 

metronidazol, penicilinas (fenoximetilpenicilina), macrolídeos (eritromicina e espiramicina) 

(AKALIN et al., 2004; JOYSTON-BEECHAL; EMSLIE, 1987; SEYMOUR; HEASMAN, 

1992); licomicina, clindamicina (SEYMOUR; HEASMAN, 1992); extratos vegetais de 

sanguinária (ELEY, 1999; TURNBULL, 1989), de Arnica Montana (KOO et al., 2000), de 

Centella asiática e Punica granatum (SASTRAVAHA et al., 2003); catequina de chá verde 

(HIRASAWA et al., 2002) e extrato de própolis (BAAKILINI et al., 1996; GEBARA, 1999; 

MANARA et al., 1999; MURRAY et al., 1997; PARK et al., 1998b; SANTOS et al., 1999). 

 

 

2.2 PRÓPOLIS 

 

 

O termo própolis é derivado do grego, significando em defesa (pro) da cidade (polis) 

(GHISALBERTI, 1979). Trata-se de um forte adesivo, substância resinosa coletada, 

transformada e usada pelas abelhas para selar frestas em suas colméias, paredes internas e 
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proteger a entrada contra intrusos. As abelhas (Apis mellifera L.) coletam a resina em frestas 

no tronco das árvores, em brotos e nos exsudatos das plantas. A essa “matéria-prima”, as 

abelhas misturam a cera e adicionam enzimas salivares, principalmente a enzima 13-

glicosidase, formando a própolis (GREENAWAY et al., 1990; MOREIRA, 1986). Sua cor 

varia de amarelo-esverdeado a marrom escuro, dependendo da origem e idade, com odor 

característico e sabor picante (MARCUCCI, 1995). 

A própolis é difícil de ser removida da pele humana, uma vez que ela interage 

fortemente com os óleos e proteínas da pele. É dura e quebradiça quando fria, mas macia e 

maleável quando aquecida (GHISALBERTI, 1979). É processada normalmente in natura e o 

extrato obtido é utilizado como forma farmacêutica final ou intermediária (CUNHA et al., 

2004; DE VARGAS et al., 2004; FRANCO; BUENO, 1999; FRANCO; BRUSCHI; BUENO, 

2000; MARQUELE et al., 2005). 

 

 

2.2.1 Histórico 

 

 A utilização de própolis já era descrita pelos assírios, gregos, romanos, incas e 

egípcios. Era conhecida e utilizada pelos sacerdotes do Egito (1700 A.C.) como auxiliar na 

mumificação de cadáveres (propriedades anti-putrefativas). Os gregos (responsáveis pelo seu 

nome) e os romanos, tais como Aristóteles, Dioscórides, Plínio e Galeno, reconheciam suas 

propriedades medicinais (CASTALDO; CAPASSO, 2002). Hipócrates, a adotou como 

cicatrizante. Aristóteles a cita em História dos Animais como “remédio para os males da pele, 

chagas e supurações”. No século II, Galeno também cita a resina nos seus tratados 

(GHISALBERTI, 1979; PEREIRA et al., 2002).  

A própolis foi também reconhecida e utilizada por outros povos não relacionados com 

a velha civilização mundial. Nas Américas, os Incas a utilizavam no tratamento de infecções 

febris. São encontrados a partir do século XII relatos de uso nos livros de medicina da 

Geórgia e as farmacopéias de Londres do século dezessete listavam-na como uma droga 

oficial (CASTALDO; CAPASSO, 2002). Empregada como anti-séptico e cicatrizante no 

tratamento de feridas e como anti-séptico bucal, a própolis teve seus usos perpetuados na 

Idade Média e entre os médicos árabes (CASTALDO; CAPASSO, 2002). Na idade moderna, 

o uso da própolis chegou a seu auge, como desinfetante e cicatrizante, na guerra dos Bôeres 

na África do Sul e também no começo do século XIX no tratamento da doença de Chagas na 
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França (CARMO, 1999; PAMPLONA, 1997). Entre os séculos XVII e XX a própolis tornou-

se muito popular na Europa por conta de sua atividade antibacteriana (CASTALDO; 

CAPASSO, 2002). Na União Soviética, a própolis recebia o crédito de ser empregada no 

tratamento de tuberculose (WOISKY; SALATINO, 1998). 

Ao longo dos tempos observou-se a versatilidade de atividade biológica da própolis. 

Sua utilização continua até hoje em medicamentos, alimentos funcionais e cosméticos 

(BURDOCK, 1998). 

 

 

2.2.2 Origem botânica 

 

A própolis é coletada na colméia pelos apicultores, que raspam as paredes com uma 

ferramenta, normalmente um formão. Esta coleta é feita entre o outono e o inverno, depois 

que o mel é extraído (BRUSCHI, 2002). 

Os constituintes da própolis refletem a sua origem botânica (Quadro 1). Com o 

advento de análises químicas mais sofisticadas, pôde-se identificar espécies de vegetais que 

podem ser utilizadas como fonte de material para a produção de própolis pelas abelhas 

(BURDOCK, 1998; CHRISTOV et al., 2005; MARCUCCI, 1995; TEIXEIRA et al., 2005). 

Assim, o melhor indicador da origem botânica da própolis é a análise da sua composição 

química comparada com a provável fonte vegetal. A determinação da origem geográfica e, 

principalmente, a origem vegetal, aliada à fenologia da planta hospedeira, se faz importante 

no controle de qualidade e até mesmo na padronização das amostras de própolis para uma 

efetiva aplicação terapêutica (CHRISTOV et al., 2005; PARK et al., 2002, 2004, 2005). 

Na Europa, América do Sul, América do Norte e oeste da Ásia, a principal fonte de 

própolis é o exsudato de brotos de choupo (Populus sp.). Menos comumente, em outras partes 

do mundo, outros gêneros, como Bétula sp., Pinus sp. e Acacia sp. são utilizados como fonte 

para as abelhas produzirem própolis (CHRISTOV et al., 2005; KÖNIG, 1985). Na Nova 

Zelândia, a própolis origina-se também de espécies do gênero Populus (BANKOVA; 

CHRITOV; TEJERA, 1999). 

 



Revisão da literatura 

Marcos Luciano Bruschi 

45

Gênero e espécie 
Localização 

geográfica 
Referência 

Populus nigra, Populus  italica Bulgária BANKOVA et al., 1994; 

MARCUCCI, 1995 

Populus nigra Albânia BANKOVA et al., 1994 

Populus  tremula Bulgária MARCUCCI, 1995 

Populus suaveolens Mongólia BANKOVA et al., 1994; 

MARCUCCI, 1995 

Populus fremontii EUA MARCUCCI, 1995 

Plumeria acuminata, Populus 

acutifolia 

EUA 

 (ilhas havaianas) 

MARCUCCI, 1995 

Populus curamericana Reino Unido MARCUCCI, 1995 

Betula sp., Populus sp., Pinus sp., 

Prumus sp. e Acacia sp., Aesculus 

hypocastanum  

Hungria MARCUCCI, 1995 

Populus aigeiros, Populus 

trichocarpa, Populus tremuloides

Canadá CHRISTOV et al., 2005 

Betula sp., Alnus sp. Polônia MARCUCCI, 1995 

Betula verrucosa Parte da Europa e 

Rússia 

BANKOVA et al, 1992 

Betula verrucosa, Populus. nigra, 

Populus tremula 

Ucrânia BANKOVA et al, 1992 

Delchampia sp. Regiões equatoriais MARCUCCI, 1995 

Clusia sp. Regiões equatoriais BANKOVA et al., 1995; 

MARCUCCI, 1995 

Clusia minor Venezuela MARCUCCI, 1995 

Xanthorrhoea sp. Austrália GHISALBERTI, 1979 

 
Quadro 1. Origem botânica da própolis. 

 

Obviamente têm sido encontradas novas fontes vegetais para própolis e as de regiões 

tropicais demonstraram ser um pouco diferentes das de zonas temperadas (BANKOVA et al., 

1998). 
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Na América do Sul a espécie vegetal do gênero Populus não é nativa, existindo uma 

grande diversidade vegetal para a retirada de resina, o que dificulta a correlação da própolis 

com a fonte produtora (GREENAWAY et al., 1990; KÖNIG, 1985).  Particularmente no 

Brasil, existem diversas espécies de plantas visitadas pelas abelhas para a retirada de resina. 

Ainda não se conseguiram identificar todas elas, mas o alecrim do campo ou vassourinha 

(Baccharis dracunculifolia), pinheiros (Pinus sp. e Araucaria heterophylla), aroeira (Schinus 

terebenthifolius) e eucalipto (Eucalyptus sp.) são alguns exemplos (ABELHAS, 2002; 

BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001; MIDORIKAWA et al., 2001; PAMPLONA, 

1997; TEIXEIRA et al., 2005). A região Sul do Brasil apresenta uma grande diversidade 

vegetal, para a retirada de resinas pelas abelhas, possibilitando a ocorrência de cinco grupos 

distintos de própolis de grande freqüência. Dentre estes grupos foi possível identificar a 

origem vegetal do grupo 3, ficando comprovada que a origem botânica da própolis deste 

grupo, da Argentina e do Uruguai, é a espécie vegetal P. alba, segundo os perfis fitoquímicos 

comparativos (ISLA et al., 2005; PARK; IKEGAKI; ALENCAR, 2000). Na região sudeste do 

Brasil foi reportado um grupo de própolis (grupo 12), a própolis verde, cuja principal origem 

botânica é a Baccharis dracunculifolia (PARK et al., 2004; SALATINO et al., 2005; 

TEIXEIRA et al., 2005). 

 

 

2.2.3 Composição química 

A composição química da própolis é muito complexa e está diretamente relacionada 

com a flora do local onde é coletada, a qual pode variar de região para região em um mesmo 

território (MARCUCCI, 1995), assim como a época do ano em que a própolis de um 

determinado local é coletada (BANKOVA et al., 1998; FRANCO; BRUSCHI; BUENO, 

2000). 

Mais de 300 constituintes já foram identificados na própolis (BANSKOTA; TEZUKA; 

KADOTA, 2001; MARCUCCI, 1995). Os primeiros estudos sobre a sua composição química 

foram realizados no início do século passado por Hiitcheck e Borish em 1907. Eles 

verificaram que este material era constituído por resina (46%), cera de abelha (27%), 

princípios voláteis (7%) e impurezas (13%). Verificaram ainda que a própolis era solúvel no 

álcool e que se fundia a 64°C (MOREIRA, 1986). Além disso, Ghisalberti (1979) constatou 

na própolis a presença de uma fração insolúvel em água e em solventes orgânicos, 

provavelmente formada por material polimérico. 
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 Os compostos fenólicos constituem mais de 50% do total de seu peso e estão 

relacionados com sua atividade biológica. A composição fenólica da maioria das amostras de 

própolis investigadas parece ser similar e isso pode ser explicado pela origem mais ou menos 

comum dos vegetais onde as abelhas coletam os exsudatos (BANKOVA et al., 1994). Por 

essa razão, a maioria das investigações sobre a composição química da própolis está 

relacionada com estes compostos (BANKOVA et al., 1992; 1994; MACIEJEWICZ et al., 

2001; SALATINO et al., 2005).  

Os constituintes fenólicos presentes na própolis podem ser distribuídos nas seguintes 

classes de compostos: chalconas e di-hidrochalconas, flavanonas, flavonas e flavonóis, di-

hidroflavonóis e isoflavonas (MARCUCCI et al., 1994; PICCINELLI et al., 2005). 

Markham et al. (1996) quantificaram os flavonóides de própolis de várias regiões do 

mundo por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). As principais flavonas e 

flavonóis encontrados nas própolis analisadas estão descritos no Quadro 2.  

Na amostra de própolis brasileira observaram que os di-hidroflavonóides constituíam 

em torno de 50% do total de flavonóides. Os principais representantes desta classe são as 

flavanonas (Quadro 3), que são intermediários biossintéticos da maioria das classes de 

flavonóides (ZUANAZZI, 2000).  

Astudillo et al. (2000) analisaram uma amostra de própolis chilena, da qual seis 

flavonóides foram isolados como os principais constituintes ativos: 5,7-dihidroxiflavanona 

(pinocembrina); 5-hidroxi-7-metoxiflavanona (pinostrobina); 5,7-dihidroxiflavonol 

(galangina); 5,7-dihidroxiflavona (crisina); 5-hidroxi-7-metoxiflavona (tectocrisina) e 3,5,7-

trihidroxiflavona (galangina). 

Aga et al. (1994) isolaram três diferentes compostos em uma amostra de própolis 

brasileira, coletada no Estado de São Paulo. Os compostos foram identificados como ácido 

3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico (Artepillin C), ácido 3-prenil-4-dihidroxi-cinamoloxicinâmico 

e 2,2-dimetil-6-carboxietenil-2H-1-benzopirano. O Artepillin C possui propriedades 

antioxidantes (NAKANISHI et al., 2003; SHIMIZU et al., 2004), sendo reportado como o 

composto mais abundante isolado na própolis brasileira (HAYASHI et al., 1999; PARK et al., 

2004; SALATINO et al., 2005).  
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R = H R = OH 

Flavonas Flavonóis 

Apigenina (5,7,4’-OH) Canferol-3-metil éter 

Crisina (5,7-OH) Canferol-7-metil éter 

Tectocrisina (5-OH, 7-

OCH3) 

Canferol-7,4’-dimetil éter 

Apigenina 7,4’dimetil éter Galangina-3-metil éter 

Acacetina (7-OH, 4’-OCH3) 

 

 

(GREENAWAY 

et al., 1990) 

Fisetina (7,3’,4’-OH) 

 

 

 

(GREENAWAY et al., 1990)

Betuletol (5,7-OH, 6,4’-OCH3) 

Quercetina (5, 7,3’, 4’-OH) 

Quercetina-3,7-dimetil éter 

Pectolinarigenina 

(5,7-di-OH, 6,4’-di-OCH3) 

(VANHAELEN; 

VANHAELEN-

FASTRÉ, 1979) 

Ramnazina (5,4’-OH, 7,3’-OCH3) 

Pilloina  

(5,3’-di-OH, 7,4’-di-OCH3) 

(MACIEJEWICZ 

et al., 2001) 

Isoramnetina (5,7,4’-OH, 3’-

OCH3) 

  Ermanina (5,7-OH, 4’-OCH3) 

  Raminocitrina (5,4’-OH, 7-OCH3) 

  Izalpinina (5-OH, 7-OCH3) 

  Galangina (5,7-OH) 

  Canferol (5,7,4’-OH) 

  Canferida (5,7-OH, 4’-OCH3) 

 

 

 

 

 

(VANHAELEN; 

VANHAELEN-

FASTRÉ, 1979) 

  5-metoxi-3,7-hidroxiflavona (PAPAY et al., 1985) 

 
Quadro 2. Principais flavonas e flavonóis presentes na própolis. 
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Substituintes  

Nome R1 R2 R3 R4 
 

Fonte 
Pinocembrina OH OH H H VANHAELEN; 

VANHAELEN-FASTRÉ, 
1979 

Pinostrobina OH OCH3 H H VANHAELEN; 
VANHAELEN-FASTRÉ, 
1979 

Sakuranetina OH OCH3 OH H VANHAELEN; 
VANHAELEN-FASTRÉ, 
1979 

Pinobanquisina OH OCH3 H OH PAPAY et al., 1985 
Acetato de 3-Pinobanquisina OH OAc OH H PAPAY et al., 1985 
Butirato 3-Pinobanquisina OH OBu OH H PAPAY et al., 1985 
Hexanoato 3-Pinobanquisina OH OHex OH H PAPAY et al., 1985 
Pinobanksina 7-metil éter OH O-Me OH H PAPAY et al., 1985 
Pinobanksina 5-metil éter O-Me OH O OH BANKOVA et al., 1992 
Pentanoato de 3-Pinobanksina OH O-

pentano 
OH H PAPAY et al., 1985 

Propanoato de 3-Pinobanquisina OH O-
propano 

OH H PAPAY et al., 1985 

5-metoxi, 3,7-di-hidroxiflavanona OH OCH3 H OH PAPAY et al., 1985 
Naringenina OH OH H H GREENAWAY et al., 

1990 
3,7-di-hidroxi, 5-metoxiflavanona OH OCH3 H OH BANKOVA et al., 1992 
2,5-di-hidroxi,7-metoxiflavanona 
(com uma OH em 3’) 

OH OCH3 H OH BANKOVA et al., 1992 

 
Quadro 3. Flavanonas isoladas e identificadas na própolis. 

 

Alguns ácidos aromáticos e alifáticos (Quadros 4 e 5) foram encontrados em extratos 

etanólicos de própolis. As suas presenças podem ser atribuídas provavelmente à progressiva 

reação de outros ácidos presentes na própolis com o etanol durante o tempo de 

armazenamento dos extratos. É notável a tendência de formação de etil éster, principalmente a 

partir de ácidos graxos, como foi o caso na formação de ácidos aromáticos e flavonóides 

(MARKHAM et al., 1996). 
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Nome R1 R2 R3 

Ácido cinâmico H H COOH 

Ácido p-cumárico 

(também sob a forma de cumarato de benzila) 

H OH COOH 

Ácido caféico OH OH COOH 

Ácido ferúlico OCH3 OH COOH 

Ácido isoferúlico OH OCH3 COOH 

Álcool cinâmico H H CH2OH 

Ácido 3,4-dimetoxicinâmico OCH3 OCH3 COOH 

 

Quadro 4. Derivados do álcool e do ácido cinâmico observados na própolis (BANKOVA et 
al., 1995; PAPAY et al., 1985; SAHINLER; KAFTANOGLU, 2005; 
VANHAELEN; VANHAELEN-FASTRÉ, 1979). 

 

Bankova et al. (1995) conseguiram isolar e identificar na própolis alguns ésteres (di-

hidrocinamato de metila, di-hidrocinamato de etila, fenilacetato de etila), ácido 

hidroxicinâmico, ácido m-cumárico, ácido p-cumárico, hidroquinona e ácido 

metoxicinâmico. Segundo Tazawa et al. (1996), outras substâncias encontradas na própolis 

brasileira são os derivados dos ácidos cinâmico e p-cumárico, do canferol e dos flavonóides 

prenilados. Mishima et al. (2005a) isolaram e identificaram três derivados do ácido 

cafeoilquínico (ácido 4,5-di-O-cafeoilquínico; ácido 3,5-di-O-cafeoilquínico e ácido 3,4-di-

O-cafeoilquínico) e Matsui et al. (2004) isolaram e identificaram o ácido 3,4,5-tri-O-

cafeoilquínico, todos presentes em extrato aquoso de própolis brasileira. Além disso, 

estudando amostras de própolis brasileira com origem botânica na Citrus sp., dos Santos 

Pereira et al. (2003) sugeriram que própolis com essa origem possuem uma maior 

concentração de derivados do ácido quínico, sendo que o ácido 4-ferruoil quínico e o 5-

ferruoil quínico foram encontrados pela primeira vez em amostras de própolis. 
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Nome R1 R2 R3 

Ácido benzóico H H H 

Ácido 4-hidroxibenzóico H OH H 

Ácido 4-metoxibenzóico H OCH3 H 

Ácido protocatéquico OH OH H 

Ácido gálico OH OH OH 

 

Quadro 5. Derivados do ácido benzóico encontrados na própolis (VANHAELEN; 
VANHAELEN-FASTRÉ, 1979). 

 

Novos compostos têm sido isolados em amostras de própolis brasileira (ácido 3,5-

diprenil-4-hidroxicinâmico) e chinesa (octacosanol) (CASTALDO; CAPASSO, 2002). Além 

disso, na propolis venezuelana foram isoladas duas novas benzofenonas poli-isopreniladas 

(18-etiloxi-17-hidroxi-17,18-diidroscrobiculatona A e 18-etiloxi-17-hidroxi-17,18-

diidroscrobiculatona B) (TRUSHEVA et al., 2004). Na própolis cubana foram isoladas novos 

derivados de benzofenona poli-prenilada (propolonas B-D, garcinieliptona I e hyperibona B) 

(HERNÁNDEZ et al., 2005). 

 Encontrou-se também na própolis alguns derivados do benzaldeído, como a vanilina e 

a isovanilina (VANHAELEN; VANHAELEN-FASTRÉ, 1979). 

Bankova et al. (1994) observaram substanciais diferenças na composição de voláteis 

em própolis de diferentes locais, indicando que a composição destes na própolis varia de 

acordo com a origem dos exsudatos dos brotos de diferentes árvores. A composição química 

dos voláteis da própolis foi descrita em poucas publicações. Mais de 30 constituintes desses 

foram identificados, mas uma parte substancial permanece sem identificação. Estes consistem 

principalmente de terpenóides, predominando os álcoois sesquiterpenóides e hidrocarbonetos 

sesquiterpenóides, acompanhados por alguns monoterpenos, principalmente álcoois. Uma 

outra parte dos voláteis é composta por álcoois, principalmente aromáticos, fenóis, aldeídos, 

cetonas, ácidos (do ácido acético ao ácido esteárico) e ésteres que compõem o maior grupo 

junto com os terpenóides. Uma série de alcanos foi também encontrada, acompanhada por 



Revisão da literatura 

Marcos Luciano Bruschi 

52

benzenos alquilados e por naftaleno. Dois ésteres vinílicos também foram encontrados 

(BANKOVA et al., 1994). 

 A presença dos terpenos β-bisabolol e α-acetoxibetulenol foi observada (FRANCO, 

2001). Bankova et al. (1995) relataram a presença dos terpenóides α-terpineol, farnesol, β-

cariofileno e δ-candineno. Uma investigação sobre a composição química de própolis da 

Lituânia também demonstrou a presença de terpenóides, principalmente mono- e 

sesquiterpenos, tais como o azuleno, α-bisabolol, citral e valerenol (MAJIENÉ et al., 2004). 

Maciejewics et al. (1982) encontraram na própolis alguns fitosteróis: calinasterol, 

fucosterol, β-dihidrofucosterol e acetato de estigmasterol. Foi constatada ainda a presença de 

vitaminas, elementos minerais (cálcio, magnésio, potássio, sódio, ferro e zinco), aminoácidos 

e polissacarídeos (KULEVANOVA et al., 1995; MARCUCCI et al., 1994). 

 As Ilhas Canárias possuem diferenças climáticas com a Europa e com a América do 

Sul tropical e não possuem espécies do gênero Populus, o que implica composição química 

diferente para a própolis. Apesar disso, Bankova et al. (1999) observaram uma significante 

similaridade em suas composições, existindo apenas diferenças quantitativas. Observaram 

que as amostras investigadas continham carboidratos e compostos fenólicos. Dentre os 

carboidratos encontrados destacaram-se as pentoses, hexoses e dissacarídeos, sendo a manose 

o principal composto identificado. Glicose, frutose e sacarose foram também encontradas em 

quantidades significativas. Alguns poliálcoois, como o xilitol e o mio–inositol, também 

foram identificados. Os compostos fenólicos apareceram em concentração muito maior em 

todas as amostras investigadas. Diferentemente das regiões temperadas, os compostos 

fenólicos comuns na própolis estavam ausentes. Por outro lado, dois compostos foram 

identificados como episesamin e metil xantoxilol, que são lignanas do tipo furofurano (2,6-

diaril, 3,7-dioxabiciclo[3,3,0]octanos).  

As abelhas podem incorporar mais cera à própolis durante períodos em que as resinas 

são escassas ou de difícil coleta (BURDOCK, 1998). Negri et al. (2000) analisaram amostras 

de ceras do ninho e da própolis de Apis mellifera, observando-se a predominância de ésteres, 

seguidos de hidrocarbonetos. Não foram observadas diferenças que permitam distinção, o que 

sugere uma origem comum para ambas as fontes de cera. Por outro lado, Moreira (1986) 

analisou quatro amostras de própolis brasileira da região de Minas Gerais e observou que, 

embora o teor protéico das amostras de própolis sofra variações, a concentração relativa dos 

diversos aminoácidos se mantém aproximadamente constante. Além disso, benzofuranos 
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também foram isolados a partir de amostra de própolis brasileira (BANSKOTA; TEZUKA; 

ADNYANA, 2001). 

 

 

2.2.4 Atividade biológica 

 

Extratos de própolis têm sido utilizados no tratamento de infecções, em problemas de 

pele, como antivirais e antiúlcera, como fortalecedores do sistema imunológico, como 

cicatrizantes em escaras de decúbito, como antimicrobianos, adstringentes e antiinflamatórios 

(AZEVEDO et al., 1986; BANKOVA et al., 1999; BURDOCK, 1998; HU et al., 2005; 

KOSONOCKA, 1991; MOREIRA, 1986; PARK et al., 2004; SFORCIN et al., 2000). 

As atividades biológicas da própolis têm sido estudadas extensivamente na Europa 

(principalmente nos países do leste)(BURDOCK, 1998; KOC et al., 2005; NOSTRO et al., 

2005), no Brasil (INOKUCHI et al., 2006; MISHIMA et al., 2005b,c; PARK et al., 2005), 

Argentina (MORENO et al., 2000) e no Japão (MATSUI et al., 2004; YOSHIZUMI; 

NISHIOKA; TSUJI, 2005). 

 Existe um grande número de constituintes na própolis e em seus extratos que são 

comuns em vegetais, alguns dos quais são bem conhecidos pelas suas atividades biológicas. 

Destas substâncias, nenhuma contribui mais para os efeitos observados que os flavonóides e 

seus derivados. Eles ocorrem naturalmente nas plantas e possuem uma grande variedade de 

efeitos bioquímicos, como atividade antioxidante, antiinflamatória, antitumoral, capacidade 

de inibir enzimas dentre outras atividades biológicas benéficas para a saúde humana (AHN et 

al., 2004; ASO, et al., 2004; AZAD, 2005; BARANOWSKA; RARÓG, 2001; BEYER; 

MELZIG, 2005; BLONSKA et al., 2004; BURDOCK, 1998; CHEN et al., 2004; DURAN et 

al., 2006; FUALIANG et al., 2005; HARBONE; WILLIAMS, 2000; KARAKAYA; EL, 

1999; KATALINIC et al., 2004; LIU et al., 2005; MANI et al., 2005; MARQUELE et al. 

2005; MISHIMA et al., 2005b,c; OKSUZ et al., 2005; ORSOLIC; BASIC, 2005a,b; 

ORSOLIC et al., 2003, 2004, 2005a,b; ORSOLIC; KOSALEC; BASIC, 2005; OZKUL; 

SILICI; EROGLU, 2005; RUSSO et al., 2004; SFORCIN et al., 2005; SIMÕES et al., 2004; 

TAKAGI et al., 2005; TAN-NO et al., 2006; USIA et al., 2002).  

 O progresso das pesquisas farmacológicas com própolis tem comprovado 

cientificamente os seus efeitos hepatoprotetor, neuroprotetor e antiinflamatório, assim como 

as suas atividades analgésica, antitumoral, antioxidante, antihipertensiva, antibacteriana, 

antifúngica, antiparasitária e antiviral (BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001; 



Revisão da literatura 

Marcos Luciano Bruschi 

54

BURDOCK, 1998; FERNANDES; FERNANDES JR.; NOVELLI, 2004; IMHOF et al., 

2005; KUBOTA et al., 2004;  ORSOLIC; SARANOVIC; BASIC, 2006; ORSOLIC et al., 

2005b; PAULINO et al., 2003; SCIFO et al., 2006; SHIMAZAWA et al., 2005; SHUKLA; 

BHADAURIA; JADON, 2004). 

 

 

2.2.5 Toxicidade e efeitos alergênicos 

 

 A administração de uma substância farmacologicamente ativa pode desencadear a 

manifestação de efeitos adversos prejudiciais ao organismo (efeitos colaterais). Dependendo 

da substância e da sensibilidade individual de cada organismo que a recebe, o efeito colateral 

pode ser em maior ou menor grau de toxicidade (FRANCO, 2001). 

Em investigações realizadas por Jenko (1952) e por Todorov et al. (1968), observou-se 

que extratos aquosos e alcoólicos de própolis não induziam irritação tecidual e não 

desenvolviam efeitos tóxicos (BURDOCK, 1998). De Castro e Higashi (1995) estudaram os 

efeitos antitripanossômicos da própolis em ratos utilizando uma dose oral de 200 a 1220 

mg/kg de própolis. Não houve nenhuma diferença na mortalidade de ratos tratados com 

própolis comparados com os controles normais. Semelhantemente, Sforcin et al. (2002) 

analisaram o perfil bioquímico de ratos tratados com própolis para verificar se a própolis pode 

levar a efeitos colaterais. Foram avaliadas as concentrações de proteína total, glicose, uréia, 

creatinina, triglicerídeos, colesterol total e colesterol HDL, aminotransferases (AST e ALT) e 

desidrogenase lática (LDH) em soro de ratos tratados com própolis. O efeito sazonal da 

atividade da própolis também foi analisado, levando em consideração as variáveis 

bioquímicas avaliadas. Não houve modificações importantes nas variáveis bioquímicas 

séricas e também não foi observada variação sazonal nas determinações, provavelmente 

devida a falta de efeitos colaterais biológicos. Mesmo assim, em contraste com os efeitos 

benéficos, a própolis também apresenta efeitos tóxicos e alergênicos significantes 

(BURDOCK, 1998; CALLEJO et al., 2001; GIUSTI et al., 2004; GULBAHAR et al., 2005; 

HASHIMOTO et al., 1988; HAUSEN, 2005; LI et al., 2005; MARCUCCI, 1995; NIEVA 

MORENO et al., 2005; SEIDENARI et al., 2005; TING; SILVER, 2004; WALGRAVE et al., 

2005). 
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2.2.5.1 Efeitos alergênicos 

 

 No estudo de drogas com composição química complexa como a própolis, a 

determinação dos efeitos colaterais, no que se refere à identificação das substâncias 

responsáveis por estes efeitos, é uma investigação complexa (BURDOCK, 1998). Mais de 

250 casos de dermatite alérgica de contato devido a própolis têm sido descritos, sendo que 

pouco ocorridos em apicultores (GULBAHAR et al., 2005). Em 1968 foi relatada a 

importância da própolis como causa de dermatite ocupacional em apicultores na Inglaterra, 

onde cerca de 0,05% dos apicultores eram afetados. A fração volátil da própolis e certos 

derivados do ácido cinâmico seriam provavelmente os alérgenos (BURDOCK, 1998).  

 Estudos realizados com 605 pacientes demonstraram reação alérgica em 25 casos 

(4,2%), sendo que destes, 13 pacientes também reagiram ao bálsamo do Peru. Apesar de 

todos os cuidados, apenas 16 contatos com própolis documentados puderam ser confirmados 

entre os 25 pacientes (BURDOCK, 1988). 

 Hausen et al. (1987) observaram reações de dermatite de contato causada pela 

utilização de produtos à base de própolis e resina do choupo. Os autores descreveram 

aproximadamente 200 casos de dermatite alérgica de contato à própolis, sendo o ácido 1,1-

dimetilalil caféico identificado como o principal responsável pela alergia. Essa substância 

existente em diversas amostras de própolis provocou sensibilização em porcos, ficando 

relatado que este composto é o primeiro sensibilizador da própolis. Posteriormente, 

Hashimoto et al. (1988) detectaram que a ação sensibilizante da própolis é causada pelo éster 

fenílico do ácido caféico e pelo cafeato de prenila. Essa capacidade de algumas própolis em 

produzirem dermatite de contato, sendo esse efeito atribuído à presença de ácido cinâmico e 

de ésteres do ácido caféico, foi confirmada (HAUSEN, 2005; MORENO et al., 2000; 

WALGRAVE et al., 2005). 

 Mais de 500 compostos foram identificados na própolis européia e suas propriedades 

alergênicas também foram atribuídas ao conteúdo de ésteres do ácido caféico e de agliconas 

flavonoídicas (HAUSEN; WOLLENWEBER, 1988). Como um grande número de atividades 

biológicas da própolis é devido aos ésteres do ácido caféico e cinâmico presentes na mesma, 

o efeito mutagênico desses ésteres foi investigado por Rao et al. (1992) citado por Burdock 

(1998). Nenhum dos compostos investigados apresentou mutagenicidade. Nieva Moreno et 

al. (2005) estudaram amostras de própolis da Argentina e verificaram que nenhuma das 

mesmas apresentou mutagenicidade. Posteriormente, Ledón et al. (2002) estudaram as 
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propriedades sensibilizantes de um extrato de própolis vermelha, observando que o eugenol, 

anetol, metil-isoeugenol e elemicina eram os responsáveis pelos efeitos alérgicos. 

Dessa forma, como resultado da utilização da própolis, reações alérgicas podem 

ocorrer em várias partes do corpo (mãos, braços, face, pescoço, região perioral, pés, região 

dos olhos, orelhas, vulva e pênis) e em pessoas de várias ocupações (apicultores, artistas, 

donas de casa, médicos, engenheiros, farmacêuticos, entre outras). Os casos clínicos mais 

comuns de alergia à própolis são a dermatite, a estomatite e a desidrose palmo-plantar 

(BURDOCK, 1998). 

Callejo et al. (2001) descreveram um caso de hipersensibilidade imediata à própolis. 

Wohrl et al. (2003) realizaram um teste alérgico em 2776 pacientes com uma série de 34 

alérgenos de contato, inclusive a própolis. Verificou-se que a mesma produziu reações 

alérgicas em 1,3% dos testados (36), sendo que a taxa de sensibilização foi maior em crianças 

menores de dez anos (62%), diminuindo regularmente com o aumento da idade, sendo de 

34,9% nos pacientes testados com idade superior a 70 anos. 

Nem sempre é possível estabelecer a relação entre a alergia e a real causa de sua 

manifestação clínica. Assim, mais estudos com relação às reais causas de alergia à própolis 

são necessários, já que ainda não se conhecem todos os seus componentes, conseqüentemente 

suas áreas de ação também são desconhecidas (MANARA et al., 1999). O que se sabe é que 

pessoas alérgicas a outras substâncias e/ou drogas estão mais propensas a ter alergia à 

própolis, devendo se ter cuidado na utilização de própolis em pacientes asmáticos e em 

pacientes com eczema e rash cutâneo (CASTALDO; CAPASSO, 2002). Além disso, o 

resultado de um estudo realizado em 1255 crianças sugeriu que a própolis não deve ser 

utilizada em produtos tópicos infantis devida a sua alta taxa de sensibilização na idade 

pediátrica (GIUSTI et al., 2004). 

 

 

2.2.5.2 Efeitos tóxicos 

 

O aparecimento de efeitos colaterais atribuídos ao uso de medicamentos à base de 

própolis passou a ser observado a partir do momento que seu consumo apresentou 

considerável aumento (BURDOCK, 1998).  A própolis consiste principalmente de exsudatos 

de diferentes plantas, mas ocasionalmente as abelhas podem coletar substâncias perigosas 

como, por exemplo, asfalto, ferro, zinco, cobre, magnésio e chumbo (MATSUNO, 1994; 

DÍAZ et al., 1997). Assim, o ambiente circunvizinho é o principal fator que determina a 
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presença destes materiais. Foi observado que modificações nas propriedades farmacológicas 

da própolis podem ocorrer durante a extração e manipulação pelos apicultores e, ainda, pelo 

processo final de manufatura utilizado na indústria (MENEZES et al., 1997). Aliado a isso, os 

solventes utilizados na preparação dos extratos podem influenciar na toxicidade. O etanol 

produz um efeito irritante no tecido da mucosa oral (CESCHEL et al., 2002). 

 Burdock (1998) relata não ter encontrado estudos de toxicidade em função da falta de 

padronização da própolis, mas descreve os trabalhos de Arvouet-Grand et al. (1993) e 

Hrytsenko et al. (1977), onde se estabelece que a dose oral DL50 do extrato é de 7340 mg/kg 

e de 2050 mg/kg, respectivamente. Esta disparidade é mais caracterizada pela DL100 de 2750 

mg/kg, estabelecida pelo último trabalho. A própolis é considerada uma droga segura em 

baixas doses, mas efeitos adversos são comuns nas doses maiores de 15 g/dia (CASTALDO; 

CAPASSO, 2002). 

Ghisalberti (1979) relata que na própolis da Rússia os extratos etéreos não 

apresentaram toxicidade aguda em camundongos na dose de 350 mg/kg e que a dose DL50 só 

ocorre após 19 horas para ambos os extratos alcoólico e etéreo, na dose de 700 mg/kg. Relata, 

ainda, que a dose subcutânea tolerada em gatos foi de 100 mg/kg do extrato etéreo. 

Resultados semelhantes são observados por Dobrowolski et al. (1991), que administraram 700 

mg/kg de extrato alcoólico de própolis em camundongos machos e fêmeas. O extrato foi bem 

tolerado pelos animais por mais de 48 horas. Park et al. (1996) encontraram resultados 

semelhantes com administração oral de 2000 mg/kg de um extrato etanólico de própolis 

coreana em camundongos. Burdock (1998) avalia que extratos e drogas chegam à dose de 

40.000 mg/kg (em caso de ratos) para extratos de drogas contendo flavonóides, que são as 

substâncias majoritárias da própolis, o que seria previsível já que estas são substâncias que 

apresentam baixa toxicidade. Cita o exemplo da pinocembrina um dos marcadores da maioria 

das própolis estudadas, que apresenta dose tóxica na ordem de 1000 mg/kg . 

Foram preparadas suspensões a partir dos extratos etanólicos de própolis brasileira e 

chinesa. Estas foram testadas e após duas semanas da administração de dose de 2230 a 4000 

mg/mL em camundongo não foram detectadas mortes, aumento de peso anormal e não foram 

encontradas anormalidades na necropsia (BURDOCK, 1998). 

Além disso, foram executados uma série de experimentos usando um extrato alcoólico 

de própolis administrado na água de beber em ratos e camundongos (BURDOCK, 1998). 

Animais controle receberam água e álcool. Nos dois primeiros experimentos, ratos Wistar 

receberam dose de 1875 mg/kg/dia durante 30 dias ou 2470 mg/kg/dia durante 60 dias. Em 

comparação com cada respectivo controle não ocorreram alterações exacerbadas na aparência 
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clínica, no comportamento, na urina, no peso corporal ou, ainda, na mortalidade. Não foram 

observadas alterações histológicas no estudo de 30 dias. Somente uma pequena necrose 

hepática em um animal no grupo controle do álcool foi observada no estudo de 60 dias. Não 

ocorreram relatos remanescentes no tratamento de 60 dias. No primeiro de três experimentos 

com camundongos, trataram os animais na água de beber com consumo previsto de 4600 

mg/kg/dia durante 90 dias. Amostras de sangue foram coletadas dos animais para a avaliação 

da glicemia, uréia e colesterol. Como nos estudos dos ratos, não apareceram diferenças 

clínicas ou alterações na urina ou no peso corporal ou casos de mortalidade. Houve acréscimo 

na média dos valores obtidos para uréia para o grupo com extrato e controle do álcool, na 

faixa de 1,5 e 3,3 vezes com relação aos valores de controle (água). Dois outros experimentos 

foram conduzidos em camundongos administrando-se 6 mg/mL de própolis, com um 

consumo de água correspondente 1400 mg/kg/dia durante 14 e 90 dias, respectivamente. Em 

doses baixas não houve diferenças nos valores de uréia entre nenhum grupo. Não ocorreram 

modificações histomorfológicas. Os autores atribuem o aumento de uréia a altas doses do 

álcool e não à própolis. A dose de 1400 mg/kg/dia é considerada dose de nível não efetivo. 

Segundo Burdock (1998), se a dose de nível não efetivo em ratos de 1400 mg/kg/dia 

for aplicada em seres humanos, um fator de segurança de 1000 deve ser empregado para 

compensar uma falta de estudos de toxicidade crônica. Dessa maneira, uma dose segura em 

humanos deve ser de 1,4 mg/kg/dia ou aproximadamente 70 mg/dia. 

Ikeno et al. (1991) avaliaram os efeitos do extrato alcoólico de própolis sobre a 

carcinogênese em ratos, na dose de 1mg/mL na água de beber durante 63 dias. Nenhum 

animal morreu ou resultados de toxicidade de própolis foram relatados e os pesos foram 

comparados com dos animais controle, não apresentando diferenças entre os animais 

controles e os tratados com própolis com relação à glicose e à atividade da amilase no soro, 

pâncreas, glândula parótida ou fígado. Complementando, Reis et al. (2000) realizaram um 

estudo da toxicidade de um extrato etanólico de própolis em fase de tratamento subcrônico. 

Não houve diferença significativa nos parâmetros hematológicos, bioquímicos e 

histopatológicos analisados entre o grupo tratado com o extrato e o grupo controle, sugerindo 

que na dose eficaz (650 mg/kg) não ocorre a presença de efeitos tóxicos que possam 

comprometer a utilização do extrato. 

A opinião atual é a de que a utilização de preparações padronizadas de própolis é 

segura e menos tóxica que muitos medicamentos sintéticos (CASTALDO; CAPASSO, 2002). 
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2.3 PRÓPOLIS E PERIODONTIA 

 

 

Existem muitos estudos relacionando a utilização da própolis em várias áreas da 

Odontologia (Cariologia, Cirurgia Oral, Endodontia e Periodontia) (AL-SHAHER et al., 

2004; LEITÃO et al., 2004; MANARA et al., 1999; MARTIN; PILEGGI, 2004; SABIR et 

al., 2005; SANTOS et al., 1999; SILVA; ALMEIDA; SOUSA, 2004). No entanto, progressos 

recentes têm sido obtidos principalmente no estudo e desenvolvimento de preparações para a 

prevenção e o tratamento de doenças periodontais e para a manutenção de um periodonto 

saudável. A capacidade de cura da própolis em periodontites, como também o impedimento 

da formação de biofilme e do desenvolvimento de gengivites, foi relatada (MARCUCCI, 

1995; UZEL et al., 2005).  

 Extratos hidroalcoólicos de própolis de várias regiões do Brasil (MG, SP, MS, PR e 

RS) e compostos isolados apresentaram a capacidade de inibir a atividade da 

glicosiltransferase, do crescimento de Streptococcus mutans e da formação e aderência de 

biofilme (HAYACIBARA et al., 2005; KOO et al., 2000; 2002; PARK et al., 1998b). Além 

disso, Duarte et al. (2006) observaram que o extrato hidroalcoólico de uma amostra de 

própolis livre de flavonóides apresentou efeito biológico frente ao Streptococcus mutans e foi 

capaz de inibir a atividade da glicosiltransferase, sugerindo que as propriedades desse extrato 

estariam relacionadas ao seu alto conteúdo de ácidos graxos. 

Dessa maneira, a utilização da própolis como adjuvante no tratamento periodontal foi 

sugerida por Gebara (1999). Estudos in vitro e in vivo foram realizados para avaliar a ação 

antimicrobiana da própolis sobre microorganismos periodontopatogênicos e organismos 

oportunistas. Os resultados do estudo in vitro demonstraram a ação da própolis sobre todos os 

organismos testados. Os estudos in vivo, revelaram que a própolis aplicada através de 

procedimentos de irrigação da bolsa periodontal, mostrou-se efetiva na diminuição do total de 

bactérias viáveis, dos níveis de Porphyromonas gingivalis e dos sítios positivos para 

leveduras, não levando à seleção de organismos oportunistas. Ocorreu também uma 

diminuição da profundidade clínica de sondagem após seis meses dos procedimentos de 

irrigação.   

