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RESUMO 

O envelhecimento populacional, a maior prevalência de feridas crônicas na 

população idosa, bem como deficiência de protocolos e produtos eficazes para o 

tratamento das mesmas têm impulsionado a busca por inovações visando a melhoria 

da qualidade de vida do paciente, eficácia de produtos, a simplificação do tratamento 

e diminuição de custos para a saúde pública. Neste trabalho, com o objetivo de 

controlar o estresse oxidativo, a contaminação microbiana e melhorar a cicatrização 

cutânea, foram desenvolvidos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLNs) 

modificados com polímeros bioadesivos para a coencapsulação e coadministração 

de compostos com atividade antioxidante e antimicrobiana. Os CLNs foram obtidos 

pelo método de ultrassonicação, e compostos pelos lipídios manteiga de carité e 

óleo de argan, adicionados de tensoativo (Span® 80), antioxidantes (vitamina E, 

quercetina) e antimicrobiano (óleo de melaleuca); como fase aquosa foi utilizada 

dispersão de poloxamer 407 e Tween® 80. A adição de polímeros bioadesivos à fase 

aquosa originou as dispersões NCQ (com quitosana), NCA (com alginato de sódio) e 

NCHA (com ácido hialurônico). O diâmetro hidrodinâmico médio, PDI e potencial 

zeta dos CLNs sem ativos foram: 342.0 ± 15.1 nm, 0.28 ± 0.01, -23.2 ± 2.2 mV 

(NCA), 309.8 ± 8.6 nm, 0.27 ± 0.01 e +16.1 ± 4.3 mV (NCQ) e  312,1 ± 0.9nm, 0.25 ± 

0.0 e -26,7 ± 1,3mV (NCHA); estes parâmetros se mantiveram estáveis durante 1 

mês, exceto para NCHA, que foi removida do estudo.  Utilizando microscopia de 

varredura foi observado que as nanopartículas apresentaram formato esférico e 

superfície aparentemente lisa. Utilizando ensaios calorimétricos, foi demonstrada a 

capacidade da matriz de proteger o óleo de melaleuca contra evaporação, embora a 

matriz de NCQ tenha se mostrado menos organizada. A adição dos ativos não 

promoveu alterações pronunciadas nas características físico-químicas dos CLN por 

2 meses, e não foram observadas diferenças na penetração cutânea da quercetina e 

vitamina E entre NCA e NCQ na pele de orelha de porco in vitro com barreira 

comprometida (utilizada como modelo), sugerindo que o polímero utilizado e a carga 

conferida aos nanocarreadores não influenciaram a penetração. O efeito 

antimicrobiano da melaleuca a 5% foi evidenciado nos ensaios com Staphylococcus 

aureus e Pseudomonas aeruginosa, demonstrando que a encapsulação do óleo não 

inibe sua atividade antimicrobiana. Como NCA demonstrou menor potencial irritativo 

que NCQ em ensaio de HET-CAM, esse nanocarreador foi selecionado para ensaios 

de migração de fibroblastos através de Transwell®, sendo observado um aumento 

neste parâmetro quando do tratamento com NCA vazio e contendo os ativos. Esses 

resultados demonstram que NCA pode ser uma nova alternativa para melhorar o 

processo de cicatrização de feridas.  

 

Palavras-chave: cicatrização de feridas, nanocarreadores, pele, antioxidantes. 

 



 
 

ABSTRACT 

  

Population aging, the higher prevalence of chronic wounds in the elderly population, 

and the shortage of effective products and protocols to treat them have driven the 

search for innovations to improve patient quality of life and product performance, to 

simplify treatment and reduce costs for public health. To control oxidative stress, 

microbial contamination and improve cutaneous healing, nanostructured lipid carriers 

(NLCs) modified with bioadhesive polymers were developed for the co-encapsulation 

and co-administration of compounds with antioxidant and antimicrobial activity. The 

nanostructured lipid carriers were obtained by ultrasonication using shea butter and 

argan oil, added with surfactant (Span® 80), antioxidants (vitamin E, quercetin) and 

antimicrobial (tea tree oil) compounds; the aqueous phase was composed of 

aqueous dispersions of  the surfactants poloxamer 407 and Tween® 80, and the 

bioadhesive polymers alginate (NCA), chitosan (NCQ) or hyaluronic acid (NCHA) 

The mean diameter PDI and zeta potential of the unloaded CLN were 342.0 ± 15.1 

nm, 0.28 ± 0.01, -23.2 ± 2.2 mV (NCA), 309.8 ± 8.6 nm, 0.27 ± 0.01 and 16.1 ± 4.3 

mV (NCQ) and  NCHA 312,1 ± 0.9nm, 0.25 ± 0.0 e -26,7 ± 1,3mV. There were no 

pronounced variations in these parameters during 1 month, except for NCHA, which 

was excluded from the study. Addition of the active compounds did not increase size, 

PDI and zeta potencial, which were stable for 2 months. Using electron scanning 

microscopy, it was observed that the nanoparticles demonstrated spherical shape 

and smooth surface. Calorimetry studies indicated that the lipid matrix protected tea 

tree oil against evaporation, and that NCQ matrix was less organized. No differences 

were observed in the penetration of quercetin and vitamin E comparing NCQ and 

NCA into and across porcine ears skin with compromised barrier (used as in vitro 

model), suggesting that the polymer used and the charge did not affect cutaneous 

delivery. The antimicrobial effect of 5% tea tree oil was evidenced in assays with S. 

aureus and P. aeruginosa, demonstrating that the encapsulation of the oil does not 

inhibit its antimicrobial activity. In the HET- CAM assay the superior safety profile of 

NCA was attested. Unloaded and loaded NCA were able to increase fibroblast 

migration. These studies demonstrate the potential of NCA as a new alternative for 

management of wounds. 

 

Keywords: wound healing, nanocarriers, skin, anti-oxidants. 
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NLS       Nanopartícula lipídica sólida 

PBS       Tampão fosfato salino 

PDI        Índice de polidispersão 

QCT       Quercetina 

QTO      Quitosana 

TG         Analise termogravimétrica 

Vitamina E - TPGS d -α- tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate 
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1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 Feridas podem abranger desde um arranhão até lesões do pé diabético, o que 

mostra o quão heterogênea podem ser sua etiologia e as características. Os 

processos biológicos envolvidos na cicatrização são muito complexos, o que os 

tornam susceptíveis a falhas. No Brasil, não há dados epidemiológicos sobre 

prevalência e/ou gastos com internações em saúde pública no que se refere a 

feridas, já nos Estados Unidos, estima-se que são gastos cerca de US$ 20 bilhões 

com o seu tratamento em geral, custos que aumentam assustadoramente tomando-

se em conta as complicações causadas pela má cicatrização, ou não cicatrização, 

dessas feridas. 

Considerando o envelhecimento populacional e a maior prevalência de feridas 

crônicas na população idosa, especialmente quando da presença de comorbidades 

como diabetes e obesidade, esses custos tendem a permanecer elevados (Singer 

and Clark, 1999; Wong and Gurtner, 2012; Hu and Longaker, 2016). 

No Brasil, o protocolo para se tratar feridas é muito deficiente; se restringe à 

limpeza com solução fisiológica 0,9%, limpeza mecânica, fricção e desbridamento de 

matéria necrosada, sendo que essa limpeza pode ser feita em âmbito domiciliar 

(técnica limpa) ou em ambulatório médico (técnica asséptica) dependendo da 

dimensão e comprometimento da ferida (Stotts et al., 1997; P.M.S.P et al., 2010; 

Paulo and Saúde, 2010; Pmsp et al., 2010; Blanes, 2014; Blanes and L, 2014). 

Hidrogéis, matrizes de alginato e hidrofibras são exemplos de curativos para o 

tratamento de feridas (Blanes, 2014). No entanto, a busca por inovações voltadas 

para a melhoria da qualidade de vida do paciente e da eficácia dos produtos e a 

simplificação do tratamento, além é claro da diminuição de custos para a saúde 

pública, continuam a impulsionar o desenvolvimento de novos medicamentos que 

promovam uma melhora na cicatrização de feridas. 

Como uma nova plataforma para o tratamento e promoção da cicatrização de 

feridas desenvolvemos neste estudo “carreadores lipídicos nanoestruturados” 

(CLN). A escolha desses nanocarreadores se deve à possibilidade de formação de 

depósito e liberação prolongada de ativos na pele, aumentando o seu tempo de 

permanência e localização cutânea, reduzindo, consequentemente, a frequência de 

reaplicação (Ghate et al., 2016). Outra propriedade interessante desses carreadores 

é a habilidade de aumentar a estabilidade de compostos encapsulados, o que é 
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conveniente, uma vez que propomos a encapsulação de compostos com 

propriedades antioxidantes, os quais podem ser susceptíveis à degradação (Detoni 

et al., 2012). 

Diversos estudos vêm mostrando a relação entre estresse oxidativo, redução 

da migração celular em modelos de animais hiperglicêmicos e comprometimento da 

cicatrização em animais diabéticos (Giacco and Brownlee, 2010; Almeida et al., 

2016). Em concordância com esses estudos, a administração sistêmica das 

vitaminas E e C reduziu a peroxidação lipídica cutânea em animais diabéticos, o que 

foi associado à aceleração do fechamento de feridas (Lamers et al., 2011; Pessoa, 

A. F. et al., 2016). Com base nesses estudos, propomos a coadministração dos 

antioxidantes alfa-tocoferol (ou vitamina E) e quercetina mediante sua 

coencapsulação em CLN, de modo a promover a localização desses compostos nas 

lesões cutâneas e melhorar o processo de cicatrização.  Considerando ainda que a 

infecção de feridas prejudica a cicatrização, mas que o uso de antibióticos 

profilaticamente não é indicado devido ao risco de desenvolvimento de resistência, 

propomos ainda a adição de óleo de melaleuca no sistema a fim de conferir 

atividade antimicrobiana ao nanocarreador (Jandera et al., 2000b; Chin and Cordell, 

2013; Catanzano et al., 2015; Hammer, 2015).  

Através da combinação dos antioxidantes e óleo de melaleuca em 

nanocarreadores, buscamos a combinação e potencialização de efeitos que possam 

melhorar o tratamento de feridas. Nosso objetivo principal é aliar segurança e baixo 

custo, de modo que os sistemas desenvolvidos sejam acessíveis para o sistema 

público de saúde. Tais sistemas têm demanda crescente frente ao envelhecimento 

da população e incidência de doenças consideradas fatores de risco ao 

desenvolvimento de feridas crônicas. Espera-se, portanto, através deste projeto, 

obter medicamentos baseados em nanotecnologia acessíveis para a população em 

geral e que possam ser utilizados para a melhoria do processo de cicatrização de 

feridas. 
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 2 INTRODUÇÃO 

  Feridas são consideradas um problema de saúde pública. Embora não exista 

uma fonte única para dados referentes à epidemiologia de feridas no Brasil, estima-

se que sejam gastos aproximadamente US$ 1 bilhão ao ano com feridas crônicas 

(Margolis, 2013). No Reino Unido 1% da população adulta é afetada por úlceras 

crônicas; já na população idosa, acima de 65 anos, este número cresce para 5%, 

tendendo a um aumento cada vez maior devido ao envelhecimento e aumento da 

incidência de diabetes e obesidade nessa população, fatores geralmente associados 

ao desenvolvimento de feridas crônicas (Pop and Almquist, 2017). Feridas são 

consideradas por muitos autores um problema devastador, já que leva muitas vezes 

à imobilidade, ansiedade, depressão e, em muitos casos, à amputação dos 

membros afetados (Pop and Almquist, 2017). 

 As feridas agudas também são um grande problema; só nos últimos anos os 

Estados Unidos, reportaram aproximadamente 40 milhões de procedimentos 

cirúrgicos de complexidade variada e 31,5 milhões de cirurgias ambulatoriais (Sen et 

al., 2009; Boyko et al., 2018). Em um estudo de 2013, com base na população 

americana, a incidência de infecções da pele e dos tecidos moles diagnosticadas 

clinicamente era de aproximadamente 500 episódios por 10.000 pessoas por ano 

(Ray et al., 2013; Linder et al., 2017). O tratamento dessas lesões varia de acordo 

com a gravidade, podendo ocorrer internação do paciente ou acompanhamento 

ambulatorial. Não foi encontrado um sistema que classificasse essas lesões, o que 

leva a uma abordagem muito variada de tratamento, que pode envolver tratamentos 

ambulatoriais e antimicrobianos intravenosos para as feridas infeccionadas (Ray et 

al., 2013; Linder et al., 2017). Embora a etiologia da infecção não seja bem 

estabelecida, microorganismos como o Staphylococcus aureus e Estreptococos β-

hemolíticos são frequentemente encontrados em feridas infectadas.  

 O custo total médio de tratamento quando se inclui antimicrobiano é de 

aproximadamente US$ 13.313 para pacientes internados e US$ 413 para pacientes 

ambulatoriais (Ray et al., 2013; Linder et al., 2017). Dentre as feridas crônicas, pés 

diabéticos representam um exemplo de comprometimento e preocupação uma vez 

que podem levar à amputação do membro. Em um estudo mundial de 2008, foi 

projetado um crescimento de pessoas com diabetes de 197 milhões para 366 

milhões até o ano de 2030 (Nauta et al., 2011). 
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 Com isso, o mercado para desenvolvimento de novos produtos que ajudem 

na cicatrização de feridas tem crescido devido a urgência para melhora dos 

tratamentos; 15,3 milhões de dólares é o que representou este mercado mundial em 

2010 (Singer and Clark, 1999; Sen et al., 2009; Wong and Gurtner, 2012; Zhou et al., 

2017).  

 

2.1. PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO 

 Conhecer o processo fisiopatológico da cicatrização é fundamental para o 

desenvolvimento de novas terapias que possam vir a ser usadas como meio para 

diminuir danos causados por falhas na cicatrização da pele. Três fases que podem 

se sobrepor estão envolvidas na cicatrização de uma ferida (Singer and Clark, 1999). 

1. Fase inflamatória 

2. Fase proliferativa 

3. Fase da Maturação ou remodelação 

A primeira fase, inflamatória, Figura 1, ocorre imediatamente após o dano 

tecidual, e uma série de eventos biológicos é ativada a fim de evitar-se infecções. 

Entre esses eventos, estão a ativação do sistema imunológico, a cascata de 

coagulação e as vias inflamatórias a fim de evitar a perda de sangue e fluidos e 

remover parte de tecidos mortos ou desvitalizados. Nestes casos, os neutrófilos são 

um dos primeiros tipos celulares a chegar (1° e 2° dias de lesão) na tentativa de 

prevenir a infecção (Singer and Clark, 1999; Gurtner et al., 2008). Após o 2º-3º dia, a 

presença de monócitos é geralmente detectada, os quais se diferenciam em 

macrófagos e são fundamentais para a coordenação dos processos subsequentes 

na cicatrização. Alguns estudos sugerem que a deficiência de macrófagos e 

neutrófilos, ou de ambas as células, pode levar à exacerbação do processo, ou 

ainda à uma cicatrização deficiente (Singer and Clark, 1999; Gurtner et al., 2008; 

Zielins et al., 2014).  
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Figura 1. Evolução da cicatrização após 3 dias. Diversos fatores de crescimento 
necessários para migração das células nas feridas são mostrados. Adaptado de 
(Singer and Clark, 1999). 

 Entre o 2º e 10º dia ocorre a segunda fase do processo, a fase proliferativa, 

também chamada de fase de reepitelização (Figura 2). Nesta fase ocorre a 

proliferação celular, com migração de diversos tipos de células, incluindo os 

fibroblastos e queratinócitos, cujas funções envolvem a recuperação da função 

barreira do epitélio. Ocorre ainda a formação de novos vasos sanguíneos em um 

processo denominado angiogênese, que juntamente com fibroblastos e macrófagos, 

irá levar à substituição da matriz de fibrina por tecido de granulação (Gurtner et al., 

2008; Zielins et al., 2014).  

 O processo de remodelação, que corresponde à terceira fase do processo de 

cicatrização, se inicia entre a 2° e 3° semanas após a lesão, e pode durar 1 ano ou 

mais. Nesta fase, a maioria das células endoteliais, macrófagos e fibroblastos sofrem 

apoptose, formando uma massa consistente, principalmente de colágeno e outras 

proteínas de matriz extracelular (Singer and Clark, 1999; Gurtner et al., 2008). Vale 

ressaltar que o tecido lesionado não terá a mesma forma anterior à lesão, uma vez 

que evolutivamente, a prioridade do nosso organismo é o fechamento rápido da 

ferida e não a reorganização para que o tecido assuma a mesma forma. 
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Figura 2. Fase de reepitelização, referente à cicatrização de ferida 5 dias após a lesão. Os 

vasos sanguíneos emergem do coágulo de fibrina à medida que as células 

epidérmicas surgem da ferida. Algumas das proteínas consideradas necessárias 

para a migração das células estão mostradas na figura adaptada (Singer and 

Clark, 1999). 

     

2.2. FERIDAS AGUDAS, CRÔNICAS E TRATAMENTOS 

Feridas agudas podem ser intencionais, quando ocorrerem em pós-

operatórios, ou ocasionais, como queimaduras, lacerações, mordeduras e etc 

(Blanes, 2014). As feridas crônicas podem se originar a partir de um processo 

agudo, onde poderá ocorrer perda de tecido. Elas não seguem o processo de 

cicatrização normal, se prolongam por períodos maiores que quatro semanas e têm 

como um exemplo típico a úlcera de pé diabético (Blanes, 2014). 

 As reações inflamatórias diferem entre si a depender da existência de feridas 

crônicas ou agudas. Em feridas agudas, a função da inflamação consiste na 

preparação do leito da ferida (removendo tecido necrótico, detritos, contaminação 

bacteriana), recrutamento celular e ativação de fibroblastos (Menke et al., 2007).  

 Em condições normais, a inflamação é autolimitada, enquanto que nas feridas 

crônicas, há exacerbação do processo. Em feridas agudas, os neutrófilos são 

praticamente inexistentes após 72 horas, mas nas crônicas, se mantém presentes 
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durante todo o processo de cicatrização. Algumas explicações para isso se baseiam 

no recrutamento e ativação contínua em razão da lesão tecidual por pressão, 

supercrescimento bacteriano, aprisionamento de leucócitos ou lesão de reperfusão 

isquêmica (Menke et al., 2007). 