Na seqüência, foi investigada a ação de um extrato etanólico de própolis como 

adjuvante no tratamento periodontal em vinte pacientes adultos com periodontite. Estes 

receberam instruções de higiene oral, sendo escolhidos em cada um três dentes não adjacente 

com profundidade de bolsa de cinco milímetros. Um dos dentes foi irrigado com uma solução 
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aquosa de extrato de própolis, um outro dente recebeu irrigação com um placebo (etanol) e o 

terceiro dente não recebeu nenhum tratamento adicional. Foram coletados dados 

microbiológicos e clínicos no início e depois de 4, 6 e 24 semanas de tratamento. A utilização 

de própolis diminuiu o teor total de bactérias viáveis e a proporção de sítios com P. gingivalis, 

em quatro semanas e se manteve pelas 24 semanas. A proporção de sítios com presença 

detectável de fungos diminuiu com o tratamento com extrato de própolis na quarta e sexta 

semana. O uso de própolis não selecionou organismos oportunistas tais como Estafilococos 

coagulase positiva e Pseudomonas sp. Concluiu-se que o extrato de própolis foi efetivo, in 

vivo, no tratamento periodontal (GEBARA, 2001; 2003).  

Os efeitos antimicrobianos de diferentes extratos hidroalcoólicos de própolis frente a 

Actinomicetans actinomycetecomitans, Fusobacterium sp. e ao grupo Bacterioides fragilis 

foram avaliados por SANTOS et al. (1999). Os resultados demonstraram que os extratos 

possuíam propriedades inibitórias in vitro frente aos microorganismos testados.  

O valor clínico da própolis no tratamento de doenças periodontais também foi 

demonstrado por SANTOS et al. (2002a). Eles estudaram o perfil de susceptibilidade de 17 

cepas de P. intermedia e P. nigrescens, isoladas de pacientes com periodontites, e de três 

cepas de referência frente a seis antimicrobianos, prescritos na odontologia no Brasil e a 

própolis. Os agentes antimicrobianos testados foram tetraciclina, penicilina, clindamicina, 

eritromicina, metronidazol, meropenem e seis extratos hidroalcoólicos de própolis brasileira. 

As cepas de referência P. gingivalis e P. intermedia foram utilizadas na determinação da 

concentração bactericida mínima e para o ensaio de tempo de morte para os extratos de 

própolis. Todas as cepas foram susceptíveis à penicilina, eritromicina, meropenem, 

metronidazol e 95% delas foram susceptíveis à tetraciclina. Trinta e seis por cento das cepas 

de P. intermedia e P. nigrescens testadas foram resistentes à clindamicina. Para a própolis, 

todas as cepas foram susceptíveis e os valores de concentração inibitória mínima foram de 64 

a 256 µg/mL. Para as cepas de referência, a concentração bactericida mínima foi de 256 

µg/mL e a morte foi observada dentro de 3 horas de incubação para P. gingivalis e dentro de 6 

horas para P. intermedia. Também foi avaliada a atividade do extrato etanólico e de frações 

da própolis frente a outras bactérias causadoras de doenças periodontais (A. 

actinomycetemcomitans, F. nucleatum, Fusobacterium necrophorum, P. gingivalis, P. 

intermedia, Eubacterium lentum e Peptostreptococcus anaerobius) (SANTOS et al., 2002b). 

Verificou-se que todas as bactérias ensaiadas foram susceptíveis ao extrato de própolis e às 

frações. Contudo, nenhuma das frações foi mais ativa que o extrato, sugerindo que a atividade 

antibacteriana é devida principalmente ao efeito sinérgico de vários compostos presentes no 
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mesmo. Também foi observado por Ferreira (1999) que o extrato etanólico de própolis 10% 

possui atividade antimicrobiana frente a cepas bacterianas de P. intermedia, F. nucleatum, 

Clostridium perfringens e Actinomyces israelii.  

Outros estudos investigaram a atividade da própolis frente a patógenos orais. Koo et 

al. (2000) estudaram a atividade antimicrobiana de extratos etanólicos de própolis frente a 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, C. albicans, Streptococcus mutans, 

Streptococcus sobrinus, Streptococcus cricetus, Actinomyces naeslundii, Actnomyces 

viscosus, P. gingivalis, P. endodontalis e Prevotella denticola. Observaram que o extrato de 

própolis inibiu todos os microorganismos testados, demonstrando uma zona inibitória maior 

para Actinomyces sp. e, ainda, inibiu a aderência celular e a formação de glucano insolúvel em 

água. 

A investigação de extratos de própolis de diferentes origens demonstrou atividade 

antimicrobiana frente a várias espécies de Cândida. AZEVEDO et al. (1999) determinaram a 

diluição máxima inibitória (DMI) do extrato etanólico de própolis 10% e do digluconato de 

clorexidina 0,12% frente a cepas de Candida sp isoladas da cavidade oral de seres humanos 

com e sem lesões. A maioria das cepas foi sensível aos dois anti-sépticos, sendo o DMI para o 

extrato de própolis 1:20 e de 1:160 para a clorexidina. Kujumgiev et al. (1999), trabalhando 

com amostras de própolis de diferentes regiões do mundo, avaliou a atividade de extratos 

alcoólicos 10% (p/V) frente à C. albicans. Todos os extratos exibiram atividade frente ao 

microrganismo. Trabalhando com extratos etanólicos de própolis brasileira. Sforcin et al. 

(2001) também observaram que C. albicans e C. tropicalis foram sensíveis a baixas 

concentrações dos mesmos, sendo que a primeira espécie apresentou uma sensibilidade maior. 

Ota et al. (2001), estudaram a atividade de extratos etanólicos de própolis brasileira frente a 

75 cepas de Candida, sendo vinte cepas de C. albicans, vinte de C. tropicalis, vinte de C. 

krusei e quinze de C. guilliermondii. Os fungos demonstraram sensibilidade aos extratos 

testados com a seguinte ordem de sensibilidade: C. albicans > C. tropicalis > C. krusei > C. 

guilliermondii. As atividades antimicrobianas frente à C. albicans de extratos etanólicos de 

própolis brasileira e da Turquia também foram confirmadas por Sawaya et al. (2002) e Kartal 

et al. (2003), respectivamente. Também foi demonstrada a atividade de extratos etanólicos e 

glicólicos de própolis da Turquia e Sigma® frente a C.albicans, C. parapsilosis e C. krusei em 

baixas concentrações, as quais não foram citotóxicas a fibroblastos gengivais. Resultados 

semelhantes também foram obtidos com estes extratos para P. gingivalis, P. intermedia, 

Campylobacter rectus e F. nucleatum (SONMEZ et al., 2005). 
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Outras investigações demonstraram a atividade antimicrobiana da própolis frente a 

várias espécies de bactérias, normalmente na forma de extrato etanólico: Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Bacilus 

subtilis, Enterobacter aerogenes, Arthroderma benhamiae, Enterococcus sp, Pseudomonas 

aeruginosa e Escherichia coli, dentre outras (AGA et al., 1994; BOSIO et al., 2000; 

FERNANDES-JÚNIOR et al., 2001, 2006; KARTAL et al., 2003; KOSALEC et al., 2005; 

KROL et al., 1993; LU; CHEN; CHOU, 2005;  MENEZES et al., 1997; MIORIN et al., 2003; 

MORENO et al., 2000; ORSI et al., 2005; TOSI et al., 1996). 

 

 

2.3.1. Preparações farmacêuticas com própolis para periodontia 

 

 A freqüência e a severidade da doença periodontal aumenta com a idade e com a 

higiene oral inadequada. Estudos clínicos mostraram que os microrganismos começam a 

colonizar rapidamente superfícies dentárias limpas, se a pessoa fizer abstenção da limpeza 

mecânica, ao final de poucos dias, os sinais microscópicos e clínicos de gengivite estarão 

assim, patentes. Essas alterações inflamatórias são solucionadas ou revertidas quando medidas 

apropriadas de limpeza dentária são retomadas. Além disso, a inflamação pode ser evitada 

pelo uso diário de agentes antimicrobianos que evitem colonização de bactérias na superfície 

dentária (FERREIRA, 1995). Nesse sentido, existem vários estudos de desenvolvimento e 

avaliação de produtos odontológicos com própolis para a utilização pelo próprio paciente na 

higiene bucal diária.  

Baakilini et al. (1996) desenvolveram e avaliaram as propriedades e estabilidade de 

dentifrícios contendo própolis com diferentes níveis de abrasividade. Os resultados obtidos 

demonstraram um caminho promissor na produção de dentifrícios com própolis, levando em 

consideração a correta formulação do produto. Panzeri et al. (1999) desenvolveram um 

dentifrício na forma de gel com 3% de extrato de própolis e realizaram testes físico-químicos, 

clínicos (duplo cego) e microbiológicos. As avaliações físico-químicas revelaram condições 

ideais para o emprego do produto com própolis como agente terapêutico. Os testes 

microbiológicos demonstraram uma eficiente ação antibacteriana contra cocos gram-

positivos, onde o Enterococcus faecalis e os bastonetes Gram-negativos foram mais 

resistentes que os outros microrganismos testados. Pelos testes clínicos observou-se que o 

dentifrício com própolis foi mais efetivo que o dentifrício sem o agente terapêutico no 

controle do índice gengival, sendo uma alternativa viável como agente preventivo ou 
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terapêutico da doença periodontal. Resultados similares foram obtidos em estudos com um 

creme dental com própolis cubana (ABREU et al., 1998, 2000). Além disso, um estudo foi 

realizado para avaliar clinicamente uma pasta dental de silicato contendo extrato de própolis 

da Bulgária (BOTUSHANOV; GRIGOROV; ALEKSANDROV, 2001). Os resultados 

demonstraram que a pasta dental com própolis foi eficiente na remoção e prevenção da 

formação do biofilme, com efeito antiinflamatório. 

Uma das formas mais comuns de utilização da própolis para a higiene bucal é na 

forma de gargarejo e bochechos. Assim sendo, vários estudos têm sido realizados no sentido 

de se desenvolver e avaliar a ação de enxaguatórios bucais com própolis. Uma solução 

hidroalcoólica de própolis 0,84% foi testada in vivo, na forma de bochechos, três vezes ao dia 

após a higiene bucal, por vinte pacientes (DUARTE; KFOURI, 1999). Verificou-se que não 

houve alteração no índice de placa e de gengivite na concentração utilizada, após vinte dias. 

Os autores argumentaram a necessidade de se testar preparações mais concentradas de 

própolis. Por outro lado, Murray et al. (1997) e Koo et al. (2000) observaram que 

enxaguatórios bucais contendo própolis foram capazes de inibir a formação de biofilme 

dental, porém com uma intensidade menor que a clorexidina, e demonstrando também 

eficiência na redução na formação de biofilme subgengival, sob condições de alta cumulação 

de biofilme.  

Pastilhas de própolis foram preparadas com extrato hidroalcoólico 35% e suas 

propriedades antimicrobianas avaliadas (WOISKY; GIESBRECHT; SALATINO, 1994). 

Observou-se a ação inibitória sobre bactérias Gram-positivas, enquanto as Gram-negativas 

demonstraram-se em geral resistentes.  

Somados às pastilhas, os géis e os enxaguatórios bucais são as formas farmacêuticas 

convencionais para a liberação de própolis através da mucosa da cavidade oral. Além disso, 

utilização de técnicas como a microencapsulação pode transformar o extrato hidroalcoólico de 

própolis em uma forma farmacêutica sólida, eliminando solventes indesejáveis, promovendo 

o controle da liberação e permitindo a utilização do extrato de própolis em sistemas 

terapêuticos (BRUSCHI et al., 2003a) dentro da bolsa periodontal. 

 

 

2.4 SISTEMAS DE LIBERAÇÃO DE FÁRMACO INTRABOLSA PERIODONTAL 

 

Dentro da cavidade oral, a liberação de fármacos é classificada em três categorias: (i) 

liberação sublingual, que é a liberação sistêmica de fármacos através das membranas da 
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mucosa que recobre o assoalho da boca; (ii) liberação bucal, que é a administração através das 

membranas mucosas que recobrem as bochechas (mucosa bucal) e (iii) liberação local, que é a 

liberação de fármacos dentro da cavidade oral (SHOJAEI, 1998). Além disso, existe a 

liberação de fármaco intrabolsa periodontal, a qual é uma categoria especial de liberação local 

onde a liberação do fármaco acontece em um sítio específico, dentro da bolsa periodontal 

(MEDLICOTT et al., 1994), sendo geralmente utilizada no tratamento de doenças 

periodontais (JONES et al., 1996, 1997,  2000; SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996). 

A utilização sistêmica de antibióticos pode ser de grande valor para o tratamento de 

certos tipos de periodontite severa, periodontite refratária, infecções periodontais agudas com 

manifestações sistêmicas e para indicações médicas tais como profilaxia de endocardite 

(JORGENSEN; SLOTS, 2000). A administração sistêmica de antibióticos demonstrou ser útil 

no tratamento da doença periodontal, alcançando concentrações terapêuticas no sítio da 

infecção por curtos períodos de tempo após uma dose simples (MEDLICOTT et al., 1994). 

No entanto, ela não pode ser utilizada por um longo período de tempo. Muitos efeitos 

colaterais indesejáveis podem surgir, tais como náusea, vômito, diarréia, gastrite, úlceras, 

outros transtornos digestivos, alergias e desenvolvimento de resistência pelos microrganismos 

(ADDY, 1986; ADDY; LANGEROUDI, 1984; BROOK; VAN NOORT, 1984; FRIEDMAN; 

GOLOMB, 1982; FRIEDMAN; STEINBERG, 1990; GREENSTEIN, 1995; JOYSTON-

BECHAL; EMSLIE, 1987; TINOCO et al. 1998), diminuindo a razão risco/benefício para um 

ponto no qual este tipo de tratamento não pode ser aceitável (CIANCIO, 1996; JONES et al., 

2000; STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). Assim, a administração local de fármaco na doença 

periodontal é uma alternativa, minimizando a distribuição do fármaco e, por conseguinte, 

aumentando a concentração deste no local a ser tratado e diminuindo os efeitos adversos 

indesejáveis (PERIOLI et al., 2004;  STEINBERG; FRIEDMAN, 1988).  

Muitos agentes antibacterianos são aplicados diretamente na boca para o tratamento da 

doença periodontal. Enxaguatórios bucais são amplamente utilizados para essa finalidade 

(STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). Clorexidina 0,2%, na forma de enxaguatório, 

demonstrou ser muito efetiva no controle do biofilme supragengival e na gengivite (FLOTRA 

et al., 1972; STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). Por outro lado, esses enxaguatórios 

apresentaram um efeito limitado em periodontites com formação de bolsa (FLOTRA et al., 

1973). 

Na tentativa de se obter uma penetração adequada do fármaco até o fundo das bolsas, 

utilizou-se a irrigação direta (WEINSTLING; TYNELIUS-BRATTHALL, 1984). Aplicou-se 

uma solução de clorexidina 0,2%, utilizando-se seringa, dentro das bolsas periodontais de 
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pacientes com doença severa. Um grupo recebeu irrigação por dois dias consecutivos, 

enquanto outro grupo recebeu irrigação com água. Observou-se uma diminuição no número 

de bactérias patogênicas no grupo irrigado com clorexidina. Entretanto, após cinco dias de 

administração, não houve diferenças significativas entre os dois grupos. Esses resultados 

demonstraram o efeito de curta duração da irrigação direta. Por outro lado, a irrigação 

contínua de clorexidina nas bolsas periodontais profundas mostrou-se ser mais efetiva que a 

aplicação de curta duração. As bolsas foram irrigadas com solução de clorexidina 0,2% por 28 

dias, resultando em uma significativa redução na inflamação (STEINBERG; FRIEDMAN, 

1988). 

Bochechos, irrigações e jatos pulsáteis não penetram além de 1 a 2 mm abaixo da 

margem gengival (BADERSTEN et al., 1981; FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; ITO et al, 

1980; PITCHER; NEWMAN; STRAHAN, 1980; YEUNG; NEWMAN; ADDY, 1983). A 

duração da administração de soluções de agentes antibacterianos diretamente no interior da 

bolsa periodontal, utilizando dispositivos de irrigação adequados (GREENSTEIN, 1987), é 

geralmente curta quando os agentes são administrados em solução, e administrações 

freqüentes são requeridas para a manutenção das concentrações na bolsa periodontal (JONES 

et al., 2000; MEDLICOTT et al., 1994). Dessa maneira, a obediência ao tratamento por parte 

do paciente é um fator muito importante par assegurar a eficácia clínica do mesmo. 

Devido todos esses problemas, atenção tem sido dada no desenvolvimento de 

verdadeiros sistemas de liberação de fármaco intrabolsa (SLIB) (FIORELLINI; PAQUETTE, 

1992; JONES et al., 1996; KINANE, 2000; RANADIVE; BHAT, 1998). A bolsa periodontal 

é um reservatório natural que permite a inserção de um dispositivo de liberação, sendo que os 

benefícios que podem ser adquiridos baseiam-se na liberação do agente terapêutico no local a 

ser tratado e a manutenção dos níveis adequados de fármaco por um período estabelecido de 

tempo (JONES et al., 2000; MEDLICOTT et al., 1994; STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). 

Goodson et al. (1979) foram os primeiros a desenvolver um SLIB, sugerindo que a 

utilização de um supositório de liberação controlada de um fármaco colocado na bolsa poderia 

ser altamente efetiva para a administração de agentes antibacterianos na terapia periodontal. 

Desde então, um número crescente de sistemas biodegradáveis ou não têm sido desenvolvidos 

com o objetivo de alcançar uma concentração prolongada de agentes antimicrobianos no 

interior da bolsa periodontal. 
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2.4.1 Vantagens e desvantagens 

 

Um dispositivo SLIB oferece muitas vantagens (SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996; 

STEINBERG; FRIEDMAN, 1988): 

- possibilita o controle e monitoramento dos níveis de fármaco desejados no sítio de 

aplicação; 

- é um meio útil de liberar na cavidade oral um fármaco que não é absorvido no sistema 

gastrintestinal (por exemplo, clorexidina); 

- possibilita a obtenção de altas concentrações de fármaco no local a ser tratado, quando 

comparadas com os níveis plasmáticos após a administração peroral; 

- pode mascarar o sabor e odor desagradável de determinados fármacos e evitar o 

aparecimento de manchas nos dentes. 

 Por outro lado, deve ser considerada a dificuldade (impossibilidade) de interrupção 

rápida da ação farmacológica, em caso de irritação ou intolerância. Além disso, existem 

outras desvantagens (ANSEL et al., 2000; SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996): 

- a reprodutibilidade da ação depende da taxa do fluxo crevicular gengival e das condições 

anatomopatológicas da bolsa periodontal; 

- a cinética de liberação depende da integridade da forma farmacêutica; 

- o tamanho da preparação às vezes é muito grande; 

- os custos mais elevados que os das formas farmacêuticas convencionais. 

 

 

2.4.2 Características 

 

 Várias características devem ser levadas em consideração no desenvolvimento de um 

dispositivo SLIB. 

A bolsa periodontal é naturalmente irrigada pelo fluido crevicular gengival. Em 

pessoas com doença periodontal a taxa media de fluxo do fluido crevicular em sítios 

individuais está aumentada. Geralmente, um fluxo alto resultará em uma difusão mais rápida 

do fármaco do dispositivo de liberação, enquanto que um fluxo mais baixo retarda essa 

depleção. Assim, a taxa de liberação deve ser mais alta no estágio inicial da liberação, para 

que seja atingido o nível terapêutico o mais rápido possível, mantendo-se durante todo o 

período de tratamento (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). 
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 Um outro parâmetro a ser considerado é a absorção do fármaco. A baixa capacidade de 

penetração através dos tecidos da mucosa possibilita ao fármaco alcançar altas concentrações 

locais e prolonga os níveis elevados no interior da bolsa (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). 

 O tamanho e a profundidade da bolsa são importantes na formulação do dispositivo. 

Desde que a profundidade média de uma bolsa é de 5 a 12 mm (MEDLICOTT et al., 1994), o 

dispositivo não pode ser grande. Assim, é necessário que a dose do agente ativo contida no 

dispositivo seja altamente efetiva, e que este seja altamente específico, evitando, por exemplo, 

recidivas e o aparecimento de cepas resistentes (STEINBERG; FRIEDMAN, 1988). 

 Além disso, o dispositivo (JONES et al., 2000; MEDLICOTT et al., 1994; 

SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996; STEINBERG; FRIEDMAN, 1988): 

- deve ser de fácil aplicação por parte do profissional (dentista); 

- não deve ser volumoso e nem causar desconforto ou irritação; 

- deve possuir características físicas que facilite a inserção rápida dentro da bolsa, causando o 

mínimo de dor ao paciente; 

- não pode ser exposto além da margem gengival; 

- não deve causar nenhuma interferência na higiene oral diária normal do paciente, a qual 

inclui escova e fio dental; 

- não pode gerar nenhum problema no padrão de dieta normal do paciente; 

- deve ser prontamente aceito pelo paciente. 

 

 

2.4.3 Classificação 

 

Um dispositivo SLIB pode ser classificado em biodegradável e não-biodegradável, 

dependendo do material envolvido na sua concepção (SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996).  

Dispositivos que não são biodegradáveis possuem a vantagem de permitir o controle 

do tempo de exposição do ambiente da bolsa ao fármaco. Entretanto, a principal limitação 

desse tipo de dispositivo é a necessidade de remoção do mesmo após o período de tratamento 

e vários problemas têm sido associados a esse procedimento (JONES et al., 1996; 

MEDLICOTT et al., 1994). Normalmente é necessária competência técnica para assegurar a 

retirada completa do dispositivo vazio, devido à possibilidade do aparecimento de efeitos 

indesejáveis, tais como inflamação do tecido local, resultantes do reconhecimento pelo 

sistema imune de um corpo estranho (fragmentos). Além disso, a remoção do dispositivo é 

acompanhada por um rápido declínio na concentração antibacteriana (TONETTI; CUGINI; 
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GOODSON, 1990), o qual está freqüentemente associado com recolonização da bolsa 

periodontal. Por outro lado, os dispositivos biodegradáveis possuem a grande vantagem do 

paciente necessitar de apenas uma visita ao dentista para a inserção do dispositivo, que não 

precisa ser retirado, havendo uma diminuição das visitas clínicas e assegurando uma melhor 

adesão do paciente ao tratamento (BROMBERG et al., 2001; STEINBERG; FRIEDMAN, 

1988).  

A partir das últimas três décadas do século passado até os dias de hoje, vários sistemas 

reservatórios ou matriciais foram investigados (MEDLICOTT et al., 1994). Sistemas do tipo 

reservatório são constituídos por um núcleo contendo o fármaco no estado sólido ou líquido, 

revestido por uma membrana ou parede permeável. Já em um sistema de liberação matricial o 

fármaco é distribuído através do polímero ou mistura de polímeros, de natureza química e 

propriedades variáveis, sendo que a liberação ocorre através da difusão e/ou dissolução ou 

erosão da matriz (ANSEL, 2000). Os dispositivos nos quais a liberação ocorre apenas por 

difusão, são preparados utilizando-se polímero ou mistura de polímeros insolúveis em água e 

não-biodegradáveis (ADDY et al., 1982; FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; GOODSON et al., 

1983). Por outro lado, os dispositivos matriciais onde a liberação do fármaco ocorre por 

difusão e erosão ou dissolução da matriz são compostos por polímeros hidrossolúveis ou 

biodegradáveis (MEDLICOTT et al., 1994). 

Quanto à forma, além dos tubos ocos de acetato de celulose, também chamados de 

fibras, os sistemas SLIB podem ser classificados em filmes, dispositivos injetáveis e híbridos 

(MEDLICOTT et al., 1994; SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996).  

 

2.4.3.1 Fibras 

 

A utilização de fibras ou dispositivos semelhantes a uma linha, para a liberação 

prolongada de fármacos no interior da bolsa periodontal, foi introduzida por Goodson et al. 

(1979) com a utilização dos tubos de diálise para a liberação de tetraciclina. Apesar do 

sistema demonstrar efeitos clínicos importantes (LINDHE et al., 1979), concluiu-se que ele 

não prolongava os níveis terapêuticos do fármaco pelo tempo suficiente para ser útil 

clinicamente (GOODSON et al., 1985). Estudos foram realizados utilizando o mesmo sistema 

para a liberação de gluconato de clorexidina (COVENTRY; NEWMAN, 1982) e 

metronidazol (WAN YUSOF et al., 1984) com conclusões similares. 
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Fibras de silicone também foram desenvolvidas para a liberação prolongada intrabolsa 

de metronidazol, demonstrando uma liberação do fármaco por mais de dez dias (FERES 

FILHO et al., 1990). 

Vários outros estudos foram realizados (COVENTRY; NEWMAN, 1982; GOODSON 

et al., 1979; 1985; LINDHE et al., 1979; WAN YUSOF et al., 1984), os quais demonstraram a 

eficiência das fibras em reduzir a profundidade das bolsas periodontais e o sangramento, com 

um significante aumento do nível de adesão do epitélio (NEWMAN et al., 1984; TONETTI et 

al., 1990). Estes levaram ao desenvolvimento de um sistema de liberação disponível 

comercialmente (Actisite®, Alza Corporation), baseado em uma fibra monolítica de acetato de 

etilenovinila para a liberação de tetraciclina (SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996). A fibra 

deve ser inserida ao redor da circunferência do dente, aprofundando-a na bolsa periodontal 

(fundo), através de várias voltas para preencher completamente a bolsa. Trata-se de um 

processo demorado (7 a 10 minutos por dente), necessitando de artifícios, como a cola de 

cianoacrilato, para reter o dispositivo dentro da bolsa pelo período do tratamento. 

Por não serem biodegradáveis, as fibras possuem a desvantagem da necessidade de, 

pelo menos, duas visitas ao dentista, uma para inserção e outra para a remoção do dispositivo 

(SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996; MINABE et al., 2000). No entanto, nos últimos anos a 

utilização de fibras tem sido alvo de estudos. Ahuja et al. (2003) prepararam fibras de acetato 

de etilenovinila carregadas com amoxacilina trihidratada utilizando a técnica de melt 

spinning. Essas demonstraram ser efetivas no controle de liberação de amoxacilina, sendo 

uma alternativa simples para a administração sistêmica. Fibras carregadas com tetraciclina 

foram avaliadas clinicamente, demonstrando o melhor desempenho da resposta clínica à 

raspagem e aplainamento radicular em pacientes com periodontite agressiva (AIMETTI et al., 

2004; FRIESEN et al., 2002; SAKELLARI et al., 2003). 

 

2.4.3.2 Filmes 

 

A forma farmacêutica mais utilizada para os sistemas de liberação intrabolsa é a de 

filme, que possui propriedades físicas vantajosas para a utilização intrabolsa (SOSKOLONE; 

FREIDMAN, 1996): 

- a dimensão e formato podem ser facilmente controlados para corresponderem às dimensões 

da bolsa a ser tratada; 

- pode ser inserido rapidamente na bolsa com o mínimo desconforto ao paciente; 

- pode ser inserido na base da bolsa, ficando totalmente submergido; 
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- se a espessura do filme não exceder 400 µm, e se possuir adesividade suficiente, ele 

permanecerá submergido, não interferindo nos hábitos alimentares e de higiene oral do 

paciente. 

 

2.4.3.2.1 Filmes não-biodegradáveis 

 

Um estudo comparativo entre filme de polietilmetacrilato (polímero não-

biodegradável) e tubos de diálise foi realizado usando como agentes ativos clorexidina, 

metronidazol e tetraciclina (ADDY et al., 1982) As investigações foram conduzidas tanto in 

vitro como in vivo. Os filmes foram obtidos por moldagem sob alta pressão e cortados em 

tamanhos adequados. Várias quantidades de agentes ativos foram acrescentadas ao filme de 

polietilmetacrilato, enquanto que os tubos de diálise foram preenchidos apenas com 

clorexidina. Nos ensaios in vitro, cada filme de acrílico e cada tubo de diálise foram 

colocados, separadamente, em tubos de ensaio, ficando imersos em 1 mL de água destilada, 

sendo incubados a 37°C durante 24 horas. Após esse período, o dispositivo era transferido 

para um novo tubo com o mesmo volume de água destilada (1mL), o qual era novamente 

incubado, enquanto o líquido era analisado pela espectrofotometria de luz ultravioleta para 

averiguação da quantidade de agente ativo liberado. Esse protocolo foi repetido diariamente 

durante 14 dias. No estudo in vivo, os dispositivos foram inseridos em bolsas periodontais 

selecionadas de 4 voluntários portadores de periodontite avançada, retirados a cada 5 dias e 

colocados em placas de agar-sangue semeado com amostras do biofilme subgengival coletado 

dos próprios pacientes no início do tratamento, para verificação do halo de inibição. 

Concluíram que os tubos de diálise liberavam muito rapidamente o fármaco e que as tiras de 

acrílico, com 30, 40 e 50% de fármaco, são mais indicadas para esse tipo de tratamento 

produzindo halos de inibição e liberação por 14 dias. 

Investigações clínicas e microbiológicas de filmes contendo 30% (p/p) de fármaco 

demonstraram que os filmes com metronidazol eram mais efetivos (ADDY et al., 1988; 

ADDY; LANGEROUDI, 1984; YEUNG; NEWMAN; ADDY, 1983). Essas evidências foram 

confirmadas por Newman et al. (1984). 

Posteriormente, Friedman e Golomb (1982) testaram filmes de etilcelulose quanto à 

capacidade de liberação lenta de clorexidina. Os filmes de etilcelulose foram obtidos por 

evaporação do solvente, sem e com polietilenoglicol, utilizando-se clorofórmio ou etanol, 

acrescentados lentamente ao polímero e agitando até sua completa dissolução, quando então 

era acrescentada a clorexidina. Para se avaliar a liberação do fármaco, os filmes foram 
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cortados em pequenos círculos, presos a uma película de parafina e colocados em um 

reservatório com um volume pré-determinado de água, aquecida a 37°C. Periodicamente a 

solução era substituída e examinada por espectrofotometria de luz ultravioleta, avaliando a 

quantidade de clorexidina liberada. Em 205 dias, os dispositivos contendo 5, 10 e 20% de 

clorexidina liberaram 20, 30 e 60% da carga, respectivamente. No entanto, nas membranas 

contendo aditivos, a maior parte de fármaco liberado (95%) ocorreu nos primeiros 10 dias. 

Portanto, a adição de polietilenoglicol, etanol ou clorofórmio à etilcelulose provocou aumento 

na porosidade da matriz e na liberação de clorexidina. Concluíram que o dispositivo poderia 

ser útil no controle do biofilme, forrando bases de próteses e aparelhos ortodônticos 

removíveis. Outra utilidade seria liberação do medicamento dentro de bolsas periodontais. 

Filmes contendo clorexidina (FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; SOSKOLNE et al., 

1993; STABHOLZ et al., 1986; 1991), metronidazol (GOLOMB et al., 1984), minociclina 

(ELKAYAM et al., 1988) e tetraciclina (STABHOLZ et al, 1998) foram desenvolvidos e 

testados. A liberação do agente terapêutico a partir desses filmes foi dependente do solvente 

utilizado, da presença de plastificante, da natureza e concentração de fármaco e das dimensões 

físicas do filme. 

  

2.4.3.2.2 Filmes biodegradáveis 

 

 Vários dispositivos degradáveis na forma de filme têm sido avaliados 

experimentalmente (SOSKOLONE; FIREDMAN, 1996). Dispositivos reabsorvíveis de 

hidroxietilpropilcelulose para a liberação de tetraciclina e clorexidina (NOGUCHI et al., 

1984) e de ofloxacin (HIGASHI et al., 1990; KIMURA et al., 1991) foram testados 

clinicamente, obtendo-se bons resultados. 

 Noguchi et al. (1984) foram os primeiros a desenvolver um sistema SLIB 

biodegradável. Utilizando-se filmes de hidroxipropilcelulose, eles conseguiram uma liberação 

rápida in vitro dos fármacos (2 horas), com um máximo de dissolução do filme em três horas. 

In vivo, foi observada uma retenção de tetraciclina nas bolsas por um período de 24 horas. 

 Modificando os sistemas, através da incorporação de partículas levemente solúveis de 

copolímero do ácido metacrílico no filme de hidroxipropilcelulose, a liberação do fármaco 

ofloxacin foi prolongada, com uma liberação in vitro de 70% do mesmo em oito horas. In 

vivo, níveis acima de 2 µg/mL de ofloxacin foram mantidos por sete dias depois do tratamento 

com o dispositivo. Duas aplicações semanais desse dispositivo resultaram em reduções 

significativas no número de espiroquetas e organismos com motilidade na bolsa periodontal. 
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Não foram observados resultados similares com o placebo. Um novo tratamento dessas 

mesmas bolsas com os filmes, após procedimento clínico, demonstrou uma maior redução na 

flora microbiana, mas as alterações não foram significativamente diferentes do controle. 

Deasy et al. (1989), usando filmes biodegradáveis à base de ácido polidroxibutírico 

contendo tetraciclina ou metronidazol para o tratamento das doenças periodontais, realizaram 

estudos in vitro e in vivo. No ensaio in vitro, observaram que aumentando a concentração do 

fármaco no dispositivo, ocorre aumento proporcional ao volume liberado, sendo que a 

tetraciclina foi liberada mais lentamente que o metronidazol. Após os primeiros 5 dias, os 

filmes tornaram-se bastante frágeis. In vivo, o índice de placa, a inflamação e a profundidade 

de sondagem diminuíram em todos os grupos tratados, entretanto houve tendência à recidiva 

após aproximadamente dois meses do término do tratamento. Nas bolsas tratadas com 

metronidazol, o número de espiroquetas se manteve baixo por mais tempo que o grupo tratado 

com aplainamento radicular. Concluíram que o tratamento com dispositivos de liberação 

lenta, usando tetraciclina ou metronidazol, se mostrou efetivo como coadjuvante no 

tratamento das periodontites e que, no futuro, poderão ser utilizados rotineiramente pelos 

dentistas. A partir desse momento, vários polímeros biodegradáveis começaram a ser testados 

como filmes para a liberação prolongada de fármaco na bolsa periodontal (Quadro 6) 

 

Material Fármaco (s) Referência 

Poli(ε-caprolactona) Clorexidina GOODSON et al., 1983; 
MEDLICOTT et al., 1996 

Hidrolisado de gelatina de 
origem bovina (proteína 

Byco) reticulada com 
formaldeído (Periochip®) 

Clorexidina STEINBERG et al., 1990; 
SOSKOLONE et al., 1998 

Atelocolágeno Tetraciclina MINABE et al., 1989a,b,c 

Poli(ε-caprolactona) Clorexidina MEDLICOTT et al., 1992 

Teflon Clorexidina KOZLOVSKY et al., 1992 

Colágeno Metronidazol HITZIG et al., 1994 

Teflon Cloreto de Cetilpiridínio KOZLOVSKY et al., 1994 
Poli(ε-caprolactona) e 
segmentos éteramida 

Metronidazol QUAGLIA et al., 2002 

Gelatina Meloxicam CETIN et al., 2005 
Poli(L-lactídio-co-glicolídio) Amoxacilina e 

Metronidazol 
AHUJA; ALI; RAHMAN, 2006 

Quadro 6. Filmes biodegradáveis estudados para a utilização com dispositivos intrabolsa na 
doença periodontal. 



Revisão da literatura 

Marcos Luciano Bruschi 

73

2.4.3.3 Dispositivos injetáveis 

 

 A possibilidade de injeção de um sistema SLIB é muito vantajosa (SOSKOLONE; 

FREIDMAN, 1996). Trata-se de um procedimento relativamente simples com pouco ou 

nenhum desconforto associado com a inserção da forma farmacêutica (NEEDLEMAN, 1991). 

A natureza fluida inicial das formulações, a qual é necessária para a sua utilização com uma 

seringa, permite que a formulação tenha acesso a toda região no interior da bolsa. Para ser 

retida na bolsa, a formulação deve sofrer um aumento de viscosidade e/ou possuir bioadesão, 

evitando que a mesma seja lavada pelo fluxo do fluido crevicular gengival e pela saliva 

(JONES et al., 2000; MEDLICOTT et al., 1994). 

 

2.4.3.3.1 Pomadas 

 

As primeiras investigações realizadas na tentativa de desenvolvimento de um sistema 

SLIB utilizavam pomadas lipofílicas, principalmente de vaselina, contendo tetraciclina 

(ECKLES et al., 1990) ou minociclina (NAKAGAWA et al., 1991; VAN STEENBERGHE, 

et al., 1993). Os resultados constataram uma diminuição significativa na proporção do 

número de microrganismos periodontopatogênicos, da profundidade das bolsas e uma 

vantajosa associação do dispositivo aos procedimentos clínicos de limpeza e aplainamento 

radicular.  

No entanto, as pomadas não demonstraram possuir propriedades de liberação 

prolongada de fármaco (SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996). Roskos et al. (1995) 

desenvolveram um gel hidrofóbico passível de bioabsorção (poli orto-éster), enriquecido com 

0,5% de hidróxido de magnésio para retardar a liberação do fármaco, incorporando 

tetraciclina como agente terapêutico. O início da liberação in vitro ocorreu após 24 horas e a 

adição de quantidades de hidróxido de magnésio prolongou o tempo de liberação, melhorando 

a performance do produto para uso clínico, tendo sido considerado um dispositivo promissor. 

 

2.4.3.3.2 Géis hidrofílicos 

 

O mesmo problema de liberação rápida do fármaco foi citado para os dispositivos na 

forma de géis hidrofílicos (NEEDLEMAN, 1991). Apesar disso, o número de investigações 

utilizando esse tipo de dispositivo cresceram rapidamente (Quadro 7). 
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Material (is) 

Fármaco (s) 
incorporado (s) 

 
Características 

 
Referência (s) 

Ácido poli(D,L-
lático-co-glicólico) 

 
Tetraciclina 

Gel bioerodível; manteve 
os níveis terapêuticos da 
tetraciclina na bolsa por 

um período de 8 dias 

MAZE et al., 1996 

Poloxamer 407 com 
polivinilpirrolidona, 

metilcelulose ou 
hidroxipropilmetil-

celulose 

Melanotan-l® Gel termo-sensível; a 
adição de 

hidroxipropilmetilcelulose 
diminuiu a taxa de 

liberação do fármaco; não 
houve necessidade de 

cirurgia para ser colocado 
ou retirado 

BHARDWAJ; 
BLANCHARD, 

1996 

Poloxamer Tetraciclina Gel termo-sensível, 
biocompatível e com 

liberação da tetraciclina 
em níveis terapêuticos 

ESPÓSITO et al., 
1996 

Hidroxietilcelulose, 
polivinilpirrolidona 

e policarbofil 

Tetraciclina Gel mucoadesivo, de 
liberação prolongada e 

seringueabilidade 
adequada. 

JONES et al., 1996 

Hidroxietilcelulose e 
Carbopol® 

Metronidazol Gel mucoadesivo, de 
liberação prolongada e 

seringueabilidade 
adequada. 

JONES et al., 1997 

Álcool polivinílico Metronidazol Sistema solúvel em meio 
aquoso e de liberação 
prolongada, de acordo 
com o grau de 
cristalização do polímero. 

MALLAPRAGADA
; PEPPAS; 

COLOMBO, 1997 

Copolímero 
bioerodível 

Tetraciclina Gel bioabsorvível com 
liberação média de 
100ug/mL  de fármaco nos 
primeiros 6 dias. 

NEEDLEMAN; 
MARTIN; 

SMALES, 1998 

Gelatina, ácido 
poliglutâmico e 

uréia 

- Características de 
viscosidade adequadas. 

OTANI; TABATA; 
IKADA, 1998 

Poloxamer, 
hidroxipropilmetil-

celulose, 
carboximetilcelulose 

ou dextrana 

Lidocaína ou 
ibuprofeno 

Poloxamer associado 
principalmente a 
hidroxipropilmetilcelulose 
proporcionou liberação 
mais regular e prolongado 
dos fármacos.  

PAAVOLA; 
YLIRUUSI; 

ROSENBERG, 
1998 

Hidroxietilcelulose, 
polivinilpirrolidona 

e policarbofil 

Flurbiprofeno Benefícios clínicos 
evidentes. 

JONES et al., 1999 

   
continua
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continuação 
 

  

 
Material (is) 

Fármaco (s) 
incorporado (s) 

 
Características 

 
Referência (s) 

Poloxamer 188 e 
407  

Prilocaína e 
lidocaína 

Boa estabilidade, fácil 
preparação, aumento da 

taxa de liberação de 
fármaco e melhora no 

manuseio devida a 
transparência das 

formulações 

SCHERLUND et 
al., 2000 

Hidroxietilcelulose, 
polivinilpirrolidona 

e policarbofil 

Tetraciclina Boa mucoadesão e 
características reológicas 

adequadas. 

JONES et al., 2000; 
JONES; BROWN; 

WOOLFSON, 2001 
Ácido poli(D,L-

lático-co-glicólico), 
etilcelulose, 

carboximetilcelulose
, Carbopol 971®, 
nitrato de prata e 
amido de milho 

Benzilpenicilina, 
tetraciclina, 

sulfadiazina de 
prata 

Wafers preparados por 
compressão, capazes de 
liberação de ordem-zero 
dos fármacos por mais de 

4 semanas 

BROMBERG et al., 
2001 

Colágeno Clorexidina Gel com 1% de fármaco 
demonstrou resultados 
promissores juntamente 

com limpeza e 
aplainamento radicular. 

VINHOLIS et al., 
2001 

Hidroxipropilmetil- 
celulose, Carbopol 

940® , Carbopol 
971®, policarbofil, 

hidroxipropilmetilce
lulose K4M e K15M 

Metronidazol Hidroxietilcelulose e 
Carbopol 940® (2:2) 
renderam a melhor 

performance mucoadesiva 
e com liberação do 

fármaco em concentrações 
ideais por 12 h.  

PERIOLI et al., 
2004 

Polietilenoglicol 
(copolímero 

lactídeo-glicolídeo 
livre de amina) 

Doxiciclina Liberou níveis eficazes do 
fármaco por uma semana 

KIM et al., 2002 

Poli (orto éster) Tetraciclina Retenção do medicamento 
nas bolsas; concentrações 
de tetraciclina maiores que 
a inibitória mínima para  a 

maioria dos patógenos 
periodontais,  foram 

mantidas por onze dias 

SCHWACH-
ABDELLAOUI et 

al., 2002 

Poloxamer 407 Tetraciclina Sistema retido na bolsa 
por seis semanas com 

níveis efetivos do fármaco 

KELLY et al., 2004 

   
continua
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conclusão 
 

  

 
Material (is) 

Fármaco (s) 
incorporado (s) 

 
Características 

 
Referência (s) 

Anidrido 
polimetilvinileter-

co-maleico (PMVE-
MA) e 

Polivinilpirrolidona 
(PVP) 

Tetraciclina A liberação do fármaco foi 
prolongada e controlada 

pela difusão e 
intumescimento da 
mistura polimérica. 

JONES; LAWLOR; 
WOOLFSON, 2004 

Carbopol 934P® Alendronato de 
sódio 

Liberação por difusão 
não-Fickiana (primeira 

ordem). Os resultados in 
vivo revelaram uma 

significante melhora nos 
parâmetros clínicos. 

REDDY; KUMAR; 
VEENA, 2005 

 
Quadro 7. Géis hidrofílicos estudados para a utilização como dispositivos SLIB na doença 

periodontal. 
 

2.4.3.3.3 Precursor de fase cristalina líquida 

 

Os cristais líquidos, também chamados de mesofases cristalinas líquidas liotrópicas, 

têm merecido destaque na liberação de fármacos (HYDE, 2001). 

Norling et al. (1992) desenvolveram um sistema de liberação prolongada contendo 

metronidazol. Trata-se de um sistema líquido composto por uma mistura de monoleato de 

glicerina e benzoato de metronidazol isenta de água, na qual um triglicerídeo, óleo de sésamo 

(gergelin), foi adicionado para diminuir o ponto de fusão, melhorando as características de 

fluxo do sistema na seringa. Quando o sistema é aplicado no interior da bolsa periodontal, 

adere à mucosa e, ao entrar em contato com água (fluido crevicular ou saliva), se transforma 

em um cristal líquido (consistência semi-sólida).  

Foi um sistema muito estudado, estando disponível no mercado mundial sob o nome 

de Elyzol® (Dumex, Copenhagen, Dinamarca) (DUMEX, 2003). A concentração de benzoato 

de metronidazol na formulação é de 40 % (p/p), correspondendo a 25% de metronidazol. A 

solubilidade do fármaco e sua concentração influenciam o perfil de liberação. A matriz é 

degradada por neutrófilos e lípases bacterianas presentes no fluido crevicular gengival 

(NORLING et al., 1992). Concentrações de 103 a 1297 µg/mL de metronidazol foram 

observadas em bolsas inflamadas tratadas com este dispositivo, com doses efetivas sendo 

mantidas por 24 a 36 horas (STOLTZE, 1992). Níveis sistêmicos de metronidazol entre 0,2 e 

1,3 µg/mL foram observados depois da administração de 29 a 103 mg da preparação 
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(STOLTZE; STELLFELD, 1992), concluindo-se que o sistema aplicado localmente atingiu 

altas concentrações nas bolsas periodontais e foi significativamente menos tóxico quando 

comparado à via sistêmica. A terapia recomendada é de duas aplicações separadas em cada 

bolsa, com intervalo de uma semana (KLINGE et al., 1992). Os resultados dos estudos 

clínicos compararam essa abordagem terapêutica isoladamente e com a raspagem e 

aplainamento radicular, indicando que esse dispositivo com metronidazol resultou na redução 

da profundidade da bolsa e do sangramento na sondagem, o que não é significantemente 

diferente dos resultados obtidos apenas com a limpeza e aplainamento radicular (AINAMO et 

al., 1992; PEDRAZZOLI; KILIAN; KARRING, 1992) 

Esposito et al. (1996) prepararam duas formulações contendo tetraciclina visando o 

tratamento de periodontite, para serem administradas diretamente dentro da bolsa periodontal. 

Foram escolhidas duas formulações semi-sólidas, uma baseada em poloxamer 407 e outra 

com monoglicerídeos (Elyzol®). A análise demonstrou liberação da tetraciclina em níveis 

terapêuticos. O estudo indicou que os produtos testados são aplicáveis na bolsa periodontal, 

demonstrando eficiência no tratamento das periodontites. 

Noyan et al. (1997) compararam os efeitos do metronidazol administrado por via 

sistêmica (Flagyl®) e localmente (Elyzol®). Os pacientes foram tratados com o quimioterápico 

associado ou não ao desbridamento mecânico. O período de tratamento durou 10 dias e os 

pacientes foram monitorados durante 42 dias quanto aos parâmetros clínicos e 

microbiológicos. Todas as modalidades de tratamento apresentaram melhora clínica e redução 

do número de bactérias anaeróbias. Entretanto, o grupo tratado com desbridamento e 

dispositivo de liberação prolongada mostrou-se mais prático e com menos efeitos colaterais, 

portanto, mais efetivo. Concluíram que atualmente, na terapia periodontal, deve-se considerar 

a possibilidade e a necessidade do uso associado do desbridamento mecânico seguido de 

antibioticoterapia local e que o metronidazol liberado do Elyzol® mostrou-se uma terapia 

efetiva no tratamento das bolsas periodontais profundas. 

Stelzel e Fiores-de-Jacoby (1997) observaram o comportamento clínico e a 

reinfestação microbiológica em pacientes tratados com raspagem subgengival isolada ou 

associada à aplicação de metronidazol tópico liberado lentamente na bolsa periodontal 

(Elyzol®). Os resultados demonstraram que houve melhora clínica e que os microrganismos 

anaeróbios foram significativamente diminuídos, principalmente no grupo tratado com 

antibiótico, promovendo saúde após o tratamento com ganho de inserção e diminuição da 

profundidade de sondagem que se manteve relativamente estável durante os 24 meses de 

acompanhamento. Observaram que no tratamento com antibiótico a melhora foi mais rápida. 
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Contudo, as duas modalidades de tratamento, quando bem realizadas, podem oferecer bons 

resultados e que em longo prazo, não houve diferenças significativas entre os dois grupos 

tratados. Outros autores também concluíram que a utilização de tetraciclina ou metronidazol 

aplicados através do precursor de fase cristalina líquida, quando associados à raspagem e 

alisamento radicular, pode ser de grande valia na terapia periodontal (AWARTANI; 

ZULQARNAIN, 1998; LIE; BRUUN; BÖE, 1998). 

 

2.4.3.3.4 Híbridos 

 

 Esses sistemas combinam as propriedades de mais que uma classe de dispositivos 

(NEEDLEMAN, 1991). Dessa maneira, há o potencial de se poderem selecionar as 

características de diferentes grupos, combinando-os dentro de apenas um dispositivo. 

 Partículas poliméricas de copolímeros do ácido lático e ácido glicólico, de 

aproximadamente 0,2 mm de diâmetro, foram preparadas para a liberação intrabolsa de 

tetraciclina e de minociclina (MEDLICOTT et al., 1994; VANDEKERCKHOVE; 

QUIRYNEN; STEENBERGHE, 1998).  As microcápsulas contendo tetraciclina foram 

suspensas em um gel termo-sensível de poloxamer 407, o qual gelifica à temperatura corporal 

retendo as microcápsulas na bolsa periodontal durante todo o período de tratamento. Em 

animais, foi observado que a concentração de tetraciclina no fluido crevicular gengival foi 

mantido de 3 a 4 dias. Em contraste, microcápsulas de minociclina no estado seco foram 

administradas em bolsas periodontais de cães beagles, demonstrando que uma concentração 

efetiva de minociclina foi mantida por quatorze dias (LAWTER et al., 19901 apud 

MEDLICOTT et al., 1994). 

 Copolímeros do ácido lático e ácido glicólico também foram utilizados na preparação 

de microesferas contendo flurbiprofeno para o tratamento de periodontite, obtendo-se 

constantes de liberação do fármaco de primeira ordem (SAMATI; YUKSEL; TARIMCI, 

2006).  Além disso, microesferas destes copolímeros foram revestidas com alginato, através 

da técnica de dupla emulsificação e evaporação do solvente, para liberação intrabolsa 

periodontal de tetraciclina (LIU et al., 2004). A liberação a de tetraciclina foi prolongada por 

 9-12 dias com 50% ou mais da liberação acumulada de tetraciclina comparada com as 

microesferas não revestidas.  

 

                                                 
1LAWTER, J. R. et al. Sustained drug delivery to the periodontal pocket. In: INT. SYMP. CONTROL. REL. 
BIOACT. MATER., Anais… 1990. p. 230-231. 



Revisão da literatura 

Marcos Luciano Bruschi 

79

2.4.4 Sistemas bioadesivos na liberação de fármaco intrabolsa periodontal 

 

Os SLIB podem ser bioadesivos, os quais interagem com a mucina que reveste o 

epitélio e a superfície dos dentes pelos princípios da mucoadesão, assegurando a retenção da 

formulação dentro da bolsa (JONES et al., 2000). 

 Um sistema adesivo promove íntimo contato entre a forma farmacêutica e o tecido de 

absorção, o qual resulta em alta concentração em uma área localizada e também, um alto 

fluxo de fármaco (AHUJA; KHAR; ALI, 1997; GUO; COOKLOCK, 1996; PEPPAS; 

HUANG, 2004). 

Os atributos desejáveis para um sistema adesivo oral para a liberação prolongada são a 

alta capacidade de carregar fármaco, boa mucoadesão, não ser irritante, ser confortável, sem 

sabor ou de sabor agradável e liberar o fármaco por um tempo prolongado (MARTIN et al., 

2003). 

Nos anos recentes, foram sugeridas formas farmacêuticas mucoadesivas para liberação 

oral, tais como comprimidos, patches e sistemas semi-sólidos. Dentre elas, alguns sistemas 

SLIB foram investigados. 

Patches bioadesivos envolvem os sistemas mais simples como os filmes erodíveis e 

não erodíveis e os mais sofisticados, que são projetados para proporcionar liberação 

unidirecional ou bidirecional de fármaco (DEGRANDE et al., 1996; FOWLER; BREAULT; 

BRYANT, 2001; GUO; CREMER, 1999; PEH; WONG, 1999). No entanto, os patches mais 

sofisticados não são adequados para a liberação de agentes ativos no interior da bolsa 

periodontal. A utilização de polímeros não-biodegradáveis, a necessidade de remoção ao final 

da terapia, a baixa flexibilidade e elasticidade, reações imunológicas potenciais, sensibilização 

de tecido e dificuldade de aplicação na bolsa limitam o emprego dos mesmos (JONES et al., 

1996; WONG; YUEN; PEH, 1999b). Assim os filmes mucoadesivos poliméricos têm sido 

mais estudados (FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; JONES; MEDLICOTT, 1995; MATSUDA 

et al., 1999; MINABE et al., 1989a,b,c; PEH; WONG, 1999; STEINBERG et al., 1990).  

Os sistemas semi-sólidos bioadesivos baseados em hidrogéis também são formas 

farmacêuticas altamente atrativas para a liberação intrabolsa, com a possibilidade de 

prolongar o tempo de residência do dispositivo e melhorar a biodisponibilidade 

(CHIDAMBARAM; SRIVATSAVA, 1995; JONES et al., 1996, 2000). Há uma variedade de 

materiais que têm sido utilizados no desenvolvimento desses sistemas, tais como 

hidroxitetilcelulose, polivinilpirrolidona e policarbofil (JONES et al., 1996; 1999; 2000); 

carboximetilcelulose, metilcelulose, hidroxietilcelulose, polivinilpirrolidona e Carbopol® 
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(VARSHOSAZ; DEHGHAN, 2002); quitosana (IKINCI et al., 2002; KELLY et al., 2004; 

MARTIN et al., 2003). Lipossomas preparados com fosfatidilcolina de ovo, colesterol e 

estearoilamina foram revestidos com lectina (Concavalina–A) (VYAS; SIHORKAR; 

DUBEY, 2001). Esses lipossomas mucoadesivos demonstraram habilidade em manter a 

afinidade a açúcares e especificidade do ligante associado, podendo ser alvejado para a 

superfície do glicocálice do biofilme bacteriano. 

A principal propriedade da bioadesão é a força de adesão da forma farmacêutica ao 

tecido biológico (PEPPAS; HUANG, 2004; SMART, 2005; WONG et al., 1999a). Assim, 

vários métodos tem sido reportados na literatura para avaliar a mucoadesão na cavidade oral 

(BOUCKAERT; LEFEBVRE; REMON, 1993; MORTAZAVI; SMART, 1995). Estes testes 

são necessários para avaliar um grande número de compostos mucoadesivos e estudar seus 

mecanismos, além de assegurar a compatibilidade, estabilidade física e força bioadesiva, 

durante o desenvolvimento dos sistemas. Assim, um polímero ideal para um sistema de 

liberação intrabolsa periodontal deve possuir as seguintes características: 

1) O polímero e seus produtos de degradação não devem ser tóxicos e não absorvíveis através 

do tecido da bolsa. 

2)  Não deve ser irritante ou causar inflamação. 

3) Deve preferencialmente formar uma ligação não covalente com as superfícies epiteliais de 

mucina. 

4) Deve aderir rapidamente no tecido úmido e possuir alguma especificidade local. 

5) Deve permitir a fácil incorporação do fármaco e não oferecer impedimento à sua liberação. 

6) Deve permitir o conforto e a flexibilidade da forma farmacêutica. 

7) Deve ser estável durante o seu tempo de estocagem ou da forma farmacêutica. 

8) O custo do polímero não deve ser alto, permitindo a produção de dispositivos viáveis 

economicamente. 

Além disso, muitos polímeros mucoadesivos são capazes de inibir enzimas 

proetolíticas e/ou modular a permeabilidade tecidual (LEHR, 1996), podendo ser úteis no 

desenvolvimento de novos dispositivos SLIB. 

 

 

2.4.5 Avaliação da efetividade do tratamento da doença periodontal com SLIB 

 

Existem vários protocolos que têm sido empregados na avaliação da efetividade da 

terapia periodontal com sistemas SLIB. Geralmente, os efeitos dos tratamentos são avaliados 
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pela medida da melhora clínica e das alterações da microflora subgengival (MEDLICOTT et 

al., 1994). A melhora clínica é medida através de uma série de índices e medidas físicas e 

avalia o grau de inflamação e de acumulação de placa, tais como o índice de placa, índice 

gengival, grau de hemorragia à sondagem, profundidade da bolsa, medida do nível de adesão 

do epitélio juncional, medida da taxa de fluido crevicular (SEYMOUR, HEASMAN, 1992). 

Outra avaliação importante é a microbiológica, que envolve a determinação das alterações na 

microflora subgengival. As bactérias coletadas são identificadas ou classificadas de acordo 

com sua morfologia, coloração Gram, motilidade e requerimentos de oxigênio. As proporções 

são calculadas para cada espécie ou grupo e alterações de populações patogênicas para não-

patogênicas são observadas durante o tratamento (MEDLICOTT et al., 1994). 

Assim o fluido crevicular gengival possui uma grande importância na avaliação clínica 

da doença periodontal e da efetividade dos sistemas SLIB. Goodson (1989) calculou a taxa de 

renovação do fluido gengival em 40 vezes por hora e sugeriu que esta contribui para a rápida 

diminuição da quantidade de agente antibacteriano e pequena duração de ação do mesmo 

observada com o tratamento por irrigação. A análise da concentração de fármaco no fluido 

crevicular gengival é o melhor método para se determinar a efetividade de um sistema de 

liberação. O maior problema tem sido o desenvolvimento de ensaios sensíveis para agentes 

antibacterianos em volumes pequenos (0,5 µL) de fluido crevicular gengival (MEDLICOTT 

et al., 1994). Assim, vários autores têm desenvolvido ensaios microbiológicos (FREEMAN et 

al., 1992; GOODSON et al., 1983; GORDON et al., 1980; HIGASHI et al., 1991) e de 

cromatografia líquida de alta eficiência (BRITT; POHLOD, 1986; HIGASHI et al., 1989; 

HOLBOROW et al., 1988; STOLTZE, 1992) para a avaliação da atividade e a quantificação 

de alguns agentes terapêuticos liberados no fluido crevicular gengival a partir de sistemas 

SLIB. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
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3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e caracterizar sistemas de liberação de própolis intrabolsa periodontal que 

fossem semi-sólidos bioadesivos termo-sensíveis, compostos por poloxamer 407 e Carbopol 

934P®, ou precursores de fase cristalina líquida, compostos por álcool cetílico etoxilado 20-

OE e propoxilado 5-OP e miristato de isopropila, para serem utilizados no tratamento de 

doenças periodontais. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliação da matéria-prima própolis (droga) e de seus extratos etanólicos; 

• Preparação e avaliação de micropartículas de gelatina contendo própolis; 

• Seleção do extrato, das micropartículas de gelatina contendo própolis e de suas respectivas 

concentrações a serem utilizados no desenvolvimento dos sistemas SLIB; 

• Desenvolvimento de sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível com micropartículas 

contendo própolis preparadas in situ, análise morfológica e granulométrica das mesmas, 

assim como a determinação da temperatura de gelificação, da densidade relativa, do 

comportamento reológico, das propriedades mecânicas e mucoadesivas, da 

seringueabilidade e do teor de própolis dos sistemas obtidos; 

• Desenvolvimento de sistema precursor de fase cristalina líquida com micropartículas de 

gelatina contendo própolis, assim como avaliação por microscopia óptica, determinação 

das características de sedimentação, determinação da densidade relativa, do 

comportamento reológico, das propriedades mecânicas, da seringueabilidade e do teor de 

própolis dos sistemas obtidos; 

• Estudo do perfil de liberação in vitro da própolis a partir dos sistemas desenvolvidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1 MATERIAL 

 

 

4.1.1 Reagentes, solventes, soluções e matérias-primas 

 

• Acetato de etila grau analítico (Ecibra®) 

• Acetona grau analítico (Merck®) 

• Acetonitrila grau CLAE (Mallinckrodt®) 

• Ácido clorídrico grau analítico (Merck®) 

• Álcool cetílico etoxilado 20-OE e propoxilado 5-OP (Procetyl AWS - Croda) 

• Álcool etílico grau farmacêutico (96°GL) 

• Carbopol 934P® (BF Goodrich®) 

• Cloreto de cálcio dihidratado (Merck®) 

• Cloreto de magnésio hexahidratado (Synth®) 

• Cloreto de potássio (Vetec®) 

• Cloreto de sódio (Carlo Erba®) 

• Cloreto de trifeniltetrazólio (Sigma®) 

• Crisina (substância referência, padrão grau analítico) (Sigma®) 

• Etanol absoluto grau analítico (Merck®) 

• Fosfato de potássio dibásico (Nuclear®) 

• Fosfato de potássio monobásico (Synth®) 

• Gelatina natural em pó tipo A (Royal®) 

• Gentamicina (Sigma®) 

• Gluconato de clorexidina (Periogard® - Colgate-Palmolive) 

• Hidroxietilcelulose 4400 (Union Carbide®) 

• Manitol grau analítico (Nuclear®) 

• Meio de cultura agar Brain-Heart Infusion (BHI) (Merck®) 

• Meio de cultura caldo Brain Heart Infusion (BHI) (Merck®) 

• Meio de cultura Trypitic Soy Broth (TSB) (Merck®) 

• Metanol grau analítico (Merck®) 

• Metanol grau CLAE (Mallinckrodt®) 

• Metilparabeno (Galena®) 
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• Miconazol (Sigma®) 

• Miristato de isopropila (Henrifarma®) 

• Mucina crua tipo II (Sigma®) 

• Penicilina (Sigma®) 

• Poloxamer 407 (Lutrol® F 127, BASF®) 

• Resazurin (Sigma®) 

• Solução de hexametilenotetramina 0,5% (p/p) 

• Solução de sorbitol 70% 

• Solução etanólica de cloreto de alumínio 2% (p/V) 

• Solução metanólica de ácido acético 5% (V/V) 

• Sulfato de sódio anidro grau analítico (Merck® e QM®) 

• Trietanolamina grau farmacêutico (Galena®) 

 

 

4.1.2 Equipamentos e acessórios 

 

• Agitador mecânico (Reidolph®) 

• Agitador magnético (Fisatom®) 

• Agitador magnético com aquecimento (Tecnal®) 

• Aparelho analisador de textura (TA-XTplus - Stable Micro Systems®) 

• Aparelho de dissolução (Sotax® AT-7) 

• Aparelho para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (Shimadzu®), com duas 

bombas de injeção de solvente (modelo LC–10AD), controle automático de fluxo, 

detector espectrofotométrico com fotodiodo (SPD–M10A Shimadzu® Diode Array 

Detector), com controlador de temperatura da coluna, sistema de integração e sistema 

de injeção (Rheodyne®) com loop de 100 µL 

• Aparelho de liberação in vitro mimetizador de bolsa periodontal com quatro células de 

liberação, controlador automático de fluxo e de temperatura 

• Balança analítica (Ohaus®) 

• Balança de determinação de umidade com unidade de infravermelho (Ohaus®) 

• Balança semi-analítica (Gehaka®) 

• Banho com ultra-som (XL2020 - Sonicator®) 

• Banho-maria (Fisatom®) 
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• Centrífuga (C312 - Jouan®) 

• Coluna para Cromatografia Líquida de Alta Eficiência RP – 18 (Varian® - Chromsep® 

5 µm), com dimensões de 250 x 4,6 mm e pré-coluna embutida. 

• Condutivímetro (CD-21 – Digimed®) 

• Condutivímetro modelo Conductivity Meter 441 (Corning®) 

• Espectrofotômetro de UV-VIS (DU 640 – Beckman Coulter®) 

• Espectrofotômetro de VIS (Femto®) 

• Estufa de secagem e esterilização (315 SE - Fanem®) 

• Evaporador rotatório (R114 - Büchi®) 

• Filme de PVC (Parafilm®) 

• Forno Mufla (Quimis®) 

• Frascos de MacCartney 

• Jarra de anaerobiose com sistemas Gás-Pack 

• Manta aquecedora termostatizada (Fisatom ®) 

• Medidor de pH (DM 20 - Digimed®) 

• Membrana de acetato de celulose 

• Micro-placa para ensaios microbiológicos 

• Micro-seringa de 100 µL (Hamilton®) 

• Microscópio eletrônico de varredura (JSM T330A - JEOL®) 

• Microscópio óptico (DMRXA - Leica®) 

• Picnômetro (Pyrex®) 

• Placas de Petri (25,0 x 125,0 mm) 

• Purificador de água (Milli-Q Plus - Millipore®) 

• Reômetro de gradiente e tensão de cisalhamento controlado AR 2000 (T.A. 

Instruments®) 

• Seringas de plástico de 1,0 mL (Becton Dickson®) 

• Torre de secagem por aspersão (Mini-Spray Dryer B191 - Büchi®) 

• Turboextrator (liquidificador industrial, Visa®) 

• Unidade filtrante Millex® LCR, com membrana PTFE modificada para filtração de 

solventes orgânicos e aquosos (0,45 µm) 
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4.1.3 Outros 

 

• Cepas de Candida albicans ATCC 10231, Candida albicans ATCC 28366, 

Enterococcus faecalis ATCC 4082, Enterococcus faecalis ATCC 10541, Escherichia 

coli ATCC 25922, Kocuria rhizophila ATCC 9341, Lactobacillus casei ATCC 11578, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Streptococcus mitis ATCC 49456, Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus 

salivarius ATCC 25975, Streptococcus sanguinis ATCC 10556 e Streptococcus 

sobrinus ATCC 33478. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

4.2.1 Coleta e avaliação da própolis 

 

 Duas amostras de própolis foram coletadas em colméias de abelhas Apis mellifera L., 

localizadas na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), pertencente à Universidade Estadual 

de Maringá (UEM), na cidade de Maringá, PR. Uma das amostras foi coletada no primeiro 

semestre de 1997 (FEI 97) e a outra no segundo semestre de 2002 (FEI 2002). Estas foram 

submetidas à refrigeração por 24 horas. Após este tempo, foram trituradas em liquidificador 

industrial, acondicionadas em saco plástico e armazenadas em freezer (- 18 °C). 

 

 

4.2.1.1 Determinação da perda por dessecação 

 

 A perda por dessecação foi determinada por método gravimétrico, empregando-se 

balança analítica com sistema de secagem por infravermelho. Amostras de aproximadamente 

3 g da droga triturada foram exatamente pesadas, em bandejas de alumínio taradas, e 

dessecadas, à temperatura de 110 °C, até peso constante (FRANCO, 2001; BRUSCHI et al., 

2002). O resultado foi calculado em relação a 100 g de droga e representam a média de seis 

determinações. 
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4.2.1.2 Determinação do teor de cinzas 

 

Calcinou-se previamente o cadinho de porcelana em mufla a 450 °C por 30 minutos. 

O mesmo foi resfriado em dessecador e seu peso (tara) foi determinado em balança analítica. 

Neste foram adicionados cerca de 3,0 g de própolis triturada, pesados em balança analítica, os 

quais foram incinerados e, posteriormente, submetidos à calcinação em mufla à temperatura 

de 450 °C por duas horas. Deixou-se em dessecador para arrefecimento e pesagem posterior. 

Repetiu-se a técnica até peso constante (FARMACOPÉIA, 1988). O resultado foi expresso 

em porcentagem em peso de cinzas na droga (%, p/p) e representa a média de três 

determinações. 

 

 

4.2.1.3 Determinação do teor de ceras 

 

Para a determinação do teor de ceras, aproximadamente 1 g de própolis triturada, 

pesado em balança analítica, foi colocado em frasco de vidro, acrescido de 10 mL de éter de 

petróleo e submetido à agitação.  Em seguida o frasco com o material foi submetido a 

aquecimento até ebulição do éter de petróleo por 5 minutos.  Foram acrescentados mais 10 

mL de éter de petróleo e submeteu-se a aquecimento (ebulição) por mais 5 minutos. Repetiu-

se o processo mais uma vez. A fração etérea foi desprezada e a amostra de própolis 

remanescente foi seca, sendo posteriormente submetida à nova pesagem após arrefecimento 

da temperatura (FRANCO, 2001). O resultado foi expresso em porcentagem (%, p/p) e 

representa a média de três determinações. 

 

 

4.2.1.4 Determinação do teor de extrativos em água 

 

Cerca de 1,0 g da droga triturada foi pesado em balança analítica e submetido a 

decocção com 100,0 g de água, durante 10 minutos. Após resfriamento, o volume foi 

completado a 100,0 mL. A solução resultante foi filtrada em papel de filtro, desprezando-se os 

primeiros 20 mL. Do restante do filtrado, pesaram-se exatamente cerca de 20 g, em pesa-filtro 

tarado e evaporado até secura em banho-maria, sob agitação ocasional. O resíduo foi 

dessecado em balança analítica com sistema de secagem por infravermelho à temperatura de 
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110 °C até peso constante (DEUTSCHES, 1994). O resultado foi obtido em massa percentual 

segundo a equação abaixo: 

                                                  
m

FDgTE 100..
=               (1) 

onde: TE = teor de extrativos (%, p/p); g = massa de resíduo seco (g); m = massa da amostra 

(g); FD = fator de diluição (5). 

 O resultado representa a média de três determinações. 

 

 

4.2.1.5 Determinação do teor de extrativos em etanol 96 °GL 

 

Em pesa-filtro previamente tarado, foram pesados em balança analítica cerca de 20 g 

de extrato etanólico de própolis a 1% (p/p), preparado sob refluxo. A amostra foi evaporada 

até secura em banho-maria, sob agitação ocasional. O resíduo foi dessecado em balança 

analítica com sistema de secagem por infravermelho à temperatura de 110 °C até peso 

constante (FRANCO, 2001). O resultado foi obtido em massa percentual segundo a equação 

abaixo: 

 

                                                      
m

gTE 100.
=                (2) 

onde: TE = teor de extrativos (%, p/p); g = massa de resíduo seco (g); m = massa da droga. 

 O resultado representa a média de três determinações. 

 

 

4.2.1.6 Determinação do teor de flavonóides totais 

 

Cerca de 0,4 g da amostra de própolis triturada, pesados em balança analítica, foram 

colocados em balão de fundo redondo de 100 mL e acrescidos de 1,0 mL de uma solução de 

hexametilenotetramina 0,5% (p/p), 20 mL de acetona e de 2 mL de ácido clorídrico 6% 

(V/V). Foram aquecidos sob refluxo por trinta minutos. A mistura foi filtrada para balão 

volumétrico de 100,0 mL através de algodão. O resíduo da própolis e o algodão foram lavados 

com duas porções de 20 mL de acetona, aquecendo-se à fervura sob refluxo por 10 minutos 

em cada lavagem. Após resfriamento à temperatura ambiente, procedeu-se nova filtração 
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através de algodão para o balão volumétrico, completando-se o volume com acetona. 

Exatamente 10,0 mL da solução acetônica foram transferidos para funil de separação, tratados 

com 20 mL de água e, em seguida, extraídos com 15 mL de acetato de etila, repetindo-se a 

operação por três vezes, com porções de 10 mL de acetato de etila. As fases de acetato de etila 

foram reunidas em funil de separação e lavadas com duas porções de 50 mL de água. A 

seguir, a fração em acetato de etila foi filtrada para um balão volumétrico de 50,0 mL, através 

de algodão e sulfato de sódio anidro e completou-se o volume. Exatamente 10,0 mL dessa 

fração foram colocados em balão volumétrico de 25,0 mL, juntando-se 1,0 mL da solução de 

cloreto de alumínio 2% (p/V) e completando-se com solução metanólica de ácido acético 5% 

(V/V) . Ao mesmo tempo, 10,0 mL da fração de acetato de etila foram diluídos em balão 

volumétrico de 25,0 mL com solução metanólica de ácido acético 5% (V/V), formando a 

solução compensação. Após trinta minutos, procedeu-se a leitura em espectrofotômetro (λ = 

425 nm) (DEUTSCHES, 1994). Os ensaios foram realizados em triplicata e o resultado de 

cada determinação foi calculado de acordo a fórmula abaixo: 
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            (3) 

onde: TF = Teor de flavonóides totais em quercetina expresso em gramas por 100 g de droga 

seca (%, p/p); A = Absorvância da solução teste; FD = Fator de diluição (1250); ε  = 

Absortividade específica da quercetina (500); m = massa de própolis testada (g); PD = Perda 

por dessecação da própolis (valor absoluto). 

 

 

4.2.2 Preparação e avaliação dos extratos de própolis 

 

Foram preparados extratos contendo 30% (p/p), da própolis FEI 97 e FEI 2002 

trituradas, em etanol 96 °GL. Pesou-se 300,0 g de própolis os quais foram completados para 

1000,0 g com o álcool, no copo do turbo extrator, permanecendo em repouso por 24 horas. 

Completou-se o peso com álcool e o material foi submetido a turbo extração durante 15 

minutos, com dois intervalos de repouso de cinco minutos. O extrato foi submetido à 

refrigeração (8 °C) por 1 hora sendo, em seguida, filtrado sob vácuo e acondicionado em 

frasco de vidro âmbar com batoque interno de vedação e tampa de rosca (BRUSCHI, 2002).  
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4.2.2.1 Determinação do pH  

 

A determinação do pH foi realizada utilizando-se aparelho medidor de pH calibrado 

com soluções tampão pH 4,0 e 6,86 (FARMACOPÉIA, 1988).  

 

 

4.2.2.2 Determinação da densidade relativa 

 

A densidade relativa dos extratos foi determinada através de picnômetro calibrado a 

20 °C, em ambiente com temperatura controlada (20 °C). Em balança analítica, o picnômetro 

foi tarado previamente e foram determinados os pesos do picnômetro contendo água e 

contendo extrato. A densidade foi calculada através do quociente relativo à massa do extrato e 

à massa de água, após subtração da massa do picnômetro (FARMACOPÉIA, 1988). Foram 

realizadas três leituras para cada extrato. 

 

 

4.2.2.3 Determinação do resíduo seco 

 

Uma amostra de cerca de 10 g da solução extrativa foi pesada em balança analítica e 

evaporada em banho-maria, sob agitação ocasional. Após secura, o material foi colocado em 

balança analítica com sistema de secagem por infravermelho à temperatura de 110 °C até peso 

constante. O resultado obtido para o resíduo seco (RS) foi expresso em relação a 100,0 g de 

extrato e representa a média de três determinações. 

 

 

4.2.2.4 Determinação do teor alcoólico 

 

Uma alíquota de 25,0 mL da solução extrativa foi colocada em balão de fundo 

redondo, acrescida de 100,0 mL de água destilada e submetida à destilação simples. 

Aproximadamente 90 mL de destilado foram recolhidos em balão volumétrico de 100,0 mL e 

resfriados à temperatura ambiente. O volume foi completado com água destilada. A densidade 

do destilado foi determinada por areômetro e o teor de etanol, expresso em porcentagem 

(V/V), foi calculado (FARMACOPÉIA, 1959). Foram realizadas três determinações. 
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4.2.2.5 Determinação do teor de flavonóides totais 

 

O teor de flavonóides totais dos extratos foi determinado segundo Franco (2001).  Em 

funil de separação, foram adicionados 3,0 mL de extrato, 3,0 mL de água destilada e 3,0 mL 

de acetona. Esta mistura foi extraída três vezes com 15 mL de acetato de etila. As fases de 

acetato de etila foram reunidas e lavadas, em funil de separação, com duas porções de 50 mL 

de água. A seguir, a fração em acetato de etila foi filtrada para um balão volumétrico de 50,0 

mL, através de algodão e sulfato de sódio anidro e completou-se o volume (SA). Retirou-se 

uma alíquota de 10,0 mL da SA, adicionou-se 1,0 mL de solução de cloreto de alumínio 2% 

(p/V) e completou-se o volume em balão volumétrico de 25 mL com solução metanólica de 

ácido acético 5% (V/V). Ao mesmo tempo, outros 10,0 mL de SA foram diluídos em balão 

volumétrico de 25,0 mL com solução metanólica de ácido acético 5% (V/V), formando a 

solução compensação. Após 30 minutos, foi feita a leitura em espectrofotômetro (λ = 425 

nm). Os ensaios foram realizados em triplicata e o resultado de cada determinação foi 

calculado de acordo com as fórmulas 4 e 5, a seguir: 
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           (4) 

 

onde: TF = Teor de flavonóides totais em quercetina expresso em gramas por 100 g de droga 

seca (%, p/p); A = Absorvância da solução teste; FD = Fator de diluição (125); ε  = 

Absortividade específica da quercetina (500); m = massa  de própolis na amostra de 

extrato testada (g) e PD = Perda por dessecação da própolis (valor absoluto). 

 

                                                          
m
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=                 (5) 

 

onde: TF = Teor de flavonóides totais em quercetina expresso em gramas por 100 g de 

extrato; A = Absorvância da solução teste; FD = Fator de diluição (125); ε  = Absortividade 

específica da quercetina (500); m = massa de extrato testada. 
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4.2.2.6 Validação do método de análise dos extratos de própolis por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

 A linearidade do método foi determinada através da obtenção da curva de calibração 

da crisina (padrão grau analítico). Preparou-se uma solução-mãe (SM) em metanol na 

concentração de 400 µg/mL. Em seguida, foram obtidas as diluições (0,24; 0,4; 0,8; 1,6 e 2,4 

µg/ml) em metanol. Estas soluções foram filtradas em membrana de PTFE modificado (0,45 

µm) e analisadas por CLAE. Utilizou-se uma coluna RP–18 (Varian® - Chromsep® 5 µm), 

com dimensões de 250 x 4,6 mm e pré-coluna embutida, e um equipamento de CLAE com 

duas bombas de injeção de solvente, controle automático de fluxo, detector 

espectrofotométrico com fotodiodo, sistema de integração e sistema de injeção com loop de 

100 µL.  O sistema de eluição utilizado foi gradiente, composto por (A) metanol e (B) 

água:acetonitrila (97,5:2,5), previamente filtrado e desgaseificado em banho de água com 

ultra-som (Tabela 1).  As análises foram realizadas sob fluxo de 1,0 mL/min, temperatura de 

30 ± 0,1 °C e detecção em 310 nm (BRUSCHI et al., 2003b). 

 

Tabela 1 - Sistema de eluição por gradiente utilizado na análise cromatográfica 

Tempo (min) 0 47 50 58 62 Sistema 

gradiente metanol : acetonitrila-água (%) 50:50 80:20 100:0 100:0 47:53 

 

 Para cada concentração foram realizadas seis determinações. Os resultados foram 

utilizados para o cálculo da regressão linear e obtenção da equação da reta e do coeficiente de 

correlação (ICH, 1994). 

 O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ) foram calculados 

baseando-se no desvio padrão (s) e na inclinação (S) da curva de calibração, de acordo com as 

seguintes fórmulas (ICH, 1994): 

S
sLD .3,3

=                  (6) 
S

sLQ .10
=                  (7) 

 

 A precisão do método foi determinada de acordo com ICH (1994). Na avaliação da 

repetibilidade, o desvio padrão (s) e o desvio padrão relativo ou coeficiente de variação (CV) 

de seis determinações foram considerados. 
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 A exatidão foi determinada pela recuperação, adicionando quantidades pré-

determinadas do padrão crisina à amostra. O experimento de recuperação foi realizado em 

triplicata. O resultado foi determinado pela razão do valor encontrado na análise da amostra 

simulada pela quantidade real adicionada do padrão, multiplicado por 100 (ICH, 1994). 

 

 

4.2.2.7 Análise dos extratos por CLAE 

 

 Os extratos etanólicos preparados com a própolis FEI 97 (EFEI 97) e com a própolis 

FEI 2002 (EFEI 2002) foram analisados por CLAE. Exatamente 1 mL do extrato etanólico de 

própolis 30% (p/p) foi extraído, em funil de separação, com aproximadamente 25 mL de 

acetato de etila, dividido em três frações. Estas foram reunidas e levadas a resíduo seco em 

banho-maria fervente. O resíduo foi retomado em metanol e completado volume em balão 

volumétrico de 10,0 mL para a obtenção da solução-mãe (SM). A SM foi filtrada em 

membrana de PTFE modificado (0,45 µm). Para injeção no aparelho de CLAE, partiu-se de 

50,0 µL da SM, que foram diluídos, em balão volumétrico de 10,0 mL com metanol. 

 A amostra foi analisada de acordo com as condições descritas no item 4.2.2.6. Os três 

principais picos (marcadores) foram quantificados em massa (mg) de crisina por volume (mL) 

da solução extrativa e em massa de crisina (g) por 100g da droga (própolis) seca (BRUSCHI 

et al., 2003b). 

 

 

4.2.3 Preparação e avaliação de micropartículas de gelatina contendo própolis 

 

 Foram preparadas micropartículas com os extratos EFEI 97 e EFEI 2002. O extrato 

etanólico de própolis 30% (p/p) foi disperso em solução de gelatina, sob agitação magnética 

por 30 min a 25 °C. A quantidade de gelatina utilizada foi determinada em função do valor do 

resíduo seco (RS) do extrato. Utilizou-se também manitol na proporção de 20% (p/p), em 

relação à massa teórica total de micropartículas a ser obtida. A dispersão obtida, mantida sob 

agitação constante, foi nebulizada em um Mini Spray Dryer Büchi® modelo B191. As 

condições experimentais de secagem estão descritas na Tabela 2.  
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          Tabela 2 - Condições experimentais de secagem 

Parâmetros Condições 

Temperatura de entrada (°C) 160 

Temperatura de saída (°C) 108 

Proporção Gelatina/RS (p/p) 6/1 

Taxa de alimentação (mL/min) 1 

Aspiração (% - m3/h) 80 - 32 

Pressão do ar (bar) 3 

Manitol (%, p/p) 20 

      

As micropartículas de gelatina contendo própolis foram coletadas na base do ciclone 

(coletor) e acondicionadas em frascos âmbar, hermeticamente fechados e mantidos em 

dessecador provido de sílica. 

 

 

4.2.3.1 Análise morfológica 

 

A análise morfológica das micropartículas de gelatina contendo própolis foi realizada 

por microscopia eletrônica de varredura, utilizando um microscópio JEOL® modelo JSM 

T330A. As amostras foram distribuídas sobre uma fita dupla-face aderida a um suporte de 

metal, revestidas, sob atmosfera de argônio, com ouro coloidal e analisadas. 

 

 

4.2.3.2 Análise granulométrica 

 

 A determinação da distribuição de tamanho das micropartículas foi realizada por 

captação de imagens, através de microscópio óptico DMRXA (Leica®), utilizando o programa 

Leica® Qwin Image Analysis Systems para quantificação. 

 As micropartículas foram colocadas sobre uma lâmina de vidro e, para cada campo 

analisado, foi realizada a distribuição de tamanho das micropartículas, usando como 

parâmetro para medição o diâmetro segundo Feret (BARBER, 1993). Foram medidas, no 

mínimo, 1000 partículas e a distribuição de tamanho das mesmas foi determinada. 
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4.2.3.3 Determinação do teor de encapsulação 

 

 O teor de própolis nas micropartículas foi determinado pelo método 

espectrofotométrico e por CLAE. 

O teor foi obtido por espectrofotometria através da determinação do teor de 

flavonóides totais presente nas micropartículas. Cerca de 3,0 g de micropartículas foram 

exatamente pesados e quantificados de acordo com o método descrito no item 4.2.2.5. O 

resultado foi calculado de acordo com a fórmula a seguir: 

 

                                                     
)1.(.

.
PDm

FDATF
−
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ε

            (8) 

onde: TF = Teor de flavonóides totais em quercetina expresso em gramas por 100 g de 

micropartículas secas (%, p/p); A = Absorvância da solução teste; FD = Fator de 

diluição (125); ε  = Absortividade específica da quercetina (500); m = massa de 

micropartículas testada (g); PD = Teor de umidade das micropartículas (valor 

absoluto). 

 

Pelo método cromatográfico, o teor de encapsulação da própolis foi determinado pela 

quantificação de seus três principais marcadores (BRUSCHI et al., 2003a). Em balão 

volumétrico de 25,0 mL, adicionou-se uma amostra de 15 mg de micropartículas de gelatina 

contendo própolis, exatamente pesados e completou-se o volume com acetonitrila. Em 

seguida, a amostra foi sonicada por 5 minutos, filtrada através de membrana de PTFE 

modificada (0,45 µm) e submetida à análise nas condições descritas no item 4.2.2.6. A 

determinação foi realizada em triplicata e os três principais picos (marcadores) foram 

quantificados em massa (g) de crisina em 100g de micropartículas secas (BRUSCHI et al., 

2003b). 

 

 

4.2.3.4 Determinação da eficiência de encapsulação 

 

 A eficiência de encapsulação foi determinada dividindo o teor observado do marcador 

nas micropartículas de gelatina contendo própolis, pela quantidade teórica do mesmo, 

multiplicando o resultado por 100 (BRUSCHI, 2002). 
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4.2.4 Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dos extratos de própolis e das 

micropartículas de gelatina contendo própolis 

 

 

4.2.4.1 Difusão em agar 

 

A atividade antimicrobiana dos extratos de própolis (EFEI 97 e EFEI2002) e das 

micropartículas de gelatina contendo própolis (MPEFEI 97 e MPEFEI 2002) foi avaliada 

frente Candida albicans ATCC 10231, Candida albicans ATCC 28366, Enterococcus 

faecalis ATCC 4082, Enterococcus faecalis ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 25922, 

Kocuria rhizophila ATCC 9341, Lactobacillus casei ATCC 11578, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Streptococcus mitis ATCC 49456, 

Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus salivarius ATCC 25975, Streptococcus 

sanguinis ATCC 10556 e Streptococcus sobrinus ATCC 33478, pela técnica de difusão em 

agar (método do poço) utilizando o sistema de dupla camada de agar, preconizado por Grove 

e Randall (1955). As cepas de microrganismos foram suspensas em 2,5 mL de meio de cultura 

estéril Brain-Heart Infusion (BHI). A concentração padronizada de cada suspensão de 

microrganismo foi obtida utilizando-se espectrofotômetro, em comprimento de onda (λ) de 

800 nm, atingindo a transmitância de 90, equivalente a 0,5 da escala de McFarland (1,5 x 108 

UFC/mL). Para as suspensões de cepas de C. albicans, a transmitância foi ajustada para 80, 

equivalente a 1,0 na escala de McFarland (3,0 x 108 UFC/mL). Foram homogeneamente 

misturados 12,5 mL de agar BHI (50 °C) e 2,5 mL de suspensão da cepa a ser testada. Essa 

mistura foi adicionada sobre a camada previamente depositada de 25 mL de agar BHI (placa 

de Petri 25,0 x 125,0 mm), obtendo-se assim a camada seed. Após a solidificação, essa 

camada seed foi perfurada com um cilindro de aço inoxidável esterilizado (4,0mm de 

diâmetro interno) para formação dos poços, cuja localização ficou cerca de 25 mm da borda e 

eqüidistantes entre si a uma distância de 40 mm. A seguir, os poços foram preenchidos com 

os extratos de própolis, micropartículas contendo própolis, álcool etílico (controle negativo) 

ou solução de gluconato de clorexidina, penicilina, gentamicina ou miconazol (controle 

positivo). Para a difusão dos agentes através do agar, as placas foram mantidas em 

temperatura ambiente por duas horas. A seguir, as mesmas foram incubadas em aerobiose ou 

microaerofilia (jarra de anaerobiose com sistema Gás-Pack), de acordo com as exigências dos 

microrganismos indicadores quanto à atmosfera, a 37°C durante 24 e/ou 48 horas. Decorrido 

o período de incubação, a atividade antimicrobiana foi avaliada pela mensuração do halo de 
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inibição ao redor do poço, em milímetros, com o auxílio de régua milimetrada. O halo foi 

medido incluindo o poço e no seu maior diâmetro. O critério de avaliação da susceptibilidade 

é baseado na presença ou ausência de uma zona de inibição de crescimento bacteriano (halo 

de inibição) e o tamanho real desse halo (MÖLLER, 1966; KOO et al., 2000). Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata. 