 Pode-se inferir que o diferencial entre feridas agudas e crônicas está 

justamente em sua taxa de cura, até porque nestas últimas o tempo de cicatrização 

será mais longo, ocorrendo, inclusive, a possibilidade de que as feridas se agravem 

ao vez de melhorarem em razão do microambiente com elevado nível de proteases 

(Menke et al., 2007).  

Estratégias variadas têm sido empregadas para o tratamento de ambas as 

feridas, buscando acelerar o processo de cicatrização, reduzir a ocorrência de 

infecções e complicações do processo, implementando qualidade de vida ao 

paciente (Hafner et al., 2014). Dentre essas estratégias, ressaltamos os diversos 

tipos de agentes farmacológicos. A agência federal do Departamento de Saúde e 

Serviços Humanos dos Estados Unidos – Food and Drug Administration – FDA, tem 

aprovado o uso de produtos originalmente utilizados por via sistêmica para o 

tratamento tópico de feridas devido ao alto grau de complicações que podem ocorrer 

(Smith, 2010). Entre estes tratamentos, os anestésicos, antibióticos e até fatores de 

crescimento podem ser utilizados. Esse tipo de tratamento é chamado off-label 

prescrition medication (Smith, 2010; Anvisa, 2013). O misoprostol, lidocaína, 

nifedipina, gentamicina e metronidazol são exemplos deste tipo de medicamento, 

sendo prescritos pra o tratamento de feridas nas formulações em creme, 

comprimidos macerados, gel e spray dentro do conceito de prescrição off-label 

(Smith, 2010).  

Há também diversos tipos de dispositivos/curativos a base de hidrogéis, 

filmes (Jandera et al., 2000a), engenharia de tecido (Wong and Gurtner, 2012), 

adesivos, implantes poliméricos e matrizes de desintegração lenta, cujo objetivo é a 

manutenção da hidratação da ferida, proteção e promoção da cicatrização (Dingler 

et al., 1999; Muller et al., 2000; Muller et al., 2007; Souto et al., 2007; Pardeike, 

Hommoss and Müller, 2009; Kuchler et al., 2010; Mitri et al., 2011; Hafner et al., 

2014; Keck et al., 2014; Pyo et al., 2016).  

Algumas feridas crônicas continuam difíceis de serem tratadas em 

decorrência de problemas com curativos, incluindo intumescimento e flexibilidade 

insuficientes, necessidade frequente de reaplicação/troca e custo elevado tanto para 
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o paciente quanto para o serviço médico-hospitalar. Estes obstáculos têm 

estimulado a pesquisa e inovações capazes de trazer benefícios com tratamentos 

mais seguros, eficazes, de baixo custo e acessíveis a um número maior de 

pacientes. Com base nesses fatos, neste estudo, desenvolvemos carreadores 

lipídicos nanoestruturados (CLN) com componentes de baixo custo para a 

administração de combinações de ativos antioxidantes e antimicrobianos com a 

finalidade de auxiliar o tratamento e promoção da uma cicatrização adequada.  

2.3. PAPEL DE ANTIOXIDANTES EM FERIDAS 

Como já pontuado, a cicatrização de feridas envolve uma série de eventos 

graduais e coordenados que tem como objetivo restaurar a função barreira e a 

integridade mecânica da pele (Schultz et al., 2011).  Os neutrófilos são as primeiras 

células imunes a chegar, seguido de monócitos que irão se diferenciar em 

macrófagos (Schafer and Werner, 2008). São essas células imunes inatas que 

secretam as enzimas proteolíticas e citocinas pró-inflamatórias, produzem e 

secretam grandes quantidades de espécies reativas de oxigênio (EROs) que são 

necessárias para a proteção contra bactérias invasoras e outros microrganismos.  

 Em um processo normal de cicatrização, essas bactérias e os detritos 

celulares serão posteriormente removidos por fagocitose (Dipietro, 1995; Gurtner et 

al., 2008; Schafer and Werner, 2008). 

EROs são produzidos em todos os seres aeróbicos como intermediários em 

reações de oxirredução que levam O2 e H2O (Gutteridge and Halliwell, 1992; 

Rochette et al., 2014) , em processos metabólicos normais e na cadeia respiratória. 

NADPH oxidases são produtores de EROs, como o superóxido e peroxido de 

hidrogênio. Suas isoformas são encontradas em todos os tecidos, tendo papel 

fundamental na homeostase celular normal e nas respostas celulares a diversos 

estressores.  

Quando há lesão do tecido e inflamação, há uma grande quantidade de EROs 

produzida por NADPH oxidase (Schafer and Werner, 2008; Perez-Matute et al., 

2009; Rudolf et al., 2017), o que é essencial para regular o equilíbrio redox celular, 

desempenhando papeis importantes na fisiologia e fisiopatologia da pele. Por 

exemplo, EROs é importante para redução do fluxo sanguíneo relacionado à 

vasoconstrição, promoção da agregação plaquetária, formação de trombo, 
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recrutamento celular, migração e prevenção de infecções, todos estes considerados 

eventos essenciais para a cicatrização (Goitre et al., 2012; Palmieri et al., 2017).   

No entanto, enquanto a produção de EROs é essencial para o início do 

processo de cicatrização, seu excesso é deletério. O desbalanço entre EROs e 

mecanismos antioxidantes de defesa pode levar à produção excessiva de 

metabólitos de oxigênio, levando ao chamado “estresse oxidativo” (Halliwell and 

Gutteridge, 1984; Gutteridge and Halliwell, 1992). Em outras palavras, caso a 

retirada de EROs seja insuficiente ou se EROs for produzido excessivamente, pode 

ocorrer dano celular grave, envelhecimento prematuro ou mesmo transformação 

neoplásica. De fato, o estresse oxidativo é considerado uma das principais causas 

da falha do processo de cicatrização, e estudos clínicos sugerem que as feridas 

crônicas mantém ambiente de estresse oxidativo (Cano Sanchez et al., 2018). Os 

graus de estresse oxidativo podem ser avaliados por diferentes biomarcadores, 

como catalase, EROs, glutationa redutase, GSH-redutase, glutationa peroxidase, 

produtos da peroxidação lipídica (Wagener et al., 2013; Fabre et al., 2015).  

Diversos estudos in vivo vêm demostrando a relação entre estresse oxidativo, 

redução da migração celular em modelos de animais hiperglicêmicos e o 

comprometimento da cicatrização em animais diabéticos (Giacco and Brownlee, 

2010; Almeida et al., 2016). Há evidências da redução de níveis de antioxidantes em 

animais diabéticos, como a glutationa, o que foi associado à maior dificuldade de 

cicatrização (Mudge et al., 2002; Schafer and Werner, 2008). 

Com base em estudos que evidenciaram redução da concentração de 

antioxidantes em feridas crônicas e/ou de animais diabéticos, tem sido sugerido a 

suplementação com estes compostos para promoção do equilíbrio redox e melhora 

da cicatrização (Schafer and Werner, 2008; Palmieri et al., 2017). Foi observado que 

a administração de antioxidantes pode ajudar a prevenir os efeitos deletérios da 

diabetes na expressão de citocinas no crescimento celular e na homeostase alterada 

da matriz extracelular em cultura in vitro e em modelos animais de diabetes (Scott 

and King, 2004; De Oliveira et al., 2013; Pessoa, A. F. M. et al., 2016), bem como 

melhorar a disfunção endotelial em modelo animal de diabetes (Scott and King, 

2004). O uso de  α-tocoferol em modelos de cicatrização de ferida tardia mostrou-se 

capaz de reduzir os níveis plasmáticos e locais de manodialdeído (MDA) e redução 

dos níveis de espécies reativas de oxigênio (EROs) acelerando o processo de 
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cicatrização (Musalmah et al., 2002; Park and Lim, 2011; Pessoa, A. F. M. et al., 

2016).  

A redução nos níveis de antioxidantes foi relatada também em outras 

condições e outros tipos de feridas, até mesmo nas agudas. Foi demonstrado que os 

níveis de vitamina E, ascorbato e glutationa diminuíram 60-70% em feridas agudas 

em comparação com a pele íntegra, e somente os níveis de glutationa voltaram ao 

grau de normalidade em 14 dias após o ferimento (Shukla et al., 1997; Rasik and 

Shukla, 2000; Schafer and Werner, 2008; Akihisa et al., 2010; Grando et al., 2016). 

Estudo comparando ratos idosos e jovens (Rasik and Shukla, 2000) demonstrou 

menores níveis de vitamina E e ascorbato nos ratos idosos, o que foi 

correlacionando com o fechamento tardio de feridas nesses animais. De forma 

análoga, a comparação entre ratos imunossuprimidos e imunocompetentes 

demonstrou níveis mais altos de vitamina E, glutationa e ascorbato na pele ferida de 

ratos imunocompetentes (Gupta et al., 2002; Schafer and Werner, 2008). Com base 

nesses estudos, a suplementação de antioxidantes também em outros tipos de 

condições de feridas pode ser benéfica para melhorar o processo de cicatrização. 

 

2.4. ATIVOS SELECIONADOS NESTE ESTUDO: VITAMINA E, QUERCETINA E 

ÓLEO DE MELALEUCA. 

Neste estudo, foram utilizados dois antioxidantes: a vitamina E e a quercetina. 

A vitamina E ou alfa-tocoferol é um antioxidante de lipídios poli-insaturados (Golli 

and Azzi, 2010) com peso molecular de 431 g/mol, logPc= 7,8 e pKa>10, o que 

demonstra sua lipofilicidade e alta probabilidade da molécula ficar retida no estrato 

córneo após administração tópica, prejudicando a sua penetração nas camadas 

viáveis da pele (Cichewicz et al., 2013a). As estruturas químicas dos tocoferois - α, 

β, ϒ e   δ  podem ser visualizadas na Figura 3: 

A vitamina E atua na membrana celular evitando a peroxidação lipídica e 

preservando a sua integridade (Azzi, 2007; Galli et al., 2017). O acetato de vitamina 

E é mais utilizado em produtos dermatológicos devido à menor lipofilicidade, sendo 

transformando em vitamina E na pele por enzimas específicas  (Zampieri et al., 

2010). Em nossos estudos foi utilizado o α-tocoferol (SigmaPharma).  
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Figura 3. Estrutura química dos tocoferóis – α, β, ϒ e δ. Fonte: (Azzi, 2007) 

 

O uso de combinações de agentes antioxidantes, capazes de potencializar as 

ações uns dos outros, tem sido explorado para maximizar a proteção da pele. Como 

exemplo, foram estudadas as combinações de vitamina E e ácido lipoico (Cichewicz 

et al., 2013b), vitamina C e alfa-tocoferol (Branka et al., 2009) e ácido ascórbico e 

licopeno (Pepe et al., 2012b). Embora estudos mecanísticos sejam raros, o efeito de 

potencialização antioxidante parece resultante da promoção da regeneração de 

antioxidantes quando combinados (Goupy et al., 2007; Fabre et al., 2015).  O efeito 

sinérgico dos antioxidantes permite aumentar a atividade antioxidante sem a 

necessidade de aumentar a quantidade encapsulada desses compostos 

individualmente. Com base nesses fatos, propusemos a co-encapsulação da 

quercetina e vitamina E no nanocarreador.  

A quercetina (3,3‘, 4', 5,7-pentahidroxiflavona) é um flavonol,  subclasse dos 

flavonoides, que pode ser encontrada em frutas e vegetais, como cebolas, maçãs, e 

R1 R2  

CH3 CH3 α 
CH3 H β 
H CH3 ϒ 
H H δ 
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uvas vermelhas (Bose et al., 2013). A molécula apresenta peso molecular de 

302,24g/mol e pKa de 7,10;  sua estrutura química pode ser visualizada na Figura 4 

(Herrero-Martínez et al., 2005). 

 

 

Figura 4. Estrutura química da quercetina (3,3‘, 4',5,7-pentahidroxiflavona). Fonte:(Bose and 
Michniak-Kohn, 2013) 

A quercetina tem propriedades antioxidantes e inúmeros efeitos biológicos e 

farmacológicos, que inclui propriedades quelantes, anticancerígenas, 

cardioprotetoras e bacteriostáticas (Harwood et al., 2007; Vetrova et al., 2017). 

Mostra-se, ainda, capaz de retardar o processo de oxidação por meio da eliminação 

de radical oxigênio e inibição da peroxidação lipidica in vitro e in vivo (Decharneux et 

al., 1992; Gomathi et al., 2003; Hatahet et al., 2016). 

Em estudo recente, pesquisadores demonstraram a capacidade da quercetina 

de acelerar o processo de cicatrização quando feridas excisionais foram produzidas 

em ratos e tratadas por meio de um suporte impregnado com esse ativo  

(Vedakumari et al., 2017). Em estudo semelhante, filmes de colágeno contendo 

quercetina se mostraram capazes de aumentar a contração das feridas, com 

redução de até 80% na sua área superficial, comparado a filmes sem o ativo, que 

promoveram a redução de até 60% na área superficial da ferida (Gomathi et al., 

2003). 

 Além destes antioxidantes, foi também proposto neste estudo a incorporação 

de óleo da melaleuca (Melaleuca alternifolia) como agente antimicrobiano.  

Este composto pertence à família das mirtáceas Myrtaceae, uma espécie 

nativa da Austrália, que tem sido utilizada há décadas por suas propriedades anti-

inflamatórias, antifúngicas e antibacterianas de amplo espectro  (Carson and Riley, 

2001; Cox et al., 2001; Benelli et al., 2013). Possui mais de 100 compostos na sua 

composição, sendo rico em terpine-4-ol, α-terpineno, Ƴ-terpineno, 1,8-cineo, pKa 

3,26 para o terpine-4-ol, responsáveis pelas propriedades de interesse. A estrutura  
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química de seus componentes mais abundantes pode ser visualizada na Figura 5.  

 

 

Figura 5. Estrutura química dos principais compostos presentes no óleo essencial de M. 
alternifólia, óleo de melaleuca. Fonte: (Sánchez-Navarro et al., 2011). 

 Apesar do mecanismo de ação do óleo de melaleuca não ser esclarecido, 

estudos prévios sugerem que sua eficácia antimicrobiana decorre da 

permeabilização da membrana bacteriana e alteração da estrutura e função da 

parede celular (Carson et al., 2002; Rothenberger et al., 2016; Shapira et al., 2016). 

Estudo realizado por Cox e colaboradores utilizando Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Candida albicans, demonstrou, por meio de ensaios de 

viabilidade e absorção de iodeto de propídio, a capacidade do óleo de danificar 

estruturas da membrana celular (Cox et al., 2000; Cox et al., 2001). Considerando 

que a membrana citoplasmática atua como uma barreira que controla a passagem 

de pequenos íons (como H +, K + Na +  e Ca +2) e  permite que células e organelas 

controlem a entrada e saída de diferentes compostos, a perda da integridade da 

membrana pode levar a um desbalanço da concentração iônica celular (incluindo 

perda de íons potássio), que inibe a atividade respiratória (Cox et al., 2001).  

Tais evidências sugerem que o uso do óleo de melaleuca pode evitar a 

contaminação da ferida, um dos fatores que dificulta a cicatrização, afastando a 

preocupação recorrente com o uso excessivo de antibióticos em tratamentos que 

poderiam levar ao desenvolvimento de resistência (Hammer et al., 2012; Langridge 

et al., 2017).  



33 
 

Corroborando a potencial aplicação desse óleo no tratamento de feridas, 

recentemente pesquisadores demonstraram que o óleo de melaleuca promoveu 

redução do tempo de cicatrização de 9 em 10 pacientes submetidos ao estudo  

(Chin and Cordell, 2013). Dentre os microorganismos mais comuns em feridas e que 

apresentaram susceptibilidade à ação do óleo de melaleuca estão incluídos o 

Staphylococcus aureus (incluindo as cepas resistentes à meticilina), estreptococos, 

estafilococos coagulase negativos e coliformes (Loughlin et al., 2008; Edmondson et 

al., 2011; Catanzano et al., 2015). 

2.5. CARREADORES LIPÍDICOS NANOESTRUTURADOS COMO PLATAFORMA 
PARA O TRATAMENTO DE FERIDAS 

A indústria em geral tem se ampliado para o uso da nanotecnologia e o campo 

farmacêutico não é diferente. De acordo com um relatório da BBC research o valor 

do mercado de nanomedicina no ano de 2010 e 2011 foi de US$ 43,2 bilhões e US$ 

50,1 bilhões respectivamente. Inexistem dados quantitativos para 2019, porém esta 

mesma pesquisa havia projetado para EUA, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, 

Itália e Espanha em 2016 um faturamento próximo de US$ 96,9 bilhões (Hafner et 

al., 2014). 

Dentre os nanocarreadores com aplicação na área médica/biomédica, 

destacam-se as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) e os carreadores lipídicos 

nanoestruturados (CLN), que se distinguem pela composição da matriz lipídica. Os 

CLN são considerados a segunda geração de NLS. A nanopartícula lipídica solida é 

produzida substituindo um lipídio líquido de uma emulsão óleo/água por um lipídio 

sólido, ou ainda uma mistura de lipídios sólidos, e permanecem sólidos tanto à 

temperatura ambiente, quanto à temperatura corporal (Muller et al., 2007; Pardeike, 

Hommoss and Müller, 2009). Sua faixa de tamanho varia de 40 a 1000 nm 

No entanto, problemas de estabilidade são recorrentes durante o 

armazenamento dos NLS e geralmente associados ao aumento do tamanho das 

partículas, fenômenos de geleificação e expulsão do fármaco da matriz lipídica, o 

que é atribuído à cristalização do lipídio (Pardeike, Hommoss and Muller, 2009; 

Müller et al., 2011). 