 

 

4.2.4.2 Determinação da concentração inibitória mínima 

 

A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) dos extratos (EFEI 97 e 

EFEI 2002) e das micropartículas de gelatina contendo própolis (MPEFEI 97 e MPEFEI 

2002) foi realizada frente à Candida albicans ATCC 10231, Candida albicans ATCC 28366, 

Enterococcus faecalis ATCC 4082, Enterococcus faecalis ATCC 10541, Escherichia coli 

ATCC 25922, Kocuria rhizophila ATCC 9341, Lactobacillus casei ATCC 11578, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Streptococcus 

mitis ATCC 49456, Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus salivarius ATCC 

25975, Streptococcus sanguinis ATCC 10556 e Streptococcus sobrinus ATCC 33478, por 

meio da técnica de titulação em microplaca (ANDREWS, 2001). Com o auxílio de uma alça 

de inoculação esterilizada, culturas de 24 horas dos microrganismos indicadores, 

desenvolvidos em agar Brain Heart Infusion (BHI) foram transferidas para tubos contendo 10 

mL de Trypitic Soy Broth (TSB). As suspensões foram padronizadas utilizando-se 

espectrofotômetro (λ = 800 nm) para ajustar a transmitância em 90, equivalente a 0,5 na 

escala de McFarland (1,5 x 108 UFC/mL). Para as cepas de C. albicans, a transmitância de 

cada suspensão foi ajustada para 80, equivalente a 1,0 na escala de McFarland (3,0 x 108 

UFC/mL). Em uma microplaca esterilizada de 96 orifícios, foram depositados 100 µL de 

TSB, suspensão microbiana e substância a ser testada, de forma a obter-se uma concentração 

final de 0,078 µg/mL a 300 µg/mL. Penicilina ou miconazol foi utilizado como controle 

positivo. Em um dos orifícios foi feito o controle da cultura, o qual deve apresentar 

crescimento bacteriano devido à ausência do agente antimicrobiano. Em outro orifício foi 

feito o controle de esterilidade do caldo TSB. A placa foi selada com filme de PVC e 

incubada a 37 oC durante 24 e/ou 48 horas. Posteriormente, foram adicionados 30 µL de 

solução aquosa de resazurin 0,01% (p/V) em cada orifício com bactérias. A cor vermelha foi 

interpretada como crescimento positivo e a cor azul como ausência de crescimento. Em cada 
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orifício contendo fungos, 40 µL de solução aquosa de cloreto de trifeniltetrazólio 0,5% (p/V) 

foram adicionados. Depois de 30 minutos de incubação, a presença de cor vermelha foi 

interpretada como crescimento positivo. Os resultados foram expressos como CIM, por 

exemplo a mínima concentração que impediu o crescimento visível de microrganismos. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

 

4.2.5 Seleção do extrato de própolis e das micropartículas de gelatina contendo própolis 

a serem utilizados no desenvolvimento dos sistemas de liberação intrabolsa 

periodontal 

 

A seleção do extrato e das micropartículas, a serem utilizados no desenvolvimento dos 

sistemas SLIB, foi baseada nas características físico-químicas e na atividade antimicrobiana 

apresentadas pelos mesmos.  Além disso, as concentrações do extrato e das micropartículas 

foram calculadas com base nos resultados dos ensaios microbiológicos e em informações de 

literatura. Foram considerados ainda os teores dos marcadores (CLAE), de flavonóides totais 

(espectrofotometria) e a eficiência de encapsulação.  

 

 

4.2.6 Desenvolvimento e caracterização de sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível 

 

Foram preparadas formulações monopoliméricas contendo 10, 15 e 20% (p/p) de 

P407, utilizando o ‘método a frio’ (SCHMOLKA, 1972), dispersando a quantidade requerida 

de P407 em água destilada a 5 ºC sob leve agitação. Além disso, foram preparadas 

formulações monopoliméricas contendo 0,10; 0,15; 0,20 e 0,25% (p/p) de C934P. As 

dispersões aquosas de C934P foram preparadas pela dispersão da quantidade necessária do 

mesmo em água, com agitação mecânica contínua, e correção do pH (7,0) com trietanolamina. 

Formulações poliméricas binárias também foram preparadas contendo 10, 15 ou 20% 

(p/p) de P407 com 0,10; 0,15; 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P, através de uma adaptação do 

‘método a frio’ descrito por Schmolka (1972). Primeiramente, o C934P foi incorporado 

paulatinamente em água destilada, sob agitação mecânica constante até a hidratação e 

dispersão completa do polímero. Incorporou-se o P407 no gel de C934P, deixando a 

preparação em repouso na geladeira até a hidratação e dispersão completa deste outro 

polímero. Após 12 horas, a preparação foi submetida à agitação mecânica lenta por 10 
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minutos, para a completa homogeneização do gel. O pH de cada preparação foi ajustado para 

7,0 com trietanolamina. Após o preparo, todas as formulações foram centrifugadas (3000 

rpm), para a remoção de bolhas de ar, e armazenadas em geladeira por no mínimo 24 horas 

antes das análises. 

 

 

4.2.6.1 Análise reológica de cisalhamento contínuo 

 

Os reogramas de fluxo foram obtidos utilizando um reômetro de gradiente e tensão de 

cisalhamento controlado AR 2000 (T. A. Instruments®), no modo de fluxo, nas temperaturas 

de 5 ºC, 25 °C e 37 °C, com geometria de placas paralelas de 40 mm de diâmetro, separadas 

por uma distância fixa de 1,0 mm, ou geometria de duplos cilindros concêntricos de tamanho 

padrão (rotor com raio externo de 21,96 mm e interno de 20,38 mm; estator com raio interno 

de 20,00 mm; altura do cilindro de 59,50 mm e vão de 0,5 mm), de acordo com a consistência 

de cada formulação. As amostras foram cuidadosamente aplicadas à placa inferior ou dentro 

do estator do reômetro, assegurando o mínimo cisalhamento da formulação e permitindo um 

tempo de repouso (relaxamento da tensão introduzida antes da análise) de 5 minutos antes de 

cada determinação. As curvas ascendente e descendente de fluxo foram obtidas com um 

gradiente de cisalhamento partindo de 10 s-1 a 10000 s-1. O gradiente de cisalhamento foi 

aumentado durante um período de 150 s, mantido no limite superior por 10 s e, então, 

diminuído durante um período de 150 s. A seleção da faixa de gradientes de cisalhamento foi 

realizada de acordo com a consistência de cada formulação (JONES et al., 2001). Em cada 

caso, as propriedades de cisalhamento contínuo de, no mínimo, cinco replicatas foram 

determinadas. As curvas ascendentes de fluxo foram analisadas utilizando a equação de 

Oswald de Waele (Lei da Potência - Power Law) (MALKIN, 1994; MARTIN; 

BUSTAMENTE; CHUN, 1993):  

σ = kγn                 (9) 

 

onde: σ = Tensão de cisalhamento; k = Índice de consistência; γ = Gradiente de cisalhamento; 

n = Índice de fluxo. 
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4.2.6.2 Análise reológica oscilatória 

 

A análise oscilatória foi realizada nas temperaturas de 5 ºC, 25 °C e 37 °C, utilizando 

um reômetro AR 2000 (T. A. Instruments®) no modo oscilatório, com geometria de placas 

paralelas de 40 mm de diâmetro, separadas por uma distância fixa de 1,0 mm, ou geometria de 

duplos cilindros concêntricos de tamanho padrão (rotor com raio externo de 21,96 mm e 

interno de 20,38 mm; estator com raio interno de 20,00 mm; altura do cilindro de 59,50 mm e 

vão de 0,5 mm), de acordo com a consistência de cada formulação (JONES et al., 1997a; 

2001). Para cada amostra, a Região Viscoelástica Linear (RVL) foi investigada através de um 

aumento da tensão oscilatória (torque sweep) a uma freqüência fixa. A RVL foi identificada 

como a região onde a tensão e a deformação foram diretamente proporcionais e o módulo de 

estocagem, ou elástico (G’), permaneceu constante. Uma deformação dentro da RVL foi 

selecionada para subseqüentes análises de varredura de freqüência. As amostras foram 

cuidadosamente aplicadas à placa inferior ou dentro do estator do reômetro, assegurando o 

mínimo cisalhamento e permitindo um tempo de repouso (relaxamento da tensão introduzida 

antes da análise) de 5 minutos antes de cada determinação. Cinco replicatas, no mínimo, 

foram analisadas para cada amostra num intervalo de freqüência de 0,01 a 10,0 Hz. O módulo 

elástico (G’), o módulo viscoso ou de perda (G’’), a viscosidade dinâmica (η’) e a tangente de 

perda ou viscosa (tan δ) foram então determinados utilizando o programa Rheology 

Advantage (T.A. Instruments®). Experimentalmente, o primeiro ponto de coleta de dado 

gerado pelo reômetro a 0,01 Hz está sujeito a artefatos do instrumento e, assim, foi tratado 

com cautela. 

 

 

4.2.6.3 Cálculo do parâmetro de interação 

 

A interação entre P407 e C934P nas formulações poliméricas binárias foi determinada 

através do cálculo do sinergismo reológico (ANDREWS; GORMAN; JONES, 2005; 

HASSAN; GALLO, 1990). O cálculo do parâmetro de interação para as misturas binárias foi 

determinado através dos valores do módulo G’ na freqüência oscilatória de 10,0 Hz: 

                                    ∆G’ = G’mix(P407/C934P) – (G’P407 + G’C934P)                  (10) 
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4.2.6.4 Determinação da temperatura de gelificação 

 

A temperatura de transição sol/gel (Tsol/gel) das formulações monopoliméricas 

contendo P407 e das poliméricas binárias foi determinada utilizando um reômetro de tensão e 

gradiente controlados AR 2000 (T. A. Instruments®), no modo oscilatório com rampa de 

temperatura. A geometria utilizada foi a de placas paralelas de 40 mm de diâmetro, separadas 

por uma distância fixa de 1,0 mm, ou geometria de duplos cilindros concêntricos de tamanho 

padrão (rotor com raio externo de 21,96 mm e interno de 20,38 mm; estator com raio interno 

de 20,00 mm; altura do cilindro de 59,50 mm e vão de 0,5 mm), de acordo com a consistência 

de cada formulação (JONES; WOOLFSON; BROWN, 1997a). Cada amostra foi 

cuidadosamente aplicada à placa inferior ou dentro do estator do reômetro, assegurando o 

mínimo cisalhamento e permitindo um tempo de repouso (relaxamento da tensão introduzida 

antes da análise) de 5 minutos antes de cada determinação. Após a determinação da RVL de 

cada formulação nas temperaturas de 5 ºC e 60 ºC, a análise de varredura de temperatura foi 

conduzida através da faixa de 5 ºC a 60 ºC, com incrementos de temperatura de 10 ºC/min, 

seguindo a aplicação de uma tensão constante e freqüência de 1,0 Hz. O módulo elástico (G’), 

o módulo viscoso ou de perda (G’’), a viscosidade dinâmica (η’) e a tangente de perda ou 

viscosa (tan δ) foram então determinados utilizando o programa Rheology Advantage (T.A. 

Instruments®). As análises foram realizadas em, no mínimo, cinco replicatas para cada 

formulação. A Tsol/gel foi definida como o ponto onde o módulo elástico foi a metade do 

caminho entre os valores para o estado solução e para o estado gel (CHANG et al., 2002a,b; 

EDSMAN; CARLFORS; PETERSSON, 1998; RICCI et al., 2002) e foi calculado para as 

formulações que tiveram aumento significante da viscosidade dinâmica com o aumento da 

temperatura (gelificação) (TOSH; MARANGONI, 2004). Cinco replicatas, no mínimo, foram 

analisadas para cada amostra. 

 

 

4.2.6.5 Análise do perfil de textura 

 

A análise do perfil de textura (APT) das formulações foi realizada utilizando um 

analisador de textura TA-XTplus (Stable Micro Systems®), conforme Figura 4, no modo de 

análise de textura como descrito por Jones et al. (1997b) e Muldoon (2002). 

Uma quantidade de 16 g de formulação foi colocada em frascos de vidro com tampa 

de rosca (frasco de McCartney), evitando a introdução de bolhas de ar. No modo APT, uma 
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prova analítica de policarbonato (10 mm de diâmetro) foi comprimida duas vezes no interior 

da amostra, com velocidade de 2 mm/s, profundidade de 15 mm e tempo de 15 s entre o final 

da primeira e o início da segunda compressão. A análise foi realizada em, no mínimo, cinco 

replicatas e nas temperaturas de 25 e 37 °C. A partir do gráfico resultante da força versus 

distância e força versus tempo (Figura 4), a dureza (força necessária para atingir uma dada 

deformação), a compressibilidade (trabalho necessário para deformar o produto durante a 

primeira compressão da prova) e a adesividade (o trabalho necessário para superar as forças 

de atração entre a superfície da amostra e a superfície da prova) foram calculados (BOURNE, 

1978; JONES et al, 2000; JONES; LAWLOR; WOOLFSON, 2002; MULDOON, 2002). As 

análises foram realizadas em, no mínimo, cinco replicatas para cada amostra. 

 

 

 

 

 
Figura 4. Analisador de textura TA-XTplus e curva típica de análise do perfil de textura 

(APT): (C) dureza,  (A1) compressibilidade e (A2) adesividade. 
 

 

4.2.6.6 Avaliação in vitro da força mucoadesiva 

 

A força mucoadesiva das formulações poliméricas binárias foi avaliada in vitro através 

da medida da força necessária para remover a formulação a partir de um disco de mucina, 

utilizando um analisador de textura TA-XTplus (Stable Micro Systems®) no modo de tensão 

(JONES et al., 1999, 2000), como ilustrado na Figura 5 . 

Inicialmente, o disco de mucina foi preparado pela compressão de mucina suína crua 

(250 mg), utilizando um anel de compressão com um diâmetro de 13 mm e força de 
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compressão de 10 toneladas, aplicada por 30s. O disco foi fixado horizontalmente na 

extremidade inferior da prova de APT. Antes do teste de mucoadesão, o disco de mucina foi 

hidratado pela submersão em uma solução aquosa de mucina 5% (p/p) por um tempo de 30 s. 

O excesso de líquido na superfície do disco foi removido através de um papel absorvente 

macio. Na temperatura de 37 ºC, uma amostra da formulação, previamente acondicionada em 

frasco de vidro cilíndrico e raso, foi colocada sobre a prova analítica, a qual foi então 

abaixada até que o disco de mucina entrasse em contato com a superfície da amostra. 

Instantaneamente, uma força para baixo de 0,1 N foi aplicada por um tempo definido (30 s) 

para assegurar o contato íntimo entre a amostra e o disco de mucina. A prova foi então 

levantada com uma velocidade constante de 1,0 mm/s e a força necessária para remover o 

disco de mucina da superfície da formulação foi determinada como o valor resultante da curva 

força pelo tempo. Para todas as formulações, as medidas foram realizadas, no mínimo, em 

cinco replicatas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema do teste in vitro de mucoadesão (a) e gráfico típico do tempo versus força 
necessária para a remoção do disco de mucina a partir da formulação (b). 
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4.2.6.7 Determinação da seringueabilidade 

 

O trabalho de seringueamento de cada formulação polimérica binária foi determinado 

utilizando um analisador de textura TA-XTplus (Stable Micro Systems®), no modo de 

compressão (JONES et al., 1999, 2000; JONES; WOOLFSON; DJOKIC, 1996). Cada 

formulação foi cuidadosamente adicionada no interior de seringas plásticas de 1,0 mL até 

alcançar uma altura de 30 mm, evitando a introdução de bolhas de ar. A seringa foi presa 

verticalmente e a prova abaixada até que o contato inicial com o êmbolo da seringa fosse 

observado. Com uma velocidade constante de 2.0 mm.s-1 e ao longo de uma distância de 30 

mm, a prova foi movimentada para baixo (Figura 6). 

 

Figura 6. Desenho do equipamento utilizado na determinação do trabalho de seringueamento. 

 

A resistência à expressão do conteúdo da seringa (trabalho realizado) foi determinada 

através do cálculo da área sob a curva força versus distância, do gráfico obtido durante a 

compressão do êmbolo. Todas as medidas foram realizadas a 25 °C e, no mínimo, em cinco 

replicatas. 

 

 

C
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Braço móvel do
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4.2.6.8 Análise estatística 

 

Os efeitos da concentração polimérica, do tipo de polímero e da temperatura no índice 

de consistência, no índice de fluxo, nas propriedades viscoelásticas (G’, G’’, η’ e tan δ) em 

cinco freqüências representativas (0,60; 2,55; 5,04; 7,53; 10,0 Hz) foram estatisticamente 

comparados utilizando Análise de Variância (ANOVA) de três vias. Similarmente, os efeitos 

das concentrações de P407 e C934P, assim como da temperatura nas propriedades mecânicas 

de textura foram estatisticamente avaliados através de ANOVA de três vias. Além disso, os 

efeitos do tipo e concentração de cada componente polimérico na força requerida para superar 

a ligação adesiva formulação-mucina e no trabalho de seringueamento foram estatisticamente 

avaliados através de ANOVA de duas vias. Em todos os casos de ANOVA, comparações post 

hoc das médias dos grupos individuais foram realizadas utilizando o teste da Diferença 

Honestamente Significante de Tukey. Teste t para dados emparelhados foi utilizado para 

determinar se a viscosidade dinâmica das formulações foi significantemente aumentada com o 

aumento da temperatura (gelificação). Finalmente, comparações estatísticas do módulo 

elástico obtido para as misturas binárias com o módulo elástico teórico (calculado) foram 

realizadas utilizando o Teste t para dados não emparelhados. Em todos os casos, um nível de 

p < 0,05 foi aceito para denotar significância (JONES, 2002) e foi utilizado o programa 

Statview (Abacus Concepts, EUA). 

 

 

4.2.6.9 Preparação e caracterização de sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível 

com micropartículas contendo própolis 

 

Foram preparadas formulações poliméricas binárias contendo 15% (p/p) de P407 com 

0,10 ou 0,25% (p/p) de C934P (Tabela 3), através de uma adaptação do ‘método a frio’ 

(SCHMOLKA, 1972), como descrito anteriormente. Após o repouso em geladeira por, no 

mínimo, 24 horas, incorporou-se aos géis, por gotejamento (BRUSCHI et al., 2003a), 

exatamente 4% (p/p) de extrato etanólico de própolis (EFEI2002), sob agitação magnética por 

30 min nas temperaturas de 15, 20 e 25 °C. Após completa homogeneização, as preparações 

foram acondicionadas em frascos de vidro âmbar e hermeticamente fechados. As preparações 

foram feitas em triplicatas.  
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Tabela 3 - Composição dos sistemas semi-sólidos bioadesivos termo-sensíveis (SBTS) 
contendo micropartículas de própolis 

 

Concentração (%, p/p) 
Sistemas 

Poloxamer 407 Carbopol 934P® Extrato de própolis 

SBTS-1 15 0,10 4 

SBTS-2 15 0,25 4 

 
 

 

4.2.6.9.1 Análise morfológica 

 

 A análise morfológica das micropartículas de extrato de própolis em cada sistema 

bioadesivo termo-sensível foi realizada por microscopia óptica por captação de imagens, 

através de microscópio óptico DMRXA (Leica®). Uma amostra foi colocada sobre a lâmina 

de vidro e as imagens foram capturadas. 

 

 

4.2.6.9.2 Análise granulométrica 

 

 A determinação da distribuição de tamanho das micropartículas em cada sistema 

bioadesivo termo-sensível foi realizada por captação de imagens, através de microscópio 

óptico DMRXA (Leica®), utilizando o programa Leica® Qwin Image Analysis Systems para 

quantificação. As formulações foram colocadas sobre uma lâmina de vidro e, para cada 

campo analisado, foi realizada a distribuição de tamanho das micropartículas, usando como 

parâmetro para medição o diâmetro segundo Feret (BARBER, 1993). Foram medidas 3.500 

partículas, no mínimo, e a distribuição de tamanho das mesmas foi determinada. 

 

 

4.2.6.9.3 Avaliação preliminar da temperatura de gelificação 

 

Os sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis foram 

submetidos à avaliação preliminar da temperatura de gelificação (Tsol/gel) de acordo com Choi 
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et al. (1999). Um béquer graduado de 20 mL, contendo uma barra magnética e 10,0 g de 

preparação líquida sob baixa temperatura, foi colocado em uma placa termostatizada. Um 

termômetro foi imerso na preparação a qual foi aquecida continuamente e com agitação 

constante. Quando a barra magnética parou de movimentar-se devido à gelificação, a 

temperatura foi determinada como Tsol/gel. O aquecimento máximo foi de 55 ºC. Foram 

realizadas três determinações para cada preparação.  

 

 

4.2.6.9.4 Determinação da densidade relativa 

 

A densidade relativa dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo 

micropartículas de própolis foi determinada através de picnômetro como descrito no item 

4.2.2.2. 

 

 

4.2.6.9.5 Análise reológica de cisalhamento contínuo 

 

A reometria de cisalhamento contínuo dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis 

contendo micropartículas de própolis foi realizada como descrito anteiormente no item 

4.2.6.1.  

 

 

4.2.6.9.6 Análise reológica oscilatória 

 

A reometria oscilatória dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo 

micropartículas de própolis foi realizada de acordo com o descrito no item 4.2.6.2.  

 

 

4.2.6.9.7 Determinação da temperatura de gelificação 

 

A determinação da temperatura de gelificação (Tsol/gel) dos sistemas bioadesivos 

termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis foi realizada através de análises 

reológicas, como descrito anteriormente no item 4.2.6.4. 
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4.2.6.9.8 Análise do perfil de textura 

 

A análise do perfil de textura (APT) dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis 

contendo micropartículas de própolis foi realizada como descrito anteriormente no item 

4.2.6.5. 

 

 

4.2.6.9.9 Avaliação in vitro da força mucoadesiva 

 

A avaliação in vitro força mucoadesiva dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis 

contendo micropartículas de própolis foi realizada de acordo com o descrito no item 4.2.6.6. 

 

 

4.2.6.9.10 Determinação da seringueabilidade 

 

A determinação do trabalho de seringueamento de cada sistema bioadesivo termo-

sensível contendo micropartículas de própolis foi avaliada de acordo com o descrito no item 

4.2.6.7. 

 

 

4.2.6.9.11 Determinação do teor de própolis 

  

O teor de própolis nos sistemas bioadesivos termo-sensíveis foi determinado pelo 

método espectrofotométrico e por CLAE. Aproximadamente 0,200 g de amostra, exatamente 

pesados, submetidos à extração com acetato de etila como descrito no item 4.2.2.5, obtendo-

se a solução de análise.  

 Por espectrofotometria, o teor foi obtido pela determinação do teor de flavonóides 

totais. Retirou-se uma alíquota de 10,0 mL da solução de análise, adicionou-se 1,0 mL de 

solução de cloreto de alumínio 2% (p/V) e completou-se o volume para 25 mL em balão 

volumétrico com solução metanólica de ácido acético a 5% (V/V). Ao mesmo tempo, 10,0 

mL da fração de acetato de etila foram diluídos em balão volumétrico de 25,0 mL com 

solução metanólica de ácido acético a 5% (V/V), formando a solução compensação. Após 30 

minutos, foi feita a leitura em espectrofotômetro (λ = 425 nm). O resultado foi calculado de 

acordo com a fórmula a seguir: 
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m
FDATF
.

.
ε

=                 (11) 

onde: TF = Teor de flavonóides totais em quercetina expresso em gramas por 100 g de 

preparação (%, p/p); A = Absorvância da solução teste; FD = Fator de diluição (125); 

ε  = Absortividade específica da quercetina (500); m = massa de preparação testada 

(g). 

 

 Pelo método cromatográfico, o teor de própolis nas preparações foi determinado pela 

quantificação de seus três principais marcadores (BRUSCHI et al., 2003b). Toda a solução de 

análise obtida foi levada a resíduo seco em banho-maria. O resíduo foi retomado em metanol 

e completado volume em balão volumétrico de 10,0 mL para a obtenção da solução-mãe 

(SM), a qual foi submetida a análise cromatográfica como descrito no item 4.2.2.7. Os três 

principais picos (marcadores) foram quantificados em massa (g) de crisina em 100g de 

preparação. 

 

 

4.2.6.9.12 Análise estatística 

 

Os efeitos da concentração polimérica, da presença de micropartículas de própolis e da 

temperatura no índice de consistência, no índice de fluxo, nas propriedades viscoelásticas (G’, 

G’’, η’ e tan δ) em cinco freqüências representativas (0,60; 2,55; 5,04; 7,53; 10,0 Hz) foram 

estatisticamente comparados utilizando ANOVA de três vias. Similarmente, os efeitos das 

concentrações dos polímeros, da presença de micropartículas de própolis e da temperatura nas 

propriedades mecânicas de textura foram estatisticamente avaliados através de ANOVA de 

três vias. Além disso, os efeitos das concentrações de P407 e C934P, assim como da presença 

de micropartículas de própolis, na força requerida para superar a ligação adesiva formulação-

mucina e no trabalho de seringueamento foram estatisticamente avaliados através de ANOVA 

de duas vias. Em todos os casos de ANOVA, comparações post hoc das médias dos grupos 

individuais foram realizadas utilizando o teste da Diferença Honestamente Significante de 

Tukey. Finalmente, Teste t para dados emparelhados foi utilizado para determinar se a 

viscosidade dinâmica das formulações foi significantemente aumentada com o aumento da 

temperatura (gelificação). Em todos os casos, um nível de p < 0,05 foi aceito para denotar 

significância (JONES, 2002) e foi utilizado o programa Statview (Abacus Concepts, EUA). 
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4.2.7 Desenvolvimento e caracterização de sistema precursor de fase cristalina líquida 

 

No desenvolvimento do sistema precursor de fase cristalina líquida com 

micropartículas de gelatina contendo própolis (PFCL), foram preparadas fórmulas partindo-se 

do tensoativo, o álcool cetílico etoxilado 20-OE e propoxilado 5-OP (ACEP), miristato de 

isopropila (MI) e água destilada (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Fórmulas de sistema precursor de fase cristalina líquida com micropartículas de 
gelatina contendo própolis 

 

Fórmula 
Álcool cetílico etoxilado e 

propoxilado (%, p/p) 

Miristato de 

isopropila (%, p/p) 

Água destilada 

(%, p/p) 

PFCL-1 90 10 0 

PFCL-2 90 5 5 

PFCL-3 85 10 5 

PFCL-4 85 5 10 

PFCL-5 80 10 10 

PFCL-6 80 15 5 

 

 

Para cada uma, pesou-se o ACEP, MI e a água. A mistura foi submetida ao 

aquecimento, à temperatura de 50-60ºC, e agitação magnética lenta, com o objetivo de 

assegurar completa homogeneização do sistema. Após resfriamento e completa 

homogeneização, incorporou-se 6,41% (p/p) de micropartículas de gelatina contendo própolis, 

sob agitação magnética constante até completa homogeneização. Cada formulação foi 

acondicionada em frasco de vidro âmbar hermeticamente fechado. 

 

 

4.2.7.1 Determinação das características de sedimentação 

 

Para o estudo de sedimentação dos sistemas PFCL, o volume de sedimentação foi 

determinado em função do tempo de acordo com a seguinte fórmula (MARTIN; 

BUSTAMENTE; CHUN, 1993): 
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                                                           F = Vs/Vt                  (12) 

onde: F é o volume de sedimentação; Vs é o volume do sedimento formado; Vt é o volume 

total testado da suspensão. 

 

A preparação foi agitada e um volume de 5 mL foi decantado em um cilindro de 7,5 

mL com um diâmetro de 1,0 cm. O volume de sedimentação foi determinado após 30 

minutos, 1, 2, 4, 8, 12, 24 e 168 horas. 

A capacidade de redispersão das preparações foi determinada através de agitação 

manual do cilindro com movimentos de 180º, após 168 horas. A formulação foi avaliada com 

base no número de movimentos requeridos para converter o sedimento em uma suspensão 

uniformemente dispersa (PATEL; KENNON; LEVINSON, 2001). Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 

 

 

4.2.7.2 Análise morfológica 

 

 As preparações foram avaliadas quanto à homogeneidade de dispersão e morfologia 

das micropartículas no sistema por captação de imagens, através de microscópio óptico 

DMRXA (Leica®). Uma amostra foi colocada sobre a lâmina de vidro e as imagens foram 

capturadas. 

 

 

4.2.7.3 Determinação da densidade relativa 

 

 

A densidade relativa das formulações PFCL foi determinada através de picnômetro 

como descrito no item 4.2.2.2. As determinações foram realizadas em triplicata. 

 

 

4.2.7.4 Análise reológica de cisalhamento contínuo 

 

Reogramas de fluxo das formulações PFCL, e da formulação-base correspondente, 

foram obtidos utilizando um reômetro de gradiente e tensão de cisalhamento controlado AR 

2000, no modo de fluxo, nas temperaturas de 25 °C e 37 °C, com geometria de placas 
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paralelas de 40 mm de diâmetro, separadas por uma distância fixa de 1,0 mm, ou geometria de 

duplos cilindros concêntricos de tamanho padrão (rotor com raio externo de 21,96 mm e 

interno de 20,38 mm; estator com raio interno de 20,00 mm; altura do cilindro de 59,50 mm e 

vão de 0,5 mm), de acordo com a consistência de cada formulação. As amostras foram 

cuidadosamente aplicadas à placa inferior ou dentro do estator do reômetro, assegurando o 

mínimo cisalhamento da formulação e permitindo um tempo de repouso (relaxamento da 

tensão introduzida antes da análise) de 5 minutos antes de cada determinação. As curvas 

ascendente e descendente de fluxo foram obtidas com um gradiente de cisalhamento partindo 

de 10 s-1 a 2000 s-1. O gradiente de cisalhamento foi aumentado durante um período de 150 s, 

mantido no limite superior por 10 s e, então, diminuído durante um período de 150 s. Em cada 

caso, as propriedades de cisalhamento contínuo de, no mínimo, cinco replicatas foram 

determinadas. As curvas ascendentes de fluxo foram analisadas utilizando a equação de 

Oswald-de-Waele (Lei da Potência – Power Law), como descrito anteriormente no item 

4.2.6.1.  

 

 

4.2.7.5 Análise reológica oscilatória 

 

A reometria oscilatória foi realizada nas temperaturas de 25 °C e 37 °C., utilizando um 

reômetro AR 2000 no modo oscilatório, com geometria de placas paralelas de 40 mm de 

diâmetro, separadas por uma distância fixa de 1,0 mm, ou geometria de duplos cilindros 

concêntricos de tamanho padrão (rotor com raio externo de 21,96 mm e interno de 20,38 mm; 

estator com raio interno de 20,00 mm; altura do cilindro de 59,50 mm e vão de 0,5 mm), de 

acordo com a consistência de cada formulação. Para cada amostra, a Região Viscoelástica 

Linear (RVL) foi investigada através de um aumento da tensão oscilatória (torque sweep) a 

uma freqüência fixa. A RVL foi identificada como a região onde a tensão e a deformação 

foram diretamente proporcionais e o módulo de estocagem, ou elástico (G’), permaneceu 

constante. Uma deformação dentro da RVL foi selecionada para subseqüentes análises de 

varredura de freqüência. As amostras foram cuidadosamente aplicadas à placa inferior ou 

dentro do estator do reômetro, assegurando o mínimo cisalhamento e permitindo um tempo de 

repouso (relaxamento da tensão introduzida antes da análise) de 5 minutos antes de cada 

determinação. Cinco replicatas, no mínimo, foram analisadas para cada amostra num intervalo 

de freqüência de 0,01 a 10,0 Hz, como descrito anteriormente no item 4.2.6.2. 
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4.2.7.6 Análise do perfil de textura 

 

A análise do perfil de textura (APT) das formulações foi realizada como descrito 

anteriormente no item 4.2.6.5. Todas as análises foram realizadas em, no mínimo, cinco 

replicatas e nas temperaturas de 25 e 37 °C. 

 

 

4.2.7.7 Determinação da seringueabilidade 

 

O trabalho de seringueamento de cada formulação PFCL foi determinado como 

descrito anteriormente no item 4.2.6.7. Todas as medidas foram realizadas a 25 °C e, no 

mínimo, em cinco replicatas. 

 

 

4.2.7.8 Determinação do teor de própolis 

 

 O teor de própolis nas preparações PFCL contendo micropartículas foi determinado 

pelo método espectrofotométrico e por CLAE, de acordo com o item 4.2.7.11. 

 

 

4.2.7.9 Análise estatística 

 

Os efeitos da concentração de ACEP e de MI, da presença de micropartículas e da 

temperatura no índice consistência, no índice de fluxo, nas propriedades viscoelásticas (G’, 

G’’, tan δ, η’) em cinco freqüências representativas (0,60; 2,55; 5,04; 7,53 e 10,0 Hz) foram 

estatisticamente comparados utilizando ANOVA de três vias. Similarmente, os efeitos da 

concentração de ACEP e MI, da presença de micropartículas de própolis e da temperatura nas 

propriedades mecânicas (dureza, compressibilidade e adesividade) foram estatisticamente 

avaliados utilizando ANOVA de três vias. Além disso, os efeitos da concentração de ACEP e 

MI e da presença de micropartículas de própolis no trabalho de seringueamento foram 

estatisticamente avaliados utilizando ANOVA de duas vias. Em todos os casos de ANOVA, 

comparações post hoc das médias dos grupos individuais foram realizadas utilizando o teste 

da Diferença Honestamente Significante de Tukey. Para todas as análises, um nível de 
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significância p < 0.05 foi aceito (JONES, 2002) e foi utilizado o programa Statview (Abacus 

Concepts, EUA). 

 

 

4.2.8 Estudo do perfil de liberação in vitro da própolis a partir das preparações 

 

O perfil de liberação do extrato de própolis e das micropartículas de gelatina contendo 

própolis foi determinado em aparelho de dissolução (Sotax® AT-7) usando uma cesta 

modificada como suporte para a amostra (Figura 7) (BRUSCHI, 2002; BRUSCHI et al., 2004; 

LUCINDA, 1999). A cesta consiste de um frasco sem fundo com 27 mm de diâmetro interno. 

A parte superior está acoplada a haste de suporte que auxilia na agitação e conecta a cesta 

com a estação de dissolução. O fundo do frasco foi coberto com uma membrana de acetato de 

celulose. 

 

 

Figura 7. Aparato utilizado como suporte e para agitação do meio de dissolução: (1) frasco 
sem fundo; (2) amostra; (3) membrana de acetato de celulose; (4) suporte. 

 

Em um estudo preliminar, o extrato de própolis EFEI2002 foi avaliado utilizando-se 

3,0 mL de uma dispersão aquosa do mesmo 4% (V/V). O meio de dissolução utilizado foi 150 

mL de água destilada, que garantiu condição sink (BRUSCHI, 2002; BRUSCHI et al., 2004), 

à temperatura de 37 ± 0,5 °C e aplicada uma rotação de 100 rpm. O tempo de ensaio foi de 8 

h, com tempos de amostragens (2,0 mL) em 30, 60, 120, 180, 240, 360 e 480 minutos, sem 

reposição de volume. Na determinação do perfil de liberação das micropartículas de gelatina 

contendo própolis (MPEFEI 2002), cerca de 300 mg, quantidade equivalente em extrato aos 3 

mL da dispersão aquosa 4% (V/V), foram exatamente pesados, colocados no frasco com 10,0 

mL de água destilada e submetidos às mesmas condições de determinação utilizadas para o 

extrato. 
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O estudo do perfil de liberação da própolis a partir dos sistemas PFCL-2, PFCL-3, 

SBTS-1 e SBTS-2 foi realizado em um aparelho de liberação simulador de bolsa periodontal, 

adaptado de Gabarra (2002) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Dispositivo mimetizador de bolsa periodontal para estudo do perfil de liberação in 
vitro de fármacos a partir de sistemas semi-sólidos SLIB: (1) preenchimento com a 
amostra; (2) parte inferior da célula de liberação; (3) parte superior (posição 
invertida) da célula de liberação; (4) célula de liberação fechada; (5) 
microcomputador controlador do fluxo; (6) motor de passo que controla o 
deslocamento do êmbolo da seringa; (7) seringa com saliva artificial; (8) banho 
termostático; (9) frasco coletor; (10) suporte do frasco coletor. 

  

O aparelho consiste de quatro células de fluxo em acrílico, de formato retangular, para 

estudo de semi-sólidos, com capacidade para um volume total de 1,0 mL e com controle de 

temperatura, através de banho termostático. O controle de fluxo do meio de liberação é 

realizado através de um programa de microcomputador que comanda o deslocamento do 

êmbolo de uma seringa, através de um motor de passo. O meio de dissolução com o material 

liberado é coletado em um frasco de 2,0 mL fixado em um suporte isolante térmico (isopor), 

conectado à saída da célula de liberação. 

Exatamente 500 µL de amostra foram colocados no interior da célula, a qual foi 

fechada e conectada ao aparelho. O sistema foi isolado com filme de PVC, protegido da luz e 

deixado em repouso por 10 minutos para atingir a temperatura de 37 ± 0,5 ºC. Após esse 
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intervalo de tempo, foi programado um fluxo de saliva artificial (Quadro 8) de 0,9 ± 0,05 

µL/min. O tempo total do ensaio foi de 7 dias, com tempos de amostragens (1,3 mL) em 24, 

48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas. Também foi avaliado o perfil de liberação dos sistemas 

precursores de fase cristalina líquida com extrato de própolis não-microencapsulado. 

 

Fosfato de potássio dibásico........................................... 4,010 g 

Fosfato de potássio monobásico..................................... 1,813 g 

Sorbitol 70%.................................................................... 213,500 g 

Cloreto de potássio.......................................................... 3,125 g  

Cloreto de sódio.............................................................. 4,325 g 

Cloreto de magnésio hexahidratado................................ 0,625 g 

Cloreto de cálcio dihidratado........................................... 0,360 g 

Metilparabeno.................................................................. 9,000 g 

Hidroxietilcelulose 4400 .................................................. 1,250 g 

Água destilada....................................................... q.s.p. 5000,0 mL 

 
Quadro 8. Fórmula da saliva artificial utilizada no estudo do perfil de liberação in vitro dos 

sistemas de liberação intrabolsa (NAKAMOTO, 1979). 
 

 Todos os ensaios foram realizados em triplicata e a própolis liberada da formulação, 

em cada intervalo de tempo, foi quantificada em relação ao teor de flavonóides totais. Em 

funil de separação foram adicionados 1,0 mL de água destilada e 1,0 mL de acetona à 

alíquota coletada. Esta mistura foi extraída três vezes com 1,5 mL de acetato de etila. As 

fases de acetato de etila foram reunidas, a fração acetato foi filtrada para um balão 

volumétrico de 5,0 mL, através de algodão e sulfato de sódio anidro e completou-se o volume 

(FA). Retirou-se uma alíquota de 2,0 mL da FA, adicionou-se 1,0 mL de solução de cloreto 

de alumínio 2% (p/V) e completou-se o volume para 10,0 mL em balão volumétrico com 

solução metanólica de ácido acético a 5% (V/V). Ao mesmo tempo, outros 2,0 mL de FA 

foram diluídos em balão volumétrico de 10,0 mL com solução metanólica de ácido acético a 

5% (V/V), formando a solução compensação. Após 30 minutos, foi feita a leitura em 

espectrofotômetro (λ = 425 nm) e o resultado de cada determinação foi calculado de acordo 

com a fórmula a seguir: 

 

                                                          
100.
.

ε
FDATF =                  (13) 
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onde: TF = Teor de flavonóides totais em quercetina (g) contido na amostra; A = Absorvância 

da solução teste; FD = Fator de diluição (25); ε  = Absortividade específica da 

quercetina (500). 

 

 Os resultados foram analisados em termos do teor absoluto e acumulado de 

flavonóides totais liberados em cada intervalo de tempo, considerando o teor real de extrato 

de própolis presente na formulação. 

 Para investigar o mecanismo de liberação de própolis a partir dos sistemas, os dados 

obtidos foram analisados através da equação geral que descreve a liberação de fármaco a 

partir de sistemas poliméricos matriciais (KORSMEYER et al., 1983), utilizando 

transformações logarítmicas e análise dos mínimos quadrados (regressão linear) como 

descrito abaixo: 

tnk
M
Mt .=
∞

                    (14) 

tnk
M
Mt logloglog +=
∞

   (15) 

onde: Mt / Mф é a fração de fármaco liberado, t é o tempo de liberação, K é a constante 

cinética de incorporação de características estruturais e geométricas do dispositivo de 

liberação e n é o expoente o qual pode indicar o mecanismo de liberação do fármaco (JONES 

et al., 2000). 

 Os efeitos da diferença de concentração P407/C934P no tempo requerido para a 

liberação de percentagens definidas da massa original de própolis (10, 30 e 50%) a partir dos 

sistemas SBTS foram avaliados estatisticamente usando ANOVA de uma via. Similarmente, 

os efeitos da proporção de ACEP/MI no tempo requerido para a liberação de percentagens 

definidas da massa original de própolis (10, 30 e 50%) a partir dos sistemas PFCL foram 

avaliados estatisticamente usando ANOVA de uma via. Finalmente, foi realizada comparação 

estatística dos tempos requeridos para liberar 10, 30 ou 50% do teor original de própolis em 

cada sistema utilizando o Teste-t para dados não-emparelhados. Nos dois casos, comparações 

post hoc das médias dos grupos individuais foram realizadas utilizando o teste da Diferença 

Honestamente Significante de Tukey. Em todos os casos, um nível de significância p < 0.05 

foi aceito (JONES, 2002) e foi utilizado o programa Statview (Abacus Concepts, EUA). 
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5.1 Avaliação das própolis e de seus extratos 

 
As amostras de própolis foram coletadas numa região de vegetação variada, 

predominado pinheiros (Pinus sp. e Araucaria heterophylla) e eucalipto (Eucalyptus sp.), 

além de espécies do cerrado como o alecrim do campo ou vassourinha (Baccharis 

dracunculifolia). Assim, as mesmas apresentaram odor aromático e sabor picante, com 

aspecto de gomo-resina ligante e de coloração verde escuro, características marcantes nas 

própolis produzidas na região tropical do Brasil, como o norte do estado do Paraná, São Paulo 

e Minas Gerais (ABELHAS, 2002; KÖNIG, 1985; NEGRI et al., 2000; PAMPLONA, 1997; 

PARK et al., 2002).  

Na avaliação da droga foram utilizados métodos analíticos físico-químicos, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultados das análises físico-químicas das amostras de própolis 

FEI 97 FEI 2002 
Parâmetros 

Média s CV% Média s CV% 
n 

Perda por dessecação (%, p/p) 9,30 0,0764 0,82 7,97 0,1931 2,42 3 

Teor de cinzas totais (%, p/p) 3,29 0,1457 4,42 3,21 0,0586 1,83 3 

Teor de ceras (%, p/p) 22,91 0,1861 0,81 30,03 0,5479 1,82 3 

Teor de extrativos em água (%, p/p) 5,17 0,016 0,31 5,51 0,1339 2,43 3 

Teor de extrativos em etanol (%, p/p) 7,68 0,2789 3,63 9,05 0,3970 4,39 3 

Teor de flavonóides totais (%, p/p) 2,36 0,0003 0,01 3,20 0,0136 0,43 3 
s = desvio padrão   CV% = coeficiente de variação   n = número de análises 

 

A determinação da perda por dessecação, que avalia o grau de umidade da droga, 

embora seja conhecido que o aquecimento possa promover a liberação de substâncias voláteis 

presentes (BRUSCHI, 2002), demonstrou certa variação, porém, dentro do limite admitido de 

15% (BRUSCHI et al., 2002). Além disso, amostras coletadas no inverno e das partes mais 

externas da colméia normalmente apresentaram maior perda por dessecação (FRANCO; 

BRUSCHI; BUENO, 2000). Os valores obtidos indicam que as amostras de própolis foram 

provavelmente coletadas dos locais mais internos das colméias (caixilho, por exemplo) e bem 

acondicionadas.  Além disso, a diferença de ano e de época de coleta entre as amostras pode 

ter favorecido a presença de um maior teor de umidade na amostra FEI 97. 
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Os teores de cinzas totais obtidos para FEI 97 e FEI 2002 (3,29 e 3,21%, 

respectivamente) estão de acordo com o perfil específico encontrado por Franco et al. (2000) 

e por Bruschi et al. (2002) para outras amostras de mesma origem, evitando possíveis 

adulterações.   

É necessário que a análise do teor de ceras da própolis seja feita para cada amostra 

como controle de qualidade obrigatório, em função da possibilidade da diminuição do teor de 

substâncias ativas (BRUSCHI, 2002). A faixa normalmente encontrada para o teor de ceras é 

de 10 a 35% (FRANCO; BRUSCHI; BUENO, 2000; VANHAELEN; VANHAELEN-

FASTRÉ, 1979). Dessa forma, o resultado da determinação do teor de ceras nas amostras 

analisadas (Tabela 5) foi baixo, contribuindo para um bom teor de substâncias ativas. A 

amostra FEI 2002 apresentou um maior teor de ceras que a amostra FEI 97, apresentando uma 

cor mais amarelada.  

Os resultados da determinação do teor de extrativos para FEI 97 e FEI 2002 

utilizando-se etanol 96 °GL foram aproximadamente 50% maiores que utilizando água, 

característica importante no controle de qualidade da própolis (BRUSCHI et al., 2002; 

CUNHA et al., 2004).  

Os flavonóides constituem uma importante classe de polifenóis, presentes em relativa 

abundância na própolis (BANKOVA; CHRISTOV; POPOV, 1994, BURDOCK, 1998; 

KOSALEC et al., 2005), sendo utilizados como marcadores na mesma (MARCUCCI et al., 

1994). Na quantificação das drogas FEI 97 e FEI 2002, os resultados obtidos (2,36% e 3,20%, 

respectivamente) demonstraram teores de flavonóides adequados, estando dentro dos limites 

normalmente encontrados de 1 a 8,5% (BURDOCK, 1998; FRANCO, 2001; FRANCO; 

BRUSCHI; BUENO, 2000; KOSALEC et al., 2004; VANHAELEN; VANHAELEN-

FASTRÉ, 1979). 

Os resultados encontrados na análise dos extratos de própolis EFEI 97 e EFEI 2002 

estão apresentados na Tabela 6. 

O pH dos extratos, que está diretamente relacionado com o pH do etanol, das 

substâncias fenólicas, dos derivados do álcool cinâmico, de substâncias nitrogenadas como os 

aminoácidos, entre outras substâncias extraídas da própolis (BRUSCHI et al., 2002; 

FRANCO; BUENO, 1999), foram compatíveis com o pH dos fluidos do corpo humano e, 

portanto, com a utilização clínica dos mesmos.  

Os resultados obtidos para a determinação da densidade relativa e para o resíduo seco 

dos extratos estão de acordo com os valores normalmente obtidos (BRUSCHI et al, 2002). 

Além disso, os teores alcoólicos observados para EFEI 97 e EFEI 2002 (81,67 e 83,33%, 
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respectivamente) foram inferiores ao do líquido extrator utilizado, resultado da presença de 

umidade residual da droga e perda de solvente devida à evaporação durante o processo 

extrativo, mesmo com os cuidados tomados com temperatura e vedação dos recipientes. 

 

Tabela 6 – Resultados das análises físico-químicas dos extratos de própolis 

EFEI 97 EFEI 2002 

Parâmetros Resultado        

(média ± s) 

CV 

(%) 

Resultado 

(média ± s) 

CV 

(%) 

pH (n = 3) 5,28 - 5,10 - 

Densidade relativa (n = 3) 0,8595 ± 0,0007 0,08 0,8623 ± 0,0003 0,04 

Resíduo seco (%, p/p)  (n = 3) 17,57 ± 0,1562 0,89 18,32 ± 0,4134 2,26 

Teor alcoólico (%, V/V) (n = 3) 81,67 ± 2,8868 3,53 83,33 ± 2,8868 3,46 

Teor de flavonóides totais (n=3) 

(%, p/p) droga seca 

1,83 ± 0,0170 0,93 2,53 ± 0,0350 1,38 

Teor de flavonóides totais (n=3) 

(%, p/p) extrato 

0,50 ± 0,0046 0,93 0,70 ± 0,0096 1,38 

s = desvio padrão   CV% = coeficiente de variação   n = número de alíquotas testadas 

 

As análises dos extratos EFEI 97 e EFEI 2002 demonstraram, ainda, a semelhança em 

teor de flavonóides destes com de outros estudos utilizando a mesma técnica de extração 

(BRUSCHI et al., 2002; CARMO, 1999; FRANCO; BUENO, 1999; FRANCO; BRUSCHI; 

BUENO, 2000;).  O método de turboextração proporcionou um bom rendimento na extração 

de flavonóides, sendo de 77,54% para o extrato EFEI 97 e de 79,06% para o extrato EFEI 

2002.  

 Na análise dos extratos por CLAE, o procedimento analítico foi validado de acordo 

com as normas descritas pela International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH, 1994). A validação 

de um método analítico pode ser definida como um processo formal, com o objetivo de se 

obter documentação e análise de dados, os quais permitem tanto descrever de forma 

detalhada o método, assim como identificar e controlar os fatores de variação (WOOD, 

1999). Na análise de matrizes biológicas complexas, como o extrato de própolis, o tipo de 

método e seu respectivo uso determinam quais parâmetros devem ser avaliados (DE SOUZA 

et al., 2002).   
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 O rigor na avaliação dos resultados e no estabelecimento dos limites de confiança 

depende da complexidade do método, precisão e sensibilidade dos instrumentos, composição 

e homogeneidade das amostras e exigências analíticas incidentes. De modo geral, quanto 

menor o número de etapas que constituem o método e quanto maiores a homogeneidade e 

uniformidade de composição do material analisado, menor será o erro inerente acumulado e, 

conseqüentemente, o rigor maior fica justificado (DE SOUZA, 1997; WOOD, 1999). 

 As características de validação as quais devem ser consideradas são a exatidão, a 

precisão (repetibilidade e precisão intermediária), a especificidade, o limite de detecção, o 

limite de quantificação, a linearidade e a variação (ICH, 1994). A linearidade do método de 

quantificação do extrato de própolis por CLAE foi determinada analisando-se a crisina, que 

apresentou tempo de retenção de 29 minutos (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil cromatográfico da crisina (padrão), obtido por CLAE em 310 nm. 

 

 Investigou-se a crisina em cinco níveis de concentração linear (0,24 – 2,4 µg/mL) 

(Figura 10). 
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Figura 10. Curva de calibração da crisina, obtida por CLAE em 310 nm (n = 6). 

 

 A equação linear representativa foi Y = 160362,5802 X – 36330,6206 (r2 = 0,9957) e 

o desvio padrão relativo da inclinação foi de 0,38%. 

 O LD, dado como a menor concentração absoluta da substância na amostra a qual 

pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada de uma maneira exata sob as 

condições experimentais determinadas, foi de 0,1689 µg/mL. A menor quantidade de crisina 

na amostra a qual pode ser quantitativamente determinada com precisão e exatidão (LQ), sob 

as condições experimentais estabelecidas, foi de 0,5117 µg/mL. 

 A seletividade do método foi avaliada através da análise dos cromatogramas dos 

extratos de própolis 30% (p/p) (Figura 11).  

 O desvio padrão relativo ou coeficiente de variação percentual para as concentrações 

de crisina analisadas (Tabela 7) demonstraram reprodutibilidade.  
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Figura 11. Cromatogramas obtidos para os extratos de própolis (a) EFEI 97 e (b) EFEI 2002. 
  

A amostra preparada contendo uma quantidade conhecida de crisina determinou a 

exatidão do método através dos ensaios de recuperação. A recuperação da crisina adicionada 

foi de 101,68 ± 1,11%. Este resultado é referente à média de três determinações e está de 

acordo com os valores de referência de 80 – 120% (ICH, 1994).  

 

Tabela 7 – Desvio padrão relativo (coeficiente de variação percentual) das concentrações de 
crisina analisadas 

 
Crisina (µg/mL) 0,24 0,4 0,8 1,6 2,4 

CV% 3,12% 1,31% 3,86% 1,24% 4,83% 

 

Os cromatogramas obtidos para os extratos de própolis 30% (p/p) (Figura 11) 

apresentaram uma boa resolução dos picos, indicando que o método utilizado (BRUSCHI et 

al., 2003b) pode ser aplicado na quantificação e controle dos mesmos. 
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 Os resultados obtidos na quantificação dos extratos de própolis estão apresentados na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados da quantificação do extrato de própolis por CLAE 

Extratos 

 

Marcador 

 

Teor de flavonóides em crisina (g) por 

volume (mL) do extrato 

Teor de flavonóides em crisina (g) 

por 100 g de droga seca 

  Média s CV (%) Média s CV% 

M1 0,0023 0,0000354 1,53 0,9877 0,0152 1,53 

M2 0,0023 0,0000355 1,52 0,9951 0,0152 1,52 EFEI 97 

M3 0,0176 0,000183 1,04 7,5416 0,0783 1,04 

M1 0,0023 0,000102 4,40 0,9745 0,0428 4,40 

M2 0,0022 0,000087 3,95 0,9259 0,03666 3,95 
EFEI 

2002 
M3 0,0175 0,000934 5,34 7,3543 0,3929 5,34 

 

 A repetibilidade das análises por CLAE dos extratos foi demonstrada com o desvio 

padrão relativo variando de 1,04 – 5,34%. Estes resultados podem ser considerados 

satisfatórios uma vez que a maioria das substâncias de origem vegetal apresenta uma faixa de 

3 – 6% (ANDLAUER et al., 1999). 

 

 

5.2 Preparação e avaliação de micropartículas de gelatina contendo própolis 

 

As micropartículas produzidas utilizando-se os extratos EFEI 97 (MPEFEI 97) e EFEI 

2002 (MPEFEI 2002) apresentaram teor de umidade de 7,32 ± 0,18% e 5,81 ± 0,23%, 

respectivamente.  

 A análise morfológica das mesmas foi realizada através da microscopia eletrônica de 

varredura. As micropartículas MPEFEI 97 e MPEFEI 2002 mostraram-se esféricas e com uma 

superfície lisa e uniforme (Figura 12). Observou-se um baixo número de micropartículas com 

depressões na superfície e pouca aglomeração. Estes resultados estão de acordo com os 

observados por Bruschi et al. (2003a). 
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(a)                                                              (b) 

 

Figura 12. Micrografias de micropartículas de gelatina contendo própolis obtidas por spray-
drying com extrato: (a) EFEI 97 e (b) EFEI 2002. 

 
 

Neste trabalho, a análise de distribuição de tamanho de partículas foi realizada, 

determinando-se o tamanho das partículas por microscopia óptica, usando-se, como 

parâmetro, a medida do diâmetro segundo Feret (valor médio da distância entre linhas 

paralelas tangentes ao perfil da partícula e perpendicular à escala ocular) (BARBER, 1993). 

A Tabela 9 e a Figura 13 apresentam a distribuição de tamanho das micropartículas 

MPEFEI 97. 

 

Tabela 9 – Distribuição de tamanho das micropartículas de gelatina contendo extrato de 
própolis EFEI 97 (MPEFEI 97)  

 
Classe 

(µm) 

Ponto Médio 

(µm) 

Freqüência Freqüência Relativa 

(%) 

0,0 < X ≤ 1,0 0,5 36 3,10 

1,0 < X ≤ 2,0 1,5 531 45,74 

2,0 < X ≤ 3,0 2,5 373 32,13 

3,0 < X ≤ 4,0 3,5 143 12,32 

4,0 < X ≤ 5,0 4,5 53 4,57 

                            continua
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conclusão   

Classe 

(µm) 

Ponto Médio  

(µm) 

Freqüência Freqüência Relativa 

(%) 

5,0 < X ≤ 6,0 5,5 14 1,21 

6,0 < X ≤ 7,0 6,5 8 0,69 

7,0 < X ≤ 8,0 7,5 3 0,26 

 Total 1161 100 

  

 

 O diâmetro médio das micropartículas foi de 2,27 ± 1,02 µm, apresentando uma 

pequena variação de tamanho, indo de pouco menos que 1 µm a 7,36 µm, sendo que quase 

46% das partículas apresentam tamanho entre 1 e 2 µm.  
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Figura 13. Distribuição de tamanho das micropartículas de gelatina contendo extrato de 

própolis FEI 97 (MPEFEI 97): (▄) histograma dos intervalos de classe e (─•─) 
representação da distribuição cumulativa dos tamanhos de partículas. 

  

A Tabela 10 e a Figura 14 apresentam a distribuição de tamanho das micropartículas 

MPEFEI 2002. 
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Tabela 10 – Distribuição de tamanho das micropartículas de gelatina contendo  extrato de 

própolis EFEI 2002 (MPEFEI 2002) 
 

Classe 

(µm) 

Ponto Médio  

(µm) 

Freqüência Freqüência Relativa 

(%) 

0,0 < X ≤ 1,0 0,5 8 0,72 

1,0 < X ≤ 2,0 1,5 314 28,26 

2,0 < X ≤ 3,0 2,5 575 51,76 

3,0 < X ≤ 4,0 3,5 164 14,76 

4,0 < X ≤ 5,0 4,5 35 3,15 

5,0 < X ≤ 6,0 5,5 11 0,99 

6,0 < X ≤ 7,0 6,5 2 0,18 

7,0 < X ≤ 8,0 7,5 1 0,09 

8,0 < X ≤ 9,0 8,5 1 0,09 

 Total 1111 100 

 

 

Observou-se uma distribuição de tamanho ligeiramente maior que aquela obtida para 

as MPEFEI 97 (Tabela 9), indo de 0,15 µm a 8 µm. O diâmetro médio das partículas foi de 

2,48 ± 0,81 µm, e cerca de 50% das partículas apresentaram tamanho entre 2 e 3 µm. 

  Estes resultados estão de acordo com a microscopia eletrônica de varredura (Figura 

14) e com os resultados obtidos por Bruschi et al. (2003a), confirmando que as partículas 

obtidas possuem tamanho da ordem de micrômetros. 
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Figura 14. Distribuição de tamanho das micropartículas de gelatina contendo extrato de 

própolis FEI 2002 (MPEFEI 2002): (▄) histograma dos intervalos de classe e 
(─•─) representação da distribuição cumulativa dos tamanhos de partículas. 

 

 Os teores de encapsulação das micropartículas MPEFEI 97 e MPEFEI 2002 estão 

apresentados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Teor de encapsulação do extrato de própolis nas micropartículas de gelatina 
 

Teor de encapsulação 

(média ± s) 

Método cromatográfico (CLAE)* Preparações 

Marcador 1 Marcador 2 Marcador 3 

Método 

espectrofotométrico** 

MPEFEI 97 0,0472 ± 0,0009 0,1184 ± 0,0070 0,9057 ± 0,0121 0,2393 ± 0,0058 

MPEFEI 2002 0,0544 ± 0,0010 0,0982 ± 0,0013 0,5294 ± 0,0159 0,3760 ± 0,0162 
*massa de crisina (g) por 100g de micropartículas secas    **massa de quercetina (g) por 100 g de micropartículas secas 

 

 A eficiência de encapsulação para as micropartículas esta apresentada na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Eficiência de encapsulação do extrato de própolis nas micropartículas de 

gelatina 
 

Eficiência de encapsulação (%) 

Método cromatográfico (CLAE) 
Preparação 

Marcador 1 Marcador 2 Marcador 3 

Método 

espectrofotométrico 

MPEFEI 97 27,03 67,23 67,85 73,90 

MPEFEI 2002 32,46 61,67 41,87 86,44 

 

 

 

5.3 Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro dos extratos de própolis e das 

micropartículas de gelatina contendo própolis 

 

A avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos e das micropartículas foi 

realizada através de duas técnicas distintas: (i) difusão em agar (DA) e (ii) concentração 

inibitória mínima (CIM).  

As cepas testadas são de microrganismos provenientes de infecções em várias partes 

do organismo humano (Candida albicans ATCC 10231, Enterococcus faecalis ATCC 10541, 

Escherichia coli ATCC 25922, Kocuria rhizophila ATCC 9341, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 27853 e Staphylococcus aureus ATCC 25923) e de infecções orais (Candida albicans 

ATCC 28366, Enterococcus faecalis ATCC 4082, Lactobacillus casei ATCC 11578, 

Streptococcus mitis ATCC 49456, Streptococcus mutans ATCC 25175, Streptococcus 

salivarius ATCC 25975, Streptococcus sanguinis ATCC 10556 e Streptococcus sobrinus 

ATCC 33478). Os resultados obtidos pela técnica de DA estão descritos na Tabela 13. 

 

 

 

 

 



Resultados 

Marcos Luciano Bruschi 

133

Tabela 13 - Diâmetro médio (mm) dos halos de inibição de crescimento microbiano (média ± 
s) produzidos pelos extratos de própolis, pelas micropartículas de gelatina 
contendo própolis e pelos controles positivo e negativo (álcool etílico), através 
da técnica de difusão em agar (n = 3) 

 

Extratos Micropartículas 
Microrganismos 

FEI 97 FEI 2002 FEI 97 FEI 2002 

Controle 

positivo Etanol 

C. albicans 

ATCC10231 

12,33 ± 0,58 11,67 ± 0,58  0 0 28,67 ± 0,58 

(MC) 

0 

E. faecalis 

ATCC 10541 

11,68 ± 0,58 11,33 ± 0,58 0 0 16,68 ± 0,58 

(PN) 

0 

E. coli 

ATCC 25922 

10,00 ± 1,00 9,00 ± 1,00 0 0 17,00 ± 2.65 

(GN) 

0 

K. rhizophila 

ATCC 9341 

14,68 ± 1,53 13,33 ± 1,53 0 0 49,68 ± 1,53 

(PN) 

0 

P. aeruginosa 

 ATCC 27853 

11,00 ± 0,00 10,67 ± 0,58 0 0 18,68 ± 0,58 

(GN) 

0 

S. aureus 

ATCC 25923 

16,33 ± 0,58 16,00 ± 1,00 0 0 33,68 ± 0,58 

(PN) 

0 

E. faecalis 

ATCC 4082 

13,67 ± 1,53 13,00 ± 0,00 0 0 14,33 ± 0,58 

(CL) 

0 

E. salivarius 

ATCC 25975 

16,33 ± 0,58 12,00 ± 1,00 0 0 19,00 ± 1,00 

(CL) 

0 

S. sanguinis 

ATCC 10556 

16,33 ± 1,16 16,68 ± 1,16 0 0 17,68 ± 0,58 

(CL) 

0 

S. mitis 

ATCC 49456 

17,68 ± 1,16 18,00 ± 2,00 0 0 16,67 ± 1,52 

(CL) 

0 

S. mutans 

ATCC 25175 

16,33 ± 1,53 15,00 ± 1,00 0 0 24,67 ± 1,53 

(CL) 

0 

S. sobrinus 

ATCC 33478 

19,33 ± 1,53 19,00 ± 1,00 0 0 21,00 ± 0,00 

(CL) 

0 

C. albicans 

ATCC 28366 

9,00 ± 0,00 9,00 ± 1,00 0 0 16,00 ± 0,00 

(CL) 

0 

L. casei 

ATCC 11578 

11,33 ± 1,16 11,00 ± 2,00 0 0 22,33 ± 2,52 

(CL) 

0 

PN = penicilina  GN = gentamicina  MC = miconazol  CL = clorexidina 
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Os resultados obtidos através da determinação da CIM estão descritos na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Concentração inibitória mínima (µg/mL) dos extratos de própolis e das 
micropartículas de gelatina contendo extrato de própolis frente aos 
microrganismos testados 

 
Extratos Micropartículas 

Microrganismos 
FEI 97 FEI 2002 FEI 97 FEI 2002 

Controle positivo 

C. albicans 
ATCC10231 

80 80 100 100 ≥ 5,90 (MC) 

E. coli 
ATCC 25922 

90 90 200 200 ≥ 5,90 (GN) 

K. rhizophila 
ATCC 9341 

200 200 200 200 0.0461 (PN) 

P. aeruginosa 
ATCC 27853 

90 90 200 90 5,90 (GN) 

E. faecalis 
ATCC 10541 

200 200 200 200 ≥ 5,90 (PN) 

S. aureus 
ATCC 25923 

200 200 200 200 0,1844 (PN) 

E. faecalis 
ATCC 4082 

200 200 200 200 2,95 (PN) 

E. salivarius 
ATCC 25975 

200 200 90 90 0,3688 (PN) 

S. sanguinis 
ATCC 10556 

80 100 50 50 0,1844 (PN) 

S. mitis 
ATCC 49456 

20 20 50 50 0,0461 (PN) 

S. mutans 
ATCC 25175 

200 200 200 200 0,0922 (PN) 

S. sobrinus 
ATCC 33478 

200 200 200 200 0,0922 (PN) 

C. albicans 
ATCC 28366 

200 200 90 80 5,90 (MC) 

L. casei 
ATCC 11578 

200 300 200 200 5,90 (MC) 

PN = penicilina  GN = gentamicina  MC = miconazol   
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5.4 Desenvolvimento e caracterização de sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível 

 

Considerando que o sistema composto por P407 e C934P deve ser líquido a baixa 

temperatura, gelificar na bolsa periodontal (34 - 37 ºC) e possuir pH entre 6,8 a 7,2 (EOUANI 

et al., 2001; JONES et al., 1997; TAMBURIC et al., 1995), foram preparadas formulações 

poliméricas binárias com proporções diferentes de P407 e C934P, assim como formulações 

monopoliméricas contendo esses polímeros. 

 

 

 

5.4.1 Análise reológica de cisalhamento contínuo 

 

Na reometria de cisalhamento contínuo, as formulações monopoliméricas de P407 

apresentaram diferentes comportamentos de fluxo (Figura 15). A formulação contendo 10% 

(p/p) apresentou fluxo do tipo Newtoniano em todas as temperaturas, assim como aquela 

contendo 15% (p/p) nas temperaturas de 5 e 25 ºC. Em contraste, a formulação contendo 15% 

(p/p) exibiu fluxo pseudoplástico e pequena área de tixotropia a 37 ºC. Além disso, a 

formulação contendo 20% (p/p) de P407 apresentou comportamento de fluxo pseudoplástico, 

com pequena área de tixotropia a 5 e 37 ºC e reopexia a 25 ºC. As formulações 

monopoliméricas preparadas com C934P exibiram comportamento de fluxo do tipo 

pseudoplástico com vários graus de valor de rendimento (valor de cedência) e tixotropia, os 

quais foram mais marcantes com o aumento da concentração polimérica e da temperatura 

(Figura 16). 

As formulações contendo mistura binária de P407 e C934P exibiram comportamento 

de fluxo do tipo pseudoplástico com vários graus de valor de rendimento e área de histerese 

(Figuras 17, 18 e 19). Tixotropia e valor de rendimento foram mais marcantes nas 

formulações com as maiores concentrações de P407 e C934P. Além disso, com o aumento da 

temperatura, a maioria das formulações poliméricas binárias apresentou pequena área de 

reopexia, principalmente nas temperaturas de 25 e 37 ºC. 
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Figura 15. Reogramas de fluxo das formulações monopoliméricas contendo 10% (∆), 15% 
(○) ou 20% (□) de poloxamer 407. O símbolo fechado representa a curva de ida 
e o símbolo aberto representa a curva de volta. Cada reograma é a média de, no 
mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Figura 16. Reogramas de fluxo das formulações monopoliméricas contendo 0,10% (∆); 
0,15% (○); 0,20% (□) ou 0,25% (◊) de Carbopol 934P®. O símbolo fechado 
representa a curva de ida e o símbolo aberto representa a curva de volta. Cada 
reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 
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Figura 17. Reogramas de fluxo das formulações poliméricas binárias contendo 10% de 
poloxamer 407 e 0,10% (∆); 0,15% (○); 0.20% (□) ou 0,25% (◊) de Carbopol 
934P®. O símbolo fechado representa a curva de ida e o símbolo aberto 
representa a curva de volta. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Figura 18. Reogramas de fluxo das formulações poliméricas binárias contendo 15% de 
poloxamer 407 e 0,10% (∆); 0,15% (○); 0,20% (□) ou 0,25% (◊) de Carbopol 
934P®. O símbolo fechado representa a curva de ida e o símbolo aberto 
representa a curva de volta. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Figura 19. Reogramas de fluxo das formulações poliméricas binárias contendo 20% de 
poloxamer 407 e 0,10% (∆); 0,15% (○); 0,20% (□) ou 0,25% (◊) de Carbopol 
934P®. O símbolo fechado representa a curva de ida e o símbolo aberto 
representa a curva de volta. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Para possibilitar comparações estatísticas dos efeitos de cada componente polimérico 

nas propriedades de fluxo das formulações, a curva de ida de cada reograma foi 

matematicamente definida através do modelo da Lei da Potência (MALKIN, 1994; MARTIN; 

BUSTAMENTE; CHUN, 1993), do qual os índices k e n de cada formulação foram obtidos e 

estão apresentados nas Tabelas 15 e 16, respectivamente. 

 

Tabela 15 - Valores obtidos para o índice de consistência (k) das formulações compostas de 
poloxamer 407 (P407), Carbopol 934P® (C934P) e suas misturas binárias 

 
P407/C934P 

(%, p/p)  
k (Pa.s)* 

Temperatura 5 °C 25 °C 37 °C 

10/0 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 

15/0 0,02 ± 0,00 0,03 ± 0,00  0,14 ± 0,03 

20/0 0,04 ± 0,00 8,04 ± 1,17  183,48 ± 3,45 

0/0,10 0,16 ± 0,01 0,11 ± 0,00 0,07 ± 0,00 

0/0,15 0,56 ± 0,03 0,40 ± 0,01 0,32 ± 0,06 

0/0,20 2,23 ± 0,02 1,80 ± 0,03 1,50 ± 0,07 

0/0,25 9,98 ± 0,11 10,30 ± 0,26 10,64 ± 0,15 

10/0,10 0,09 ± 0,00 0,08 ± 0,00 0,084 ± 0,00 

10/0,15 0,31 ± 0,00 0,28 ± 0,00 0,30 ± 0,02 

10/0,20 1,11 ± 0,04 0,98 ± 0,05 1,14 ± 0,11 

10/0,25 3,23 ± 0,11 3,31 ± 0,07 3,50 ± 0,05 

15/0,10 0,14 ± 0,01 0,49 ± 0,05 16,04 ± 1,08 

15/0,15 0,36 ± 0,00 1,54 ± 0,06 42,45 ± 3,73 

15/0,20 1,13 ± 0,03 3,16 ± 0,10 35,93 ± 3,32 

15/0,25 2,67 ± 0,07 6,54 ± 0,12 30,39 ± 2,93 

20/0,10 0,18 ± 0,00 86,50 ± 4,16 219,84 ± 5,50 

20/0,15 0,39 ± 0,00 101,45 ± 2,15 267,76 ± 8,13 

20/0,20 0,99 ± 0,06 139,48 ± 2,92 362,88 ± 0,66 

20/0,25 1,95 ± 0,05 196,44 ± 7,23 437,02±42,62 
* Os valores representam a média ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 
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Tabela 16 – Valores obtidos para o índice de comportamento de fluxo (η) das formulações 
compostas de poloxamer 407 (P407), Carbopol 934P® (C934P) e suas misturas 
binárias 

 
P407/C934P 

(%, p/p)  
η (adimensional) 

Temperatura 5 °C 25 °C 37 °C 

10/0 0,97 ± 0,00 1,00 ± 0,01 0,99 ± 0,00 

15/0 0,97 ± 0,01 0,98 ± 0,00 0,87 ± 0,02 

20/0 0,97 ± 0,00 0,40 ± 0,02 0,12 ± 0,00 

0/0,10 0,71 ± 0,01 0,71 ± 0,00 0,72 ± 0,00 

0/0,15 0,62 ± 0,01 0,62 ± 0,00 0,63 ± 0,00 

0/0,20 0,53 ± 0,00 0,52 ± 0,00 0,52 ± 0,00 

0/0,25 0,42 ± 0,00 0,39 ± 0,00 0,37 ± 0,00 

10/0,10 0,86 ± 0,00 0,87 ± 0,00 0,87 ± 0,00 

10/0,15 0,77 ± 0,00 0,78 ± 0,00 0,78 ± 0,00 

10/0,20 0,67 ± 0,00 0,68 ± 0,01 0,67 ± 0,01 

10/0,25 0,59 ± 0,00 0,60 ± 0,00 0,59 ± 0,00 

15/0,10 0,88 ± 0,01 0,84 ± 0,02 0,42 ± 0,01 

15/0,15 0,80 ± 0,00 0,75 ± 0,00 0,33 ± 0,02 

15/0,20 0,72 ± 0,00 0,69 ± 0,01 0,38 ± 0,02 

15/0,25 0,64 ± 0,01 0,62 ± 0,00 0,42 ± 0,02 

20/0,10 0,89 ± 0,00 0,33 ± 0,01 0,20 ± 0,00 

20/0,15 0,83 ± 0,00 0,32 ± 0,00 0,22 ± 0,00 

20/0,20 0,78 ± 0,00 0,30 ± 0,00 0,18 ± 0,00 

20/0,25 0,71 ± 0,00 0,25 ± 0,01 0,18 ± 0,00 
* Os valores representam a média ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 

 

 

Com o aumento da concentração polimérica e da temperatura, o índice k dos 

formulações monopoliméricas de P407 aumentou significantemente. Por outro lado, houve 

uma diminuição significativa no índice n. 
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Para as formulações monopoliméricas de C934P, houve um aumento significante no 

índice k com o aumento da concentração polimérica e uma significativa diminuição do mesmo 

com o aumento da temperatura. 

Além disso, o índice n diminuiu significantemente com o aumento da concentração 

polimérica e não houve diferença significativa no índice n com o aumento da temperatura. 

O comportamento de cisalhamento contínuo apresentado pelos formulações 

poliméricas binárias foi influenciado pela temperatura e o conteúdo de P407 e de C934P. 

Houve um aumento significante do índice k com o aumento das concentrações de cada 

componente polimérico e da temperatura. Em contraste, o índice n foi diminuído 

significativamente. 

 

 

5.4.2 Análise reológica oscilatória 

 

Os efeitos da concentração polimérica e da temperatura nas propriedades oscilatórias 

(G’, G’’, η’ e tan δ) de todos as formulações monopoliméricas em cinco freqüências 

oscilatórias representativas estão apresentados nas Figuras 20 a 23, respectivamente. 

As formulações contendo apenas P407 apresentaram módulos elástico e viscoso 

dependentes da temperatura, da concentração polimérica e da freqüência oscilatória. Assim, 

aumentando a temperatura e a freqüência aumentou significantemente os módulos elástico e 

viscoso, entretanto a tan δ diminuiu significantemente. Por exemplo, aumentando a freqüência 

oscilatória de 0,6 para 10,0 Hz, aumentou o módulo G’ da formulação composta de P407 15% 

(p/p) de 0,001 para 0,06 Pa a 5 ºC; de 3,78 para 13,45 Pa a 25 ºC e de 19,61 para 37,85 Pa a 

37 ºC. Além disso, a viscosidade η’ foi significantemente aumentada com o aumento da 

temperatura e significantemente diminuída com o aumento da freqüência. 
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Figura 20. Módulo elástico G’ (a) e módulo viscoso G’’ (b) em função da freqüência para as 
formulações monopoliméricas contendo poloxamer 407 (P407) nas temperaturas 
de 5, 25 e 37 ºC. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com 
um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Figura 21. Viscosidade dinâmica η’ (a) e tangente de perda tan δ (b) em função da freqüência 
para as formulações monopoliméricas contendo poloxamer 407 (P407) nas 
temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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O comportamento reológico das formulações monopoliméricas de P407 também 

mudou em função da concentração polimérica. O aumento da concentração de P407 de 10 

para 20% (p/p) e de 15 para 20% (p/p) aumentou significantemente a viscosidade η’ e os 

módulos G’ e G’’. Na temperatura de 5 ºC, o módulo G’’ excedeu o módulo G’ em todas as 

concentrações de P407 e também para a formulação contendo 10% (p/p) a 25 ºC. Para as 

outras temperaturas  e concentrações de P407, a tan δ foi menor que um através de toda a 

faixa de freqüência. 

As propriedades viscoelásticas das formulações monopoliméricas contendo C934P 

também foram dependentes da temperatura, da concentração polimérica e da freqüência 

oscilatória. Dessa forma, o aumento da temperatura diminuiu significantemente a viscosidade 

η’. Além disso, aumentando a freqüência significantemente aumentou a tan δ, os módulos G’ 

e G’’, enquanto a viscosidade η’ diminuiu significantemente. Por exemplo, aumentando a 

freqüência oscilatória de 0,6 para 10,0 Hz, aumentou o módulo G’ da formulação composta de 

C934P 0,20% (p/p) de 39,17 para 52, 06 Pa a 5 ºC; de 35,82 para 45,56 Pa a 25 ºC e de 32,80 

para 40,10 Pa a 37 ºC. Além disso, o aumento da concentração de C934P aumentou 

significantemente a viscosidade η’, os módulos G’ e G’’, enquanto a tan δ foi 

significantemente diminuída com a concentração aumentando de 0,10 para 0,15% (p/p). O 

módulo G’’ excedeu o elástico apenas na concentração de 0,10% (p/p) de C934P, sendo maior 

que um através de toda a faixa de freqüência. 

Assim, as formulações monopoliméricas contendo P407 20% (p/p) ou C934P 0,25% 

(p/p) e P407 10% (p/p) ou C934P 0,10% (p/p) apresentaram os valores maiores e menores de 

módulo G’, módulo G’’ e viscosidade η’, respectivamente.  
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Figura 22. Módulo elástico G’ (a) e módulo viscoso G’’ (b) em função da freqüência para as 
formulações monopoliméricas contendo Carbopol 934P® (C934P) nas 
temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Figura 23. Viscosidade dinâmica η’ (a) e tangente de perda tan δ (b) em função da freqüência 
para as formulações monopoliméricas contendo Carbopol 934P® (C934P) nas 
temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 

 

As propriedades viscoelásticas de todas as formulações poliméricas binárias, nas três 

temperaturas, estão apresentadas nas Figuras 24 a 29. 
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Figura 24. Módulo elástico G’ (a) e módulo viscoso G’’ (b) em função da freqüência para as 
formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 407 10% (p/p) com as 
diferentes concentrações de Carbopol 934P® nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. 
Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 
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Figura 25. Viscosidade dinâmica η’ (a) e tangente de perda tan δ (b) em função da freqüência 
para as formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 407 10% (p/p) com 
as diferentes concentrações de Carbopol 934P® nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. 
Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 
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Figura 26. Módulo elástico G’ (a) e módulo viscoso G’’ (b) em função da freqüência para as 
formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 407 15% (p/p) com as 
diferentes concentrações de Carbopol 934P® nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. 
Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 
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Figura 27. Viscosidade dinâmica η’ (a) e tangente de perda tan δ (b) em função da freqüência 
para as formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 407 15% (p/p) com 
as diferentes concentrações de Carbopol 934P® nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. 
Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 
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Figura 28. Módulo elástico G’ (a) e módulo viscoso G’’ (b) em função da freqüência para as  
formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 407 20% (p/p) com as 
diferentes concentrações de Carbopol 934P® nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. 
Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 
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Figura 29. Viscosidade dinâmica η’ (a) e tangente de perda tan δ (b) em função da freqüência 
para as formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 407 20% (p/p) com 
as diferentes concentrações de Carbopol 934P® nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. 
Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco replicatas com um coeficiente de 
variação menor que 10%. 

 

Todos os sistemas poliméricos binários apresentaram propriedades que foram 

temperatura e freqüência oscilatória dependentes. Aumentando a freqüência significantemente 
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diminuiu a viscosidade η’ e aumentou o módulo G’. O módulo G’’ desses sistemas contendo 

10% (p/p) de P407 foi significantemente aumentado com o aumento da freqüência oscilatória, 

exceto para as formulações contendo 10% (p/p) de P407 e 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P a 37 

ºC, onde o módulo G’’ foi significantemente diminuído com o aumento da freqüência. Nas 

formulações binárias contendo 15% (p/p) de P407, o módulo G’’ também significantemente 

aumentou com o aumento da freqüência, mas as formulações contando 0,10 e 0,15% (p/p) de 

C934P apresentaram diminuição significativa do módulo G’’ com o aumeto da freqüência a 

37 ºC. Além disso, as formulações binárias contendo 20% (p/p) de P407 apresentaram módulo 

G’’ significantemente aumentado com o aumento da freqüência a 5 ºC, porém 

significantemente diminuído a 25 e 37 ºC. 

Aumentado a temperatura significantemente aumentou a viscosidade η’ e o módulo G’ 

dos sistemas poliméricos binários, exceto para aqueles contendo 10% (p/p) de P407 com 0,20 

ou 0,25% (p/p) de C934P, nos quais o módulo G’ foi significantemente diminuído. Além 

disso, com o aumento da temperatura o módulo G’’ aumentou significantemente, exceto para 

as formulações contendo 20% (p/p) de P407 onde o módulo G’’ foi diminuído 

significantemente a 25 e 37 ºC. A tan δ para as formulações binárias também foi 

significantemente diminuída com o aumento da temperatura. 

Os efeitos da concentração de P407 e de C934P nas formulações poliméricas binárias 

também foram significantes. O aumento da concentração de P407 aumentou 

significantemente a viscosidade η’ e os módulos G’ e G’’. Similarmente, o aumento da 

concentração de C934P aumentou significantemente o módulo G’, exceto para o aumento de 

0,10 para 0,15% (p/p), o módulo G’’ e a viscosidade η’. Em contraste, com 15 ou 20% (p/p) 

de P407 a viscosidade η’ das formulações não aumentou significantemente com o aumento de 

C934P de 0,20 para 0,25% (p/p). A tan δ foi significantemente diminuída com o aumento das 

concentrações de P407 e C934P. 

De forma importante, nas formulações poliméricas binárias contendo 15 e 20% (p/p) 

de P407 o módulo G’ excedeu o módulo G’’, nas temperaturas de 25 e 37 ºC e através de toda 

a faixa de freqüência investigada. Em contraste, nas formulações contendo 10% (p/p) de P407 

e 0,10; 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P, a tan δ foi menor que um nas temperaturas de 37 ºC; 5 

e 25 ºC; 5, 25 e 37 ºC, respectivamente. 

 

 

5.4.3 Cálculo do parâmetro de interação 
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Os valores calculado e observado do módulo G’, na freqüência oscilatória 

representativa de 10,0 Hz, e o parâmetro de interação calculado para cada mistura binária 

estão apresentados na Tabela 17. 

De forma característica, para ambos os módulos G’, calculado e observado, 

aumentando a concentração de P407 ou de C934P houve aumento significante do módulo G’ 

a 10,0 Hz, entretanto tendências similares não foram aparentes para os parâmetros de 

interação. Além disso, o aumento da temperatura aumentou significantemente o parâmetro de 

interação das formulações poliméricas binárias contendo 15 ou 20% (p/p) de P407 a 10,0 Hz, 

enquanto diminuiu significantemente o valor do parâmetro de interação das misturas binárias 

contendo 10% (p/p) de P407. 

 

Tabela 17 – Valores observado e calculado para o modulo elástico (G’) das formulações 
poliméricas binárias contendo poloxamer 407 (P407) e Carbopol 934P® 
(C934P) 

 
P407/C934P 

(%, p/p) 

Temperatura 

(°C) 
G’observado (Pa)* G’calculado (Pa)* 

Parâmetro de 

interação (Pa) 

10/0,10 5 0,42 ± 0,00     0,07 ± 0,00  0,35 ± 0,00 

10/0,10 25 0,90 ± 0,04     1,01 ± 0,03      -0,12 ± 0,00 

10/0,10 37 7,19 ± 0,41       15,77 ± 0,02      -8,58 ± 0,41 

10/0,15 5 1,10 ± 0,00     4,96 ± 0,06      -3,86 ± 0,06 

10/0,15 25 2,07 ± 0,04     4,05 ± 0,09      -1,98 ± 0,11 

10/0,15 37 4,07 ± 0,01       18,63 ± 0,02    -14,56 ± 0,02 

10/0,20 5 9,29 ± 0,41       52,11 ± 0,54    -42,82 ± 0,63 

10/0,20 25 8,01 ± 0,37       45,86 ± 2,06    -37,85 ± 2,09 

10/0,20 37 7,76 ± 0,31       55,83 ± 1,84    -48,07 ± 1,71 

10/0,25 5       41,18 ± 3,06       63,14 ± 5,05    -21,96 ± 3,28 

10/0,25 25       37,39 ± 1,40       59,54 ± 5,08    -22,15 ± 3,78 

10/0,25 37       37,67 ± 1,50       87,37 ± 5,54    -49,70 ± 4,07 

15/0,10 5 0,54 ± 0,00     0,08 ± 0,00   0,46 ± 0,00 

15/0,10 25     456,35 ± 31,96       14,16 ± 0,58 442,29 ± 32,23 

15/0,10 37   3772,00 ± 94,15       37,88 ± 0,50  3734,12 ± 94,53 

15/0,15 5 2,57 ± 0,11    4,97 ± 0,05 -2,40 ± 0,08 

15/0,15 25     348,02 ± 19,52       17,20 ± 0,64 330,82 ± 19,38 

    continua
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conclusão    

P407/C934P 

(%, p/p) 

Temperatura 

(°C) 
G’observado (Pa)* G’calculado (Pa)* 

Parâmetro de 

interação (Pa) 

15/0,15 37   4083,60 ± 216,10       40,75 ± 0,49 4042,85 ± 216,47 

15/0,20 5 9,25 ± 0,48       52,12 ± 0,54 -42,87 ± 0,53 

15/0,20 25     339,96 ± 15,74       59,01 ± 2,03 280,95 ± 15,54 

15/0,20 37   3477,60 ± 134,97       77,95 ± 1,85 3399,65 ± 136,48 

15/0,25 5       29,16 ± 1,25       63,15 ± 5,05     -33,99 ± 4,04 

15/0,25 25     425,53 ± 38,15       72,70 ± 5,55 352,83 ± 33,05 

15/0,25 37   3296,00 ± 201,64     109,48 ± 5,65  3186,52 ± 197,11 

20/0,10 5 0,71 ± 0,06     0,15 ± 0,01    0,56 ± 0,05 

20/0,10 25 9408,4 ± 176,20 10191,12 ± 345,88 -782,72 ± 20,91 

20/0,10 37 14412,00 ± 521,70 13696,04 ± 333,44   715,96 ± 23,09 

20/0,15 5 3,26 ± 0,26     5,05 ± 0,06   -1,79 ± 0,21 

20/0,15 25   9428,80 ± 504,28 10194,16 ± 345,95 -765,36 ± 28,21 

20/0,15 37 16058,00 ± 1194,93 13698,90 ± 333,43 2359,10 ± 90,68 

20/0,20 5 8,84 ± 0,11   52,20 ± 0,54 -43,36 ± 0,61 

20/0,20 25   8883,00 ± 444,42 10235,96 ± 345,45 -1352,96 ± 164,02 

20/0,20 37 15532,00 ± 442,35 13736,10 ± 333,23  1795,90 ± 148,58 

20/0,25 5       18,62 ± 0,49   63,23 ± 5,05 -44,61 ± 4,63 

20/0,25 25   9378,40 ± 290,56 10249,65 ± 349,01 -871,25 ± 19,77 

20/0,25 37 13974,00 ± 431,72 13767,64 ± 336,26   206,36 ± 15,93 
*Valor (média ± s) determinado na freqüência oscilatória de 10,0 Hz em, no mínimo, cinco replicatas. 