Durante a preparação de NLS, a fusão do lipídio é seguida pelo resfriamento e 

solidificação progressiva, ou cristalização, originando cristais lipídicos de graus de 

organização tridimensional variados; em outras palavras, são geradas as diferentes 
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formas polimórficas α, β, βi e β’. É a organização tridimensional das cadeias 

hidrocarbonadas da matriz lipídica em sua forma solidificada que define o grau de 

cristalinidade das nanopartículas. A forma hexagonal (α) é a menos estável e de 

menor ponto de fusão, enquanto a forma β é a mais estável e de maior ponto de 

fusão (Muller et al., 2002; Souto et al., 2004b) (Figura 6). É no armazenamento que 

as formas polimórficas mais instáveis podem se transformar em formas ordenadas e 

perfeitas, caracterizadas por menor energia e maior cristalinidade (β), levando à 

expulsão ou/e mudanças no perfil de liberação dos fármacos (Muller et al., 2002; 

Attama et al., 2006; Souto et al., 2007; Souto, 2011; Gainza et al., 2015). Em outras 

palavras, a expulsão decorre da transformação da forma de alta energia, 

caracterizada por muitas imperfeições, em formas β, formando uma matriz cristalina 

perfeita, sem espaço para fármacos (Muller et al., 2002; Souto et al., 2004a).  

 

 

 

 
 

Figura 6. (A) Mecanismo de expulsão dos ativos da NLS durante a estocagem (B) transição 
para cristal lipídico perfeitamente ordenado. Figura baseada em Muller et al., 2002 
e Souto et al., 2004a. 

Nos CLNs a matriz lipídica e constituída por lipídios sólidos e lipídios líquidos, 

e podem originar diferentes tipos de estruturas (Figura 7). No primeiro tipo, a mistura 

de moléculas diferentes (sólidas e líquidas) cria imperfeições na matriz sólida, 

permitindo a incorporação de fármacos nessas imperfeições. 

 No segundo tipo, a partícula solidifica no resfriamento, mas não recristaliza e 

permanece em um estado amorfo. No terceiro tipo, nanocompartimentos oleosos 

líquidos são formados na matriz quando a concentração do lipídio líquido excede sua 

solubilidade no sólido (Muller et al., 2002; Souto et al., 2004b; Attama et al., 2006).  
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Figura 7. Diferenças da matriz lipídica de NLS e CLN. A) Formação de uma estrutura 
cristalina perfeita em NLS (nanopartícula lipídica sólida, carregamento de ativos 
limitados. B) CLN (nanocarreador lipídico estruturado) formação de uma partícula 
cristalina imperfeita, com maior capacidade de carga de ativo.  Figura baseada em 
(Muller et al., 2002 e Detoni et al., 2012).  

Como resultado, temos o aumento da quantidade de fármaco encapsulada e 

redução da sua expulsão. 

Diversas características fazem com que esses sistemas tenham excelente 

aplicabilidade para uso tópico. O pequeno tamanho e elevada razão área 

superficial/volume garante um melhor contato com estrato córneo, o que favorece a 

transferência de maiores quantidades de fármaco para a pele. Devido à sua matriz 

lipídica sólida, a liberação modificada a partir destes carreadores é possível. Isso é 

fundamental quando se faz necessário fornecer o fármaco durante um período de 

tempo prolongado e se deseja reduzir a absorção sistêmica, e/ou quando o fármaco 

é irritante em altas concentrações (Muller et al., 2002; Souto et al., 2004a). Além 

disso, os CLNs podem ser formados a partir de lipídios biocompatíveis sendo, 

geralmente, bem tolerados e seguros (Pardeike, Hommoss and Muller, 2009). 

De forma geral, a proposta de utilização de CLN se baseia nas seguintes 

vantagens/propriedades deste sistema: 

- Possibilidade de obtenção com diversos tipos de lipídios considerados 

seguros e com propriedades de interesse para o processo cicatricial, como melhora 

da hidratação. 

- Liberação sustentada: idealmente a frequência de troca/reaplicação do 

tratamento e curativos deve ser limitada para evitar danificar o tecido cicatricial. 

Devido à sua capacidade de formar depósitos na pele e prolongar a liberação do 
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composto encapsulado por até mesmo dias, o nanocarreador lipídico estruturado 

permite redução da frequência de administração (Jenning, Schäfer-Korting, et al., 

2000; Kuchler et al., 2010). 

- Possibilidade de proteção contra a degradação físico-química de ativos, o 

que é de interesse tendo em vista que propomos a encapsulação de ativos com 

propriedades antioxidantes e um óleo essencial, sensíveis à temperatura e/ou luz 

UV. Um exemplo dessa propriedade foi demonstrado por Muller et al. para o retinol; 

a concentração de retinol intacta em suspensão de nanopartículas lipídicas contendo 

0,5% de retinol após três meses de armazenamento à temperatura de 40°C foi 60% 

da concentração inicial, enquanto que em emulsões de óleo/água, 40% do ativo 

permaneceu intacto (Muller et al., 2007). 

- Formação de filme e aumento da hidratação: esses sistemas são capazes de 

formar um filme na superfície da pele e, desta forma, contribuem para a oclusão e 

hidratação cutânea. Há de se destacar que a umidade no leito da ferida facilita o 

desbridamento, melhora a retenção de fatores de crescimento no local e acelera o 

processo cicatricial ao mesmo tempo em que reduz a formação de cicatrizes (Ousey 

et al., 2016). 

- Possibilidade de modificação da superfície e inclusão de compostos 

bioadesivos: a inclusão de compostos com propriedades bioadesivas pode aumentar 

a retenção das partículas na pele, aumentando a localização dos compostos ativos.  

O uso de sistemas de bioadesão tem como vantagem a capacidade de prolongarem 

o tempo que o fármaco permanece no local de ação, pois ficam mais tempo em 

contato com o tecido epitelial, diminuindo assim a frequência de administração 

(Carvalho et al., 2013). Aqui propomos modificar a superfície dos sistemas com 

ácido hialurônico, alginato e quitosana; esses polímeros apresentam propriedades 

bioadesivas, mas cargas opostas. Um dos nossos objetivos é comparar o potencial 

bioadesivo e a penetração cutânea dos ativos veiculados em nanocarreadores 

modificados com esses três compostos. 

- pH compatível com o pH fisiológico da pele (aproximadamente 5,5):  pH 

moderado é recomendado, sendo que a proximidade do ponto isoelétrico da pele (pl 

~ 4) é recomendada (Merino et al., 1999; Marro et al., 2001; Nair et al., 2013). Além 

disso, é importante avaliar o pH no qual haja predominância da forma não-ionizada 

de ativos, sendo geralmente aceito que nessa forma  as moléculas se difundem mais 

facilmente através da matriz intercelular do estrato córneo. Entretanto, a pele 
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apresenta carga residual negativa, tornando-se mais seletiva para o transporte de 

íons catiônicos (Marro et al., 2001; Sapra et al., 2008; Nair et al., 2013). Ainda, as 

moléculas ionizadas podendo ainda formar pares com íons presentes na pele, o que 

as tornam capazes de se difundirem mais facilmente pela barreira cutânea (Nair et 

al., 2013).  

Neste estudo, desenvolvemos CLN bioadesivos para a coencapsulação de 

compostos antioxidantes e um ativo antimicrobiano como uma nova abordagem para 

melhorar o processo de cicatrização, limitando o custo à saúde pública. A Figura 8 

apresenta uma representação esquemática do nanocarreador proposto. 

 

Figura 8. Representação esquemática do CLN com ativos, polímeros e tensoativos 
proposto em nosso estudo. O preenchimento em cor branca do nanocarreador 
representa o lipídio sólido, ao qual é adicionado o lipídio liquido (representado 
por quadrados e triângulos abertos). Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3. OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo geral o desenvolvimento e avaliação de 

carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) capazes de coencapsular ativos 

antioxidantes (quercetina e vitamina E) e antimicrobiano (óleo de melaleuca) como 

plataforma para promoção/melhoramento do processo de cicatrização de feridas. Os 

objetivos específicos foram: 

 

 Objetivo específico 1. Desenvolvimento e caracterização dos CLN 

 Objetivo específico 2. Avaliação do efeito dos CLN sobre a permeabilidade 

cutânea e penetração de compostos ativos em pele íntegra e com barreira 

comprometida  

 Objetivo específico 3. Avaliação do potencial irritativo, atividade 

antimicrobiana e efeito na migração celular. 
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4.  MATERIAIS E MÉTODOS  

 Os materiais e equipamentos listados baixo foram utilizados:  

 Alginato de sódio: MP Biomedicals LLC 

 Álcool etílico, ácido acético: Labsynth Brasil 

 Azul de Evans: Neon Comercial  

 Analisador de textura TAXTplus: Stable Micro Systems 

 Banho ultrassom Sonic Vibra Cell: Quimis modelo 03350 

 Centrifuga 5810 R: Eppendorf  

 Célula de Franz: Hanson Research: modelo 58-001-420, 1,77cm2 de área de 

permeação  

 Ciprofloxacino: Sensifar  

 DSC-60: Shimadzu 

 Equipamento de metalização: Balzers Union: modelo SCD040  

 Equipamento de cromatografia de alta performance (HPLC):  Shimadzu com 

coluna Altech C18 (150x4.6mm) 

 Evaporímetro: Vapometer - Delfin Technologies Ltda., modelo SWL4451 

 Fitas de papel indicador UNIVERSAL: Merck  

 Fluconazol: Pfizer 

 Gentamicina: Sensifar 

 Homogeneizador de tecido Tissue TearorTM (modelo 985370-395): Biospec 

Products Inc 

 Liofilizador (FreeZone 2.5): Labconco 

 Manteiga de carité e ácido hialurônico: Engenharia das Essências 

 Membrana de cultura celular: Corning® Transwell® 

 Microscópio eletrônica de varredura: LEO 435 VP, JSM 7401F, Quanta 650 

FEG, FEI  

 Meio de cultura Ágar de Müeller Hinton 

 Microfiltro Amicon Ultra-4: Merck 

 Microscópio Eletrônico de Varredura: Quanta 650 FEG, FEI, Thermo Scientific 

 Microscópio de Fluorescência: Nikon (Modelo 80i, câmera DS-Ri2) 

 Óleo de argan: Mogador Argan Oil LLC-USA 



40 
 

 Óleo de melaleuca (destilado de folhas): By Samia 

 Medida de pH: Denver Instrument UB 10 pH/mV Meter Ultra Basic 

 Reômetro do tipo cone-placa:  Brookfield (RSTCPS) 

 Quitosana de baixo peso molecular (50.000 – 190.000 Da) Grau de acetilação 

75 – 85% : Sigma-Aldrich 

 Sonicador de haste: VibraCell  VCX-500: Sonics 

 Software Image J 

 Span® 80, Tween® 80, Poloxamer 407, , metanol, dodecil sulfato de sódio, 

vitamina E, quercetina: Sigma-Aldrich 

 Termobalança TGA-60: Shimadzu 

 Zetazizer NanoZS90: Malvem 
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4.1. Desenvolvimento dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) 

Design do nanocarreador e justificativa da seleção dos componentes. 

O CLN foi produzido com mistura de lipídios sólido (manteiga de carité) e 

líquido (óleo de argan), estabilizados com mistura de tensoativos hidrofílicos e 

lipofílicos e modificados com polímero bioadesivo. 

O óleo de argan é oriundo das sementes de uma árvore nativa de Marrocos, 

Argan Tree (Argania spinosa) e é bem conhecido pelas suas propriedades 

antioxidantes e anticarcinogênicas (Avsar et al., 2016). Seu uso cosmético se deve 

ao alto teor de flavonoides, principalmente quercetina e mirecetina  (Florence Henry, 

2014). O óleo de argan é rico em ácido linoleico e oleico, que podem corresponder à 

até 37%-45% da composição, e outros compostos como tocoferóis, polifenóis, 

esteróis, carotenóides, xantofilas e esqualeno (Khallouki et al., 2003). O ácido oleico 

possui uma cadeia de 18 carbonos com apenas uma insaturação, enquanto que o 

ácido linoleico também possui duas insaturações na cadeia de 18 carbonos. Suas 

representações podem ser dadas por: C18:1 e C18:2 (Figura 9). O óleo de argan 

tem ainda em sua composição 6% de ácido esteárico, e ~ 12% de ácido palmítico, 

uma cadeia saturada com 16 carbonos (El Abbassi et al., 2014). A Tabela 1 mostra 

a composição química considerando os ácidos graxos, acido linoleico, oleico, ácido 

estearico e acido palmitico. 

 

Figura 9. Representação da estrutura dos principais componentes presentes no óleo de 
argan: ácido oleico (a) e ácido linoleico (b).  Fonte: (El Abbassi et al., 2014)  

 

Tabela 1. Composição química do óleo de argan. Fonte: (El Abbassi et al., 2014). 
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Conforme dados fornecidos pelo fabricante, a composição do óleo utilizado 

em nosso trabalho está de acordo com a descrita na Tabela 1. O óleo de argan tem 

efeito regenerador e protetor contra radiação UVA e UVB (Florence Henry, 2014). 

Além desses benefícios, estudos mostram que o uso de óleo de argan pode 

aumentar a hidratação da pele, potencializando o efeito de hidratação por oclusão 

comumente associado aos CLNs (Tichota et al., 2014). 

Outro componente utilizado para o desenvolvimento das nossas formulações 

foi a manteiga de carité; a sua composição é essencialmente de triglicerídeos com 

ácidos graxos oleico, esteárico, linoleico, palmítico e matéria insaponificável (com 

alta porcentagem de triterpenos, tocoferol, fenóis, esteróis), aos quais são atribuidas 

as propriedades anti-inflamatorias e antioxidantes (Maranz et al., 2004). A média do 

ponto de fusão da manteiga de carité é de 35,9 ºC dependendo da origem e do 

método de processamento, o que a torna particularmente adequada como base para 

pomadas e medicamentos (Bonkoungou, 1987). A Tabela 2 abaixo representa 

composição e principais propriedades físico-químicas (Honfo et al., 2014). Conforme 

informação fornecida pelo fabricante, a manteiga de carité usada em nossas 

formulações está condizente com essas propriedades.  

 

Tabela 2. Propriedades físicos-químicas da manteiga de carité. Fonte:  (Honfo et al., 2014).  

  

Parâmetros Média 

Ácido graxo livre (%) 5,3 

Valor de peróxido (meq O
2
) 7,6 

Valor de saponificação (mgKOH/g) 180,9 

Densidade relativa (40ºC) 0,9 

Ponto de fusão (ºC) 35,9 

Conteúdo insaponificável (%) 8,1 

Índice de refração (40º) 1,5 

 

Também foram selecionados polímeros bioadesivos para modificação das 

nanopartículas a fim de aumentar o tempo de retenção da formulação na pele. A 

escolha dos polímeros é importante, pois eles terão grande influência no 

comportamento reológico do sistema, carga e estabilidade do produto, além de 

interferir na aceitação deste pelo consumidor (Miller and Loffler, 2006). Os polímeros 
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escolhidos e adicionados na fase aquosa foram: quitosana, alginato e ácido 

hialurônico.  

A quitosana é um polissacarídeo natural composto por glucosamina e N-

acetilglucosamina; o grupo amino da quitosana possui pKa de 6.5, apresentando-se 

carregado positivamente e solúvel em soluções fracas e ácidas; a densidade de 

carga depende do pH e do seu grau de acetilação. Em meio ácido, a protonação dos 

grupos amina aumenta a solubilidade do composto (Tonnesen and Karlsen, 2002). A 

quitosana parece capaz de promover o transporte de fármacos polares através de 

barreiras biológicas mediante uma combinação de propriedades mucoadesivas e 

abertura das junções celulares de forma provisória (Ritthidej, 2011). Quanto maior o 

seu peso molecular, mais viscosa é a solução resultante (Sundar et al., 2010; 

Ritthidej, 2011).  A Figura 10 abaixo mostra a estrutura química da quitosana.  

Figura 10. Representação da estrutura química da quitosana. Fonte: (Sigma-Aldrich, 2019). 

O alginato de sódio é um polímero aniônico, produzido por algas marrons e 

bactérias, formado por resíduos do ácido α-L-ácido - glucorônico (G) e ácido β-D 

manurônico (M) ligados por ligações 1,4-glicosídicas. Sua composição e a sequência 

dos resíduos G e M vão depender da fonte das algas utilizadas, o que influencia as 

propriedades do alginato. Sua estrutura está representada na Figura 11. Além de 

ser obtido de fonte natural, o alginato é considerado atóxico, biodegradável, 

biocompatível, de baixo custo, e possui propriedades mucoadesivas e não 

imunogênicas (Sundar et al., 2010; Spadari et al., 2017). É susceptível à hidrólise ou 

degradação em ácidos fortes, principalmente a temperaturas altas, mas estável em 

temperatura ambiente em condições neutras (Tonnesen and Karlsen, 2002).  
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Figura 11.  Representação esquemática da estrutura química do alginato de sódio. Fonte: 
(Sundar et al., 2010) 

Já o ácido hialurônico é um polissacarídeo linear com propriedades 

viscoelásticas, que consiste em unidades alternadas de dissacarídeo de D-ácido 

glucorônico e N-acetil-D-glucosamina ligadas por β-1-3 e β-1-4 glicosídeos 

(Kafedjiiski et al., 2007; Nowak et al., 2015). Estudos mostram o uso do ácido 

hialurônico em administrações nasais, pulmonares, orais, parenterais e tópicas 

(Yadav et al., 2008). 

De acordo com o tipo de polímero bioadesivo adicionado, os nanocarreadores 

foram denominados NCQ (com quitosana), NCA (com alginato de sódio) e NCHA 

(com ácido hialurônico). 

Também foi utilizado o poloxamer 407 (Pluronic® F-127). Ele é um copolímero 

tribloco não-iônico composto de uma cadeia hidrofóbica central de óxido de 

polipropileno (67 unidades) e duas cadeias hidrofílicas de óxido de polietileno (sendo 

uma com 99 unidades cada), com uma massa molecular de polioxipropileno de 4000 

g/mol, teor de 70% de polioxipropileno (Gu, Z. and Alexandridis, 2004; Gu, Z. and 

Alexandridis, P., 2004). 

 Sua estrutura química está representada na Figura 12. Em nossas 

formulações, o poloxamer 407 foi utilizado na fase aquosa para auxiliar na 

estabilidade estérica do sistema e contribuir para a redução da agregação das 

partículas. O poloxamer teve ainda função de diminuir a formação de espuma do 

sistema devido à utilização do método de sonicação, uma vez que durante a 

cavitação podem ser geradas ondas no liquido, o que pode levar à formação de 

espuma (Dumortier et al., 2006). 
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Figura 12. Representação esquemática da estrutura química do poloxamer. Fonte: (Sigma-
Aldrich, 2019) 

Os componentes selecionados e a que fase pertencem, bem como sua função na 

formulação, são mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3. Componentes utilizados nos nanocarreadores e suas funções na formulação. 