 

Os valores do parâmetro de interação das formulações contendo 10% (p/p) de P407 

foram menores ou próximos de zero, assim como das formulações contendo 15% (p/p) de 

P407, na temperatura de 5 ºC, e 20% (p/p), nas temperaturas de 5 e 25 ºC. A formulação 

contendo 20% (p/p) de P407 com 0,25% (p/p) de C934P não exibiu interação nas três 

temperaturas testadas, apesar do valor positivo do parâmetro de interação a 37 ºC, onde os 

módulos observado e calculado não foram estatísticamente diferentes. 

Considerando a concentração polimérica e a temperatura, as misturas binárias 

contendo 15% (p/p) de P407 apresentaram os maiores valores para o parâmetro de interação. 

Assim, os maiores valores de interação foram observados nas formulações contendo 15% 
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(p/p) de P407 com 0,10% (p/p) de C934P (442,29 ± 32,23 Pa) e 15% (p/p) de P407 com 

0,15% (p/p) de C934P (4042,85 ± 216,47 Pa) nas temperaturas de 25 e 37 ºC, 

respectivamente. Em contraste, o menor parâmetro de interação foi apresentado pela 

formulação contendo 15% (p/p) de P407 com 0,20% (p/p) de C934P (280,95 ± 15,54 Pa) e 

20% (p/p) de P407 com 0,10% (p/p) de C934P (715,96 ± 23,09 Pa) nas temperaturas de 25 e 

37 ºC, respectivamente. 

 

 

5.4.4 Determinação da temperatura de gelificação 

 

A propriedade termo-sensível das formulações binárias foi avaliada pela temperatura 

de transição sol/gel (Tsol/gel) e os resultados estão apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Temperatura de transição sol/gel (Tsol/gel) obtida para as formulações 
monopoliméricas de P407 e para as formulações poliméricas binárias 
contendo poloxamer 407 (P407) e Carbopol 934P® (C934P) 

 

Tsol/gel (°C)* P407/C934P 

(%, p/p) 0 0,10 0,15 0,20 0,25 

10 - - - - - 

15 31,53 ± 1,11 34,74 ± 0,38 32,50 ± 0,50 32,22 ± 0,86 31,91 ± 0,84 

20 25,44 ± 0,12 23,44 ± 0,40 23,30 ± 0,05 22,42 ± 0,06 21,84 ± 0,37 
* Os valores representam a média ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 

 

As formulações contendo 10% (p/p) de P407 não aumentaram significantemente a 

viscosidade η’ com o aumento da temperatura. Em contraste, as formulações contendo 15 ou 

20% (p/p) de P407 aumentaram significantemente a viscosidade η’ com o aumento da 

temperatura, apresentando Tsol/gel. O valor do módulo G’ dessas formulações foi baixo no 

estado de solução, mas aumentou significantemente no estado gel (Figura 30). 

Para todas as formulações, no final da transição sol/gel, o módulo G’ apresenta-se 

independente ao longo de uma faixa variável de temperatura e, depois, diminui. A 

temperatura de transição das formulações poliméricas binárias diminuiu  com o aumento da 

concentração de P407 e de C934P. 
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Figura 30. Módulo elástico G’ em função da temperatura na freqüência oscilatória de 1,0 Hz 
das formulações monopoliméricas contendo P407 (%, p/p) e poliméricas binárias 
contendo P407 – C934P (%, p/p). Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 

 

 

5.4.5 Análise do perfil de textura 

 

As propriedades mecânicas (dureza, compressibilidade e adesividade) de todas as 

formulações testadas estão apresentadas na Tabela 19. 

Algumas formulações não foram adequadas para a análise de adesividade. Por outro 

lado, as formulações examinadas apresentaram diferentes propriedades mecânicas, as quais 

foram afetadas significantemente pelas mudanças na concentração, no tipo de polímero 

presente e na temperatura. 

Dessa forma, para as formulações monopoliméricas, aumentando a concentração de 

P407 e a temperatura observou-se um aumento significante na dureza, na compressibilidade e 

na adesividade. Em contraste, aumentando a concentração e a temperatura das formulações 

monopoliméricas contendo C934P não aumentou significantemente a dureza e a 

compressibilidade. Além disso, as formulações monopoliméricas contendo C934P 

apresentaram adesividade aumentada significantemente com o aumento da concentração 

polimérica e com a diminuição da temperatura. 
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O aumento da concentração de P407, de C934P e da temperatura nas formulações 

poliméricas binárias levou ao aumento significante na dureza, na compressibilidade e na 

adesividade. Os valores mínimo e máximo de dureza, compressibilidade e adesividade foram 

exibidos pelas formulações binárias contendo P407 10% (p/p) com C934P 0,10% (p/p) e P407 

20% (p/p) com C934P 0,25% (p/p), respectivamente. 

 

Tabela 19 -  Propriedades mecânicas das formulações compostas de poloxamer 407 (P407), 
Carbopol 934P® (C934P) e suas misturas binárias determinadas através da 
análise do perfil de textura 

 

Dureza* 

(N) 

Compressibilidade* 

(N.mm) 

Adesividade* 

(N.mm) 

P407/C934P 

(%, p/p) 

25 °C 37 °C 25 °C 37 °C 25 °C 37 °C 

10/0 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,33 ± 0,01 0,29 ± 0,03 - - 

15/0 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,30 ± 0,02 0,30 ± 0,01 - - 

20/0 0,29 ± 0,01 0,40 ± 0,02 2,59 ± 0,10 3,60 ± 0,13 2,38 ± 0,07 3,29 ± 0,12 

0/0,10 0,04 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,31 ± 0,01 0,27 ± 0,01 - - 

0/0,15 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,32 ± 0,01 0,28 ± 0,02 - - 

0/0,20 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,32 ± 0,02 0,34 ± 0,03 - - 

0/0,25 0,04 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,21 ± 0,01 0,40 ± 0,04 0,08 ± 0,00 - 

10/0,10 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,30 ± 0,02 0,27 ± 0,02 - - 

10/0,15 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,32 ± 0,02 0,29 ± 0,02 - - 

10/0,20 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,30 ± 0,03 0,30 ± 0,03 - - 

10/0,25 0,03 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,13 ± 0,01 0,39 ± 0,01 0,03 ± 0,00 - 

15/0,10 0,04 ± 0,00 0,07± 0,00 0,30 ± 0,02 0,57 ± 0,06 - 0,33 ± 0,02 

15/0,15 0,04 ± 0,00 0,11 ± 0,01 0,30 ± 0,02 0,91 ± 0,09 - 0,73 ± 0,06 

15/0,20 0,04 ± 0,00 0,14 ± 0,01 0,30 ± 0,03 1,14 ± 0,07 - 0,92 ± 0,08 

15/0,25 0,05 ± 0,00 0,14 ± 0,01 0,35 ± 0,01 1,10 ± 0,10 - 0,89 ± 0,07 

20/0,10 0,36 ± 0,01 0,52 ± 0,02 3,27 ± 0,14 4,81 ± 0,16 2,81 ± 0,12 4,08 ± 0,13 

20/0,15 0,43 ± 0,02 0,56 ± 0,02 3,84 ± 0,09 5,13 ± 0,17 3,28 ± 0,09 4,32 ± 0,15 

20/0,20 0,53 ± 0,01 0,61 ± 0,02 4,77 ± 0,09 4,78 ± 0,18 4,06 ± 0,09 3,98 ± 0,19 

20/0,25 0,59 ± 0,03 0,75 ± 0,04 5,37 ± 0,24 6,87 ± 0,24 4,51 ± 0,19 5,82 ± 0,22 
                     * Cada valor representa a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 
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5.4.6 Avaliação in vitro da força mucoadesiva 

 

A força necessária para remover cada formulação polimérica binária a partir do disco 

de mucina está apresentada na Tabela 20. Ocorreu falha na interface amostra/mucina para as 

formulações contendo 10% (p/p) de P407 com todas as concentrações de C934P, assim a 

avaliação da mucoadesão não pôde ser determinada com sucesso para essas amostras. 

 

Tabela 20 - Força mucoadesiva das formulações poliméricas binárias contendo poloxamer 
407 (P407) e Carbopol 934P® (C934P) 

 

Concentração (%, p/p) 

P407 C934P 
Força (N)*  

15 0,25 0,28 ± 0,02 

20 0,10 0,36 ± 0,02 

20 0,15 0,38 ± 0,03 

20 0,20 0,39 ± 0,03 

20 0,25 0,39 ± 0,03 
* Cada valor representa a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 

 

Por outro lado, para as formulações contendo 15% (p/p) de P407 com 0,10; 0,15 ou 

0,20% (p/p) de C934P, fragmentos de formulação foram encontrados aderidos ao disco de 

mucina e, portanto, estes testes foram desconsiderados devido à falha de coesão na amostra. 

Apenas as formulações contendo 15% (p/p) de P407 com 0,25% (p/p) de C934P e aquelas 

contendo 20% (p/p) de P407 com todas as concentrações de C934P foram adequadas para a 

análise. A força vertical de remoção necessária para quebrar a ligação mucoadesiva das 

formulações com o disco de mucina foi significantemente aumentada com o aumento da 

concentração de P407 e de C934P.  

 

 

5.4.7 Determinação seringueabilidade 

 

O trabalho necessário para expelir cada formulação binária a partir da seringa está 

apresentado na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Efeitos do poloxamer 407 (P407) e do Carbopol 934P® (C934P) no trabalho de 
seringueamento das formulações poliméricas binárias 

 

Concentration (%, p/p) 

P407 C934P 

Trabalho de seringueamento*  

(N.mm) 

10 0,10 12,42 ± 1,11 

10 0,15 12,53 ± 0,86 

10 0,20 15,68 ± 1,03 

10 0,25 15,90 ± 1,44 

15 0,10 12,59 ± 1,22 

15 0,15 12,16 ± 1,08 

15 0,20 14,06 ± 1,07 

15 0,25 15,06 ± 1,33 

20 0,10 12,44 ± 1,12 

20 0,15 14,44 ± 1,22 

20 0,20 17,20 ± 0,69 

20 0,25 18,29 ± 1,78 
* Cada valor representa a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 

 

Aumentos significantes no trabalho de seringueamento foram observados com o 

aumento da concentração de P407, principalmente de 10 para 15% (p/p) e de 15 para 20% 

(p/p). Além disso, o aumento da concentração de C934P de 0,10 ou 0,15% (p/p) para 0,20 ou 

0,25% (p/p) também aumentou significantemente o trabalho de seringueamento das 

formulações. 

 

 

5.4.8 Preparação e caracterização do sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível com 

micropartículas contendo própolis 

 

5.4.8.1 Análise morfológica 

 

Foram avaliadas três temperaturas (15, 20 e 25 ºC) de preparação das micropartículas 

de própolis nos géis. 
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Figura 31. Fotografia obtida por microscopia óptica (400X) do sistema semi-sólido 
bioadesivo termo-sensível contendo micropartículas de própolis SBTS-1 
preparado a 20 ºC 

 

Observou-se micropartículas em pequenas quantidades e sem aglomeração na 

temperatura de 15 ºC. Por outro lado, a 25 ºC houve formação de grumos (agregados 

desestruturados) e bastante aglomeração. Já na temperatura de 20 ºC foi observada a formação 

de grande quantidade de micropartículas e pouca aglomeração (Figuras 31 e 32). 

 

 
 
Figura 32. Fotografia obtida por microscopia óptica (400X) do sistema semi-sólido 

bioadesivo termo-sensível contendo micropartículas de própolis SBTS-2 
preparado a 20 ºC 
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5.4.8.2 Análise granulométrica 

 

 A análise de distribuição de tamanho de partículas nos sistemas foi realizada, 

determinando-se o tamanho das partículas por microscopia óptica, usando-se, como 

parâmetro de medição, o da medida do diâmetro segundo Feret. 

 A Tabela 22 e a Figura 33 apresentam a distribuição de tamanho das micropartículas 

presentes no sistema SBTS-1.  

 

Tabela 22 - Distribuição de tamanho das micropartículas de própolis presentes no sistema 
bioadesivo termo-sensível SBTS-1  

 
Classe 

(µm) 

Ponto Médio  

(µm) 

Freqüência Freqüência Relativa 

(%) 

0,0 < X ≤ 0,5 0,25 66 1,83 

0,5 < X ≤ 1,0 0,75 1989 55,02 

1,0 < X ≤ 1,5 1,25 1191 32,95 

1,5 < X ≤ 2,0 1,75 297 8,22 

2,0 < X ≤ 2,5 2,25 69 1,91 

2,5 < X ≤ 3,0 2,75 3 0,08 

 Total 3615 100 

 

 

O diâmetro médio das micropartículas foi de 1,03 ± 0,36 µm, apresentando uma 

pequena variação de tamanho, indo de pouco menos que 0,5 µm a 2,89 µm, sendo que quase 

55,02% das partículas apresentam tamanho entre 0,5 e 1,0 µm. 
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Figura 33. Distribuição de tamanho das micropartículas de própolis presentes no sistema 
SBTS-1: (▄) histograma dos intervalos de classe e (─•─) representação da 
distribuição cumulativa dos tamanhos de partículas. 

  

A Tabela 23 e a Figura 34 apresentam a distribuição de tamanho das micropartículas 

de própolis presentes no sistema SBTS-2. 

 

Tabela 23 –  Distribuição de tamanho das micropartículas de própolis presentes no sistema 
bioadesivo termo-sensível SBTS-2 

 
Classe 

(µm) 

Ponto Médio  

(µm) 

Freqüência Freqüência Relativa 

(%) 

0,0 < X ≤ 0,5 0,25 152 4,20 

0,5 < X ≤ 1,0 0,75 1830 50,62 

1,0 < X ≤ 1,5 1,25 1100 30,43 

1,5 < X ≤ 2,0 1,75 375 10,37 

2,0 < X ≤ 2,5 2,25 109 3,02 

2,5 < X ≤ 3,0 2,75 16 0,44 

3,0 < X ≤ 3,5 3,25 17 0,47 

3,5 < X ≤ 4,0 3,75 16 0,44 

 Total 3615 100 
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 Observou-se uma distribuição de tamanho ligeiramente maior do que a das presentes 

no sistema SBTS-1 (Tabela 22), indo de 0,30 µm a 3,70 µm. 

O diâmetro médio das partículas foi de 1,08 ± 0,47 µm, e cerca de 50% das partículas 

apresentaram tamanho entre 0,5 e 1 µm. 
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Figura 34.  Distribuição de tamanho das micropartículas de própolis presentes no sistema 
SBTS-2: (▄) histograma dos intervalos de classe e (─•─) representação da 
distribuição cumulativa dos tamanhos de partículas. 

 

 

5.4.8.3 Determinação da densidade relativa 

 

Os sistemas SBTS-1 e SBTS-2 apresentaram densidade relativa de 1,0057 ± 0,0003 e 

1,0068 ± 0,00003, respectivamente.  

 

 

5.4.8.4 Análise reológica de cisalhamento contínuo 

 

As propriedades de fluxo dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo 

micropartículas de própolis estão graficamente apresentadas nas Figuras 35 e 36. 
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Figura 35. Reograma de fluxo do sistema bioadesivo termo-sensível contendo 
micropartículas de própolis SBTS-1 nas temperaturas de (□) 5ºC, (○) 25 ºC e 
(∆) 37 ºC. O símbolo fechado representa a curva de ida e o símbolo aberto 
representa a curva de volta. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 

 

Na reometria de cisalhamento contínuo, ambos os sitemas exibiram comportamento de 

fluxo do tipo pseudoplástico, com variados graus de valor de rendimento e tixotropia, nas três 

temperaturas. A tixotropia foi mais marcante a 25 ºC e no sistema SBTS-1. 
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Figura 36. Reograma de fluxo do sistema bioadesivo termo-sensível contendo 
micropartículas de própolis SBTS-2 nas temperaturas de (□) 5ºC, (○) 25 ºC e 
(∆) 37 ºC. O símbolo fechado representa a curva de ida e o símbolo aberto 
representa a curva de volta. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Para possibilitar comparações estatísticas dos efeitos de cada componente nas 

propriedades de fluxo dos sistemas, a curva de ida de cada reograma foi matematicamente 

definida utilizando o modelo da Lei da Potência (MALKIN, 1994; MARTIN; 

BUSTAMENTE; CHUN, 1993), a partir do qual o índice k e o índice n de cada sistema foram 

obtidos (Tabela 24). 

Com o aumento da concentração de C934P, o índice k dos dois sistemas aumentou 

significantemente e, em contraste, o índice n diminuiu. O comportamento de cisalhamento 

contínuo dessses sistemas foi também influenciado pela temperatura. Houve um aumento 

significante no índice k com o aumento da temperatura. Em contraste, o índice n foi 

diminuído significantemente. 

 

Tabela 24 - Índice de consistência (k) e índice de comportamento de fluxo (n) dos sistemas 
bioadesivos termo-sensíveis com micropartículas contendo própolis 

 
Sistemas Temperatura (ºC) k (Pa.s)* n (adimensional)* 

SBTS-1 5 0,10 ± 0,001 0,91 ± 0,001 

SBTS-1 25 8,11 ± 0,53 0,51 ± 0,003 

SBTS-1 37 5,61 ± 0,41 0,54 ± 0,03 

SBTS-2 5 0,84 ± 0,02 0,76 ± 0,003 

SBTS-2 25 9,05 ± 0,42 0,59 ± 0,006 

SBTS-2 37 31,92 ± 1,80 0,40 ± 0,01 
* Os valores representam a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas 

 

A presença de extrato de própolis nos sistemas não aumentou significantemente o 

índice k, mas sim o índice n a 5 ºC. Por outro lado, a adição de extrato de própolis diminuiu 

significantemente o índice n dos sistemas a 25 ºC.  

 

 

5.4.8.5 Análise reológica oscilatória 

 

Os efeitos da concentração de C934P, da presença de própolis e da temperatura nas 

propriedades oscilatórias, nomeadamente, módulo G’, módulo G’’, viscosidade η’ e tan δ, dos 

dois sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis estão 

apresentados nas Figuras 37 e 38. 
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Figura 37. Módulo elástico G’ (a) e módulo viscoso G’’ (b) em função da freqüência para os 
sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis nas 
temperaturas de 5, 25 e 37 ºC (Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%.) 

 

Os sistemas apresentaram módulo G’, módulo G’’ e viscosidade η’ dependentes da 

concentração de C934P, da temperatura e da presença de própolis. Aumentando a temperatura 
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aumentou significantemente os módulos G’ e G’’ e a viscosidade η’. Por outro lado, o 

aumento da temperatura diminuiu significantemente a tan δ dos sistemas. 
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Figura 38. Viscosidade dinâmica η’ (a) e tangente de perda tan δ (b) em função da freqüência 
para os sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis 
nas temperaturas de 5, 25 e 37 ºC. Cada reograma é a média de, no mínimo, cinco 
replicatas com um coeficiente de variação menor que 10%. 
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Os módulos G´e G’’ dos dois sistemas aumentaram significantemente com o aumento 

da freqüência oscilatória, enquanto a viscosidade η’ e a tan δ diminuíram significantemente.  

O comportamento reológico oscilatório das preparações também mudou em função da 

concentração de C934P. O aumento da concentração de C934P aumentou significantemente o 

módulo G’, o módulo G’’ e a viscosidade η’ dos sistemas. Em contraste, a tan δ foi diminuída. 

A presença de extrato de própolis aumentou significantemente o módulo G’, o módulo 

G’’ e a viscosidade η’, mas diminuiu significantemente a tan δ, dos sistemas nas temperaturas 

de 25 e 37 ºC. Em contraste, na temperatura de 5 ºC, a presença de própolis diminuiu 

significantemente o módulo G’, o módulo G’’ e a viscosidade η’, mas aumentou 

significantemente a tan δ. 

Na temperatura de 5 ºC, e em todas as freqüências, o módulo G’’  dos sistemas 

excedeu o módulo G’. Em contraste, nas temperaturas de 25 e 37 ºC, a tan δ foi menor que um 

através de toda a faixa de freqüência utilizada.  

 

 

5.4.8.6 Determinação da temperatura de gelificação 

 

A propriedade termo-sensível dos sistemas bioadesivos contendo própolis foi avaliada 

pela temperatura de transição sol/gel (Tsol/gel) e os resultados estão apresentados na Tabela 25. 

 

 

Tabela 25 - Temperatura de gelificação (Tsol/gel) obtida através do método mecânico 
(preliminar) e método reológico oscilatório dos sistemas bioadesivos termo-
sensíveis contendo micropartículas de própolis  

 
Composição (%, p/p) Temperatura de gelificação (°C) 

Sistemas 
P407 C934P EFEI2002 Método preliminar** 

(média ± s) 

Método 

reológico*** 

(média ± s) 

SBTS-1 15 0,1 4,0* 29,00 ± 0,00 28,98 ± 0,24 

SBTS-2 15 0,25 4,0* 26,00 ± 0,00 27,60 ± 0,82 
* em relação ao gel   ** triplicatas  *** cinco replicatas 
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5.4.8.7 Análise do perfil de textura 

 

As propriedades mecânicas dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis 

contendomicropartículas de própolis foram determinadas através da análisedo perfil de textura 

e estão apresentadas na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Propriedades mecânicas dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo 
micropartículas de própolis determinadas através de análise do perfil de textura 

 

Sistemas 
Temperatura 

(ºC) 
Dureza (N)* Compresibilidade 

(N.mm)* 

Adesividade 

(N.mm)* 

SBTS-1 25 0,0350 ± 0,0023 0,2680 ± 0,0193 - 

SBTS-1 37 0,0820 ± 0,0025 0,6584 ± 0,0298 0,4100 ± 0,0201 

SBTS-2 25 0,0856 ± 0,0034 0,4984 ± 0,0492 0,3856 ± 0,0358 

SBTS-2 37 0,1792 ± 0,0096 1,5252 ± 0,0787 1,2924 ± 0,0911 
 *Cada valor representa a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 

 

Aumentando a concentração de C934P de 0,10 para 0,25% (p/p) aumentou 

significantemente a dureza, a compressibilidade e a adesividade dos sistemas. Estas 

propriedades mecânicas também foram significantemente aumentadas com o aumento da 

temperatura e a adição de extrato de própolis. 

 
 

5.4.8.8 Avaliação in vitro da força mucoadesiva 

 

A força necessária para remover cada sistema bioadesivo termo-sensível contendo 

micropartículas de própolis a partir do disco de mucina está apresentada na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Força mucoadesiva dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo 
micropartículas de própolis 

 
Concentração (%, p/p) 

Sistemas 
P407 C934P EFEI2002 

Força (N)* 

SBTS-1 15 0,10 4,0 - 

SBTS-2 15 0,25 4,0 0,2308 ± 0,0192 
                                            * O valor representa a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 
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Ocorreu falha na interface amostra/mucina para o sistema SBTS-1. Fragmentos do 

sistema foram encontrados aderidos ao disco de mucina e, dessa forma, esses testes não 

obtiveram sucesso devido à falha de coesão na amostra. Apenas o sistema SBTS-2 foi 

adequado para a realização da análise. Comparando com o sistema binário sem 

micropartículas de própolis, a força vertical de remoção para quebra da ligação mucoadesiva 

do sistema SBTS-2 foi significantemente diminuída com a adição do extrato de própolis. 

 

 

5.4.8.9 Determinação da seringueabilidade 

 

O trabalho necessário para expelir a partir de uma seringa cada um dos sistemas 

bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis está apresentado na Tabela 

28. 

 

Tabela 28 – Trabalho necessário para expelir a partir de uma seringa os sistemas bioadesivos 
termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis 

 
Concentração (%, p/p) 

Sistemas 
P407 C934P EFEI2002 

Trabalho de 

seringueamento (N.mm)* 

SBTS-1 15 0,10 4,0 13,74 ± 1,16 

SBTS-2 15 0,25 4,0 13,04 ± 1,20 
                                        * O valor representa a media ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas. 

 

Não houve diferenças significativas no trabalho de seringueamento dos sistemas com 

o aumento da concentração de C934P e com a adição de extrato de própolis. 

 

 

5.4.8.10 Determinação do teor de própolis 

 

 Os resultados obtidos para a determinação do teor de própolis nos sistemas 

bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis estão descritos na Tabela 

29.  
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Tabela 29 - Teor de própolis nos sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo 
micropartículas de própolis 

 
Teor (média ± s) 

Método cromatográfico (CLAE)* 
Sistemas 

Marcador 1 Marcador 2 Marcador 3 

Método 

espectrofotométrico** 

SBTS-1 0,0121 ± 0,0004 0,0105 ± 0,0002 0,0738 ± 0,0029 0,0223 ± 0,0006 

SBTS-2 0,0121 ± 0,0003 0,0106 ± 0,0002 0,0735 ± 0,0002 0,0223 ± 0,0007 

*massa de crisina (g) por 100g de preparação      **massa de quercetina (g) por 100 g de preparação 

  

Os resultados obtidos através da espectrofotometria demonstraram a boa  recuperação 

do método para a quantificação dos flavonóides totais em quercetina presentes nos sistemas 

(ICH, 1994). Obteve-se 80,14 ± 2,16 % e 80,08 ± 2,54% de recuperação para os sistemas 

SBTS-1 E SBTS-2, respectivamente. Resultados similares foram obtidos pelo método 

cromatográfico (Tabela 30). 

 
Tabela 30 - Recuperação do método de quantificação por CLAE da própolis presente nos 

sistemas bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis 
 

Recuperação (%)* 

Sistemas 
Marcador 1 Marcador 2 Marcador 3 

SBTS-1 99,60 ± 3,95 88,15 ± 4,06 82,54 ± 2,14 

SBTS-2 99,99 ± 0,72 88,89 ± 4,07 83,10 ± 4,07 
* Cada valor representa a média ± desvio padrão. 

 

 

5.5 Desenvolvimento e caracterização de sistema precursor de fase cristalina líquida 

 

No desenvolvimento do sistema precursor de fase cristalina líquida com 

micropartículas de gelatina contendo própolis (PFCL), foi levada em consideração a 

necessidade de desenvolvimento de um produto que fosse homogêneo, administrável pela 

seringa e que não tivesse água em quantidade suficiente para o intumescimento e degradação 

das micropartículas de gelatina até a aplicação.  

Nesse sentido, preparou-se uma fórmula livre de água (PFCL-1), que não apresentou 

homogeneidade, formando grumos, aglomerados e sedimentação rápida (após cessar a 
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agitação). Assim, houve a necessidade de aumentar a viscosidade da preparação, sem 

comprometer a seringueabilidade, adicionando quantidades de MI e de água suficientes para 

estabilizar o sistema (PFCL-2 a 6). 

As fórmulas com maior quantidade de MI e de água destilada (PFCL-4, PFCL-5 e 

SPFCL-6) originaram sistemas com grande quantidade de grumos e separação das 

micropartículas. Já as fórmulas com 5% de água e 5 ou 10% de MI (PFCL-2 e PFCL-3, 

respectivamente) originaram sistemas homogeneamente dispersos e sem grumos. 

 

 

5.5.1 Determinação das características de sedimentação 

 

Os resultados obtidos na determinação das características de sedimentação dos 

sistemas PFCL-2 e PFCL-3 estão descritos na Tabela 31. 

Ambos os sistemas apresentaram redispersão fácil e rápida com um número máximo 

de quatro movimentos normalizados de 180 º. 

 

Tabela 31 – Volume de sedimentação dos sistemas precursores de fase cristalina líquida com 
micropartículas de gelatina contendo própolis 

 
Volume de sedimentação (F) 

PFCL-2 PFCL-3 Tempo (h) 

F s CV (%) F s CV (%) 

0,5 1 0 0 1 0 0 

1 1 0 0 1 0 0 

2 1 0 0 1 0 0 

4 1 0 0 1 0 0 

8 0,98 0,0006 0,06 0,98 0 0 

12 0,97 0,0012 0,12 0,97 0 0 

24 0,96 0,0175 1,86 0,97 0 0 

48 0,93 0,0225 2,49 0,94 0 0 

96 0,90 0,0433 4,95 0,91 0,0313 3,45 

168 0,89 0,0546 6,24 0,90 0,0393 4,42 
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5.5.2 Avaliação morfológica 

 

 Observou-se a integridade e uma boa distribuição das micropartículas nas preparações 

(Figura 39). 

 

  
                                (a)                                                               (b) 

Figura 39. Fotografias obtidas por microscopia óptica (400X) dos sistemas com 
micropartículas de gelatina contendo própolis: (a) PFCL-2 e (b) PFCL-3. 

 

 

5.5.3 Determinação da densidade relativa 

 

As formulações PFCL-2 e PFCL-3 apresentaram densidade relativa de 1,0126 ± 

0,0003 e 1,0102 ± 0,00003, respectivamente.  

 

 

5.5.4 Análise reológica de cisalhamento contínuo 

 

As propriedades de fluxo dos sistemas (tensão de cisalhamento em função do 

gradiente de cisalhamento), nas temperaturas de 25 e 37 °C, estão representadas nas figuras 

40 e 41. 
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Figura 40. Reogramas de fluxo do sistema PFCL-2 sem (a) e com (b) micropartículas 

contendo própolis nas temperaturas de (○) 25 °C  e (∆) 37 °C. Os símbolos 
fechados representam a curva ascendente e os abertos a curva descendente. O 
coeficiente de variação das análises em, no mínimo, cinco replicatas foi menor 
que 3% para todos os casos. 

 

 

Na reometria de cisalhamento contínuo, ambos os sistemas (com e sem 

micropartículas) exibiram comportamento de fluxo pseudoplástico, com baixos graus de 

tixotropia, nas duas temperaturas. A tixotropia foi mais evidente na temperatura de 25 °C e no 

sistema PFCL-2 contendo micropartículas. 
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Figura 41. Reogramas de fluxo do sistema PFCL-3 sem (a) e com (b) micropartículas 
contendo própolis nas temperaturas de (○) 25 °C  e (∆) 37 °C. Os símbolos 
fechados representam a curva ascendente e os abertos a curva descendente. O 
coeficiente de variação das análises em, no mínimo, cinco replicatas foi menor 
que 8% para todos os casos. 

 

 

O comportamento de fluxo dos sistemas, com e sem micropartículas de própolis, 

também pôde ser observado através curva de viscosidade em função do gradiente de 

cisalhamento (Figura 42). 
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Figura 42.  Curvas de viscosidade (25 e 37 ºC) dos sistemas (-▲-) PFCL-2 com 
micropartículas; (-x-) PFCL-3 com micropartículas; (-♦-) PFCL-2 sem 
micropartículas; (-■-) PFCL-3 sem micropartículas. O coeficiente de variação 
das análises em, no mínimo, cinco replicatas foi menor que 8% para todos os 
casos. 

 

Para comparações estatísticas dos efeitos de cada componente nas propriedades de 

fluxo das formulações, a curva ascendente de cada reogramas foi matematicamente definida 

utilizando a equação da Lei da Potência (MALKIN, 1994; MARTIN; BUSTAMENTE; 

CHUN, 1993), a partir do qual o índice k e o índice n de cada formulação foram derivados  

(Tabela 32). 
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Tabela 32 - Valores obtidos dos parâmetros da Lei da Potência para os sistemas PFCL 

contendo ou não micropartículas 
 

k (Pa.s)** n** 

Sistemas 
25 °C 37 °C 25 °C 37 °C 

PFCL-2* 0,25 ± 0,02 0,130 ± 0,007 0,97 ± 0,01 0,982 ± 0,004 

PFCL-2 1,14 ± 0,10 0,48 ± 0,05 0,859 ± 0,001 0,91 ± 0,01 

PFCL-3* 0,20 ± 0,01 0,110 ± 0,003 0,981 ± 0,002 0,982 ± 0,001 

PFCL-3 0,87 ± 0,07 0,454 ± 0,008 0,868 ± 0,001 0,8923 ± 0,0003 
*sem micropartículas de gelatina contendo própolis **média ± s de, no mínimo, cinco 

replicatas 

 

Com o aumento da concentração de ACEP, o índice k dos sistemas aumentou 

significantemente. Por outro lado, não houve diferença significante no índice n. O 

comportamento de cisalhamento contínuo dos sistemas foi também influenciado pela 

temperatura e pela presença de micropartículas contendo própolis. Houve uma diminuição 

significante no índice k com o aumento de temperatura. Em contraste, o índice n foi 

aumentado significativamente. Com a incorporação de micropartículas aos sistemas, houve 

um aumento significante do índice k e uma diminuição significativa do índice n. 

 

 

5.5.5 Análise reológica oscilatória 

 

Os efeitos da concentração de ACEP e de MI, da presença de micropartículas 

contendo propolis e da temperatura nas propriedades oscilatórias, mais precisamente nos 

módulos G’ e viscoso G’’, na viscosidade η’ e na tan δ, dos sistemas estão representados nos 

gráficos das Figuras 43 a 46. 
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Figura 43. Módulo elástico G’ em função da freqüência para as formulações (-♦-) PFCL-2; (-

▲-) PFCL-3; (-●-) PFCL-2 com micropartículas; (-■-) PFCL-3 com 
micropartículas. Os símbolos abertos representam os resultados a 25 ºC e os 
fechados à 37 ºC. O coeficiente de variação das análises em, no mínimo, cinco 
replicatas foi menor que 10% para todos os casos. 

 

As duas formulações (com e sem micropartículas) apresentaram módulos G’ e G’’ que 

foram dependentes da concentração de ACEP e de MI, da temperatura, da presença de 

micropartículas e da freqüência. 
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Figura 44. Módulo viscoso G’’ em função da freqüência para as formulações (-♦-) PFCL-2; 

(-▲-) PFCL-3; (-●-) PFCL-2 com micropartículas; (-■-) PFCL-3 com 
micropartículas. Os símbolos abertos representam os resultados à 25 ºC e os 
fechados à 37 ºC. O coeficiente de variação das análises em, no mínimo, cinco 
replicatas foi menor que 10% para todos os casos. 
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O aumento de temperatura diminuiu significantemente os módulos G’ e G’’, exceto 

para o sistema PFCL-2 com micropartículas, que apresentou um aumento significativo do 

módulo G’’. 

Além disso, a viscosidade η’ foi diminuída significativamente com o aumento da 

temperatura, principalmente para as formulações sem micropartículas (Figura 45).  

Os módulos G’ e G’’ de todas as preparações foram aumentados significantemente 

com o aumento da freqüência oscilatória, entretanto, a tang δ diminuiu significantemente. Por 

exemplo, aumentando a freqüência oscilatória de 0,6 para 10,0 Hz, aumentou o módulo G’ do 

sistema PFCL-2 contendo micropartículas de 111,42 para 139,40 Pa (25 °C)  e de 4,18 para 

22,06 Pa (37 °C). Para o sistema PFCL-3 contendo micropartículas o módulo G’ aumentou de 

119,06 para 160,52 Pa (25 °C) e de 13,11 to 35,21 Pa (37 °C). Além disso, a viscosidade η’ 

foi significantemente diminuída com o aumento da freqüência oscilatória. 
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Figura 45. Viscosidade dinâmica η’ em função da freqüência para as formulações (-♦-) 

PFCL-2; (-▲-) PFCL-3; (-●-) PFCL-2 com micropartículas; (-■-) PFCL-3 com 
micropartículas. Os símbolos abertos representam os resultados a 25 ºC e os 
fechados a 37 ºC. O coeficiente de variação das análises em, no mínimo, cinco 
replicatas foi menor que 10% para todos os casos. 

 

O aumento de temperatura também diminuiu de modo significativo a tang δ das 

formulações sem micropartículas, mas aumentou significativamente a dos sistemas contendo 

micropartículas (Figura 46). 

O comportamento reológico das formulações também mudou em função da 

concentração de ACEP e de MI. O aumento da concentração de ACEP significativamente 
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aumentou os módulos G’ e G’’ das preparações sem micropartículas, mas diminuiu daquelas 

contendo micropartículas. A viscosidade η’ das preparações também significativamente 

aumentou com o aumento de ACEP, exceto para as preparações contendo micropartículas a 

25 °C. 
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Figura 46. Tangente de delta tan δ em função da freqüência para as formulações  (-♦-) PFCL-

2; (-▲-) PFCL-3; (-●-) PFCL-2 com micropartículas; (-■-) PFCL-3 com 
micropartículas. Os símbolos abertos representam os resultados à 25 ºC e os 
fechados à 37 ºC. O coeficiente de variação das análises em, no mínimo, cinco 
replicatas foi menor que 10% para todos os casos. 

 

A adição de micropartículas às preparações aumentou significativamente o módulo G’, 

o módulo G’’ e a viscosidade η’, mas diminuiu significativamente a tan δ. Nas duas 

preparações contendo micropartículas, na temperatura de 25 °C e em todas as freqüências, o 

módulo G’ excedeu o módulo G’’. Nos outros casos, a tan δ foi maior que um através de toda 

a faixa de freqüência (0.6–10.0 Hz). Assim, os sistemas PFCL-3 com e sem micropartículas 

apresentaram os maiores e menores valores de módulo G’, módulo G’’ e viscosidade η’, 

respectivamente. 

 

 

5.5.6 Análise do perfil de textura 

 

As propriedades mecânicas (dureza, compressibilidade e adesividade) de todas as 

formulações testadas estão apresentadas na Tabela 33. As formulações apresentaram 
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diferentes propriedades mecânicas que foram significantemente afetadas pela mudança na 

concentração de ACEP e de MI, pela presença de micropartículas contendo própolis e pela 

temperatura. 

 

Tabela 33 - Propriedades mecânicas dos sistemas precursores de fase cristalina  líquida com e 
sem micropartículas de gelatina contendo própolis 

 

Sistemas 

 

Temperatura 

(ºC) 

Dureza** 

(N) 

Compressibilidade** 

(N.mm) 

Adesividade** 

(N.mm) 

PFCL-2* 25 

37 

0,0378 ± 0,0016 

0,0358 ± 0,0019 

0,2916 ± 0,0247 

0,2760 ± 0,0216 

0,2520 ± 0,0188 

0,2472 ± 0,0196 

PFCL-2 25 

37 

0,0373 ± 0,0024 

0,0385 ± 0,0035 

0,3060 ± 0,0262 

0,3235 ± 0,0214 

0,1955 ± 0,0132 

0,1560 ± 0,0134 

PFCL-3* 25 

37 

0,0250 ± 0,0023 

0,0368 ± 0,0011 

0,1652 ± 0,0108 

0,2880 ± 0,0179 

0,1256 ± 0,0056 

0,2636 ± 0,0180 

PFCL-3 25 

37 

0,0375 ± 0,0017 

0,0425 ± 0,0041 

0,2850 ± 0,0219 

0,4795 ± 0,0167 

0,0610 ± 0,0060 

0,2125 ± 0,0150 
* sem micropartículas de gelatina contendo própolis ** média ± desvio padrão de, no 

mínimo, cinco replicatas 

 

Aumentando a concentração de ACEP, aumentou significativamente a adesividade das 

formulações à 25 °C,  diminuiu significativamente à 37 °C, e não houve diferença 

significativa na dureza e compressibilidade. Por outro lado, a adição de micropartículas de 

gelatina contendo propolis nas formulações aumentou significativamente a dureza e a 

compressibilidade, diminuindo a adesividade das formulações nas duas temperaturas testadas. 

Além disso o aumento de temperatura aumentou significativamente a compressibilidade e 

adesividade dos sistemas contendo micropartículas. 

A compressibilidade e adesividade dos sistemas sem micropartículas foram 

significantemente diminuídas com o aumento da temperatura. Os menores valores de dureza e 

de compressibilidade foram exibidos pelo sistema PFCL-3 sem micropartículas e na 

temperatura de 25 °C. Essa formulação também demonstrou o maior valor de adesividade, à 

37 ºC. Ao contrário, o menor valor de adesividade foi demonstrado pela formulação PFCL-3 

contendo micropartículas à 25 °C. Além disso, os maiores valores de dureza e 

compressibilidade foram demonstrados pelo sistema PFCL-3 contendo micropartículas. 
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5.5.7 Determinação da seringueabilidade 

 

O trabalho requerido para expelir cada formulação a partir de uma seringa está 

apresentado na Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Seringueabilidade dos sistemas precursores de fase cristalina líquida com e sem 
micropartículas de gelatina contendo própolis 

 

Sistemas Trabalho (N.mm)** 

PFCL-2* 10,86 ± 0,85 

PFCL-2 10,73 ± 0,85 

PFCL-3* 19,87 ± 1,78 

PFCL-3 16,54 ± 1,42 
* sem micropartículas de gelatina contendo própolis 

            ** média ± desvio padrão de, no mínimo, cinco replicatas 

 

Aumentos significantes foram observados no trabalho de seringueamento com o 

aumento da concentração de ACEP. Além disso, a adição de micropartículas contendo 

própolis diminuiu significantemente o trabalho de seringueamento das formulações. 

 

 

5.5.8 Determinação do teor de própolis 

 

 Os resultados obtidos para a determinação do teor de própolis nos sistemas contendo 

micropartículas estão descritos na Tabela 35.  

 

Tabela 35 - Teor de própolis nos sistemas precursores de fase cristalina líquida contendo 
micropartículas 

 
Teor (média ± s) 

Método cromatográfico (CLAE)* 
Sistemas 

Marcador 1 Marcador 2 Marcador 3 

Método 

espectrofotométrico** 

PFCL-2 0,0035 ± 0,0001 0,0056 ± 0,0003 0,0280 ± 0,0008 0,0238 ± 0,0007 

PFCL-3 0,0035 ± 0,00003 0,0056 ± 0,0003 0,0282 ± 0,0014 0,0239 ± 0,0002 
*massa de crisina (g) por 100g de preparação    **massa de quercetina (g) por 100 g de preparação 
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Os resultados obtidos através da espectrofotometria demonstraram a boa recuperação 

do método para a quantificação dos flavonóides totais em quercetina presentes nos sistemas 

(ICH, 1994). Obteve-se 98,88 ± 2,95 % e 98,95 ± 1,00 de recuperação para PFCL-2 E PFCL-

3, respectivamente. Resultados similares foram obtidos por cromatografia (Tabela 36). 

 

Tabela 36 - Recuperação do método de quantificação por CLAE da própolis presente nos 
sistemas precursores de fase cristalina líquida 

 
Recuperação (%)* 

Sistemas 
Marcador 1 Marcador 2 Marcador 3 

PFCL-2 99,60 ± 3,95 88,15 ± 4,06 82,54 ± 2,14 

PFCL-3 99,99 ± 0,72 88,89 ± 4,07 83,10 ± 4,07 
* Cada valor representa a média ± desvio padrão. 