 

Protocolo de obtenção: A escolha das concentrações e composição foi 

baseada em estudos preliminares realizados pelo nosso grupo. Os lipídios (manteiga 

de carité e óleo de argan) foram misturados na proporção 7:3 (m/m). A mistura de 

lipídios mostrou-se sólida à temperatura ambiente, característica essencial para a 

obtenção de CLN. Após a mistura dos lipídios (10% da formulação), foi adicionado o 

tensoativo lipofílico Span® 80 para compor a fase oleosa, de modo a obter 

Componente Fase Função 

Manteiga de carité oleosa 
Lipídio sólido contém antioxidantes  

e pode auxiliar a hidratação da pele. 

Óleo de argan oleosa 
Lipídio líquido apresenta ação cicatrizante, 

 hidratante e antioxidante, regenerador 

Span 80 oleosa Tensoativo, HLB= 4,3 

Tween 80 aquosa Tensoativo, HLB= 15 

Poloxamer 407 aquosa 
Tensoativo desagregante e estabilizante, 

facilita a emulsificação e 
aumenta a estabilidade estérica 

Quitosana aquosa Polímero Catiônico e bioadesivo, 
 utilizado para modificar s nanopartículas. 

Ácido Hialurônico aquosa Polímero natural, aniônico e bioadesivo, 
 utilizado para modificar as nanopartículas. 

Ácido acético aquosa Dissolução da quitosana 

Alginato de sódio aquosa Polímero natural, aniônico e bioadesivo, 
 utilizado para modificar as nanopartículas 

Vitamina E (α-
tocoferol) 

oleosa Antioxidante 

Óleo de melaleuca oleosa 
Função antimicrobiana,  

Antisséptica 

Quercetina oleosa 
Antioxidante, mostrou-se capaz de 
 acelerar o fechamento de feridas 
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concentrações finais na dispersão de NLC de 1.5 ou 0.8% (m/m). A mistura foi então 

fundida em banho-maria, com temperatura controlada de 60ºC, e após a fusão, o 

sistema foi retirado do aquecimento, a temperatura da fase oleosa foi aferida, e 

somente quando baixou para 30ºC é que foi acrescida a fase aquosa, composta por 

dispersão em água dos tensoativos hidrofílicos poloxamer 407 (HLB=22, 0.5%), e 

um polímero bioadesivo (quitosana, ácido hialurônico e/ou alginato de sódio, 0,5%). 

O tensoativo Tween® 80  (HLB= 15) também foi adicionado à fase aquosa, de modo 

a obter concentrações finais de 0,9 ou 0,5% (m/m) na dispersão. As concentrações 

selecionadas de cada componente estão representadas na Tabela 4. 

Subsequentemente, a formulação foi homogeneizada utilizando o 

homogeneizador de haste por 30 segundos, e em seguida, sonicada em sonicador 

de haste por 20 min com pulsos de 50 s e intervalos de 10 s. Para um melhor 

controle do processo, a temperatura foi aferida imediatamente após a sonicação, 

tendo sido encontrado o valor de 31ºC.  

Avaliamos também a substituição do Tween® (tensoativo hidrofílico) por BRIJ® 

97 ou vitamina E TPGS. O BRIJ® 97 (éter oleílico de polioxietileno) é um tensoativo 

não-iônico, muito utilizado para solubilizar proteínas em formulações (Tang et al., 

2013). A Vitamina E TPGS (succinato de D -α-tocoferil polietilenoglicol 1000) é 

formada pela esterificação da succinato de vitamina E com polietilenoglicol 1000. É 

um tensoativo não-iônico, podendo formar micelas estáveis em veículos aquosos em 

concentração tão baixo quanto 0,02% em peso; seus efeitos emulsionantes, 

dispersantes, capacidade de gelificação e solubilização tem sido estudados para 

fármacos pouco solúveis em água (Guo et al., 2013). 

CLNs contendo os ativos foram produzidos utilizando o mesmo protocolo; os 

ativos vitamina E (2,5%) e quercetina (0,25-1%) foram adicionados na fase oleosa 

que foi subsequentemente submetida à sonicação em banho por 30 minutos. A 

temperatura da fase oleosa foi então aferida, e somente quando atingiu 30ºC foi 

acrescido o óleo de melaleuca (1-5%) e subsequentemente, a fase aquosa. As 

concentrações selecionadas de cada componente das formulações estão 

representadas nas Tabelas 4 (sem ativos) e 5 (com ativos). 
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Tabela 4. Componentes selecionados e suas concentrações nas formulações vazias 
selecionadas.  A composição de NCHA não está representada na tabela pois, foi 
excluída do estudo por baixa estabilidade em etapa posterior. 

 

Composição NC (%) NCA (%) NCQ (%) 

Manteiga de carité 7 7 7 

Óleo de Argan 3 3 3 

Span 80 1,5 1,5 1,5 

Tween 80 0,9 0,9 0,9 

Poloxamer 0,44 0,44 0,44 

Quitosana - - 0,44 

Alginato - 0,44 - 

Água 87,16 86,72 86,72 

 

 
Tabela 5. Composição das formulações selecionadas, NCA +ativos e NCQ +ativos  e suas 

respectivas concentrações. A composição de NCHA não está representada na 

tabela pois foi excluída do estudo por baixa estabilidade em etapa posterior. 

 

Composição NCA (%) NCQ (%) 

Manteiga de Carité 7 7 

Óleo de Argan 3 3 

Óleo de Melaleuca 5 5 

Span 80 1.5 1.5 

Tween 80 0.9 0.9 

Poloxamer 0.44 0.44 

Quitosana - 0,44 

Alginato 0,44 - 

       Quercetina 0,25 0,25 

        Vitamina E 2,5 2,5 

          Água 78,97 78,97 
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4.2. Caracterização dos nanocarreadores 

4.2.1. Avaliação do diâmetro e potencial zeta.  

Base racional: A técnica de espalhamento de luz dinâmico foi utilizada para 

avaliar o diâmetro hidrodinâmico dos nanocarreadores. Através do método, é 

possível medir a flutuação da intensidade da luz dispersa, causada pelo movimento 

Browniano das nanopartículas na formulação; essas flutuações permitem o cálculo 

do raio hidrodinâmico das gotículas coloidais utilizando a equação de Stokes-

Einstein (Aboofazeli et al., 2000; Damasceno, 2011; Mehnert and Mader, 2012). 

O potencial zeta mede a força de repulsão ou da atração eletrostática ou das 

cargas entre partículas. É um parâmetro utilizado para aferir a estabilidade das 

formulações. A sua aferição oferece as prováveis causas da dispersão, agregação 

ou floculação, podendo melhorar os sistemas (Freitas and Muller, 1998; Xu, 2008). 

Metodologia: para obtenção do diâmetro, índice de polidispersão (PDI) e 

potencial zeta, os nanocarreadores foram analisados em equipamento Zetasizer 

NanoZS90 (Malvern) após diluição em água purificada por osmose reversa ou KCL 1 

mM na proporção 1:100 (v/v). 

 

4.2.2. Avaliação do comportamento reológico  

Base racional: determinar as características reológicas de um sistema é 

importante porque elas fornecem informações essenciais sobre a natureza físico-

química dos componentes da formulação; além disso, também fornecem dados 

importantes relacionados à estocagem e aplicação de produtos para uso tópico. O 

termo reologia vem do grego rheo (fluxo) e logos (ciência), portanto reologia é a 

ciência que estuda o escoamento ou deformação do produto e sua fluidez quando 

submetidos à uma tensão (Chien, 2001; Leonardi and Maia Campos, 2001; Netz and 

Ortega, 2002). Nos estudos de reologia com base no fluxo os sistemas são 

geralmente classificados em dois tipos: Sistemas Newtonianos e os não-

Newtonianos. Produtos cosméticos e medicamentos na sua maioria apresentam 

comportamento não-Newtoniano, representados por 3 tipos de comportamento:  

plástico, pseudoplástico e dilatante (Ansel et al., 2000; Netz and Ortega, 2002). A  
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Figura 13. Representação esquemática dos tipos de comportamento reológico. Fonte: 
(Ansel et al., 2000; Netz and Ortega, 2002).  

 O objetivo deste estudo foi avaliar a influência do tipo de polímero bioadesivo 

sobre o comportamento reológico e sua viscosidade, uma vez que estas 

propriedades influenciam a liberação e penetração cutânea de compostos (Hosmer 

et al., 2013). O estudo do comportamento reológico também permite relacionar a 

composição, viscosidade e bioadesão do sistema. 

Metodologia: Foi utilizado um reômetro do tipo cone-placa (Brookfield) com taxa 

de cisalhamento crescente até 600 1/s, temperatura ambiente (25 ± 1ºC controlada 

por ar condicionado). As curvas de fluxo foram registradas com taxas de 

cisalhamento crescentes de 1 a 500 (s-1).  

 

4.2.3. Avaliação do pH  

Base racional: a determinação do pH de uma formulação é importante pois 

recomenda-se que produtos de uso dermatológico tenham pH próximo ao da pele. 

Além disso, alterações no valor do pH podem auxiliar a avaliação da estabilidade de 

nanocarreadores. Nossos ensaios foram realizados com as formulações NCA e NCQ 

com o objetivo de verificar a alteração do pH em função do tempo  como parte do 

estudo de estabilidade.  

Metodologia: as leituras foram realizadas, através de um pHmetro digital e todas 

as formulações se encontravam à temperatura ambiente não controlada (mantida 

com ar condicionado à 25  1ºC).  

 O aparelho foi calibrado com solução tampão pH 7,0 e com solução tampão pH 

4,0. O eletrodo utilizado na medição foi limpo com água destilada, com a finalidade 
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de evitar contaminação cruzada entre as formulações. Para a obtenção do pH das 

formulações, inseriu-se o eletrodo nas formulações e diluições foram testadas, 

aguardou-se a estabilização do pH, e só então obtivemos o valor do pH. Medições 

foram realizadas nos tempos de 0, 7,15, 30 e 60 dias.  

 

4.2.4 Avaliação morfológica e caracterização por microscopia eletrônica de 

varredura  

Base racional: O experimento foi realizado para caracterização de NCQ e 

NCA sem ativos (vazios) ou com os ativos em colaboração com o Prof. Dr. II Sei 

Watanabe, do Departamento de Anatomia do ICB-USP.  

Metodologia: As dispersões foram secas sobre lamínulas à temperatura de 

37C por 48 h, e metalizadas com platina ou ouro utilizando os seguintes 

parâmetros: vácuo 0,05 mbar, com três banhos com gás argônio, por 10 s, 245 V e 

40-45 mA (Balzers Union modelo SCD 040). A análise microscópica foi realizada na 

Central Analítica do IQ-USP (Microscópio Eletrônico de varredura JSM 7401F) e pela 

Escola Politécnica da USP, (Modelo FEI Quanta 650 FEG, Thermo Scientific). 

 

4.2.5. Avaliação in vitro das propriedades bioadesivas  

Base racional: o desenvolvimento de sistemas para liberação modificada de 

fármacos na/através da pele é de interesse quando comparado à terapia 

convencional (Smart, 1991). O aumento do tempo de residência da formulação 

combinado com a liberação prolongada podem favorecer a manutenção da 

concentração efetiva do fármaco no local, contribuindo para o aumento na eficiência, 

e redução da frequência de administração da formulação (Woodley, 2001; Carvalho 

et al., 2013). Uma vez que polímeros de características bioadesivas foram 

adicionados às dispersões, avaliamos a influência do tipo de polímeros sobre o 

potencial bioadesivo da formulação através da determinação da força necessária 

para separação da pele e formulação. 

Metodologia: A propriedade bioadesiva das formulações (NCA e NCQ) foram 

avaliadas através de um analisador de textura TAXTplus (Stable Micro Systems, 

Surrey, UK) mediante colaboração com o prof. Dr. Marlus Chorilli (FCF-UNESP). A 

pele de porco foi preparada como descrito por Carvalho (Carvalho et al., 2013) e a 

força bioadesiva foi determinada como a força de desprendimento máxima e a sua 

resistência à retirada da sonda, o que condiz com a característica de bioadesão (Da 
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Silva et al., 2017). O experimento foi realizado usando pele fixada na extremidade 

inferior da sonda cilíndrica (diâmetro 10 mm), por meio de um anel de borracha 

(Figura 14). As formulações foram colocadas abaixo da sonda sobre um banho de 

água de 32º ± 0,5ºC e só então a sonda com pele foi imersa na formulação 

(Carvalho et al., 2013). A sonda foi abaixada a uma velocidade pré-determinada até 

que pele e amostra entrassem em contato, o qual foi assegurado por meio de uma 

força (2mN) mantida por 60 segundos. Subsequentemente, a sonda foi retirada com 

velocidade pré-determinada, até que o contato da formulação e pele fosse desfeito. 

O experimento foi realizado em 7 (sete) replicatas (Carvalho et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Representação do equipamento para análise do potencial bioadesivo. (A) 
equipamento utilizado (B) montagem da pele e seu contato com o recipiente 
contendo formulação. Fonte: elaborada pelo autor. 

 

4.2.6. Análise Térmica  

Base racional: foi utilizado TG (termogravimetria) e DSC (calorimetria 

exploratória diferencial, do inglês differential scanning calorimetry) para auxiliar na 

caracterização das nanopartículas. DSC e TG são técnicas termoanalíticas; a TG 

acompanha a variação da massa da amostra, perda e/ou ganho, em função do 

tempo ou temperatura. (Ionashiro and Giolito, 1980; Wendlandt, 1986). Já na DSC, 

as variações de entalpia da amostra são registradas em relação a um material de 

referência termicamente inerte enquanto ambas são submetidas a uma programação 

de temperatura controlada (Ionashiro and Giolito, 1980; Wendlandt, 1986). 

 A DSC fornece dados sobre o comportamento da fusão e a recristalização do 

material. No aquecimento das amostras pode haver quebra da rede de cristais, o 

que leva a transformações na estrutura interna, úteis para compreendermos a 
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natureza de dispersões e misturas, interações entre fármacos, polímeros e lipídios. 

(Ionashiro and Giolito, 1980; Wendlandt, 1986; Brown, 1988; Da Silva et al., 2007).  

Metodologia: as dispersões aquosas dos nanocarreadores foram secas sob 

vácuo após congelamento. Os parâmetros utilizados foram: 

- TG: cadinho: Platina; massa de amostra: cerca de 5 mg; atmosfera dinâmica 

de nitrogênio (50 mL/ min); razão de aquecimento: 10 °C/min; faixa de temperatura: 

25 a 400 °C.  

- DSC-60 (Shimadzu); cadinho de Alumínio parcialmente fechado e massa de 

amostra em torno de 2 mg; atmosfera dinâmica de nitrogênio (100 mL/min), razão de 

aquecimento de 10 ºC/min; faixa de temperatura: 25 a 350 °C.(Franks, 1998). 

 

4.3. Avaliação da estabilidade  

 

Estudos que relacionam os pontos chaves de impacto na estabilidade citam a 

importância da determinação de alterações na distribuição de tamanho de 

nanocarreadores (Mehnert and Mader, 2012). Para acompanhar essas alterações, 

utilizamos o equipamento Zetazizer NanoZS90 (Malvem). As formulações de NCA, 

NCQ e NCHA sem ativos foram avaliadas durante 3 semanas e somente as 

formulações de NCA e NCQ com ativos foram avaliadas por 8 semanas (devido a 

problemas na estabilidade de NCHA). Em ambos os estudos, formulações sem 

ativos e com ativos foram armazenados à temperatura ambiente não controlada 

(mantida com ar condicionado à 25  1ºC), em frascos fechados e protegidos da luz, 

sendo analisadas como descrito no item 4.2.1.    

Com base nos estudos de estabilidade de formulações vazias, somente NCQ e 

NCA foram avaliados em estudos subsequentes. 

 

4.4. Avaliação do potencial de irritação cutânea da formulação 

Base racional: a fim de avaliarmos o perfil irritativo dos CLN, foi utilizado um 

método alternativo ao uso de animais, o ensaio HET-CAM (Hens Egg Test - Chorion 

Allantooic Membrane), no qual é avaliado o potencial de irritação através da indução 

de hemorragia, lise e coagulação na membrana corioalantóide (CAM) de ovos após 

5 minutos de sua exposição às formulações (Gilleron et al., 1996), Modificações do 

teste de HET- CAM na década de 1990 mostraram que os resultados eram 
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semelhantes ao teste de Draize; essas modificações incluíram a possibilidade de 

avaliação e ranqueamento de várias classes de agentes irritantes, numa escala de 

não irritante ao irritante severo (E.U., 2001). Para os ensaios foram realizados 2 

(dois) experimentos independentes com 3 ovos para cada tratamento. Todos os 

ensaios foram realizados segundo protocolo aprovado pelo comitê de ética do ICB-

USP, sob o número 70/2016. 

Metodologia: o potencial irritativo das formulações foi avaliado utilizando ovos 

fertilizados de galinha raça Leghorn, que ficaram incubados por 9 dias a 37,0°C ± 

0,5 e umidade de aproximadamente 70%. Para expor CAM, a casca do ovo foi 

aberta utilizando uma broca elétrica, e com a ajuda de uma pinça a casca foi 

removida, tendo o cuidado de evitar qualquer dano aos vasos sanguíneos. Os ovos 

que não tinham sistema vascular embrionário suficiente foram descartados. Como as 

formulações desenvolvidas pelo nosso laboratório não são transparentes, não foi 

possível visualizar seus efeitos vasculares enquanto presentes sobre a membrana. 

Por isso, as formulações foram aplicadas por períodos de tempo variando até 5 

minutos, com intervalos de 30 s ou 1 min, e subsequentemente, a membrana foi 

lavada com solução de NaCl 0,9% à 37ºC e visualizada sob estereomicroscópio por 

mais 5 minutos para visualização de alterações nos vasos (Steiling et al., 1999).  A 

membrana corioalontoide dos ovos foi exposta às formulações testes (100µL), 

controles positivos (NaOH 0,1 M e dodecil sulfato de sódio – SDS - 1%) e negativo 

(solução de NaCl 0,9%) (Effendy and Maibach, 1996). 

O cálculo para verificar o grau de irritação é baseado em uma comparação do 

índice de Irritação das formulações e substâncias de referência (Barile, 2010).  

 

((
(301 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑚𝑜𝑟𝑟𝑎𝑔𝑖𝑎)

300
) 𝑥 5) +  ((

(301 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑒)

300
) 𝑥 7)

+ ( (
(301 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜)

300
) 𝑥 9) 

   

 

A Tabela 6 abaixo representa a relação entre o efeito na membrana e o índice 

de irritação obtido (Luepke, 1985; Luepke and Kemper, 1986; Iccvam and Nih, 2006; 

Barile, 2010; Mckenzie et al., 2015). 
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Tabela 6. Relação entre o efeito da formulação e o índice obtido como descrito por 
Luepke,1985  

 

Score Descrição Efeito 

0 – 0.9 Não irritante Sem alteração visível 

1 – 4.9 Irritação fraca Descoloração visível 
 da membrana 

5 – 8 ou 5 – 9.9 Irritação moderada 
Estruturas cobertas  

parcialmente por hemorragia 

9 – 21 ou 10-21 Irritação severa 
Estruturas cobertas 

 totalmente por hemorragia 

 

 

4.5. Avaliação da influência das formulações sobre a barreira cutânea e 

penetração dos ativos 

Base racional: formulações e seus componentes alteram a função barreira da 

pele de diversos modos. Alguns promotores de absorção são capazes de 

desorganizar temporariamente o estrato córneo, aumentando sua permeabilidade e 

a perda de água transepidérmica (Pepe et al., 2012a). Por outro lado, alguns 

sistemas como CLN, são capazes de formar um filme sobre a superfície cutânea, 

promovendo oclusão e reduzindo a perda de água transepidérmica (Loo et al., 

2013). Neste estudo foi avaliada como a composição afeta a função barreira cutânea 

e localização dos ativos em pele íntegra e com barreira danificada por meio de 

incisão linear. 

Preparo da pele: para esse ensaio, foi utilizada pele de orelha de porco, não 

escaldada, advinda de frigorifico local após abate rotineiro de animais para 

consumo. A orelha foi limpa em água corrente, e dissecada a pele da porção 

superior íntegra (sem hematoma ou feridas).  Foram removidos vasos sanguíneos 

macroscópicos e tecido gorduroso utilizando pinça e bisturi e a pele foi 

posteriormente congelada. No dia do ensaio a pele de porco foi descongelada e os 

pelos cortados com tesoura. Para obtenção de modelos de pele danificadas, os 

tecidos foram submetidos a uma incisão linear com bisturi (sob estereomicroscópio) 

a fim de expor todas as camadas da pele, mas sem perfurá-los. Embora esse 

modelo não mimetize a complexa estrutura de feridas crônicas, ele nos permite 

comparar a habilidade das formulações de promover a localização cutânea dos 
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antioxidantes e sua permeação através da pele quando a barreira cutânea está 

comprometida, como ocorre em feridas (Gainza et al., 2015; Ng et al., 2017)  

 

4.5.1. Avaliação da penetração cutânea 

O ensaio de penetração cutânea foi realizado utilizando a célula de difusão de 

Franz (área de 1,77 cm2), representada na Figura 15, tendo pele de orelha de porco 

íntegra ou danificada como modelo de pele. O tecido foi montado na célula de 

difusão com o estrato córneo voltado ao compartimento doador, no qual foi colocada 

a formulação teste, e a derme em contato com a fase receptora, composta por 

tampão fosfato (pH 7,4) contendo etanol (8:2, v/v) e mantidos sob agitação de 350 

rpm a 37°C. 

 

Figura 15. Representação esquemática da Célula de Difusão de Franz. Fonte: (Costa-
Fernandez, S. et al., 2019)  

 

As secções de pele foram tratadas com NCQ e NCA e com solução controle 

(em propilenoglicol) dos antioxidantes por 24 h. Após esse período, as fases 

receptoras foram coletadas, as peles foram retiradas e foi realizado o procedimento 

de tape stripping para separação do estrato córneo. Para esse método, foram 

utilizados 15 pedaços de fita adesiva; o primeiro foi descartado e o restante colocado 

em um tubo cônico contendo metanol como solvente extrator. O restante da pele foi 

cortado em pequenos pedaços e colocado em tubos cônicos, contendo o mesmo 

solvente extrator e homogeneizado utilizando homogeneizador do tipo ultra-turrax. 

As amostras foram sonicadas em sonicador de banho por 15 min e filtradas. A 

quantificação dos ativos foi realizada por cromatografia líquida de alta performance 

(HPLC). 
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Justificativa para a fase receptora: resultados preliminares do grupo 

demonstraram que a adição de etanol (20%) aumenta a solubilidade da vitamina E 

de maneira mais pronunciada comparado a outros aditivos, como polisorbato 1% 

(Cichewicz et al., 2013a). Com base nesses estudos, selecionamos a mesma fase 

receptora para a quercetina. 

 

4.5.2. Avaliação da perda de água transepidérmica 

O ensaio de perda de água transepidérmica foi realizado utilizando pele de 

orelha de porco danificada como modelo de pele. A pele foi montada na célula de 

Franz com a derme em contato com a fase receptora como descrito no item 4.5, e . 

Tratada com NCQ ou NCA sem ativos por 24 horas. Água foi utilizada como 

controle. A perda de água transepidérmica foi avaliada antes do tratamento (basal) e 

24 horas após o tratamento (após a remoção da formulação). Para tal, a pele foi 

enxaguada com água destilada, seca com auxílio de lenço de papel, e recolocada na 

célula de Franz; após 10 minutos (para assegurar a evaporação de água residual 

decorrente da remoção da formulação e enxague), realizamos a última medida. A 

perda de água foi avaliada utilizando o evaporímetro Vapometer® (Delfin 

Technologies Ltda., modelo SWL4451) e as diferenças entre os valores pós e pré-

tratamento foram calculados ( perda de água transepidérmica). 

 

4.5.3. Quantificação da quercetina e vitamina E por HPLC 

 

Os ativos nas amostras de estrato córneo (SC) e restante da pele (epiderme 

sem estrato córneo + derme – ED) foram quantificados por HPLC utilizando um 

equipamento Shimadzu (10A VP, bomba A e B, LC 10 AD VP, degaseificador DGU – 

14 A, Injetor automático SIL – 10 AD VP, detector UV-VIS – SPD – 10 A VP, sistema 

de controle SCL 10 A – VP, forno CTO – 10 AS VP). O método para quercetina foi 

desenvolvido em nosso laboratório mediante a avaliação de diversas proporções dos 

solventes da fase móvel e fluxo. Esses parâmetros foram testados até obter-se a 

melhor resolução do pico de interesse. Na Tabela 7, estão representadas as 

variações estudadas, e as condições cromatográficas selecionadas para 

quantificação da quercetina estão representadas na Tabela 8.  
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Tabela 7. Variações na fase móvel avaliadas para padronização da metodologia de HPLC 
para análise da quercetina. 

 

Tempo de 
eluição 

(minutos) 

Fluxo     
(mL/min) 

Acetonitrila 
(%) 

H
2
O  

(%, pH=3) 

3,5 1,0 50 50 

3,9 0,9 40 60 

3,3 1,0 45 55 

4,3 0,7 60 40 

3,7 0,7 70 30 

 
Tabela 8. Representação dos parâmetros cromatográficos utilizados para quantificação de 

quercetina por HPLC. 

 

Parâmetros Quercetina 

Fase móvel Acetonitrila: água (50:50, v/v) adicionada de 20µl de ácido 
acético 2% para ajuste de pH (pH=3) 

Injeção 20µl 

Fluxo 1,0mL/min 

Temperatura do 
 forno de coluna 

25ºC 

Comprimento 
 de onda 

370nm 

Coluna Alltech C18 (150 x 4.6mm) 

Curva de  
Calibração 

1mg de quercetina foi pesada e dissolvida em metanol 
(100µg/ml), essa solução foi diluída com metanol para 
obtenção de soluções nas concentrações de 0.5, 1.0, 2.0, 
5.0 e 10 µl/mL. 

Determinação 
especificidade 

Amostras de brancos de pele não tratadas, mas 
submetidas ao mesmo procedimento das peles tratadas 
(Tape Stripping e homogenização) 

 

A Vitamina E foi analisada segundo o método previamente desenvolvido por 

Cichewicz et al. (Cichewicz et al., 2013) utilizado os parâmetros apresentados na 

Tabela 9. A linearidade do método foi estabelecida através da análise de soluções 

padrão de quercetina e vitamina E, preparadas em metanol a partir de soluções 

estoque. A seletividade e especificidade foram estudas a fim de mostrar que o 

método pode ser utilizado para analisar o composto de interesse na presença de 

outros componentes da matriz biológica. Um método seletivo deve garantir que o 

pico de resposta seja o do composto de interesse e que ele seja resolvido dos 

demais componentes da matriz. Para avaliação da seletividade, analisamos 
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amostras de SC e ED obtidas a partir de brancos de pele, ou seja, não tratadas com 

os ativos.  

Tabela 9 Representação dos parâmetros cromatográficos utilizados para quantificação de 

Vitamina E por HPLC. 

Parâmetros Vitamina E 

Fase móvel 100% de acetonitrila 

Injeção 20µl 

Fluxo 1,2 mLl/Ml 

Temperatura 25ºC 

Detector 285nm 

Coluna Alltech C18 (150x4.6mm) 

Curva de 
 calibração 

Solução estoque de vitamina 1mg/mL  
foi diluída em metanol a fim de obter  

soluções nas concentrações de 0.5, 1.0, 2.0 e 5.0 µg/mL 

Determinação 
especificidade 

Amostras de brancos de pele não tratadas,  
mas submetidas ao mesmo 

 procedimento das peles tratadas 
 (Tape Stripping e homogenização) 

 

4.6.  Ensaio de atividade antimicrobiana 

 Base racional e padronização do método: Neste ensaio avaliamos se a 

encapsulação de óleo de melaleuca nos nanocarreadores influenciava sua atividade 

antimicrobiana. Foi escolhido o método Agar Well Broadcast que é amplamente 

utilizado para avaliar a atividade antimicrobiana de plantas ou extratos 

antimicrobianos (Magaldi et al., 2004). Nesse ensaio, poços com um diâmetro entre 

6 a 8 mm foram construídos assepticamente no meio utilizando a ponta de uma 

ponteira e um volume de 100 µL do nanocarreador foi adicionado nesses poços.  

Em estudos prévios para escolha do meio de cultura ideal, (Müeller Hinton ou 

ágar Sabouraud) observamos melhor crescimento de microrganismos de interesse 

no meio de cultura Ágar Müeller Hinton, sendo então, este escolhido para os 

ensaios. Os microrganismos utilizados para a cultura foram agentes encontrados em 

feridas, sensíveis e resistentes a determinados antimicrobianos (Staphylococcus 

aureus sensíveis e resistentes, Pseudomonas aeroginosa e Candida albicans). O 
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ajuste das concentrações das cepas foi realizado através de espectrofotômetro a 

530 nm para obter uma concentração final que corresponda à de um padrão de 0,5 

McFarland (preparados a 1x107 células/mL utilizando solução salina). O experimento 

foi realizado em colaboração com a Profa. Dra. Kelly Ishida, do Departamento de 

Microbiologia, ICB-USP. 

Metodologia: microrganismos escolhidos e ajustados nas concentrações 

adequadas foram espalhados sobre toda a superfície do meio Müeller Hinton na 

placa de Petri, que foi armazenada em geladeira na temperatura entre 2ºC e 8ºC 

(Magaldi et al., 2004).  Após 24 horas, os poços foram perfurados (8,75mm de 

diâmetro) e 100 µL das amostras de NCQ e NCA vazios e contendo óleo de 

melaleuca 1% e 5% foram adicionados nesses poços sem qualquer diluição. Como 

controles, foram utilizados gentamicina (disco d=7,1mm, 10 µg/disco), ciprofloxacino 

(disco com 5,12µg/mL), e fluconazol. Uma dispersão do óleo de melaleuca foi 

preparada com adição de Tween® 80 como tensoativo, sendo utilizada como 

controle adicional dos experimentos.  Após tratamento, as placas foram incubadas 

durante 24 h, em estufa a 35ºC (Magaldi et al., 2004). Todos os ensaios foram 

realizados em duplicata. 

 

4.7. Eficiência de encapsulação  

Uma vez que NCA apresentou melhores resultados em termos de organização 

da matriz lipídica (ver resultados de análise térmica) e não foram observadas 

diferenças significativas na localização cutânea comparando NCQ e NCA, apenas a 

eficiência de encapsulação dos ativos em NCA foi avaliada.  

A técnica de ultrafiltração-centrifugação (10 minutos, 4000xg filtros Amicon, 

Millipore, 10.000 Da) foi utilizada para separação dos ativos não encapsulados 

(Müller et al., 2000; Mu and Feng, 2002; Schaffazick, 2003). A encapsulação foi 

calculada pela diferença entre as concentrações total e livre de antioxidantes, seja 

ele quercetina ou vitamina E, determinadas na suspensão e no filtrado, 

respectivamente. As análises foram realizadas em duplicata.  

 

4.8. Efeito sobre a migração celular 

Base racional: A migração é um processo que ocorre em condições 

fisiológicas e até em processos patológicos, sendo essencial no processo de 

cicatrização (Ridley et al., 2003). Em nossos estudos, analisamos a influência do 
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nanocarreador selecionado (NCA) sobre o processo de migração de fibroblastos. 

Como justificado no item 4.7, apenas NCA+MEL 5% foi avaliada neste ensaio. O 

experimento foi realizado em colaboração com a Profa. Dra. Marinilce Fagundes dos 

Santos, do Departamento de Microbiologia, ICB-USP. 

Metodologia: O ensaio de migração celular foi realizado com fibroblastos de 

pele de prepúcio (HFF). Os fibroblastos foram cultivados em dispositivos Transwell® 

(Transwell Costar® # 3422): 12 insertos em uma placa de 24 poços, poros de 8.0µM 

(2x104 células/inserto) com meio de cultura DMEM contendo 1% de soro fetal bovino 

(FBS). O outro lado da membrana foi colocado em contato com meio de cultura 

contendo FBS 10% como quimioatrator, estimulando a migração dos fibroblastos. 

Quatro grupos foram testados, de modo que as células do compartimento doador 

foram: (i) não tratadas (migração foi estimulada por FBS 10%, controle +), (ii) 

tratadas com os nanocarreadores vazios a fim de verificar se eles poderiam interferir 

com a migração celular, (iii) tratadas com os nanocarreadores contento apenas óleo 

melaleuca (5%) a fim de verificar se o óleo de melaleuca sem os antioxidantes 

interfere no processo, e (iv) tratadas com nanocarreadores contendo antioxidantes e 

óleo de melaleuca. 

Após 24 h, a membrana do Transwell® (Transwell Costar #3422 : 12 insertos 

em uma placa de 24 poços-Poros de 8.0µM, lamínula de vidro (circular de 13 ou 

18mm ou quadrada pequena) foi isolada, as células cultivadas em sua superfície 

foram removidas com o auxílio de cotonete e álcool, e o lado oposto da membrana 

(exposto ao FBS 10%) corado utilizando DAPI para visualização dos núcleos 

celulares e contagem das células que migraram pelos poros do Transwell®, através 

de software Image J. 

 

4.9 Análises estatísticas 

Os resultados foram expressos como média e desvio padrão e serão 

analisados utilizando teste t ou ANOVA (pós-teste de Tukey) dependendo da 

comparação a ser realizada. Diferenças foram consideradas significativas quando p 

< 0,05. 
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5  RESULTADOS  

5.1. Desenvolvimento dos carreadores lipídicos nanoestruturados 

Neste estudo, foi avaliada a influência da concentração e tipo de tensoativos 

sobre as características de CLN. 

 A escolha da concentração de tensoativos se deu mediante o emprego de 

um planejamento fatorial 2², em que duas variáveis (tensoativo hidrofílico e lipofílico) 

foram estudadas e cada uma foi dividida em dois subníveis (duas concentrações, + e 

-).  Dessa forma, após a mistura dos lipídios, foi adicionado Span® 80 em duas 

concentrações diferentes (1,5 ou 0,8%) para compor a fase oleosa. A fase aquosa 

foi composta por dispersão aquosa de poloxamer, Tween® 80 (0,9 ou 0,5%), e um 

polímero bioadesivo (quitosana, ácido hialurônico ou alginato de sódio). 

Como pode ser observado na Tabela 10, a concentração de tensoativos 

interfere no diâmetro hidrodinâmico das nanopartículas, principalmente no caso do 

Span. Foi observado que o uso de Span na concentração mais elevada resultou em 

partículas com diâmetro inferior a 300 nm. A concentração de Tween parece ter 

menor influência, mas optamos por manter a concentração mais alta uma vez que 

estudos anteriores sugerem que este tensoativo auxilia na estabilização estérica do 

sistema (Muller et al., 2002; Mcclements, 2012; Peng et al., 2015).  

A concentração de tensoativos não influenciou o potencial zeta de maneira 

pronunciada. 

Foi avaliada também a substituição do Tween® 80 por BRIJ® 97 ou vitamina E 

TPGS, sendo observado que a utilização de Vitamina E TPGS resultaram em 

partículas maiores de 500 nm, enquanto que o BRIJ levou à obtenção de sistemas 

de tamanho e PDI mais próximos aos obtidos com Tween®. No entanto, este sistema 

não se mostrou estável por mais de 1 (uma) semana. Assim optamos por utilizar o 

Span® 80 e Tween® 80 nas maiores concentrações testadas.  
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Tabela 10. Influência da composição sobre o tamanho, PDI e potencial zeta. 