 

 

5.6 Estudo do perfil de liberação in vitro da própolis a partir das preparações 

 

Os perfis de liberação do extrato EFEI 2002, disperso 4% (V/V) em água, e das 

micropartículas de gelatina contendo extrato de própolis (MPEFEI 2002) em função do tempo 

estão reportados na Figura 47. 
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Figura 47. Perfil de liberação da dispersão 4% (V/V) do extrato EFEI 2002 e das 

micropartículas de gelatina contendo própolis MPEFEI 2002. 
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Os perfis de liberação a partir dos sistemas precursores de fase cristalina líquida com 

micropartículas de gelatina contendo própolis estão ilustrados na Figura 48. 
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Figura 48. Perfis de liberação a partir dos sistemas precursores de fase cristalina líquida com 
micropartículas de gelatina contendo própolis PFCL-2 e PFCL-3. 

 

 Também foi avaliado o perfil de liberação dos sistemas precursores de fase  cristalina 

líquida com extrato de própolis não-microencapsulado (Figura 49). 
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Figura 49. Perfis de liberação dos sistemas precursores de fase cristalina líquida contendo 
extrato de própolis não-microencapsulado PFCL-2 e PFCL-3. 
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Figura 50.   Perfis de liberação a partir dos sistemas semi-sólidos bioadesivos termo-sensíveis 
contendo micropartículas de própolis SBTS-1 e SBTS-2. 

  

Resultados semelhantes aos dos sistemas PFCL-2 e PFCL-3 foram obtidos para os 

sistemas bioadesivos termo-sensíveis SBTS-1 e SBTS-2 com micropartículas (Figura 50). Os 

valores obtidos na investigação do mecanismo de liberação de própolis a partir dos sistemas, 

utilizando transformações logarítmicas e análise dos mínimos quadrados, estão descritos na 

Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Análise dos dados obtidos com o ensaio de liberação in vitro a partir dos 
sistemas com micropartículas 

 
Parâmetros (média ± s) 

Sistemas 
n K (min-n) r2 

PFCL-2 0,8447 ± 0,0044 1,0374 ± 1,0150 0,9999 

PFCL-3 0,8186 ± 0,0202 1,1703 ± 1,1024 0,9970 

SBTS-1 0,95495 ± 0,0228 0,5891 ± 1,1181 0,9972 

SBTS-2 0,8728 ± 0,0064 0,9141 ± 1,0301 0,9997 

 

Os tempos requeridos para a liberação de 10, 30 ou 50% da concentração original de 

própolis a partir de cada sistema foram calculados e estatisticamente comparados. Os valores 

obtidos estão apresentados na Tabela 38. 
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Tabela 38 – Tempo necessário para a liberação de 10, 30 ou 50% da concentração original de 
própolis a partir dos sistemas desenvolvidos 

 
Tempo (h)* 

Sistemas 
10% 30% 50% 

PFCL-2 14,64 ± 0,59 53,62 ± 2,02 98,04 ± 3,58 

PFCL-3 13,89 ± 2,81 52,97 ± 5,05 98,76 ± 5,85 

SBTS-1 20,51 ± 1,84 62,26 ± 4,14 104,60 ± 5,69 

SBTS-2 17,93 ± 6,36 54,55 ± 3,62 97,79 ± 5,95 
*Os valores representam a média ± desvio padrão de, no mínimo, três replicatas. 

 

O efeito da diferença na concentração de P407/C934P no tempo requerido para liberar 

10, 30 ou 50% de própolis a partir dos sistemas SBTS não foi estatisticamente significante.  

Da mesma forma, o efeito da diferença de proporção ACEP/MI também não foi 

significante no tempo necessário para liberar 10, 30 ou 50% de própolis a partir dos sistemas 

PFCL. 

A Figura 51 ilustra os perfis de liberação de todos os sistemas, em conjunto, 

possibilitando uma análise comparativa entre os mesmos. 

Os tempos requeridos para liberar 10% e 30% do teor de própolis a partir do sistema 

SBTS-1 foram significativamente maior em relação aos dos sistemas PFCL-2 e PFCL-3.  

Além disso, a Figura 51 ilustra o perfil de liberação dos flavonóides totais expresso em 

massa por volume de meio coletado em cada amostragem, comparando com a concentração 

de flavonóides totais equivalente a maior CIM obtida para as micropartículas MPEFEI 2002. 
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Figura 51. Perfis de liberação dos sistemas precursores de fase cristalina líquida, com 

micropartículas de gelatina contendo própolis, e dos sistemas semi-sólidos 
bioadesivos contendo micropartículas de própolis: (a) comparação dos perfis 
obtidos para os sistemas e (b) perfis de liberação em termos da concentração de 
flavonóides totais obtida em cada amostragem a partir dos sistemas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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6.1 Avaliação das amostras de própolis, dos extratos e das micropartículas de gelatina 

contendo própolis 

 

A substituição, adulteração e falsificação da droga vegetal, assim como a não 

uniformidade da composição química entre amostras de uma mesma espécie e contaminações 

microbiológicas, por metais pesados e por defensivos agrícolas, são freqüentemente 

detectados na análise de insumos vegetais (FARIAS, 2000). Muitos destes problemas também 

são detectados na própolis (FRANCO; BRUSCHI; BUENO, 2000; PAMPLONA, 1997). 

A flora existente ao redor do apiário, a qual pode variar de região para região, assim 

como a variabilidade de composição química, época e forma de coleta, situação e manejo das 

colméias, linhagem das abelhas, densidade populacional das colméias e localização do apiário 

também podem influenciar na qualidade da própolis (FRANCO; BRUSCHI; BUENO, 2000; 

FRANCO; BUENO, 1999). Somado a esses problemas, é importante ressaltar o grande 

número de formas de preparação de extrato de própolis sem controle e padronização 

(BRUSCHI et al., 2002; CUNHA et al., 2004). 

Nesse sentido, o conjunto de critérios e o protocolo de análises adotados, desde a 

coleta das amostras de própolis até a obtenção dos extratos etanólicos, permitiram controlar e 

garantir a qualidade dos mesmos, ao quais foram utilizados na preparação de micropartículas 

contendo própolis. 

A microencapsulação por spray-drying é uma técnica atraente por ser simples e 

referida como um método útil na produção de micropartículas em grande escala 

(BROADHEAD et al., 1992; PALMIERI; WEHRLÉ; STAMM, 1994; ZHANG; PING; 

XIAO, 2000). A utilização dessa técnica ainda é justificada pela capacidade de produzir 

micropartículas utilizando gelatina, como polímero formador de parede, de uma forma mais 

simples sem a utilização de agentes reticulantes, que podem levar a efeitos colaterais tóxicos 

(resíduos) ou reações não desejadas com o fármaco (BRUSCHI et al., 2003a; ESPOSITO et 

al., 1996; VENUGOPAL; SINGH, 2001). 

 As micropartículas produzidas utilizando-se os extratos EFEI 97 (MPEFEI 97) e EFEI 

2002 (MPEFEI 2002) apresentaram um bom teor de umidade (7,32 ± 0,18% e 5,81 ± 0,23%, 

respectivamente), estando de acordo com os resultados obtidos por Bruschi et al. (2003a). 

Além disso, as mesmas mostraram-se esféricas e com uma superfície lisa e uniforme (Figura 

12), com poucas depressões na superfície e pouca aglomeração. A presença de manitol em 

formulações obtidas por spray-drying melhora as características do material e evita a 

formação de agregados (WADE; WELLER, 1994). Além disso, o manitol é um poliálcool 
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utilizado como uma alternativa à sacarose e outros açúcares fermentáveis em formulações 

odontológicas (IMFELD, 1993; JORI, 1984; LOESCHE, 1984; LOESCHE et al., 1984). 

O conhecimento da distribuição de tamanho das micropartículas é muito importante na 

tecnologia farmacêutica. Dependendo das características da partícula, a análise de distribuição 

de tamanho pode ser realizada por tamisação a seco ou a úmido, por microscopia óptica e 

eletrônica, por espalhamento de luz, por difração de laser, por elutriação, por sedimentação 

centrífuga e por permeabilidade e absorção em gás (BRUSCHI, 2002). Segundo Barber 

(1993), a microscopia óptica pode ser utilizada para análise de partículas com tamanho entre 

0,5-500 µm, podendo ser determinada pelo diâmetro de Feret (valor médio da distância entre 

linhas paralelas tangentes ao perfil da partícula e perpendicular à escala ocular). 

 Neste trabalho, a análise de distribuição de tamanho de partículas foi realizada por 

microscopia óptica, utilizando-se como parâmetro de medição o da medida do diâmetro 

segundo Feret. Os resultados demonstraram que o tamanho médio das micropartículas ficou 

entre 2,27 e 2,48 µm, com pequena variação. Tais uniformidades de tamanho estão 

relacionadas com o sistema de agitação constante e as condições empregadas durante a 

secagem (BRUSCHI, 2002). 

 Estes resultados estão de acordo com a microscopia eletrônica de varredura (Figura 

12) e com os resultados obtidos por Bruschi et al. (2003a), confirmando que as partículas 

obtidas possuem tamanho da ordem de micrômetros. 

 Considerando esses resultados e a boa eficiência de encapsulação (Tabela 12), ambas 

as micropartículas apresentaram características adequadas para serem utilizadas no 

desenvolvimento de sistemas de liberação de própolis intrabolsa periodontal (BRUSCHI, 

2002). 

 Por outro lado, a combinação de temperatura, pequeno espaço e umidade 

proporcionam às colméias uma boa condição para crescimento de microrganismos (OTA et 

al., 2001). As atividades antibacteriana e antifúngica são as mais populares da própolis, 

figurando entre as suas ações biológicas mais extensivamente investigadas (D’AURIA et al., 

2003; DE VARGAS et al., 2004; MARCUCCI, 1995; SALOMAO et al., 2004; SAWAYA et 

al., 2004; SILICI et al., 2005), sendo as de principal interesse no presente trabalho. 

Portanto, a atividade antimicrobiana in vitro dos extratos de própolis e das 

micropartículas foi avaliada frente a cepas de microrganismos provenientes da American Type 

Culture Collection (ATCC). Foram utilizadas cepas de microrganismos relacionados com as 

principais infecções do organismo e, especificamente, cepas de microrganismos importantes 
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em doenças orais (AZEVEDO et al., 1999; GEBARA; LIMA; MAYER, 2002; GIBBONS, 

1984; KOO et al., 2000; LOESCHE, 1986; SEYMOUR; HEASMAN, 1992).  

A técnica utilizada de difusão em agar é uma extensão daquela adotada nos 

laboratórios médicos para determinação da sensibilidade de bactérias isoladas aos 

antimicrobianos. Ambos os extratos apresentaram atividade frente a todas as cepas testadas, 

com halos de inibição de tamanhos próximos ao do controle positivo, principalmente para os 

microrganismos de importância oral, indicando uma boa atividade antibacteriana frente a 

esses microrganismos. Os resultados obtidos para os controles positivos e para o etanol 

controlaram os ensaios e descartam a possível interferência do etanol dos extratos na atividade 

antimicrobiana da própolis. 

A utilização de micropartículas pode melhorar ou aumentar o efeito terapêutico de 

materiais biomédicos ou de fármacos (BARAS et al., 2000). Assim, o resultado esperado seria 

um maior tamanho dos halos de inibição para as micropartículas que de seus respectivos 

extratos. No entanto, as micropartículas de gelatina contendo extrato de própolis não 

apresentaram atividade frente a todas as cepas testadas (Tabela 13). O tamanho da zona 

inibitória (halo de inibição) é reflexo da sensibilidade microbiana, da solubilidade e da 

quantidade de agente liberado nas primeiras horas após sua utilização. Bruschi et al. (2004) 

demonstraram que compostos menos polares, como o marcador 3 (Figura 11), possuem uma 

liberação mais lenta em água e que a estrutura da micropartícula pode dificultar a saída desses 

marcadores, aumentando o tempo de liberação dos mesmos. Além disso, as micropartículas, 

por estarem em um meio gelificado com pouca quantidade de água livre, provavelmente 

tiveram comprometimento na liberação das substâncias ativas (BRUSCHI et al., 2003a). 

Essas deduções foram confirmadas pelos resultados obtidos através da determinação 

da CIM, onde as micropartículas (Tabela 14) apresentaram atividade frente a todas as cepas 

testadas. Isso se deve ao fato dessa técnica utilizar como meio caldo TSB, e não agar, 

proporcionando uma maior quantidade de água livre, facilitando a liberação e difusão das 

substâncias ativas tanto a partir dos extratos, como das micropartículas. Levando em 

consideração que a própolis sempre apresentou atividade, mesmo com a variabilidade de 

composição química nas diferentes regiões geográficas, devida as fontes diferentes de 

vegetais (KUJUMGIEV et al., 1999; MARKHAM et al., 1996), problemas semelhantes a 

esses foram observados ao se verificar que alguns autores relataram a atividade da própolis 

frente a E. coli e P. aeruginosa (DE VARGAS et al., 2004; GRANGE; DAVEY, 1990; 

SFORCIN et al., 2000; TOSI et al., 1996; WOISKY et al., 1994) e outros não (KUJUMGIEV 

et al., 1999, NIEVA MORENO et al., 1999). Bruschi et al. (2003a) observaram a atividade 
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antibacteriana de micropartículas de gelatina contendo extrato de própolis frente a S. aureus, 

utilizando meio de cultura Mueller Hinton (caldo). Analisando as metodologias empregadas 

em todos esses estudos, observa-se que as técnicas que facilitaram a solubilização e/ou 

difusão do extrato e/ou substâncias ativas no meio, renderam os melhores resultados em 

termos de atividade antimicrobiana.  

Os resultados obtidos pela técnica de determinação da CIM para os extratos foram 

menores ou iguais a 300 µg/mL, demonstrando boa atividade antimicrobiana frente às cepas 

testadas. Eles apresentaram menores valores de CIM frente a P. aeruginosa, E. coli, C. 

albicans (ATCC 10231), S. sanguinis e S. mitis. A menor susceptibilidade para os extratos foi 

demonstrada frente a cepa de L. casei, sendo necessários 300 µg/mL de extrato EFEI 2002 

para inibir o crescimento. Resultados similares foram obtidos com as micropartículas. No 

entanto, considerando o resíduo seco dos extratos (Tabela 6), a quantidade de extrato utilizado 

na preparação das micropartículas (Tabela 2) e a eficiência de encapsulação das 

micropartículas, que não foi maior que 86,44% (Tabela 12), a atividade das micropartículas 

foi maior que de seus respectivos extratos para alguns microrganismos. Os valores de CIM 

para as micropartículas foram de 37,5% a 60% menores que de seus respectivos extratos, para 

E. salivarius, S. sanguinis e C. albicans. Os controles positivos (penicilina, gentamicina e 

miconazol) apresentaram valores de CIM muito menores que aqueles dos extratos e das 

micropartículas. Entretanto, a atividade antimicrobiana dos extratos de produtos naturais é 

considerada muito importante em concentrações abaixo de 100 µg/mL (RIOS; RECIO, 2005), 

como foi obtido nesse estudo para P. aeruginosa (extratos e micropartículas MPEFEI 2002), 

E. coli (extratos), C. albicans ATCC 10231 (extratos e micropartículas), E. salivarius 

(micropartículas), S. sanguinis (extratos e micropartículas), S. mitis (extratos e 

micropartículas), C. albicans ATCC 28366 (micropartículas). Além disso, a própolis pode 

apresentar sinergismo antimicrobiano quando administrada juntamente com alguns 

antimicrobianos (FERNANDES-JÚNIOR et al., 2005; HOLDERNA; KEDZIA, 1987; 

STEPANOVIC et al., 2003). 

Dessa maneira, pôde ser verificado que os extratos produzidos apresentaram 

qualidade, com variações de valores dos parâmetros analisados em função da amostra de 

própolis utilizada na preparação dos mesmos, com destaque ao maior teor de flavonóides 

totais e ao teor dos marcadores obtidos por CLAE do extrato EFEI 2002 (Tabela 6 e Tabela 8, 

respectivamente). Uma maior eficiência de encapsulação de flavonóides totais e uma maior 

homogeneidade na eficiência de encapsulação dos marcadores obtidos por CLAE também 

foram obtidas pelas micropartículas MPEFEI 2002 (Tabela 12). Além disso, apesar da 
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semelhança entre as atividades antimicrobianas dos extratos e entre as das micropartículas, as 

micropartículas MPEFEI 2002 apresentaram uma maior atividade frente a P. aeruginosa 

(ATCC 27853) e C. albicans (ATCC 28366) que as micropartículas MPEFEI 97. Assim, 

utilizou-se o extrato EFEI2002 e as micropartículas MPEFEI 2002 no desenvolvimento dos 

sistemas de liberação de própolis intrabolsa periodontal. 

A concentração de própolis a ser utilizada nos sistemas foi estabelecida baseada na 

literatura e nos resultados obtidos através da avaliação físico-química e microbiológica do 

extrato EFEI 2002 e das micropartículas MPEFEI 2002. 

A dispersão aquosa de 2 - 4% (V/V) é a forma normalmente utilizada de extrato de 

própolis na terapêutica (BURDOCK, 1998; DE VARGAS et al., 2004; KOSONOCKA, 1991; 

PAMPLONA, 1997), levando-se em consideração a variação no teor de substâncias ativas da 

droga e, conseqüentemente, do extrato, com a origem geográfica e época de coleta 

(BANKOVA, 2005; CUNHA et al., 2004; FRANCO, 2001). Concentrações inferiores a 2% 

demonstraram atividade in vitro do extrato etanólico de própolis brasileiras frente a bactérias 

anaeróbias orais periodontopatogênicas (FERES et al., 2005; GEBARA et al., 2002, 2003; 

SANTOS et al., 1999, 2002a,b; SONMEZ et al., 2005) e frente a espécies de Candida sp. 

(AZEVEDO et al., 1999; KUJUMGIEV et al., 1999; OTA et al., 2001; SANTOS et al., 2005; 

SAWAYA et al., 2002). Além disso, os resultados obtidos através da avaliação da atividade 

antimicrobiana in vitro do extrato EFEI 2002 e das micropartículas MPEFEI 2002 

demonstraram atividade antimicrobiana em concentrações médias de 200 µg/mL. 

Levando-se em consideração esses resultados, o teor de extrato de própolis (resíduo 

seco) nas micropartículas de gelatina e o fato de que os sistemas de liberação intrabolsa 

devem liberar o agente antimicrobiano por períodos prolongados de tempo nas bolsas afetadas 

em níveis maiores que a concentração inibitória mínima (CIM) para os microrganismos 

(MEDLICOTT et al., 1994), as concentrações de extrato EFEI 2002 e de micropartículas 

MPEFEI 2002 utilizadas nos sistemas foram de 4% (p/p) e de 6,41% (p/p), respectivamente. 

Essa concentração de MPEFEI2002 está diretamente relacionada ao teor de resíduo 

seco do extrato EFEI 2002 na mesma, considerando ainda, a eficiência de encapsulação de 

flavonóides totais e dos marcadores. 

 

6.2 Sistemas de liberação intrabolsa periodontal 

 

 O desenvolvimento de sistemas SLIB está diretamente relacionado ao sucesso do 

tratamento da doença periodontal (JONES et al., 2000; MEDLICOTT et al., 1994). Um 
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problema particular comum para muitos desses sistemas é a sua fraca retenção no sítio de 

aplicação (JONES et al., 1999). Esse problema pode ser resolvido pela utilização de 

polímeros que respondem a estímulos e/ou condições do ambiente (KABANOV et al., 2002), 

tais como polímeros termo-sensíveis e/ou bioadesivos, além de sistemas precursores de fase 

cristalina líquida liotrópica. 

 Nesse sentido, foram desenvolvidos dois sistemas inéditos para essa aplicação. O 

primeiro, baseado nas propriedades físico-químicas dos polímeros P407 (termo-sensível) e 

C934P (bioadesivo), e o segundo baseado na capacidade da mistura de ACEP e MI em formar 

fases cristalinas líquidas pela adição de água. 

 

 

6.2.1 Desenvolvimento e caracterização de sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível 

 

Vários estudos têm demonstrado resultados positivos com a utilização de sistemas 

semi-sólidos bioadesivos (NEEDLEMAN et al., 1998; VARSHOSAZ et al., 2002), 

principalmente de géis bioerodíveis, contendo agentes antiinflamatórios (JONES; 

WOOLFSON; BROWN, 1998), anestésicos (SCHERLUND et al., 2000), inibidores de 

reabsorção óssea (REDDY; KUMAR; VEENA, 2005) ou antimicrobianos para o tratamento 

de doença periodontal (BROMBERG et al., 2001; JONES et al., 1996, 2000; KELLY et al., 

2004; KIM et al., 2002; MAZE et al., 1996; PAGE, 2004; SCHWACH-ABDELLAOUI et al., 

2002; SOSKOLONE et al., 1998; VINHOLIS et al., 2001). Adicionalmente, polímeros que 

apresentam aumento da viscosidade com o aumento da temperatura têm atraído um interesse 

crescente (CHUNG et al., 2002; KOFFI et al., 2006; NISBET et al., 2006), sendo muito 

utilizados em sistemas semi-sólidos de liberação intrabolsa periodontal (GABARRA et al., 

2001; KELLY et al., 2004; SCHERLUND et al., 2000). 

A associação de polímeros bioadesivos com polímeros termo-sensíveis possui a 

vantagem de poder formar sistemas administráveis por seringa, biodegradáveis e com controle 

da liberação de fármaco no fluido crevicular gengival (KOFFI et al., 2006; VARSHOSAZ et 

al., 2002). Além disso, eles podem interagir com o epitélio revestido de mucina e as 

superfícies do dente, pelo princípio da bioadesão, exibindo boa retenção no interior da bolsa 

pelo período de tempo desejável (JONES et al., 2000; VYAS et al., 2001). 

Partindo desse pressuposto, utilizou-se P407 e C934P no desenvolvimento de um 

sistema semi-sólido bioadesivo termo-sensível para a liberação de própolis no interior da 

bolsa periodontal.  
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A utilização desses dois polímeros se justifica pelas suas características. 

O P407 é um copolímero anfifílico composto por blocos de óxido de etileno (OE) e 

óxido de propileno (OP) em cadeia (OEx-OPy-OEx), com a propriedade de gelificação 

termorreversível. As moléculas individuais dos blocos de copolímeros (unímeros) do P407 

possuem a habilidade de se auto-organizarem em micelas quando em dispersões aquosas 

(micelização), em concentrações acima da concentração micelar crítica (CMC) e com o 

aumento da temperatura, para minimizar a energia livre da solução (CABANA; AIT-KADI; 

JUHÁSZ, 1997). Assim, a formação de micelas, que podem ser esféricas, cilíndricas ou 

lamelares, dependendo do comprimento das cadeias de OE e OP, da concentração de polímero 

e da temperatura, leva ao aumento da viscosidade (KABANOV; BATRAKOVA; 

ALAKHOV, 2002). As micelas de fase líquida formadas pelo P407 sofrem transições para 

fases de cristal líquido em resposta às mudanças na temperatura (IVANOVA; LINDMAN; 

ALEXANDRIDIS, 2002; SHARMA; BHATIA, 2004). Portanto, uma solução aquosa desse 

composto é um líquido claro a baixas temperaturas, formando um gel ao aquecimento 

(SCHMOLKA, 1972; TUNG, 1994), sendo de grande interesse no desenvolvimento de novos 

sistemas para liberação controlada de fármacos (BENTLEY et al., 1999; CARTHEW et al., 

1996; JANNIN; POCHARD; CHAMBIN, 2006; KHIDR, 1994; KOFFI et al., 2006; REDDY; 

MURTHY, 2005; SHARMA; BHATIA, 2004). Além disso, o P407 é um polímero não-tóxico 

podendo ser utilizado em preparações de uso tópico (LEE et al., 2004; RICCI et al., 2002; 

SCHMOLKA, 1972), oftálmicas (EDSMAN et al., 1998), parenterais (KABANOV; 

BATRAKOVA; ALAKHOV, 2002), vaginais (CHANG et al., 2002a,b), em supositórios 

(CHOI et al., 1999; EL-KAMEL; EL-KHATIB, 2006), em preparações orais e odontológicas 

(BASF, 2002). 

Já o C934P é um carbômero pertencente a classe de polímeros sintéticos do ácido 

acrílico combinado, através de ligações cruzadas, com alilsacarose ou alil-éteres de 

pentaeritrol. Hidroexpansível e gelificante, com excelente estabilidade em viscosidades 

elevadas (ROWE; SHESKEY; WELLER, 2001), o C934P possui uma ampla utilidade 

farmacêutica no preparo de cremes, géis, pomadas, preparações oftálmicas, retais, ou tópicas 

(BONACUCINA; MARTELLI; PALMIERI, 2004; BROMBERG, 2001; ISLAM et al., 

2004). Nas últimas décadas têm sido muito utilizado em sistemas de liberação de fármaco, 

principalmente para administração ocular (EDSMAN; CARLFORS; HARJU, 1996) e nas 

cavidades vaginal (SHIN; KIM; OH, 2000) e oral (CHOI; KIM, 2000; LLABOT et al., 2004; 

NEEDLEMAN; SMALES, 1995; PATEL et al., 1999; SHIN; KIM; OH, 2000; SHIN; KIM, 

2000), pelas suas propriedades mucoadesivas em baixas concentrações (BAEYENS et al., 
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1998; BAI; CHANG; GUO, 1995; CHUN; CHO; CHOI, 2002; CLEARY; BROMBERG; 

MAGNER, 2004; LEE; PARK; ROBINSON, 2000; LUEΒEN et al., 1996; RILEY et al., 

2001; SHIN; KIM, 2000). Além disso, em ambiente alcalino, os grupos carboxila do C934P 

ionizam gerando cargas negativas ao longo do esqueleto polimérico que se repelem, causando 

a abertura e expansão da molécula que resulta no intumescimento do polímero e o aumento de 

viscosidade. Isoladamente em concentrações de C934P inferiores a 0,5% não formam gel 

(ROWE; SHESKEY; WELLER, 2001), mas as proporções utilizadas no presente estudo em 

associação ao P407 contribuem para a viscosidade do sistema (SHIN; BUM; CHOI, 2000). 

A manipulação da rede estrutural de sistemas poliméricos pode proporcionar uma série 

de formulações com uma ampla faixa de propriedades físicas. As formulações poliméricas 

binárias, preparadas com proporções diversas de P407 e C934P, foram diferentes quanto à 

aparência e consistência. Os mesmos resultados foram obtidos por Shin et al. (2000) ao 

preparar géis mucoadesivos contendo P407 e C934P em diferentes proporções. Esses mesmos 

autores verificaram, ainda, que o pH afeta a viscosidade, porém o agente neutralizante 

(tampão tris, trietanolamina ou solução de hidróxido de sódio) não afeta de forma direta.  Por 

outro lado, a utilização de trietanolamina como agente neutralizante (pH 6,9 – 7,1) para as 

formulações do presente estudo foi justificada pelo fato de proporcionar a utilização clínica e 

aumentar a propriedade de bioadesão das formulações (MUSIAL; KUBIS, 2004; 

TAMBURIC; CRAIG, 1995). Assim, a avaliação das propriedades apresentadas pelas 

formulações preparadas, monopoliméricas e poliméricas binárias, foram importantes para 

prever e entender o comportamento in vivo dos sistemas bioadesivos termo-sensíveis 

propostos. 

A natureza reológica das formulações preparadas foi dependente da temperatura e da 

concentração de cada componente polimérico. Na reometria de cisalhamento contínuo, as 

formulações monopoliméricas contendo P407 exibiram diferentes comportamentos de fluxo 

(Figura 15). Estes resultados estão de acordo com as propriedades reológicas nas quais 

soluções aquosas diluídas de P407 apresentam fluxo Newtoniano, o qual é modificado para 

fluxo plástico com uma mudança pronunciada na fluidez em concentrações superiores a 10% 

e com o aumento da temperatura (SCHMOLKA, 1972). Além disso, o comportamento 

pseudoplástico com vários graus de valor de rendimento e tixotropia apresentado pelas 

formulações monopoliméricas contendo C934P (Figura 16) é característico de formulações 

aquosas contendo esse polímero (CHU et al., 1992; CLARKE, 1993). 

O comportamento de cisalhamento contínuo apresentado pelas formulações binárias 

(Figuras 17, 18 e 19) foi influenciado pela temperatura e pela concentração de cada polímero. 
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Na temperatura de 5 ºC, as formulações apresentaram baixo índice k (Tabela 15), existindo na 

forma líquida. Por outro lado, em temperaturas mais elevadas (25 e 37 ºC), as formulações 

binárias exibiram índices de consistência maiores , existindo no estado semi-sólido. 

Tem sido reportado que a viscosidade de formulações aquosas contendo poloxamer 

aumenta com o aumento da concentração polimérica e com a temperatura (SCHMOLKA, 

1972). Em contraste, formulações aquosas de Carbopol® apresentam diminuição da 

viscosidade com o aumento da temperatura (CLARKE, 1993). Conseqüentemente, o 

comportamento de fluxo das formulações binárias foi devido, em parte, às propriedades 

reológicas do P407 e do C934P. 

As formulações binárias exibiram fluxo pseudoplástico, típico de pomadas e cremes, 

géis ou outros semi-sólidos (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001; JONES; LAWLOR; 

WOOLFSON, 2004). As respostas não-lineraes para a tensão de cisalhamento exibidas por 

essas formulações nas três temperaturas foram resultado das alterações extruturais causadas 

pelo cisalhamento. Provavelmente, as formulações consistiam primariamente de moléculas 

poliméricas de cadeia longa no estado de relaxamento. Com a exposição à tensão de 

cisalhamento, as cadeias poliméricas se desemaranharam e alinharam ao longo da direção do 

cisalhamento, liberando o solvente que tinha sido previamente aprisionado nos emaranhados 

moleculares. Como resultado, o cisalhamento subseqüente aconteceu mais prontamente e a 

viscosidade aparente diminuiu. A propriedade de diminuição da viscosidade com o 

cisalhamento é desejável em formulações desenvolvidas para a administração intrabolsa 

periodontal (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). Por exemplo, durante a expulsão a 

partir de uma seringa, em altas taxas de cisalhamento, o material fluirá prontamente, 

facilitando a administração clínica. Entretanto, em condições de baixo cisalhamento, tais 

como aquelas que ocorrem na bolsa periodontal, o material adotará uma mais alta 

consistência, retornando às propriedades reológicas originais que ele possuía antes da 

administração. Como a temperatura de administração para os sistemas será acima de 25 ºC e a 

temperatura no interior da bolsa periodontal é da ordem de 34 a 37 ºC (SEYMOUR; 

HEASMAN, 1992), para algumas formulações a recuperação das propriedades reológicas 

originais acontecerá junto com a gelificação do sistema. 

A reopexia observada para as formulações poliméricas binárias contendo 10 ou 15% 

(p/p) de P407 com 0,10 ou 0,15% (p/p) de C934P, nas temperaturas de 25 e 37 ºC, indica que 

a restauração da configuração molecular relaxada resultou em uma maior viscosidade 

aparente e necessitou apenas de um curto período de tempo após a remoção da tensão de 

cisalhamento. Além do mais, o baixo grau de tixotropia das formulações binárias contendo 
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15% (p/p) de P407 com 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P e daquelas contendo 20% (p/p) de 

P407 com 0,10 ou 0,15% (p/p) de C934P também indica um curto período de tempo para a 

restauração da configuração molecular relaxada. Esses atributos são vantajosos para 

formulações que são desenvolvidas para a administração intrabolsa periodontal, pois 

melhorará a retenção das mesmas dentro do ambiente. A natureza tixotrópica das formulações 

contendo 20% (p/p) de P407 com 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P foi vista como menos 

adequada para a corrente aplicação. 

As propriedades viscoelásticas proporcionam informação a respeito da natureza 

estrutural da formulação e a resposta reológica a forças sub-destrutivas, propriedades estas 

que influenciam diretamente na performance de sistemas semi-sólidos  (JONES; BROWN; 

WOOLFSON, 2001; ANDREWS; JONES, 2006). No presente estudo, as propriedades 

viscoelásticas das formulações foram caracterizadas através da reometria oscilatória. 

Para a maioria das amostras, aumentando a concentração de P407 e de C934P, seja nas 

formulações monopoliméricas ou poliméricas binárias, aumentou significantemente o módulo 

G’, o módulo G’’ e a viscosidade η’. Esse comportamento pode ser creditado diretamente ao 

aumento do emaranhado polimérico, que resulta em resistência aumentada à deformação 

polimérica (ANDREWS; JONES, 2006; CHU et al., 1992). Além disso, pode ser o resultado 

de uma forte associação do emaranhado de moléculas de P407 com as de C934P, devido à 

formação de ligações secundárias. Esse fenômeno físico foi previamente observado para 

sistemas compostos de poloxamer com ácido poliacrílico, principalmente via ponte de 

hidrogênio e interação iônica (CHANG et al., 2002b; SHIN; KIM; OH, 2000). 

De forma interessante, nas formulações monopoliméricas contendo 10, 15 ou 20% 

(p/p) de P407 (5 ºC)  e 10% (p/p) de P407 (25 ºC), o módulo G’’ excedeu o módulo G’ sobre 

toda a faixa de freqüência e, assim, essas formulações podem ser descritas com soluções 

poliméricas  elastoviscosas (BARNES; HUTTON; WALTERS, 1989; JONES; BROWN; 

WOOLFSON, 2001). O mesmo comportamento foi observado para as formulações 

monopoliméricas contendo 0,10% (p/p) de C934P e para as formulações poliméricas binárias 

contendo 10% (p/p) de P407 com 0,10; 0,15; 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P, em todas as 

temperaturas. Em contraste, para todas as outras formulações, o módulo G’ excedeu o módulo 

G’’ sobre toda a faixa de freqüência aplicada e, assim, esses sistemas são mais 

apropriadamente descritos como géis ou semi-sólidos (BARNES; HUTTON; WALTERS, 

1989; JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). 

Nas formulações poliméricas binárias contendo 15% (p/p) de P407 (25 e 37 ºC) ou 

20% (p/p) de P407 (37 ºC), a magnitude do módulo G’ excedeu o valor esperado (calculado), 
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evidenciando um sinergismo reológico entre P407 e C934P. Por exemplo, pontes de 

hidrogênio envolvendo grupos carboxila neutralizados do C934P e grupos hidroxilas do P407 

ou, alternativamente, envolvendo interações de Van der Waal ou relacionadas (ANDREWS et 

al., 2005; CHANG et al, 2002a). Como a magnitude do sinergismo reológico observado entre 

P407 e C934P foi dependente da proporção destes dois polímeros e da temperatura, uma 

interação ótima entre os mesmos pode ser definida (ANDREWS; GORMAN; JONES, 2005; 

JONES; LAWLOR; WOOLFSON, 2004). 

Considerando a utilização proposta dessas formulações, têm sido reportado que a 

elasticidade das mesmas é importante para assegurar a resistência à deformação e, assim, a 

boa retenção do sistema dentro da bolsa periodontal (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). 

Dentro desse contexto, a utilização das formulações binárias contendo 15% (p/p) de P407 são 

as mais apropriadas. 

A viscosidade η’ é comumente empregada para caracterizar a natureza viscosa de 

sistemas viscoelásticos (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001; MARTIN; BUSTAMENTE; 

CHUN, 1993). Nesse estudo, a viscosidade η’ de cada formulação foi dependente da 

freqüência oscilatória, de acordo com o modelo de Maxwell para a resposta de materiais 

viscoelásticos frente a tensões oscilatórias (MARTIN; BUSTAMENTE; CHUN, 1993). 

Assim, em altos valores de freqüência, as propriedades viscosas de cada formulação 

dominaram, enquanto, em baixos valores de freqüência, a contribuição elástica para a resposta 

viscoelástica foi considerável. Com o aumento da freqüência oscilatória, a magnitude da 

viscosidade η’ diminuiu devido ao relativamente curto período de tempo disponível durante 

cada ciclo de oscilação para deformações viscosas (tempo dependentes). Além disso, 

aumentando a concentração de cada componente polimérico, aumentou significantemente a 

viscosidade η’, refletindo os efeitos desses polímeros na viscosidade das formulações. 

A Tsol/gel corresponde à temperatura caracterizada por uma drástica mudança no 

comportamento reológico e no G’ (CHANG et al., 2002a; CHUNG et al., 2002). O módulo 

G’, uma medida da energia estocada e recuperada por ciclo de deformação, reflete o 

componente sólido do comportamento elástico (ALMDAL et al., 1993). Antes do ponto de 

gelificação, G’ é baixo e a amostra é caracterizada como um líquido elástico. A partir do 

ponto de gelificação, ele aumenta e a amostra é caracterizada como gel (sólido viscoso). A 

última fase consiste de uma estabilização dos valores do módulo G’ (RICCI et al., 2002). 

As formulações monopoliméricas contendo 10% (p/p) de P407 não aumentaram 

significantemente a viscosidade η’ com o aumento da temperatura, não exibindo Tsol/gel. 

Considerando que uma solução aquosa de P407 apresenta Tsol/gel apenas a partir da 
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concentração de 15% (p/p) (SCHMOLKA, 1972), as concentrações crescentes de C934P 

adicionadas nas formulações poliméricas binárias contendo 10% (p/p) de P407 não foram 

suficientes para aumentar significantemente a viscosidade η’ com o aumento da temperatura. 

A formulação monopolimérica contendo 15% (p/p) de P407 exibiu valor de Tsol/gel menor que 

as formulaçãos poliméricas binárias correspondentes. Em contraste, a formulação 

monopolimérica contendo 20% (p/p) de P407 apresentou  valor de Tsol/gel  maior que os das 

formulações poliméricas binárias correspondentes. Esses  resultados estão de acordo com os 

obtidos para o parâmetro de interação, o qual demonstrou os maiores valores para as 

formulações contendo 15% (p/p) de P407. 

A  Tsol/gel da maioria das formulações poliméricas binárias demonstrou-se adequada, 

podendo garantir o comportamento de gel no interior da bolsa periodontal. Ambas as 

formulações contendo 15 e 20% (p/p) de P407 existiram na forma líquida a temperatura 

ambiente e gelificaram na temperatura da bolsa periodontal humana. Usualmente, as 

temperatura de gelificação têm sido consideradas adequadas se elas estiverem entre 25 e 37 ºC 

(CHANG et al., 2002a). Se a Tsol/gel de uma formulação termo-sensível é mais baixa que 25ºC, 

um gel poderia ser formado à temperatura ambiente dificultando a manufatura, manuseio e 

administração do mesmo. Além disso, se a  Tsol/gel é maior que 37 ºC, o estado líquido persiste 

no interior da bolsa periodontal, resultando na saída e perda do sistema a partir do sítio-alvo. 

As formulações poliméricas binárias apresentaram valores de Tsol/gel na faixa de 21,84 a 34,74 

ºC. Além disso, as formulações polimérica binárias que exibiram valores de Tsol/gel  maiores 

que 25 ºC foram aquelas contendo 15% (p/p) de P407. 

Como para a viscosidade η’, o aumento da concentração de cada polímero aumentou a 

dureza, a compressibilidade e a adesividade das formulações monopoliméricas, reforçando o 

aumento do emaranhado polimérico discutido anteriormente (JONES et al., 2000; JONES; 

LAWLOR; WOOLFSON, 2004). De forma similar aos efeitos nas propriedades 

viscoelásticas, as propriedades de dureza, compressibilidade e adesividade das formulações 

poliméricas binárias contendo 15% (p/p) de P407 (25 ºC) ou 20% (p/p) de P407 (25 e 37 ºC) 

foram maiores que a soma das contribuições individuais e contribuem para a evidência de 

sinergismo reológico. Como anteriormente, os efeitos das misturas binárias no sinergismo 

reológico foram dependentes da razão da concentração entre os polímeros e da temperatura. 

Isso infere que uma faixa ótima de temperatura e de proporção entre P407 e C934P existe, 

refletindo a disponibilidade de grupos acessíveis em cada polímero para interação molecular. 

Nesse estudo, as propriedades de fluxo compressional de várias formulações 

poliméricas foram determinadas utilizando análise do perfil de textura, uma técnica que tem 
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sido empregada para examinar as propriedades de fluxo compressional de sistemas 

farmacêuticos semelhantes (ANDREWS; GORMAN; JONES, 2005; JONES et al., 1999, 

2000; JONES; LAWLOR; WOOLFSON, 2002; JONES; WOOLFSON; BROWN, 1997a). A 

relação entre compressibilidade e a fácil administração de formulações farmacêuticas na bolsa 

periodontal, através de seringa, tem sido reportada (JONES et al., 2000), sendo esse 

parâmetro particularmente útil para a avaliação da adequabilidade dos sistemas. Essa técnica 

permitiu definir a resistência máxima à deformação compressional (dureza) e o trabalho 

necessário para comprimir a amostra (compressibilidade) (JONES et al., 1996). 

Na análise de textura, a adesividade refere ao trabalho necessário para superar as 

ligações entre a amostra e a prova, sendo determinada a partir da área sobre a curva força-

distância na parte de tensão do gráfico (JONES et al., 1999). Trata-se de uma medida da 

interação e da adesividade (JONES; WOOLFSON; BROWN, 1997b), sendo a informação 

proporcionada por essa técnica útil para a aplicação  pretendida, visto que tem sido reportada 

a relação entre bioadesão e adesividade para formulações bioadesivas (JONES et al., 2000). 

As formulações monopoliméricas contendo P407 exibiram adesividade apenas na 

concentração de 20% (p/p). Além disso, as formulações monopoliméricas contendo C934P 

exibiram adesividade na concentração de 0,25% (p/p) e na temperatura de 25 ºC. Entretanto, 

as formulações poliméricas binárias contendo 10% (p/p) de P407 com 0,25% (p/p) de C934P 

exibiram adesividade na temperatura de 25 ºC. Adicionalmente, as formulações binárias 

contendo 15 ou 20% (p/p) de P407 também exibiram adesividade a 37 ºC ou a 25 e 37 ºC, 

respectivamente. Esses resultados reforçam a interação entre os polímeros e atuam como uma 

evidência de mucoadesão, favorecendo uma melhor retenção da formulação dentro da bolsa 

periodontal (JONES et al., 1996, 1999, 2000). 

A propriedade de mucoadesão das formulações foram examinadas através da 

utilização do método de tensão, como previamente descrito (JONES et al., 2000; JONES; 

WOOLFSON; BROWN, 1997b), empregando um disco de mucina parcialmente hidratado 

como substrato. Como a força de coesão das ligações associadas com algumas formulações 

foram menores que das ligações formulação-mucina, a quantificação direta de sua 

mucoadesão não pôde ser determinada. A formulação polimérica binária contendo 15% (p/p) 

de P407 com 0,25% (p/p) de C934P, assim como aquelas contendo 20% (p/p) de P407 com 

0,10; 0,15; 0,20 ou 0,25% (p/p) de C934P, exibiram força mucoadesiva que foi 

significantemente aumentada com o aumento da concentração polimérica. É aceito que o 

C934P possui propriedades mucoadesivas (CHANG et al., 2002a, HANGERNSTROM; 

EDSMAN, 2001; TAMBURIC; CRAIG, 1995). Assim, a possibilidade de um maior contato 
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entre as duas interfaces permitiu o movimento de água a partir da formulação para o disco de 

mucina, assegurando intumescimento da mucina e possibilitando a interpenetração das 

cadeias de mucina com as cadeias poliméricas da formulação. Considerando as concentrações 

poliméricas utilizadas nas formulações, a quantidade de água foi suficiente para produzir 

intumescimento da mucina, assegurando  a força de ligação adesiva entre essa e a formulação. 

Adicionalmente, não foi observado diminuição da força bioadesiva das formulações devido o 

problema de super hidratação da interface entre as duas fases aderentes, como tem sido 

reportado (WOOLFSON et al., 1995). 