Formulação Tamanho 
 (nm) 

PDI Potencial Zeta 
(mV) 

(+)Tween(+)span 240.6 ± 2.4 0.17 ± 0.01 - 12.5 ± 2.5 

(-)Tween(+)span 280.3 ± 3.5 0.17 ± 0.06 - 8.7 ± 0.8 

(+)Tween(-)span 312.3 ± 7.1 0.21 ± 0.02 - 8.3 ± 1.6 

(-)Tween+(-)span 400.3 ± 6.1 0.20 ± 0.03 -12.5 ± 2.5 

BRIJ 253.3 ± 2.0 0.17 ± 0.04 -16.8 ± 1.1 

VITE-TPGS 538.8 ± 25.8 0.21 ± 0.10 -13.3 ± 3.2 

Com poloxamer 245.1 ± 1.1 0.21 ± 0.03 - 6.9 ± 1.3 

 

Também foi estudada a influência da adição de poloxamer sobre o tamanho e 

PDI dos nanocarreadores, sendo observada a ausência de alterações pronunciadas 

no tamanho, associado a uma redução no valor do potencial zeta em 

aproximadamente 1,8 vezes.  O poloxamer também levou à redução do diâmetro 

após encapsulação dos fármacos (principalmente em NCQ, cujo diâmetro na 

ausência de poloxamer foi 461,2 ± 0,6 nm) e desta forma, optamos por manter o 

poloxamer no sistema.  

Selecionados os tensoativos e suas concentrações, foram desenvolvidas e 

avaliadas formulações modificadas com quitosana (NCQ), alginato (NCA) ou ácido 

hialurônico (NCHA). Como NCHA não se mostrou estável por mais de 1 semana, 

não foi avaliada a influência dos ativos sobre seu tamanho. Os resultados obtidos 

são mostrados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Valores de Tamanho, PDI e Potencial Zeta das formulações vazias e com ativos 
de NCA, NCQ e NCHA. NCHA com ativos não foi preparada, pois o sistema 
não demonstrou estabilidade adequada (ver Sessão 6.2). 

 

Formulação 
Tamanho 

(nm) 
 PDI 

Potencial Zeta 
(mV) 

NCQ vazia 309,8 ± 8,6 0,27 ± 0,0 16,1 ± 4,3 

NCA vazia 342,0 ± 15,1 0,28 ± 0,0 -23,2 ± 2,2 

NCHA vazia 312,1 ±  0,9 0,25 ± 0,0 -26,7 ± 1,3 

NCQ + ativos 324,5 ± 10,1 0,20 ± 0,0 15,5 ± 0,4 

NCA + ativos 356,9 ± 22,4 0,19 ± 0,0 -36,5 ± 1,0 

 
  
 Na Figura 16 estão apresentados gráficos representativos da distribuição de 

diâmetro e potencial zeta dos nanocarreadores modificados com polímeros 

bioadesivos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráficos representativos da distribuição de tamanho (A, C e E) e potencial zeta 
(B, D e F) dos nanocarreadores selecionados. Painéis (A) e (B) representam 
NCA, (C) e (D) NCQ e (E) e (F) NCHA.  
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5.2. Avaliação da estabilidade dos nanocarreadores sem ativos 

As formulações com NCQ, NCA e NCHA vazias (sem antioxidante e sem óleo 

de melaleuca) foram submetidas ao teste preliminar de estabilidade. Foram 

observadas durante 21 dias, sempre à temperatura ambiente, sendo analisadas 

visualmente e avaliadas alterações quanto à distribuição do tamanho da partícula e 

potencial zeta para detectar instabilidades dos sistemas. Na Figura 17 estão 

representados os valores encontrados.  

NCQ e NCA apresentaram diâmetro inferior a 400 nm por todo o período de 

tempo estudado; estes nanocarreadores permaneceram sem qualquer tipo de 

alteração visual e/ou alterações pronunciadas no tamanho da partícula, PDI ou 

potencial zeta. Por outro lado, foi observada separação de fases em NCHA em 

poucos dias, o que foi determinante para excluirmos essa formulação de estudos 

subsequentes. Como esperado, NCQ mostrou-se catiônica enquanto NCA mostrou-

se aniônica. O valor do potencial zeta tem sido utilizado para predizer a estabilidade 

de sistemas coloidais dispersos; assume-se que sistemas com potencial zeta 

superior a +30mV ou  inferior a -30mV apresentam estabilidade elétrica (Freitas and 

Muller, 1998). Muito embora os valores de potencial zeta de NCQ e NCA não 

estejam na faixa associada à maior estabilidade elétrica, os nanocarreadores contêm 

poloxamer 407 e Tween® 80, tensoativos conhecidos por promover estabilização 

esterica. 
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Figura 17. Estabilidade ao longo de 21dias dos nanocarreadores sem ativos NCQ, NCA 
(alginato) e NCHA com base no diâmetro de partícula, PDI e potencial zeta dos 
nanocarreadores com alginato, quitosana e ácido hialurônico.  
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5.3. Avaliação morfológica e caracterização 

NCQ e NCA vazios (sem ativos) ou contendo os ativos foram caracterizadas 

também por microscopia eletrônica de varredura. As fotomicrografias mostraram 

estruturas esféricas com diâmetro inferior a 1000 nm (Figura 18), o que corrobora os 

resultados obtidos por espalhamento de luz dinâmico.  

  

 

Figura 18. Imagens de microscopia eletrônica de varredura obtidas para  NCQ e NCA. As 
amostras foram preparadas com diferentes recobrimentos: NCQ e NCA vazias e 
NCQ com os ativos foram recobertas com ouro, NCA com ativos foram 
recobertas com platina, barras = 5, 1 e 2 µm. 
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5.4. Avaliação Reológica 

 Este experimento foi realizado a fim de comparar a influência do polímero 

bioadesivo sobre o comportamento reológico das dispersões. As formulações 

apresentaram comportamento Newtoniano, caracterizado por uma relação linear 

entre a tensão e taxa de cisalhamento (Figura 19). Como resultado, a viscosidade 

permaneceu constante à mesma temperatura, sendo que o nanocarreador NCQ 

apresentou viscosidade 1,3 vezes menor.   

 

Figura 19. Comportamento reológico (representado em círculos pretos) e viscosidade   
(representada em círculos cinza) de NCQ e NCA ambas sem ativos.  

 5.5. Avaliação das propriedades bioadesivas 

As propriedades bioadesivas de NCA e NCQ foram avaliadas e comparadas à 

água (controle). Esse ensaio permitiu determinar a força necessária para romper a 

interação entre o modelo de pele e as formulações testadas. Na Tabela 12 está 

representada a força de separação para cada nanocarreador.  

Tabela 12. Representação da força bioadesiva dos nanocarreadores com quitosana e 
alginato, ambas sem ativos, e o controle (água). * p< 0,05 comparado ao 
controle. 

Nanocarreador Força (N) 

NCQ vazia 6,05 ± 0,33* 

NCA vazia 5,00 ± 0,35* 

Controle (água) 2,83 ± 0,40 
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 A força necessária para romper a interação entre pele e os nanocarreadores 

foi 1,8 – 2,1 vezes superior à observada com a água, o que sugere interação mais 

pronunciada da pele com os nanocarreadores. Por outro lado, a força necessária 

para separar NCQ e NCA da pele foi muito semelhante, sugerindo que os polímeros 

utilizados influenciam de maneira semelhante a bioadesão dos nanocarreadores. 

5.6. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise termogravimétrica 
(TGA) 

Os resultados de TGA mostraram que óleo de melaleuca é sensível à 

temperatura e houve uma evaporação de 56% do seu conteúdo em temperaturas 

entre 40 e 100C (Figura 20A). Por isso, esses achados sugerem que seu manuseio 

e incorporação devam ser realizados a temperaturas mais próximas da ambiente 

(25°C). A fase lipofílica, onde o óleo melaleuca é incorporado, é muito estável em 

temperatura próxima da ambiente e biológica, sofrendo evaporação apenas em 

temperaturas acima de 100C (Figura 20B). Quando óleo de melaleuca foi 

incorporado na matriz lipídica (100 mg de lipídio + 50 mg de óleo melaleuca, 

obedecendo à proporção utilizada na obtenção do nanocarreador), houve perda de 

11% do conteúdo total até 100C (Figura 20C). Sabendo que a proporção de óleo 

melaleuca é 33,3% na mistura, esses resultados demonstram que 67% do óleo 

melaleuca é preservada (comparado a 44% quando ele se encontra livre), o que 

demonstra que os nanocarreadores lipídicos estruturados causaram a sua proteção, 

sugerindo sua incorporação, pelo menos parcialmente, na matriz lipídica das 

nanopartículas. 
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Figura 20.   Gráficos de termogravimetria (TGA): (A) óleo de melaleuca, (B) fase oleosa sem 
óleo de melaleuca (carité, argan e Span® 80), (C) fase oleosa com óleo de 
melaleuca (carité, argan, Span® 80 e óleo melaleuca).  

  

A presença de lipídio líquido pode alterar a estrutura das partículas, 

formando matrizes sólidas amorfas com menor ponto de fusão, matrizes 

heterogêneas ou até mesmo matrizes sólidas em que as gotículas líquidas estejam 

dispersas quando o teor de líquido é grande (Muller et al., 2007). Assim sendo, a 

adição do lipídio líquido óleo de Argan, que por um lado pode favorecer a 

encapsulação dos fármacos, também pode modificar a matriz. Além disso, 

considerando que o óleo de melaleuca e a vitamina E são líquidos, sua incorporação 

na maior proporção (5%) pode alterar a organização da matriz lipídica e a estrutura 

interna das nanopartículas. Diante disso, a estrutura interna das partículas na 

presença e ausência dos ativos foi avaliada por calorimetria exploratória diferencial 

(DSC) (Figura 21).  

O pico ao redor de 35ºC foi atribuído à fusão do lipídio sólido. É possível 

observar que a incorporação dos ativos causou uma redução da intensidade de 

forma mais pronunciada neste pico quando a quitosana foi utilizada como polímero 

bioadesivo. Esse efeito sugere alteração no evento de fusão da fase oleosa na 

presença de quitosana com ativos, sugerindo maior desarranjo e amorfização do 

sistema. A despeito desse efeito, a presença do evento de fusão indica que ao 

menos parte do sistema encontra-se sólido, ou seja, a inclusão dos ativos 

juntamente com o processo de preparação dos sistemas não parece ter levado à 

formação de misturas super-resfriadas.   
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Figura 21. Gráficos de DSC de nanocarreadores. (A) NC nanocarreador vazio (sem 
polímero bioadesivo, sem antioxidante e sem MEL), (B) NCA vazio, sem 
antioxidante e sem MEL 5%, (C) NCA com antioxidante e MEL 5% (D) NCQ 
vazio, sem antioxidantes e sem MEL 5%, (E) NCQ com antioxidante e MEL 5%. 

   

Conclusões semelhantes podem ser obtidas com base nos valores de 

entalpia, representados na Tabela 13 juntamente com os pontos de fusão.  Houve 

uma redução na entalpia da manteiga de carité quando as nanopartículas sem 

polímeros bioadesivos (NC) foram comparadas ao lipídio per se, o que 

provavelmente reflete a influência do óleo de Argan e dos tensoativos. Valores de 

entalpia próximos foram obtidos comparando NC, NCA e NCQ vazios, o que sugere 

que os polímeros quitosana e alginato não exercem influência pronunciada sobre o 

sistema. Por outro lado, a redução nas entalpias quando da adição dos ativos 

sugere desorganização do sistema, principalmente na presença de quitosana.  
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Tabela 13. Parâmetros de fusão dos lipídios e dos nanocarreadores, NC (nanocarreador 
sem polímero, sem ativos e sem MEL, NCA (nanocarreador com alginato e 
sem ativos e sem MEL), NCA + ativos, NCQ (nanocarreador de quitosana sem 
ativos e sem MEL) e NCQ + ativos.  

 

Material ∆H ( J/g) 
Ponto de 

Fusão (ºC) 

Carité 61,6 35,5 

NC 36.4 35,1 

NCA 32.8 35,2 

NCA+MEL 5% + 
antioxidantes 

23,2 34.8 

NCQ 31.5 33.0 

NCQ+MEL 5% + 
antioxidantes 

6.1 34.7 

 
 
5.7. Avaliação de interferentes no método analítico para quantificação 
dos fármacos 

A Figura 22 mostra cromatogramas representativos da quercetina e vitamina E 

em duas concentrações diferentes 0.5 µg/mL e 5.0 µg/mL e dos brancos do EC e ED. 

É possível observar que a área do pico atribuído aos ativos aumenta com a 

concentração (de maneira linear na faixa mostrada). Quercetina e vitamina E são 

eluídas ao redor de 5 e 8 min, respectivamente. Nos cromatogramas de brancos de 

EC e ED, não há outros picos com tempo de retenção próximo aos ativos, 

demonstrando a ausência de interferentes no método que poderiam comprometer a 

análise dos fármacos na pele.  
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Figura 22. Cromatogramas dos fármacos e brancos de pele. Painel A e B: os 
cromatogramas representam concentrações distintas de quercetina (A) e 
vitamina E (B), sendo que a linha preta mostra concentração de 0,5 µg/mL e a 
cinza, de 5,0 µg/mL). Painel C e D: estão representados brancos de EC e EV 
sendo em preto, representados cromatogramas obtidos nas condições de 
análise da quercetina e em cinza, da vitamina E. 

 

5.8. Ensaio de penetração  

Na tentativa de mimetizar a perda da integridade da barreira cutânea em 

feridas, realizamos o ensaio de penetração com pele de orelha de porco danificada 

por uma incisão linear (Ng et al., 2017). A influência da incisão na integridade da 

pele pode ser comparada com a pele íntegra representada na Figura 23. Como 

pode ser observado, a incisão rompe a epiderme e parte da derme, mas não foi 

profunda o suficiente para separar a pele em sua total extensão.  
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Figura 23. Análise histológica da pele de orelha de porco integra e danificada com uma 
incisão linear. 

Como demonstrado na Figura 24, foi observada uma maior penetração dos 

antioxidantes em ED quando do uso da pele danificada comparado à integra e uma 

redução da retenção no EC (principalmente para a vitamina E); esse resultado já era 

esperado, pois o EC é considerado a principal barreira à penetração cutânea (Singer 

and Clark, 1999). Também foi observado um aumento da permeação percutânea, 

mas como os antioxidantes fazem parte da dieta diária sendo consumidos por via 

oral, a quantidade transportada através da pele não deve ser associada a efeitos 

adversos sistêmicos como observado com outros fármacos, como os anti-

inflamatórios e compostos citotóxicos. 

Uma comparação entre os nanocarreadores modificados com quitosana e 

alginato revelou que apenas na pele íntegra a quitosana promoveu um aumento 

significativo da penetração dos fármacos no EC (p < 0.05). Não observamos 

diferenças significativas entre os nanocarreadores na pele danificada, o que sugere 

que o polímero utilizado e a carga conferida aos nanocarreadores não afetam a 

penetração na pele cuja barreira está rompida.  
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Figura 24. Penetração cutânea da vitamina E e quercetina após 24 h de tratamento com 
nanocarreadores modificados com alginato (NCA) ou quitosana (NCQ) em pele 
íntegra ou danificada com uma incisão linear para mimetizar ferida. EC= estrato 
córneo, ED=epiderme sem estrato córneo+derme, FR=fase receptora. 
Realizados 2-3 experimentos independentes (n= 5-10).*p < 0,05 comparado ao 
sistema com alginato. 

 

5.9. Avaliação da permeabilidade cutânea 

Um dos parâmetros biofísicos mais utilizados para avaliação da eficácia da 

barreira cutânea é a perda de água transepidérmica (TEWL- Transepidermal Water 

Loss) (De Paepe et al., 2005). Sabendo que diversos tipos de nanocarreadores 

lipídicos são capazes de formar filme sobre a superfície da pele, o que reduz TEWL, 

neste experimento foi avaliado se o mesmo efeito seria observado em pele com 

barreira danificada. 

 Na figura 25 estão valores de  perda de água transepidérmica encontrados 

mediante tratamento com os nanocarreadores NCA e NCQ, tendo como controle a 

água. Podemos observar que enquanto a água promoveu pequenos aumentos em  
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perda de água transepidérmica, os nanocarreadores promoveram redução nos 

valores, sugerindo que NCA e NCQ auxiliam na reposição da função barreira. Não foi 

observada diferença significativa entre NCQ e NCA.  

 

 
 
Figura 25. Variação na perda de água transepidérmica após tratamento com as formulações 

NCA vazia, NCQ vazia e controle (água) após tratamento por 24 h. 
. 

5.10. Avaliação do potencial de irritação cutânea dos 
nanocarreadores 

A aplicação da solução salina nas membranas não produziu nenhum tipo de 

alteração visual em CAM dentro do período estabelecido de 5 minutos, como pode 

ser observado na Figura 26. Já o controle positivo NaOH causou lise, coagulação e 

hemorragia, recebendo valor de índice de irritação de 17.5 (Tabela 15), o que está 

de acordo com a literatura (Luepke, 1985), sendo classificado como irritante severo. 

O outro controle positivo (lauril sulfato de sódio) também promoveu algumas 

alterações na membrana, mas como estas ocorreram em tempos posteriores 

comparado ao NaOH, recebeu um índice de irritação menor. NCQ vazia causou lise 

e hemorragia em algumas regiões bem delimitadas durante o período de tratamento, 

mas como a formulação é leitosa, foi necessário realizar o estudo em diferentes 

tempos. A membrana foi tratada de 3 a 5 min, a formulação foi retirada e as 

alterações decorrentes do tratamento avaliadas em períodos de tempo 

intermediários. Com isso foi possível determinar o tempo em que ocorreram reações 

adversas (sempre após 4 min), sendo que o valor do índice de irritação calculado 
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ainda foi compatível com sua classificação como não irritante (0,03). A formulação 

NCA vazia não causou nenhuma alteração perceptível nas membranas. 

  Foi avaliada também a influência do óleo de melaleuca sobre o potencial 

irritativo dos sistemas, uma vez que ele é rico em ácidos graxos que podem atuar 

como promotores de absorção e exacerbar a irritação. A incorporação de óleo de 

melaleuca em ambas as formulações promoveu hemorragia em algumas regiões em 

tempos posteriores a 4 min; essa reação foi limitada a algumas regiões, mas 

aumentou valor do índice de irritação das formulações: NCA + MEL 5% ainda foi 

considerada não irritante, enquanto NCQ+MEL 5% foi considerada levemente 

irritante.  A Figura 26 apresenta diversas membranas após tratamento a fim de 

evidenciar as alterações encontradas. 

Tabela 14. Índice de irritação calculado para avaliação do potencial de irritação das 
formulações NCA vazia e NCA + MEL 5%, NCQ vazia e NCQ + MEL 5% e 
controles.  

 

Formulações testes Índice de Irritação 

Controle Negativo (NaCl) 0 

Controle positivo (NaOH) 17,5 

Controle positivo (lauril) 10,9 

NCA Vazia 0 

NCQ vazia 0,03 

NCA + MEL 5% 0,1 

NCQ + MEL 5% 1,1 
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Figura 26. Alterações induzidas pelas formulações NCA e NCQ vazias e NCA e NCQ com 
MEL 5%, e os controles NaOH, salina e lauril sulfato de sódio em membrana 
corioalantóide em modelo HET- CAM mediante tratamento por até 5 min e após 
serem lavadas. As setas pretas indicam regiões de lise e/ou hemorragia. 
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5.11.  Ensaio de Atividade Antimicrobiana 

Nos ensaios de susceptibilidade a antimicrobianos, verificamos a eficácia das 

formulações NCA, NCQ, NCA+MEL 1%, NCA+MEL 5%, NCQ+MEL 1%, NCQ+MEL 

5% e dispersão como controle de óleo de melaleuca a 1% e 5%.  A Tabela 15 

mostra os diâmetros dos halos de inibição. Sabendo que a incorporação de até 5% 

de óleo de melaleuca permite a obtenção de matriz sólida como evidenciada nos 

estudos de DSC, comparamos a atividade antimicrobiana das formulações contendo 

a concentração selecionada (5%) e uma concentração inferior (1%).  

 
 
Tabela 15. Diâmetros dos halos de inibição observados após incubação de placas nas quais 

microrganismos específicos foram tratados com dispersão do óleo de melaleuca 
(MEL 1% e 5%), NCQ e NCA vazios ou contendo MEL (1% ou 5%). O controle 
realizado com disco de 1mm, para estafilococus foi gentamicina, para 
pseudomonas foi utilizado a ciprofloxacino e para cândida o fluconazol.  Os halos 
são apresentados como média de 3-4 replicatas.  

 

 

 

 

Os resultados mostram que qualquer que seja a cepa, não há inibição de 

crescimento após o tratamento com os NC vazios, o que é um indicativo de que o 

óleo de melaleuca é determinante para a atividade antimicrobiana. Também não foi 

Formulação 

S. aureus  
ATCC 

292213 

S. aureus 
MRS 
ATCC 
43300 

P. 
aeruginosa  
Strain  PAO 

1 

P. aeruginosa 

 spm 151 

C. albicans 

 IAL 40 

C.albicans 
S.C  5314 

Controle  
MEL 1% 

- - - - - - 

Controle 
 MEL 5% 

11,3 ± 0,8 12,4±3,1 2,1 ± 1,8 3,7 ± 1,4 3,9 ± 4,5 - 

NCQ + MEL 1% - - - - - - 

NCA + MEL 1% - - - - - - 

NCQ + MEL 5% 8,9 ± 1,2 9,4 ± 2,8 3,9 ± 1,0 1,2 ± 2,5 - - 

NCA + MEL 5% 8,9 + 3,5 10,2 ± 3,5 3,2 ± 0,8 3,0 ± 0,1 1,6 ± 3,0 - 

Gentamicina 13,7 ± 2,5 - - - - - 

Ciprofloxacino - - 14,3 ± 1,2 - - - 

Fluconazol - - - - 38,73 38,13 
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observada nenhuma inibição com óleo de melaleuca 1% encapsulada nos NC ou 

livre, o que mostra que essa concentração é insuficiente para o efeito antimicrobiano. 

Cepas sensíveis e resistentes de S. aureus e P. aeruginosa mostraram-se 

susceptíveis ao óleo de melaleuca 5%, tanto na forma dispersa como encapsulada 

nos nanocarreadores, enquanto que C. albicans não se mostrou susceptível. Esses 

resultados sugerem que a produção de nanocarreadores e encapsulação do óleo 

essencial não reduz o seu efeito antimicrobiano. Considerando que as cepas de 

microrganismos utilizados neste ensaio se apresentam também em feridas cutâneas 

contaminadas, nossos resultados demostram a aplicabilidade dos nanocarreadores 

como alternativa para o tratamento de feridas com o objetivo de evitar sua infecção e 

controlar o uso de antibióticos mais potentes e resistentes (Edmondson et al., 2011; 

Järbrink et al., 2016). Esses resultados também demonstraram que o tipo de 

polímero utilizado para recobrimento não influenciou a atividade antimicrobiana, 

sendo observados halos de inibição de dimensões muito semelhantes quando 

comparados NCQ e NCA. Na figura 27 estão representadas imagens dos halos 

encontrados durante experimento. 
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Figura 27. Halos de inibição após exposição das culturas aos diferentes tratamentos. (A) S. 
aureus ATCC 43300, (B) S. aureus ATCC 292213, (C) controle de Gentamicina 
para S. aureus (D) P. aeruginosas PAO1, (E) P. aeruginosas 151 spm, (F) P. 
aeruginosas com ciprofloxacino utilizado como controle, (G) C. albicans S.C 
5314, (H) C. albicans IAL 40, (I) C. albicans com fluconazol utilizado como 
controle. Todas as placas foram tratadas com as seguintes formulações: (1) 
NCQ + MEL 1%, (2) NCA + MEL 1%, (3) NCQ + MEL 5% e (4) NCA + MEL 5%, 
(5) controle de óleo de melaleuca disperso 1%  (6) controle de óleo de melaleuca 
disperso a 5%, (7) NCQ vazia e (8) NCA vazia. 

 

5.12. Avaliação da estabilidade dos nanocarreadores com ativos 

As formulações com NCQ e NCA contendo os ativos foram submetidas à 

avaliação da estabilidade físico-química por 60 dias. Na Tabela 16 e Figura 28 

estão representados os resultados encontrados.  
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Figura 28. Variações no tamanho de partícula, PDI e potencial zeta (avaliado após diluição 

em água ou KCl), de NCQ e NCA contendo os ativos. 

 
Foi observado que NCQ e NCA contendo os ativos apresentaram diâmetro na 

faixa entre 300nm e 350nm e o índice de polidispersão (PDI) manteve-se constante 

(~ 0,2), o que caracteriza uma distribuição de partícula homogênea.  

Para avaliação do potencial zeta, amostras de NCA e NCQ com ativos foram 

analisadas após diluições em água purificada por osmose reversa e KCl 

(concentração de 1 mM). Essa comparação foi realizada pois sabe-se que a 

condutividade elétrica da água purificada é muito baixa, e a determinação do 

potencial zeta se fundamenta na prática na mobilidade eletroforética dos 

nanocarreadores. A diluição em KCl contorna este problema e mantém a 

condutividade elétrica do meio fixa. Vale ressaltar ainda que a condutividade elétrica 

das diluições do nanocarreadores em água também foi analisada, permanecendo 

entre 0,1 e 0,2 mS/cm. 
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Foram observadas variações no potencial zeta comparando os dois meios de 

diluição. O potencial zeta de NCA apresentou menor variação que NCQ quando da 

diluição em água, sendo a maior variação no potencial zeta de NCQ observada aos 

60 dias de armazenamento. Quando as diluições foram realizadas em KCl, NCQ 

apresentou inversão de carga. 

Sabendo que o pH influência o processo de difusão de eletrólitos, e que a 

quitosana apresenta pKa = 6,5 (e portanto, pode sofrer ionização em função do pH 

do meio de diluição), foi  avaliado o pH das diluições de NCA e NCQ com ativos em 

água e KCl (Tabela 16). Foi observada uma variação semelhante dos valores de pH 

em ambos os veículos ao longo do tempo, principalmente para NCQ (5,84 - 6,24), ou 

seja,  não há diferenças pronunciadas no pH comparando as diluições em água e 

KCl. Isso indica que a falta de semelhança dos valores de potencial zeta 

comparando os dois veículos e a inversão de carga observada para NCQ (após 15 

dias de armazenamento quando das diluições em KCl ou aos 60 dias quando da 

diluição em água) não podem ser justificadas por diferenças acentuadas no pH das 

diluições. Além disso, o pH das diluições está abaixo do pKa da quitosana, o que 

permite sua ionização, não justificando a inversão de carga. Possíveis razões para a 

inversão de carga permanecem em avaliação. 

 
Tabela 16. Variação do pH das formulações NCA + ativos e NCQ + ativos quando diluídas 

em água purificada ou solução de KCl 1mM. 
 

  pH NCA + ativos pH NCQ + ativos 

Tempo Diluído c/ H
2
O Diluídos c/ KCl Diluído c/ H

2
O Diluído c/ KCl 

0 6,54 6,24 5,75 6,24 

15 7,79 7,44 5,74 5,14 

30 6,31 6,04 5,92 5,84 

60 6,72 5,9 6,31 6,1 

 

 5.13. Avaliação do pH das formulações 

Com os parâmetros de estabilidade, analisamos também o pH de NCQ e NCA 

ambas com ativos durante 60 dias. A tabela 18 abaixo apresenta os valores 

encontrados. Foi observada uma redução de quase 1 unidade de pH na formulação 
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NCA, mas não em NCQ. Mesmo com essa alteração, o pH de NCA permanece 

próximo ao de NCQ e cutâneo, e não inviabilizaria o uso da formulação. 

 
Tabela 17.  Tabela de pH das formulações NCA e NCQ ambas com ativos usadas para 

determinação do potencial zeta.  
 

Tempo (dias) pH NCA + ativos pH NCQ+ ativos 

0 5,73 4,38 

15 5,32 4,35 

30 5,05 4,30 

60 4,85 4,12 

 

 

5.14.  Influência dos nanocarreadores sobre a migração celular 

Neste ensaio, avaliamos a influência do tratamento com nanocarreador vazio 

ou contendo os ativos sobre a migração celular. Como não foram observadas 

diferenças pronunciadas entre NCQ e NCA quanto à penetração cutânea e NCA 

apresentou uma melhor estabilidade ao longo de 60 dias, apenas essa formulação 

foi avaliada. 

Como pode ser observado nas Figuras 29 e 30 (nos quadros de fotos 

representativas e no gráfico de barras que representam a média das células que 

migraram), NCA por si só parece ser capaz de estimular a migração celular, como 

pode ser observado pela presença de maior quantidade de núcleos celulares que 

atravessaram a membrana, indicando um possível efeito benéfico da exposição 

celular apenas aos nanocarreadores, mesmo sem os antioxidantes. Células tratadas 

com os nanocarreadores contendo os ativos apresentam uma tendência à maior 

migração; embora não tenhamos encontrado diferença significativa entre os 

nanocarreadores vazios e contendo os ativos, uma diferença mais pronunciada entre 

o controle e NCA + ativos foi observada (p < 0,01).  Considerando que os ativos se 

encontram em grande parte encapsulados no carreador (ver sessão 6.15), e que sua 

liberação é necessária para o efeito, incubações mais prolongadas poderiam ter um 

efeito maior. A presença de óleo de melaleuca sozinho não parece interferir no 

processo, sugerindo a relevância da co-encapsulação dos antioxidantes para este 

processo. 
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Figura 29. Fotomicrografias de fluorescência representando a quantidade de fibroblastos 
que migraram através de membrana Transwell® mediante tratamento com NCA + 
ativos, NCs vazio e NCA + MEL 5%. Controle positivo (Controle +) é 
representado por células não tratadas cujo meio receptor continha 10% de soro 
fetal bovino.  
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Figura 30. Influência dos nanocarreadores sobre a migração de fibroblastos após 24 h de 
tratamento. Células não tratadas (Controle ou C+), tratadas com 
nanocarreadores vazios (NCA), com nanocarreadores contendo os ativos 
(NCA+ativos) e NCA + MEL 5%. * p < 0,05, **p < 0,01 comparado ao controle.  

 
5.15. Avaliação da Eficiência de Encapsulação  
 
 Para avaliação da eficiência de encapsulação dos antioxidantes em NCA foi 

utilizado o método da ultracentrifugação. Foi observado que a encapsulação da 

quercetina foi de 66%, e de vitamina E foi superior a 90%, uma vez que a 

quantidade da vitamina no filtrado ficou abaixo do limite de quantificação do método 

analítico. Esses resultados estão de acordo com Dingler e colaboradores, que 

discutiram que a capacidade de encapsulação de nanopartículas lipídicas pode ser 

superior a 50% para fármacos lipofílicos (Dingler et al., 1999). 
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6  DISCUSSÃO 

 A composição de nanocarreadores e o método empregado para sua 

obtenção podem interferir no diâmetro das nanopartículas obtidas, e conhecer o 

diâmetro é importante para monitorar a estabilidade dos sistemas formados e 

garantir as propriedades desejadas (Schaffazick, 2003; Mcclements, 2012). A 

escolha da manteiga de carité como lipídio sólido foi decorrente do seu perfil de 

segurança, pois é um componente usado em cosméticos e na indústria alimentícia 

(Bonkoungou, 1987; Akihisa et al., 2010; Honfo et al., 2014).  Além de segura, a 

manteiga de carité mantém o seu estado sólido em temperatura ambiente, o que é 

desejado nos nossos estudos já que a formulação será usada topicamente. Como já 

apresentado, um dos maiores problemas encontrados no desenvolvimento das 

nanopartículas lipídicas solidas é a instabilidade por longos períodos, sendo relatado 

a expulsão de ativos durante o seu armazenamento (Souto et al., 2007). Para 

contornar este problema, podem ser adicionados lipídios líquidos resultando nos 

CLN. A presença de lipídio liquido pode alterar a estrutura das partículas, formando 

matrizes sólidas não cristalinas com menor ponto de fusão e ajudar a encapsulação 

dos fármacos. Neste estudo, à manteiga de carité foi adicionado o óleo de Argan. 

Essa associação não foi previamente utilizada para obtenção de nanocarreadores 

lipídicos, caracterizando uma das inovações da formulação aqui desenvolvida. 

Foi estudado preliminarmente pelo nosso grupo a possibilidade de combinar a 

manteiga de carité e o óleo de Argan nas proporções 9:1, 7:3 e 5:5 (m/m). Os 

resultados preliminares indicaram que a proporção de 7:3 m/m seria preferencial 

permitindo a incorporação de maiores quantidades de lipídio líquido sem 

comprometer a capacidade de solidificação do sistema à temperatura ambiente, 

condição essencial para a formação dos nanocarreadores. Esses resultados estão 

de acordo com o sugerido no estudo de Pardeike et al 2008 (Pardeike, Hommoss 

and Müller, 2009). No entanto, vale ressaltar que, embora essa proporção tenha sido 

utilizada nos nanocarreadores vazios neste estudo, a adição dos ativos líquidos 

vitamina E e óleo de melaleuca (2,5 e 5%, respectivamente) aumentou  a proporção 

final do lipídico líquido.  

A técnica aqui utilizada para determinação do diâmetro das nanopartículas é 

conhecida por espalhamento de luz dinâmico (Dynamic Light Scattering); a partir do 

movimento browniano das nanopartículas em dispersão, o método permite o 
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estabelecimento de uma correlação que resulta na determinação do valor do 

diâmetro hidrodinâmico. A intensidade da luz dispersa irá variar com o diâmetro das 

nanopartículas e a velocidade do movimento browniano (difusão), sendo que as 

nanopartículas menores têm um movimento mais rápido que as maiores e, 

consequentemente, dispersam menos luz (Finsy and Dejaeger, 1991). O diâmetro 

hidrodinâmico pode ser influenciado pelo tipo de óleo, tipo de tensoativo, 

concentração dos componentes da formulação, pH, força iônica e tipo de solvente, o 

que faz necessário um estudo de otimização da composição (Jenning, Thünemann, 

et al., 2000; Heurtault et al., 2003; Schaffazick, 2003; Mcclements, 2012). 

A importância do tamanho para localização de fármacos na pele vem sendo 

discutida em outros artigos, que sugerem que partículas com diâmetro próximo ao 

limite superior da escala nanométrica (algumas centenas de nanômetros, como 

aceito pela FDA) e até maiores do que as obtidas nesse estudo podem prolongar o 

tempo de residência do nanocarreador no local da ferida, minimizar a absorção 

sistêmica e consequentemente, possível efeitos tóxicos decorrentes da exposição 

sistêmica a fármacos (Muller et al., 2002; Gainza et al., 2015; Ng et al., 2017). 

Nanopartículas sólidas de manteiga de carité foram recentemente preparadas 

visando a encapsulação de um hexpeptídio capaz de proteger a pele contra os 

efeitos deletérios da radiação UV (Suter et al., 2016). A preparação apresentou 

diâmetro inferior ao obtido neste estudo (~173 nm), mas o sistema foi obtido 

mediante homogeneização em alta pressão, envolvendo aquecimento à temperatura 

de 60ºC, o que seria inviável neste estudo dado a sensibilidade do óleo de 

melaleuca à essa temperatura. Dependendo do método de preparação dos CLN e 

dos componentes utilizados, o tamanho e as propriedades estruturais das partículas 

podem variar. A obtenção por homogeneização e fusão geralmente produz 

partículas com tamanhos médios na faixa ente 50 e 500nm, e a dispersão 

geralmente apresenta aparência “leitosa” (Capek, 2004).  

Embora este seja o primeiro relato do nosso conhecimento em que o óleo de 

Argan foi combinado à manteiga de carité para obtenção de NLC, este óleo foi 

previamente combinado a outros lipídios, como o Precirol (palmito estearato de 

glicerila) e Sofitisan (cera de abelha-PEG8) em estudos anteriores visando o 

desenvolvimento de nanocarreadores lipídicos por homogenização em alta pressão. 

O diâmetro desses nanocarreadores foi aproximadamente 2 vezes inferior aos 
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nossos (Tichota et al., 2014), o que confirma a importância do método de preparação 

para as propriedades físico-químicas do nanocarreador.  

A incorporação de ativos não alterou de forma pronunciada o diâmetro e não 

promoveu aumentos no PDI, sugerindo sistemas pouco polidispersos mesmo na 

presença dos ativos.  