O número de grupos de ácido carboxílico livres (não carregados) presentes nas cadeias 

poliméricas do C934P pode afetar a propriedade de mucoadesão do mesmo (GANDHI; 

ROBINSON, 1994). Entretanto a utilização de trietanolamina como agente neutralizante nas 

formulações contendo C934P proporcionou uma boa performance mucoadesiva das 

formulações (Tabela 20). Esses resultados estão de acordo com Tamburic e Craig (1995). 

Esses pesquisadores relataram que sistemas neutralizados exibiram uma maior densidade de 

carga que sistemas não neutralizados, devido a presença de base para promover a dissociação. 

É conhecido que a natureza expandida da rede polimérica contribui significantemente para a 

força de mucoadesão, assim, a natureza não-emaranhada das moléculas poliméricas dentro 

das formulações neutralizadas pode ser explicada por esses efeitos. Além disso, foi observado 

que cátions monovalentes, como o hidróxido de sódio, reduzem o intumescimento de ácidos 

poliacrílicos (DURRANI et al., 1994), afetando a mucoadesão. 

Os segmentos de OP do P407 podem agregar formando o núcleo de micelas em 

resposta ao aumento da temperatura. Adicionalmente, os segmentos de OE são exteriorizados 

formando a coroa (BROMBERG et al., 2004; SCHMOLKA et al., 1972). Como estão 

presentes grupo hidroxilas nos segmentos de OE, que podem formar pontes de hidrogênio 

com os grupos carboxila do C934P, esses últimos são também exteriorizados contibuindo para 

a interpenetração das cadeias poliméricas de mucina com as formulações. Assim, a 

temperatura do interior da bolsa periodontal é favorável a uma boa performance da 

propriedade mucoadesiva das formulações. 

Além disso, os valores da tan δ foram menores para as formulações mais 

mucoadesivas (Figuras 25, 27, 29 e Tabela 20), indicando que a mucoadesão é maior em 

sistemas com um componente elástico maior, como previamente sugerido (TAMBURIC; 

CRAIG, 1995). 

Adicionalmente, o trabalho de seringueamento das formulações poliméricas binárias 

foi determinado na temperatura de 25 ºC, utilizando um analizador de textura no modo de 
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compressão. O aumento do trabalho de seringueamento associado com concentrações 

aumentadas de P407 e de C934P dentro das formulações é provavelmente devido ao 

concomitante aumento da viscosidade dos produtos como reportado anteriormente. Os valores 

de trabalho observados para todas as formulações (Tabela 21) foram similares ou menores que 

aqueles reportados para outros sistemas semi-sólidos desenvolvidos para a administração 

intrabolsa periodontal (JONES et al., 1996, 1999, 2000; KELLY et al., 2004), sendo muito 

desejável com relação a uma fácil administração. 

A partir dos resultados obtidos, pôde ser inferido que as formulações poliméricas 

binárias contendo 15% (p/p) de P407 exibiram as melhores características para serem 

utilizadas no desenvolvimento de um sistema SBTS para liberação de própolis intrabolsa 

periodontal. Além disso, considerando os resultados semelhantes obtidos para as formulações 

poliméricas binárias contendo 0,10 e 0,15% (p/p) de C934P, assim como entre aquelas 

contendo 0,20 e 0,25% (p/p) de C934P, as formulações contendo 15% (p/p) de P407 com 

0,10% (p/p) de C934P (SBTS-1) ou com 0,25% (p/p) de C934P (SBTS-2) foram selecionadas 

para o desenvolvimento do sistema. 

Em ensaios preliminares observou-se que as micropartículas de gelatina contendo 

extrato de própolis MPEFEI2002 intumesciam e se desestruturavam quando incorporadas nos 

géis SBTS-1 e SBTS-2, não podendo ser utilizadas. Por outro lado, o extrato etanólico de 

própolis possui uma determinada complexidade química responsável por características 

particulares como a adesividade e a formação de agregados estruturados que aprisionam boa 

parte dos constituintes responsáveis pela atividade farmacológica (BRUSCHI, 2002). 

Levando ainda em consideração as propriedades reológicas dos sistemas e as propriedades 

físico-químicas do P407 e do C934P, utilizou-se, de forma inédita, o extrato EFEI2002 na 

preparação de micropartículas in situ nos sistemas SBTS-1 e SBTS-2.  

Foram avaliadas três temperaturas (15, 20 e 25 ºC) de preparação das micropartículas 

de extrato de própolis nos géis, onde a temperatura de 20 ºC possibilitou a obtenção dos 

melhores resultados (Figuras 31 e 32). 

 A análise de distribuição de tamanho de partículas preparadas in situ nos sistemas 

demonstrou que as micropartículas formadas apresentam diâmetro médio em torno de 1,0 

µm, apresentando uma pequena variação de tamanho, sendo observado uma distribuição de 

tamanho ligeiramente maior das micropartículas presentes no sistema SBTS-2 (Tabela 23). 

Tais diferenças de tamanho podem ser conseqüência das viscosidades diferentes dos 

sistemas. Por outro lado, a uniformidade de tamanho das partículas em cada preparação estão 
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relacionadas com a agitação constante e as condições empregadas durante a preparação in 

situ (BRUSCHI, 2002). 

Os sistemas SBTS-1 e SBTS-2 com micropartículas de própolis apresentaram, ainda, 

valores de densidade muito próximos do da água. Esses resultados podem ser explicados pelo 

fato de que mais de 80% (p/p) dos sistemas sejam constituídos por água. Além disso, o 

sistema SBTS-2, que possui uma quantidade ligeiramente inferior de água (84,02%) em 

relação ao SBTS-1 (84,18%), apresentou valor de densidade ligeiramente maior. 

A incorporação de micropartículas de própolis nas formulações poliméricas binárias 

contendo P407 e C934P pode alterar o comportamento reológico das mesmas. Chang et al. 

(2002a) observaram que diferenças na composição de géis bioadesivos termo-sensíveis 

podem levar a alterações dramáticas no comportamento reológico. Nesse sentido, o estudo do 

comportamento de fluxo de sistemas SBTS pode predizer a estabilidade física (CILEK; 

CELEBI; TIRNAKSIZ, 2006; PATEL et al., 2001), o comportamento quando da 

administração (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001; LABBA, 1993), o espalhamento por 

todos os locais no interior da bolsa (MEDLICOTT et al., 1994, STOLTZE, 1995) e a 

recuperação da estrutura dos mesmos após a administração (JONES; BROWN; WOOLFSON, 

2001). Além disso, as tensões oscilatórias associadas com o movimento gengival, tais como 

falar e mastigar, podem produzir deformação dinâmica não-destrutível na formulação, sendo 

importante entender a resposta da mesma frente a tais tensões (JONES; BROWN; 

WOOLFSON, 2001). Portanto, as propriedades reológicas dos sistemas semi-sólidos 

bioadesivos termo-sensíveis contendo micropartículas de própolis, desenvolvidos para a 

administração intrabolsa periodontal, foram caracterizados por técnicas destrutivas (reometria 

de fluxo) e não-destrutivas (reometria oscilatória). 

A natureza reológica dos dois sistemas foi dependente da temperatura, da presença de 

micropartículas de própolis e da concentração de C934P na formulação. Os resultados obtidos 

a partir da reometria de cisalhamento contínuo demonstraram que o comportamento de fluxo 

dos sistemas SBTS continuou sendo do tipo pseudoplástico, com baixo grau de área de 

histerese e de valor de rendimento. O valor de rendimento aumentou principalmente a partir 

de 25 ºC. Além disso, a temperatura influenciou no aparecimento de tixotropia, indicando que 

o período de tempo necessário para a restauração da configuração molecular original é curto. 

Esses resultados favorecem a manutenção dessas preparações na bolsa após a administração 

(EOUANI et al., 2001; JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). 

Na temperatura de 5 ºC, os sistemas SBTS exibiram índices de consistência baixos 

(Tabela 24), existindo na forma líquida. Porém, nas temperaturas maiores (25  e 37 ºC), eles 
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exibiram índices de consistência maiores, existindo como uma forma sólida. Por outro lado, 

levando em consideração o gradiente de cisalhamento aproximado para a operação de injetar 

através de uma seringa hipodérmica (1.000 a 10.000 s-1) (SCHRAMM, 1998), os valores de 

rendimento e de índice k observados para os dois sistemas não dificultam a administração 

(NORLING et al., 1992) e favorecem o espalhamento dos mesmos no interior da bolsa 

(JONES et al., 1996). 

Os valores de índice k obtidos, levando em consideração a temperatura e o gradiente 

de cisalhamento, estão de acordo com os relatados por Norling et al. (1992) e contribuem para 

a manutenção dos géis no sítio de aplicação. O k dos sistemas SBTS foi aumentado com a 

presença das micropartículas de própolis (Tabela 24), principalmente na temperatura de 25 ºC. 

No entanto, na temperatura de 37 ºC o k diminuiu no sistema SBTS-1. Esses resultados e os 

observados para as áreas de histerese (Figuras 35 e 36) indicam a influência dos compostos do 

extrato de própolis e da concentração de C934P na viscosidade dos sistemas. Podemos inferir 

que em temperaturas próximo de 37 ºC a influência na queda de consistência dos 

componentes da própolis (resina, cera de abelhas, etc.) foi maior no sistema. 

Através da análise oscilatória, foi observado que a presença de micropartículas de 

própolis aumentou os módulos G’ e G’’ e a viscosidade η’, nas temperaturas de 25 e 37 ºC, 

com o aumento resultante da resistência à deformação. Além disso, somente na temperatura 

de 5 ºC os sistemas SBTS apresentaram características elastoviscosas (G’’ > G’). Por outro 

lado, em todas as outras condições, o G’ excedeu o G’’ sobre toda a faixa de freqüência 

aplicada, sendo os sistemas descritos como viscoelásticos (BARNES; HUTTON; WALTERS, 

1989). Considerando a proposta de utilização clínica desses sistemas, a elasticidade dos 

mesmo nas temperaturas de 25 e 37 ºC é importante para assegurar resistência a deformação, 

proporcionando uma boa retenção dentro da bolsa (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). 

Nessas temperaturas (25 e 37 ºC), a viscosidade η’ foi dependente da freqüência 

oscilatória para os dois sistemas, concordando com as respectivas formulações sem 

micropartículas de própolis e com o modelo de Maxwell para a resposta de materiais 

viscoelásticos frente a tensões oscilatórias (MARTIN; BUSTAMENTE; CHUN, 1993). Além 

disso, nessas mesmas temperaturas, a viscosidade η’ foi aumentada com o aumento da 

concentração de C934P ou com a presença de micropartículas de própolis, indicando, mais 

uma vez, a influência destes na viscosidade dos sistemas. 

 A adição das micropartículas de própolis interferiu, ainda, na Tsol/gel dos sistemas 

SBTS (Tabela 25). A transição sol/gel é induzida por um aumento na temperatura, mas 

depende da concentração de polímero e presença de aditivos tais como sais e outros 
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polímeros. O aumento da concentração destes proporciona um aumento da força do gel e uma 

diminuição da Tsol/gel (EDSMAN et al., 1998). Com a incorporação do extrato etanólico de 

própolis, foi observada uma queda de 5,76 ºC na Tsol/gel do sistema SBTS-1 (16,58 %) e de 

4,31 ºC na Tsol/gel do sistema SBTS-2 (13,51 %), o que não prejudica a administração 

intrabolsa dos mesmos (JONES et al., 2000). Choi et al. (1999) e BASF (2002) relataram que 

o etanol aumenta a Tsol/gel de dispersões aquosas de P407. Levando em consideração que o 

teor alcoólico do extrato EFEI2002 é de 83,33 % (V/V) e que a quantidade adicionada foi 

muito pequena (4%), o etanol não influenciou na Tsol/gel dos sistemas. Além disso, o método 

preliminar utilizado para a determinação da Tsol/gel proporcionou resultados muito próximos 

aos obtidos pela reologia, demonstrando ser um técnica útil. 

A administração de sistemas semi-sólidos no interior da bolsa periodontal requer a 

utilização de uma seringa e, assim, as propriedades de fluxo desses sistemas são de 

importância clínica. Como previamente discutido, sistemas semi-sólidos para administração 

intrabolsa periodontal deveriam exibir baixa viscosidade durante a administração, tixotropia 

ou reopexia mínimas e, ainda, seguindo a administração,  deveriam possuir viscosidade de 

alto equilíbrio (estado de equilíbrio) para assegurar que haja uma retenção adequada dentro da 

bolsa. Assim, o fluxo após a aplicação de forças de compressão será similar àquele que ocorre 

durante a administração utilizando uma seringa (ANDREWS; GORMAN; JONES, 2005). 

Nesse sentido, as propriedades mecânicas (dureza, compressibilidade e adesividade) dos 

sistemas são fundamentais para a performance clínica dos mesmos (JONES et al., 2000). 

Através da análise do perfil de textura, foi observado que a adição de micropartículas de 

própolis aumentou os valores das propriedades mecânicas, principalmente do sistema SBTS-2 

(Tabela 26). 

Como os dois sistemas apresentaram adesividade na temperatura de 37 ºC (Tabela 26), 

as propriedades mucoadesivas dos mesmos foram examinadas. No entanto, a força das 

ligações responsáveis pela coesão do sistema SBTS-1 foram menores que a das ligações 

sistema-mucina, e o exame direto da mucoadesão desse sistema não pôde ser executado. Já o 

sistema SBTS-2 exibiu força mucoadesiva que foi diminuída com a adição de micropartículas 

de própolis. Assim, provavelmente os componentes do extrato de própolis interagiram com as 

cadeias poliméricas dos sistemas, diminuindo a habilidade das mesmas de interpenetrarem nas 

cadeias de mucina. 

A seringueabilidade dos dois sistemas SBTS contendo micropartículas de própolis 

também foi determinada na temperatura de 25 ºC. Temperatura  normalmente encontrada no 

ambiente dos consultórios odontológicos. As diferenças no trabalho de seringueamento 
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associadas com a presença das micropartículas não foram significantes, apesar do aumento 

concomitante nas viscosidades dos sistemas, como reportado anteriormente. Os valores de 

trabalho observados (Tabela 28) foram desejáveis com relação a uma fácil administração 

(injeção) (JONES et al., 1996, 1999, 2000; KELLY et al., 2004). 

 O teor de própolis nos sistemas SBTS-1 e SBTS-2 contendo micropartículas, obtidos 

através da espectrofotometria (Tabela 29), demonstraram a boa recuperação do método para a 

quantificação dos flavonóides totais em quercetina presentes nos sistemas (ICH, 1994), com 

resultados similares pelo método cromatográfico (Tabelas 29 e 30). 

 

 

6.2.2 Desenvolvimento e caracterização de sistema precursor de fase cristalina líquida 

 

 Os sistemas formadores de mesofases cristalinas líquidas liotrópicas têm merecido 

destaque na liberação de fármacos (HYDE, 2001). Por possuírem características físicas que os 

posicionam entre os sólidos e os fluidos, com parcial ordenamento das espécies atômicas, são 

também chamados de mesofases, onde o prefixo grego meso significa intermediário. 

Materiais que formam cristais líquidos pela adição de solventes são chamados de liotrópicos 

(EZRAHI; ASERIN; GARTI, 1999).  

Estudos demonstraram o desenvolvimento e avaliação de um sistema de liberação de 

metronidazol intrabolsa periodontal precursor de fase cristalina líquida (AINAMO et al., 

1992; KLINGE et al., 1992; NORLING et al., 1992; PEDRAZZOLI et al., 1992; STOLTZE, 

1992, 1995). Quando a mistura de um triglicerídeo e óleo de gergelin (sézamo) entram em 

contato com a água, ocorre a formação de um estado cristalino líquido, aumentando a 

viscosidade (FRIBERG; QUENCER; HILTON, 1996) e facilitando a retenção da formulação 

no interior da bolsa periodontal  (NORLING et al., 1992). Espósito et al. (1996) também 

avaliaram uma formulação para liberação de tetraciclina intrabolsa baseada em 

monoglicerídeos com capacidade de formar fase cristalina líquida em contato com a água. 

 O álcool cetílico etoxilado 20-OE e propoxilado 5-OP (ACEP) é um tensoativo não 

iônico multifuncional, atuando em uma ampla faixa de pH, é emoliente hidrossolúvel, com 

boa tolerância a eletrólitos, atóxico e não irritante (CRODA, 2002). Produzido pela reação do 

álcool cetílico com uma mistura dos óxidos de etileno e propileno, é de grande utilidade em 

formulações farmacêuticas e cosméticas (CRODA, 1995). Possui características físico-

químicas bastante interessantes para utilização no desenvolvimento de novos sistemas de 

liberação de fármacos. 
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Foi observada a capacidade do sistema composto por ACEP e MI, emoliente de 

características hidrofóbicas (ROWE; SHESKEY; WELLER, 2001), em formar mesofases 

cristalinas líquidas (micelares, lamelares e hexagonais), quando adicionado de água (URBAN 

et al., 2004). Assim, a entrada de líquido proveniente dos fluidos biológicos no interior da 

bolsa periodontal, principalmente do fluido crevicular gengival, pode exercer um papel 

formador de sistemas mesofásicos cada vez mais estruturados e com viscosidade maior. Dessa 

maneira, com uma concentração de água igual ou superior a 20% forma-se fase hexagonal 

(URBAN, 2004), como foi observado para os sistemas baseados em monoglicerídeos 

desenvolvidos para a liberação de tetraciclina (ESPOSTIO et al., 1996) e de metronidazol 

(NORLING et al., 1992; STOLTZE, 1995). 

Essas características levaram, de forma inédita, à utilização do sistema ACEP-MI para 

a liberação de própolis intrabolsa periodontal. 

No desenvolvimento do sistema precursor de fase cristalina líquida com 

micropartículas de gelatina contendo própolis (PFCL), foi levada em consideração a 

necessidade de desenvolvimento de um produto que fosse homogêneo, administrável pela 

seringa e que não tivesse água em quantidade suficiente para o intumescimento e degradação 

das micropartículas de gelatina até a aplicação, visto que a preparação de micropartículas de 

própolis in situ nesse sistema não é possível. As fórmulas com 5% de água e 5 ou 10% de MI 

(PFCL-2 e PFCL-3, respectivamente) originaram as suspensões de micropartículas mais 

homogêneas. 

Para obter uma suspensão aceitável, o valor de F deve ser no mínimo 0,9 para uma 

hora (GABRIËLS; PLAIZIER-VERCAMMEN, 2004). No entanto, para a proposta do 

presente trabalho, um período bem mais longo deve ser considerado. Para PFCL-2, contendo 

uma menor quantidade de água, os primeiros sinais de sedimentação foram vistos somente 

após oito horas (Tabela 31). Após 7 dias o valor de F foi de 0,89, o que significa que o 

sistema possui uma boa estabilidade física . O segundo sistema (PFCL-3) também demonstrou 

sedimentação somente após 8 horas (F = 0,98). Analisando os valores de F para todos os 

tempos, pode ser observado que a estabilidade física do sistema PFCL-3 foi um pouco maior. 

Isso pode ser explicado pela maior quantidade de água contida nesse sistema, que proporciona 

uma maior viscosidade ao mesmo. Além disso, ambos os sistemas foram de fácil redispersão, 

com micropartículas íntegras e bem distribuídas (Figura 39). 

Levando em consideração a densidade relativa do ACEP (1,050) (CRODA, 2002), do 

MI (0,850-0,855) (ROWE; SHESKEY; WELLER, 2001) e das características físico-químicas 
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das micropartículas, foi observado que a densidade relativa dos sistemas diminuiu com a 

maior quantidade de MI e de água incorporada nos mesmos.  

Formas farmacêuticas semi-sólidas podem apresentar uma grande variedade de 

comportamentos reológicos. As dispersões (suspensões e emulsões) apresentam 

características de fluxo e viscoelásticas dependentes da fração de volume, distribuição do 

tamanho das partículas/gotas e viscosidade da fase dispersa (WOOLFSON et al., 2000). O 

entendimento do comportamento reológico é muito importante no desenvolvimento de tais 

sistemas, uma vez que afetará uma grande parte dos parâmetros de performance dos mesmos, 

incluindo as características de liberação de fármaco, características de administração, de 

espalhabilidade e retenção no interior da bolsa periodontal e as operações utilizadas na 

preparação. Dessa maneira, como as micropartículas de gelatina contendo própolis estão 

dispersas no sistema precursor de fase cristalina líquida, o comportamento reológico das 

mesmas pode predizer a estabilidade física (PATEL et al., 2001), a facilidade de 

administração (LABBA, 1993), o espalhamento por todos os locais e a manutenção da 

preparação no interior da bolsa (JONES et al., 1997; MEDLICOTT et al., 1994, STOLTZE, 

1995). Assim, o comportamento reológico (propriedades de fluxo e viscoelásticas) foi 

avaliado na temperatura ambiente (25 ºC) e na temperatura corporal (37 ºC). 

 As propriedades de fluxo das formulações periodontais determinam as características 

de administração do produto no interior da bolsa periodontal e a recuperação após a 

administração (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). A natureza reológica das 

formulações precursoras de fase cristalina líquida foi dependente da temperatura, da presença 

de micropartículas e da concentração de ACEP e MI. Na reometria de cisalhamento contínuo, 

as formulações exibiram o mesmo comportamento de fluxo, pseudoplástico com vários graus 

de tixotropia, nas duas temperaturas testadas (Figuras 40 e 41). Através da curva de 

viscosidade em função do gradiente de cisalhamento (Figura 42), observou-se que a 

viscosidade aparente das preparações diminuiu com o aumento do gradiente de cisalhamento, 

indicando que a recuperação da estrutura é tempo-dependente. Observou-se ainda, que a 

preparação PFCL-2 apresentou viscosidade maior que a preparação PFCL-3, com ou sem 

micropartículas. 

As preparações contendo micropartículas apresentaram maior tixotropia que aquelas 

sem micropartículas, principalmente à 25 °C, comportamento característico de suspensões 

(FALKIEWICZ, 1996; JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). As respostas não-lineares 

para a tensão de cisalhamento exibidas pelas formulações nas duas temperaturas foram, assim, 

resultantes das mudanças estruturais causadas pelo cisalhamento. As formulações consistem 
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primariamente de compostos de alto peso molecular (ACEP e MI), organizados em micelas 

com água, onde as micropartículas de própolis foram dispersas. Após a exposição ao 

gradiente de cisalhamento, as dispersões fluíram, as cadeias do ACEP e do MI se alinharam 

ao longo da direção do cisalhamento, liberando água ou água e micropartículas (no caso das 

preparações com micropartículas). Como resultado, um cisalhamento subseqüente ocorreu 

mais prontamente e a viscosidade aparente diminuiu. A diminuição da viscosidade com o 

cisalhamento é uma propriedade desejável para as formulações desenvolvidas para serem 

administradas na bolsa periodontal (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). Em altos 

gradientes de cisalhamento, tais como aqueles que ocorrem durante a expulsão a partir de uma 

seringa, o material fluirá prontamente, facilitando a administração clínica com sucesso. No 

entanto, sob condições de baixo cisalhamento, tais como aquelas que ocorrem no interior da 

bolsa periodontal, o material adotará uma consistência mais alta, recuperando as propriedades 

reológicas originais que possuía antes da administração. 

Além do mais, o baixo grau de tixotropia observado para os sistemas precursores de 

fase cristalina líquida contendo micropartículas, principalmente à 37 °C, indica que para a 

restauração da configuração reológica original foi necessário apenas um curto período de 

tempo após a remoção da tensão de cisalhamento (depois da administração). Este atributo é 

uma vantagem para esses sistemas, pois favorece a retenção dentro do ambiente da bolsa 

periodontal.     

As propriedades viscoelásticas proporcionam informações a respeito da natureza 

estrutural da formulação e a resposta reológica à tensões sub-destrutivas, as quais influenciam 

diretamente na performance de um sistema semi-sólido (JONES; BROWN; WOOLFSON, 

2001). No presente estudo, as propriedades viscoelásticas dos sistemas, com e sem 

micropartículas de própolis, foram caracterizadas por reometria oscilatória. 

O aumento da concentração de ACEP aumentou significantemente o módulo G’, o 

módulo G’’ e a viscosidade η’ das preparações sem micropartículas ao longo de toda a faixa 

de freqüência testada, nas duas temperaturas, podendo ser diretamente relacionado ao 

aumento das interações entre as moléculas do tensoativo e o número aumentado de moléculas 

do mesmo nas micelas, resultando em um aumento da resistência do sistema à deformação. 

Por outro lado, o aumento da concentração de ACEP nas formulações contendo 

micropartículas, nas duas temperaturas testadas, diminuiu significantemente o módulo G’, o 

módulo G’’ e a viscosidade η’ ao longo de toda a faixa de freqüência testada, provavelmente 

devido à presença das micropartículas que diminuíram a organização dos sistemas.  
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Ainda nos sistemas contendo micropartículas, na temperatura de 25°C, o G’ excedeu o 

G’’ ao longo de toda a faixa de freqüência testada (viscoelástico). Em contraste, as outras 

formulações, nas duas temperaturas testadas, G’’ foi maior que G’ ao longo de toda a faixa de 

freqüência testada. Assim, essas formulações são mais apropriadamente descritas como 

elastoviscosas (BARNES; HUTTON; WALTERS, 1989; JONES; BROWN; WOOLFSON, 

2001). Levando em consideração a proposta de uso dessas formulações, tem sido reportado 

que a elasticidade das mesmas é importante para assegurar a resistência à deformação e, assim 

a boa retenção dentro da bolsa periodontal (JONES; BROWN; WOOLFSON, 2001). Nesse 

contexto, esses sistemas precursores de fase cristalina líquida contendo micropartículas são 

apropriados. 

A viscosidade η’ é comumente empregada para caracterizar a natureza viscosa de 

sistemas viscoelásticos (JONES; BROWN;WOOLFSON, 2001; MARTIN; BUSTAMENTE; 

CHUN, 1993). As formulações contendo micropartículas apresentaram viscosidade η’ 

dependente da freqüência oscilatória, de acordo com o modelo de Maxwell para a resposta de 

materiais viscoelásticos submetidos à tensão oscilatória (MARTIN; BUSTAMENTE; CHUN, 

1993). Com o aumento da freqüência oscilatória, a magnitude da viscosidade η’ diminuiu 

devido ao período de tempo disponível relativamente curto durante cada ciclo de oscilação 

para as deformações viscosas (tempo-dependentes). Assim, em altas freqüências, as 

propriedades viscosas de cada sistema dominaram, enquanto, em valores de freqüência mais 

baixos, a contribuição elástica à resposta viscoelástica foi considerável. 

As propriedades mecânicas de formulações tópicas influenciam diretamente a 

performance clínica das mesmas. Existem muitos estudos reportando a utilização da análise 

do perfil de textura (APT) para a caracterização mecânica de uma gama de sistemas semi-

sólidos a serem administrados no interior da bolsa periodontal  (JONES et al., 1996, 1997, 

1999, 2000; JONES; WOOLFSON; BROWN, 1997a,b; JONES; WOOLFSON; DJOKIC, 

1996). 

A compressibilidade descreve o trabalho requerido para comprimir o produto através 

de uma distância fixa e o trabalho necessário para o espalhamento do produto sobre a 

superfície da prova (JONES; WOOLFSON; BROWN, 1997b). A presença de micropartículas 

aumentou a compressibilidade dos sistemas. Aqueles contendo micropartículas apresentaram 

um aumento da compressibilidade com o aumento da temperatura, indicando uma maior 

organização dos sistemas, como observado para as propriedades viscoelásticas. 

Além disso, a dureza dos sistemas foi também influenciada pela presença de 

micropartículas, aumentando nas duas temperaturas. Os sistemas contendo micropartículas 
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apresentaram dureza aumentada com o aumento da temperatura, como observado para a 

compressibilidade. A dureza e a compressibilidade são parâmetros reológicos que quantificam 

a deformação de um produto sob compressão e cisalhamento. Assim, os efeitos da 

temperatura, da presença de micropartículas e da concentração de ACEP e de MI nesses 

parâmetros podem ser explicados pela influência na viscosidade dos sistemas (JONES; 

WOOLFSON; BROWN, 1997b). 

A adesividade em APT é comumente definida como o trabalho necessário para superar 

as forças atrativas entre a superfície da amostra e a superfície da prova (JONES et al., 1996). 

Entretanto, essa medida pode em alguns casos envolver a quebra de ligações coesivas dentro 

da amostra e, assim, é parcialmente dependente da coesão (alinhavo) da mesma (JONES; 

WOOLFSON; BROWN, 1997b). Assim, os efeitos da concentração dos componentes da 

formulação em sua adesividade são devidos às interações aumentadas entre as moléculas e a 

prova analítica e também devido à coesão aumentada. A adição de micropartículas diminuiu a 

adesividade devido, provavelmente, à diminuição da coesividade do produto e das interações 

com a prova analítica, estando de acordo com os outros resultados mecânicos obtidos. Por 

outro lado, o aumento do alinhavo nas formulações e/ou das interações entre as moléculas e a 

prova analítica pode ser inferido quando a concentração de ACEP é aumentada, à 25 °C, e 

quando a temperatura é aumentada para os sistemas contendo micropartículas.  

A seringueabilidade dos sistemas foi também determinada através de um analisador de 

textura que é apropriado para testar formulações a serem administradas remotamente em sítios 

supragengivais e bolsas periodontais através de seringa (JONES et al., 1999). A diminuição 

do trabalho de seringueamento com o aumento da concentração de ACEP nas formulações 

testadas foi provavelmente devida à concomitante diminuição da viscosidade à 25 °C, como 

reportado anteriormente. Os valores obtidos de trabalho para todas as formulações testadas 

foram similares ou menores que aqueles reportados para outros sistemas semi-sólidos 

desenvolvidos para serem administrados no interior da bolsa periodontal (JONES et al., 1996; 

1999; 2000; KELLY et al., 2004). 

 Os resultados da determinação do teor de própolis nas preparações contendo 

micropartículas, obtidos por espectrofotometria e por CLAE, demonstraram a boa 

recuperação dos métodos para a quantificação da própolis contida nos sistema PFCL-2 e 

PFCL-3 (Tabelas 35 e 36). 
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6.3 Estudo do perfil de liberação in vitro da própolis a partir das preparações 

 

Os testes in vitro fornecem condições apropriadas para a realização de medidas de 

liberação reproduzíveis e precisas, importantes para distinguir diferentes formulações com o 

mesmo fármaco, a mesma formulação após envelhecimento ou mudança de processo, como 

também durante o processo de produção. Quando adequadamente realizados, servem para 

monitorar processos de fabricação durante a fase de desenvolvimento e otimização de 

formulações, e após a aprovação do produto, além de predizer o comportamento do sistema in 

vivo e minimizar o risco da falta de bioequivalência entre lotes (SKOUG et al., 1997). Esses 

testes não substituem a necessidade de trabalho clínico, mas podem localizar com precisão, 

durante o desenvolvimento da formulação, os fatores determinantes da cinética de liberação 

do fármaco (FLORENCE; ATTWOOD, 2003). Nesse sentido, foi realizado o teste de 

liberação in vitro para as preparações contendo própolis. 

A dispersão 4% (V/V) é a forma normalmente utilizada na terapêutica para 

administração do extrato etanólico de própolis (BURDOCK, 1998; FRANCO, 2001; 

KOSONOCKA, 1991; PAMPLONA, 1997). Observou-se que praticamente toda a 

concentração de flavonóides totais (97,57%) do extrato EFEI 2002 foi liberada nas primeiras 

oito horas, apresentando um modelo de cinética de liberação semelhante ao de primeira ordem 

(Figura 47).  

 As micropartículas MPFEI 2002 apresentaram perfil similar ao do extrato EFEI 2002 

(Figura 47), com uma liberação mais lenta dos flavonóides totais. Em oito horas, apenas 34% 

do total foram liberados. 

Esse modelo para a cinética de liberação dos flavonóides totais a partir do extrato e das 

micropartículas de gelatina também foi observado por Bruschi et al. (2004), quantificando 

através de CLAE os três marcadores liberados, nas mesmas condições deste teste. 

No desenvolvimento de um sistema de liberação intrabolsa periodontal, a avaliação do 

perfil de liberação in vitro é uma etapa fundamental (FRIEDMAN; GOLOMB, 1982; 

GABARRA, 2002; SOSKOLONE; FREIDMAN, 1996; TAN; PEH; AL-HANBALI, 2000) e 

o sucesso do método é atingido quando as condições experimentais (temperatura, meio de 

dissolução e agitação ou fluxo) são adequadas, simulando ao máximo as condições in vivo 

(BERRETTA, 2003). 

Vários autores têm reportado a utilização de equipamentos e de condições que buscam 

mimetizar as condições do ambiente interno da bolsa periodontal (ESPOSITO et al., 1996; 

JONES et al., 2000; NORLING et al., 1992; PERIOLI et al., 2004). No entanto, essas 
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condições são bastante particulares, principalmente em relação ao volume e constituição do 

meio de dissolução (MEDLICOTT et al., 1994). Gabarra (2002) desenvolveu e avaliou um 

dispositivo mimetizador de bolsa periodontal para estudos in vitro de liberação de fármacos. 

O dispositivo fundamentado na liberação por fluxo, possibilitou simular as condições de 

fluxo, volume e composição do meio de dissolução, e a aplicação de carreadores com 

diferentes concentrações de fármacos. No entanto, ocorreram vários problemas quanto ao 

controle de fluxo, ao ambiente (espaço) simulado e ao material coletado para análise. 

Os sistemas de liberação por fluxo (sistemas de fluxo) é uma variação dos métodos de 

dissolução que não usa cesta nem pá. O perfil de liberação é obtido pelo fluxo de solvente 

através de uma câmara e o monitoramento contínuo da concentração liberada de fármaco. O 

resultado concentração-tempo depende do volume de solvente, da sua velocidade de fluxo e 

da distância entre a célula de liberação e o dispositivo coletor/detector ou, mais precisamente, 

do volume vazio de solvente (FLORENCE; ATTWOOD, 2003). 

Assim, os sistemas foram avaliados in vitro quanto à liberação do extrato de própolis 

em um dispositivo de fluxo especialmente desenvolvido para as preparações semi-sólidas, 

com fluxo de saliva artificial e temperatura controlados, simulando o máximo possível as 

condições do interior da bolsa periodontal. 

  O sistema de liberação foi isolado com filme de PVC, auxiliando na manutenção da 

temperatura, e protegido da luz, para evitar uma possível degradação dos flavonóides 

(ZUANAZZI, 2000). Além disso, o tempo de 10 minutos antes de iniciar o fluxo foi 

importante para os sistemas atingirem a temperatura desejada (37 ± 0,5 ºC). 

 A saliva artificial utilizada como meio de dissolução contempla as características 

iônicas e de viscosidade, sendo muito próximas das da saliva natural e do fluido crevicular 

gengival (NAKAMOTO, 1979). Além disso, o fluxo de 0,9 ± 0,05 µL/min é um valor médio 

normalmente relatado em casos de doença periodontal (GABARRA, 2002; KLINGE et al., 

1992; MEDLICOTT et al., 1994; STOLTZE, 1992). 

 O problema do volume vazio de solvente no sistema (FLORENCE; ATTWOOD, 

2003) foi resolvido pela padronização do tamanho da conexão que liga a célula ao tubo 

coletor e pela contagem do tempo de liberação somente depois que o meio entrou em contato 

com a amostra. Como o fluxo é muito pequeno, os tempos de amostragem foram de 24 h, o 

que permitiu a coleta de um teor de flavonóides totais passível de quantificação. 

 As preparações PFCL-2 e PFCL-3 apresentaram liberação prolongada (Figura 48), 

com perfis muito semelhantes, sendo a concentração total liberada em sete dias de 76,71% e 
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de 77,21%, respectivamente. Dessa forma, pode ser inferido que a variação no teor de água e 

de MI não influenciou no perfil de liberação das duas preparações.  

 Também foi avaliado o perfil de liberação dos sistemas precursores de fase cristalina 

líquida com extrato de própolis não-microencapsulado (Figura 49), onde foi observada a 

liberação lenta dos flavonóides por um período de 144 horas (seis dias), porém não 

prolongada como as obtidas com o extrato microencapsulado. Esses resultados demonstram a 

capacidade do sistema polimérico e das micropartículas em prolongar a liberação de própolis. 

 Resultados semelhantes aos dos sistemas PFCL-2 e PFCL-3 foram obtidos para os 

géis bioadesivos SBTS-1 e SBTS-2 com micropartículas (Figura 50). O gel SBTS-1 liberou 

77,60% de flavonóides totais em sete dias, uma quantidade inferior à do SBTS-2 (79,72%). 

 O mecanismo de liberação de própolis a partir dos sistemas foi investigado através da 

equação geral (equação 14) que descreve a liberação de fármaco a partir de sistemas 

poliméricos matriciais (KORSMEYER et al., 1983), utilizando transformações logarítmicas e 

análise dos mínimos quadrados (equação 15). Nesse contexto, n = 0,5 indica liberação 

controlada por difusão fickiana (HIGUCHI, 1963) e n = 1 indica uma liberação controlada 

puramente pelo relaxamento das cadeias poliméricas (transporte Caso II). Valores 

intermediários indicam um comportamento anômalo (cinética não fickiana correspondente aos 

fenômenos de difusão e de relaxamento do polímero) (RITGER; PEPPAS, 1987). 

Ocasionalmente, valores de n > 1 têm sido observados, os quais estão relacionados com 

cinéticas do tipo Super Caso II (LLABOT; MANZO; ALLEMANDI, 2004; MUNDAY; 

COX, 2000). 

 Os valores de n para os sistemas PFCL-2 e PFCL-3 foram maiores que 0,5 e menores 

que 0,89 (Tabela 37), indicando um comportamento anômalo (MUNDAY; COX, 2000) onde 

a cinética de liberação (não fickiana) foi determinada pela saída dos flavonóides totais a partir 

das micropartículas de gelatina e a difusão através da fase cristalina líquida formada, 

juntamente com o processo de relaxamento do ACEP, envolvendo a entrada de água e as 

alterações de fase. 

 Alguns estudos relataram que a liberação de fármaco a partir de sistemas matriciais 

compostos por P407 seguem o modelo de cinética de ordem zero (BHARDWAJ; 

BLANCHARD, 1996; ZHANG et al., 2002), onde a liberação do fármaco é controlada 

principalmente pela dissolução do gel que pela difusão (GILBERT et al., 1986; MOORE et 

al., 2000). Além disso, foi demonstrado que as micelas de P407 aparentemente servem como 

reservatório para a liberação de substâncias, sendo úteis na liberação prolongada de fármacos 

a partir sistemas semi-sólidos (SUH; JUN, 1996), e que géis mais concentrados dissolvem 
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mais lentamente que os menos concentrados devido à diminuição do coeficiente de difusão da 

água no gel (ANDERSON; PANDIT; MALLAPRAGADA, 2001).  

 O valor de n obtido para o gel SBTS-1 (Tabela 37) foi muito próximo de 1, indicando 

que o mesmo apresentou um comportamento muito próximo da cinética de ordem zero, o que 

concorda com a composição da matriz que é constituída por 99,34% de P407 e apenas 0,66% 

de C934P . A associação de P407 e C934P é um processo endotérmico que ocorre para um 

ganho de entropia quando a interação entre os polímeros permite a restauração da estrutura de 

pontes de hidrogênio livres de água, reestruturando o processo de micelização (BARREIRO-

IGLESIAS; ALVAREZ-LORENZO; CONCHEIRO, 2003). Assim, o C934P não teve grande 

influência na cinética de liberação dos flavonóides a partir do gel SBTS-1. 

 A associação de P407 com outros polímeros tem também demonstrado que a liberação 

de fármaco a partir dessas matrizes pode seguir a cinética de raiz quadrada do tempo, onde n 

= 0,5 (PAAVOLA; YLIRUUSI; ROSENBERG, 1998). Para n do gel SBTS-2, foi obtido um 

valor intermediário de 0,5 e 1, indicando um comportamento anômalo (RITGER; PEPPAS, 

1987) com a cinética de liberação dos flavonóides sendo governada pela difusão através da 

matriz e pelo relaxamento das cadeias poliméricas. Assim, pode ser observado que a maior 

concentração de C934P no gel SBTS-2 alterou o modelo da cinética de liberação. 

 Analisando os valores obtidos para a constante de cinética K, foi observado que os 

sistemas PFCL-2 e PFCL-3 apresentaram valores ligeiramente maiores que os géis SBTS-1 e 

SBTS-2, indicando uma velocidade maior de liberação. Comparando os valores de K dos 

sistemas PFCL-2 e PFCL-3, foi observado que a cinética de liberação de PFCL-3 foi um 

pouco maior. Essa diferença foi mais acentuada entre os géis SBTS-1 e SBTS-2. Esses 

resultados podem ser observados através da Figura 50. 

Adicionalmente, foi verificado que não houve diferença significante entre os tempos 

requeridos para liberar 10, 30 ou 50% de própolis a partir dos sistemas SBTS ou PFCL. 

Contudo, o SBTS-1 exibiu liberação mais lenta em relação aos sistemas PFCL, 

principalmente nos tempos requeridos para liberar 10% e 30% do teor original de própolis. A 

Figura 51 ilustra o perfil de liberação dos flavonóides totais expresso em massa por volume de 

meio coletado em cada amostragem. Foi plotado, ainda, a concentração de flavonóides totais 

equivalente a maior CIM obtida para as micropartículas MPEFEI 2002, demonstrando que os 

sistemas liberaram controladamente (CHIEN, 1992; JONES; LAWLOR; WOOLFSON, 2004) 

por sete dias uma concentração bem acima do nível terapêutico obtido in vitro.
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• As amostras de própolis apresentaram boa qualidade, com características muito 

semelhantes às de outras coletadas ou não na mesma região.  

 

• Os extratos produzidos demonstraram qualidade, com pequenas variações de valores 

dos parâmetros analisados em função da amostra de própolis utilizada na preparação 

dos mesmos. 

 

• As micropartículas de gelatina contendo própolis apresentaram boas características 

físico-químicas, podendo ser utilizadas no desenvolvimento de sistema de liberação de 

própolis intrabolsa periodontal. 

 

• Os extratos etanólicos de própolis demonstraram atividade frente a bactérias 

importantes em doenças orais e frente a bactérias relacionadas com casos de 

superinfecção. Além disso, a técnica de microencapsulação por spray-drying não 

alterou a atividade antimicrobiana dos extratos de própolis frente a cepas de bactérias 

testadas. 

 

• Foi possível o desenvolvimento de dois sistemas semi-sólidos inéditos para a liberação 

intrabolsa periodontal de própolis inéditos: (i) sistema bioadesivo termo-sensível e (ii) 

sistema precursor de fase cristalina líquida. 

 

• O sistema bioadesivo termo-sensível, formado por poloxamer 407 e Carbopol 934P®, 

possibilitou a preparação de micropartículas de própolis in situ. Além disso, os dois 

sistemas obtidos apresentaram temperatura de gelificação, comportamento reológico e 

mecânico, de mucoadesão, de seringueabilidade e teor de própolis adequados para a 

liberação intrabolsa periodontal. 

 

• Os sistemas precursores de fase cristalina líquida, formados por álcool cetílico 

etoxilado 20-OE e propoxilado 5-OP com miristato de isopropila e micropartículas de 

gelatina contendo própolis, apresentaram comportamento reológico e mecânico, 

seringueabilidade e teor de própolis adequados, podendo ser utilizados na liberação 

intrabolsa periodontal. 
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• A determinação do perfil de liberação in vitro a partir dos sistemas desenvolvidos 

demonstrou que a própolis pode ser liberada de forma controlada por um período 

superior a sete dias no interior da bolsa periodontal. 
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