O pH da pele é afetado por inúmeros fatores, endógenos (como suor local, e 

idade) e exógenos (como aplicação de tensoativos, produtos cosméticos, curativos 

oclusivos e antibióticos tópicos), de modo que o pH da formulação pode influenciar o 

cutâneo e vice-versa (Schmid-Wendtner and Korting, 2006). O pH NCA e NCQ com 

ativos manteve-se entre 4,12 - 5,73, o que está de acordo com estudos que sugerem 

que formas farmacêuticas para uso tópico tenham, preferencialmente, pH compatível 

com a pele (cujo pH é 4,2-5,6) (Merino et al., 1999; Nair et al., 2013). Por outro lado, 

no caso de feridas, é importante considerar o pH do exsudato. Sabe-se que o pH de 

exsudato pode variar entre 5 e 9 dependendo do tipo da ferida e contaminação 

microbiana, sendo previamente descrito que o aumento do pH muitas vezes 

apresenta relação com a infecção da ferida, principalmente por S. aureus e S. 

epidermidis (Ono et al., 2015). Considerando que diversas espécies de 

microrganismos Gram negativo crescem melhor em pH mais básico (Ono et al., 

2015), é possível sugerir que a administração da formulação com pH ~4-6 poderia 

auxiliar no controle microbiano. Além disso, sabe-se que o pH da formulação pode 

influenciar a ionização de moléculas, e com isso, sua capacidade de penetração e 

disponibilidade cutânea (Merino et al., 1999). A quercetina, por exemplo, apresenta 

diversos pKas, acima de 7.1 em decorrência das diferentes hidroxilas, portanto um 

ácido fraco, apolar e que possui facilidade de transpor membranas (Herrero-Martínez 

et al., 2005). Assim, é de se esperar que no pH das formulações obtidas, o composto 

esteja predominantemente em sua forma não ionizada, o que favoreceria a 

penetração em pele íntegra. 

A análise do potencial zeta também permite fazer previsões sobre a 

estabilidade do sistema durante o armazenamento. Geralmente a agregação de 

partículas é menos predominante em dispersões que apresentem valor potencial 

zeta em módulo superior a 30 mV devido à repulsão eletrostática (Muller et al., 

2000).   Muito embora os valores de potencial zeta de NCQ e NCA não estejam na 

faixa associada à maior estabilidade eletrostática, os nanocarreadores contêm 
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poloxamer 407 e Tween 80, tensoativos conhecidos por auxiliar a estabilização 

estérica (Freitas and Muller, 1998; Dumortier et al., 2006; Lopes et al., 2007). 

Com o intuito de obter mais informações sobre as características do nosso 

sistema, análise de MEV foi realizada. Estudos mostram que a forma de CLN deve 

se aproximar do formato esférico e superfície lisa, podendo ocorrer agregação de 

partículas devido à natureza lipídica dos carreadores, e o formato pode se desviar da 

esfericidade devido ao processo de secagem da amostra (Mehnert and Mader, 

2012). Além disso, a forma da partícula vai depender da natureza do lipídio e sua 

pureza (Shah et al., 2017). Nossos achados confirmam a presença de partículas 

relativamente esféricas de formato regular para NCA e NCQ vazias; podemos 

observar características semelhantes quando os NCQ e NCA foram adicionados de 

antioxidantes e óleo de melaleuca 5%.  

Além do óleo de Argan, outros compostos lipofílicos líquidos foram 

adicionados à matriz da nanopartícula. Para avaliar a influência desses 

componentes, realizamos as análises por DSC e TG.  

A técnica de DSC é uma técnica permite a obtenção de informações sobre 

propriedades físicas da formulação, comportamento de fusão de lipídios e outras 

substâncias e relação entre o ganho e perda de calor em função de alterações 

decorrentes da temperatura. A técnica permite a obtenção de informações a respeito 

da cristalinidade da matriz lipídica, a qual pode influenciar a eficiência de 

encapsulação, a velocidade de liberação da substância ativa e sua expulsão desta 

durante o armazenamento (Attama et al., 2006).  Durante o armazenamento do CLN, 

o lipídio que compõe as nanopartículas pode sofrer transformação em sua estrutura 

cristalina, caracterizada pela transição da forma cristalina α (menos organizada) para 

a forma cristalina β (mais organizada). Esta transição ocorre, pois a forma β é 

energeticamente mais estável. Com o tempo, a transição para a forma β resulta na 

formação de uma estrutura mais cristalina  o que causa  a expulsão do ativo (Muller 

et al., 2007; Souto, 2011). 

 Através deste estudo, foi possível observar que a adição dos ativos teve um 

efeito maior em NCQ quando comparamos com NCA, o que foi demostrado através 

do alargamento do pico de DSC ao redor da temperatura de 35ºC e sugere menor 

organização. Efeito semelhante foi observado quando da encapsulação de óleo de 

mirra em nanopartículas de Compritol 888 (Shi et al., 2012).  
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 Quanto à análise de TG, técnica capaz de fornecer informações relacionadas 

à composição da amostra e sua estabilidade térmica (Ionashiro e Giolito, 1980; 

Franks, 1998), foi observada a evaporação de 56% do óleo de melaleuca entre 40 e 

100ºC, sugerindo que devemos ter cuidado em seu manuseio e incorporação. 

Nossos achados mostraram que a matriz lipídica onde está incorporado o óleo de 

melaleuca é bem estável a temperaturas de até 100ºC, o que sugere que os 

nanocarreadores poderiam proteger o óleo de melaleuca contra evaporação. De 

fato, quando incorporado nos nanocarreadores, observamos uma redução da 

evaporação do óleo. Muito embora outros estudos tenham incorporado óleos 

essenciais a nanopartículas lipídicas (Moghimipour et al., 2013; Montenegro et al., 

2017; Zhao et al., 2017; Saporito et al., 2018) poucos avaliaram a ocorrência de 

degradação/evaporação do óleo após a preparação do sistema. O estudo de Shi et 

al apresentou essa caracterização (Shi et al., 2012) através de estudos de 

evaporação, e observaram perda de cerca de 50% do óleo após armazenamento por 

6 dias, um valor inferior à perda observada com o óleo livre (Shi et al., 2012; Yang et 

al., 2017; Zhao et al., 2017).   

A reologia estuda as diferentes propriedades da matéria relacionadas à sua 

deformação, entre eles a extrussibilidade, compressibilidade, espalhabilidade, 

elasticidade, fluidez e viscosidade (Netz and Ortega, 2002). Estudos reológicos são 

amplamente utilizados para caracterização de formulações farmacêuticas e 

cosméticas a fim de conhecer o perfil de deformação quando sujeitas à aplicação de 

uma força. O comportamento reológico está relacionado com a facilidade de 

utilização do produto, estabilidade física e percepção cutânea (Miller and Loffler, 

2006). As medidas reológicas são usadas como ferramentas para o controle de 

qualidade dos componentes de uma formulação e da própria formulação. Além dos 

efeitos sobre o sistema, podemos ainda estudar a temperatura ou o tempo de 

armazenamento e a influência da viscosidade na liberação e penetração cutânea 

(Lippacher et al., 2000). 

Como NCA e NCQ demonstraram perfil Newtoniano, ou seja, a viscosidade não 

se altera com variações na taxa ou tensão de cisalhamento (Netz and Ortega, 2002), 

foi possível determinar a viscosidade de cada nanocarreador. A despeito do mesmo 

perfil, NCQ apresentou viscosidade 1,3 vezes menor que NCA, ficando demonstrado 

que embora o polímero não altere o perfil, ele influencia a viscosidade que por sua 

vez, pode influenciar outras características e propriedades das formulações. 
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Sabe-se que o aumento da viscosidade é uma das estratégias utilizadas para o 

aumento das propriedades bioadesivas de formulações. No entanto, apesar da 

maior viscosidade, a força necessária para separação do contato entre NCA e pele 

não foi superior à observada com NCQ, sugerindo que outros mecanismos possam 

influenciar a bioadesão. 

Os mecanismos de bioadesão são variados e complexos, podendo envolver 

múltiplos passos e eventos que incluem contato, hidratação e espalhamento, assim 

como uma fase de consolidação da interação na qual as cadeias de polímeros 

penetram em camadas mucosas ou outros tecidos (Machado et al., 2017). A 

interação da quitosana com tecidos tem sido frequentemente atribuída à sua carga 

positiva e interação eletrostática com mucinas, glicosaminoglicanas e outros 

polissacarídeos carregados. Para o alginato, a formação de ligações de hidrogênio 

com mucina e outros polissacarídeos foi descrita  como um dos eventos importantes 

para a bioadesão (Oh et al., 2015). Comparado a outras formulações descritas na 

literatura, a força de separação encontrada para NCQ e NCA é pequeno, o que não é 

surpreendente considerando a baixa concentração de polímeros bioadesivos e 

elevada concentração de água nos nanocarreadores. No entanto, o fato de NCQ e 

NCA apresentarem maior força de separação do tecido comparado à água sugere 

sua capacidade de prolongar o tempo de residência das formulações nas lesões.  

Sendo as feridas um ambiente muito propício para o desenvolvimento de 

infecções, o óleo de melaleuca foi adicionado à formulação devido às propriedades 

antimicrobianas (Carson and Riley, 2001). Ensaios com óleo de melaleuca a 5% 

demonstraram que cepas sensíveis e resistentes, a gentamicina, de S. aureus e P. 

aeruginosa mostraram-se susceptíveis ao óleo de melaleuca tanto dispersa em água 

quanto encapsulada, enquanto que a C. albicans não se mostrou susceptível 

quando comparado ao controle fluconazol. Por meio deste experimento, buscamos 

demonstrar que a encapsulação do óleo de melaleuca não inibiu seu efeito 

antimicrobiano e que o óleo de melaleuca é liberado do nanocarreador para exercer 

seu efeito.   

Muitos dos sistemas de liberação modificada caracterizam-se por prolongar a 

concentração plasmática ou em tecidos específicos dos ativos por um período maior 

do que a forma convencional. Em tempos iniciais, é comum identificar o chamado 

“burst release” ou efeito de rajada, com o subsequente prolongamento do efeito 

através da liberação gradual e continua dos fármacos por um tempo estendido 
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(Collett and Moreton, 2005). Embora não tenhamos analisado o perfil de liberação 

do óleo de melaleuca do nanocarreador, estudos anteriores com outros óleos 

essenciais observaram duas fases: uma fase inicial na qual o efeito “burst” é 

observado, e uma segunda fase, caracterizada por liberação mais lenta consistente 

com mecanismo de Fick (Matshetshe et al., 2018). Além da matriz lipídica, o uso dos 

polímeros bioadesivos pode influenciar a liberação dos antioxidantes e do óleo de 

melaleuca. Estudos demonstraram que o alginato de sódio, por exemplo, pode sofrer 

um processo de hidratação formando uma barreira química ou física de difusão, 

levando à diminuição da difusão de moléculas pequenas como os ativos (Smart, 

1991; Tonnesen and Karlsen, 2002; Smart, 2005).  

Foi demonstrado também que o tipo de polímero utilizado para recobrir a 

partícula não influência a atividade antimicrobiana, pois observamos halos de 

inibição de dimensões muito semelhante quando comparados NCQ e NCA. Assim, 

nossos resultados demostram a aplicabilidade do nanocarreador como alternativa no 

tratamento de feridas cutâneas com o objetivo de evitar o uso de antibióticos mais 

potentes (Edmondson et al., 2011; Järbrink et al., 2016). 

No que diz respeito à administração tópica, foi observado anteriormente que 

nanopartículas lipídicas possuem propriedades oclusivas devido à formação de um 

filme na superfície da pele. As nanopartículas reduzem a perda de água 

transepidérmica (Devringer e Deronde, 1995; Souto et al., 2004) , sendo esta uma 

estratégia para aumentar a penetração de fármacos através do estrato córneo por 

hidratação (Jenning, Gysler, et al., 2000; Jenning, Thünemann, et al., 2000; Souto et 

al., 2004). Variações em TEWL foram utilizadas com indicadores da permeabilidade 

cutânea quando da aplicação de formulações dermatológicas (Gioia and Celleno, 

2002; De Paepe et al., 2005; Esposito et al., 2007). Menos estudado é o efeito 

desses nanocarreadores sobre a pele com barreira comprometida. Neste estudo, 

observamos que ambas as formulações promoveram redução da perda de água 

transepidérmica em pele submetida à incisão linear, sugerindo sua capacidade de 

auxiliar na reposição da função barreira da pele, auxiliando, ao menos, a 

manutenção da hidratação. Considerando a importância da hidratação do leito da 

ferida para o processo de cicatrização (Ousey et al., 2016), essa propriedade dos 

nanocarreadores sugere mais uma vantagem de seu uso em feridas.   

Foi observada uma maior penetração dos antioxidantes em ED quando do uso 

da pele danificada e uma redução da retenção no EC (visto principalmente na 
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Vitamina E); esse resultado já era esperado, pois o EC é considerado a principal 

barreira à penetração cutânea (Singer and Clark, 1999; Jenning, Thünemann, et al., 

2000). Também observamos um aumento da permeação cutânea, mas como os 

antioxidantes fazem parte da dieta diária e são utilizados por via oral, a concentração 

que passa através da pele não deve ser associada a efeitos adversos, como 

acontece com outros fármacos, como os anti-inflamatórios e substâncias citotóxicas. 

Nas últimas décadas uma grande variedade de novos produtos químicos foi 

introduzida no ambiente, o que causou a necessidade de desenvolver técnicas 

alternativas e que fossem rápidas para a avaliação de toxicidade e riscos não só 

para o meio ambiente, mas para a população (Luepke and Kemper, 1986; Gilleron et 

al., 1996). O uso de animais também ficou restrito não só pelas leis como pela 

conscientização do seu uso. Neste estudo, o ensaio de HET-CAM foi utilizado como 

alternativa ao teste in vivo de Draize para avaliação do potencial irritativo dos 

nanocarreadores (Luepke and Kemper, 1986). 

O HET-CAM é um teste já estabelecido para irritação oftálmica, mas que vem 

se popularizando para avaliação da irritação em outros sítios após administração 

tópica e parenteral. A membrana do ovo separa o embrião do espaço aéreo e não é 

inervada, mas tem a vantagens de ser altamente vascularizada (Gilleron et al., 1997; 

Barile, 2010). Modificações do teste de HET-CAM na década de 1990 mostraram 

que os resultados podiam ser relacionados ao obtidos com o teste de Draize; essas 

modificações incluíram a possibilidade de avaliação e ranqueamento de várias 

classes de agentes irritantes, numa escala de não irritante ao irritante severo (E.U., 

2001). Através deste ensaio, foi possível diferenciar os efeitos de toxicidade vascular 

causados por NCQ e NCA, bem como a influência do óleo de melaleuca sobre a 

ocorrência temporal destes efeitos, reforçando a aplicabilidade deste ensaio para 

identificar irritantes. Embora a capacidade de NCQ de causar lise e hemorragia 

tenha sido mais pronunciada, principalmente na presença do óleo de melaleuca, sua 

classificação não impediria sua aplicação tópica. 

A migração celular é um parâmetro importante e frequentemente estudado em 

pesquisas envolvendo o câncer e cicatrização de feridas. Os ensaios de migração e 

invasão de células em membrana de Transwell® revelam informações sobre o 

comportamento das células migratórias na presença de um quimioatrator e a 

influência do tratamento sobre esse comportamento (Albini et al., 2004; Justus et al., 

2014). Em nossos estudos, foi observado que o nanocarreador por si só foi capaz 
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aumentar o número de células que migraram, e que a inclusão dos antioxidantes 

tornou esse efeito mais pronunciado comparado ao controle positivo, o que sugere a 

importância da presença desses compostos. Diversos estudos demonstraram que 

nanocarreadores contendo agentes citotóxicos inibem a migração celular(Vieira et 

al., 2017), mas o efeito oposto como aqui observado tem sido muito pouco 

explorado. Assim, embora esse feito tenha se mostrado interessante, a investigação 

dos mecanismos pelos quais os nanocarreadores atuam se faz necessária.   
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7  CONCLUSÕES  

A proporção de 7:3 de manteiga de carité e óleo de argan, respectivamente, 

foi selecionada para a formação do nanocarreador desejado. A adição de ativos 

líquidos (aumentando a proporção de lipídios líquidos no sistema contendo os 

ativos) influenciou a organização estrutural, principalmente NCQ, cuja matriz 

mostrou-se menos organizada na temperatura próxima à fusão do lipídio sólido 

comparado a NCA. Mesmo assim, não impediu que os nanocarreadores 

permanecessem sólidos à temperatura ambiente. Os CLNs produzidos pela técnica 

de emulsificação/sonicação apresentaram diâmetro médio em escala manométrica e 

potencial zeta dependentes do tipo de polímero bioadesivo utilizado. As análises 

com MEV demostraram a formação de nanopartículas esféricas e de tamanho 

regular. 

Com os ensaios de penetração dos antioxidantes vitamina E e quercetina, 

observamos que a penetração dos dois antioxidantes foi maior na epiderme viável 

em pele danificada mimetizando ferida, o que demonstra a importância do estrato 

córneo como barreira. Não observamos diferença pronunciada na penetração 

comparando NCQ e NCA. 

Pensando no uso consciente de animais em experimentos, optamos por fazer 

o teste de HET-CAM para verificar a toxicidade dos sistemas. NCA não causou 

alterações perceptíveis na membrana, o que demostra o perfil de segurança superior 

à NCQ. O aparecimento de lise ao redor de 5 minutos quando da encapsulação do 

óleo de melaleuca a 5% pode estar associado ao efeito promotor de absorção que 

alguns autores atribuem a esse óleo, e sugere cautela quanto ao uso de 

concentrações elevadas. 

Observamos o efeito antimicrobiano do óleo de melaleuca a 5% em cepas 

sensíveis e resistentes de S. aureus e P. aeruginosa, sendo demostrado que 

polímero usado para recobrir a partícula não influenciou a atividade microbiana do 

óleo de melaleuca. A ausência de efeito quando da encapsulação do óleo de 

melaleuca a 1% sugere que essa concentração, embora possa ser mais segura, não 

é eficaz. 

NCA vazio e com os ativos foram capazes de estimular a migração celular 

comparado ao FBS 10% (agente quimioatrativo, controle positivo), sendo que na 
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presença dos antioxidantes, a diferença foi mais pronunciada, o que sugere a 

importância da presença desses compostos.   

Portanto, pode-se concluir que este trabalho possibilitou obter CLNs 

modificadas com quitosana ou alginato. Comparado a NCQ, NCA apresentou 

estabilidade físico-química superior, menor potencial irritativo e estrutura interna 

mais bem organizada, o que sugere seu potencial como uma nova estratégia para o 

tratamento de feridas. 
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