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RESUMO
Moreno, APD. Encapsulamento de Epigalocatequina‐3‐galato (EGCG) em nanopartículas para uso
tópico bucal: desenvolvimento, caracterização e determinação da atividade antimicrobiana in vitro.
Ribeirão Preto, 2017. 111p. [Dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo.
O uso de agentes químicos coadjuvantes da higienização bucal pode ser necessário para o controle
da microbiota cariogênica de indivíduos com alto risco e atividade da doença cárie. Atualmente o
agente antimicrobiano mais recomendado é o digluconato de clorexidina (CHX) devido ao seu amplo
espectro de ação e efeito residual. Contudo, quando utilizado por longos períodos, este agente
químico apresenta efeitos colaterais. Neste contexto, os polifenóis naturais, como a
Epigalocatequina‐3‐galato (EGCG), derivada do chá verde, vêm sendo propostos como alternativa aos
agentes antimicrobianos sintéticos. Entretanto, os polifenóis não apresentam estabilidade ao longo
do tempo, podendo se oxidar rapidamente. Desta forma, o encapsulamento da EGCG em
nanopartículas poderia aumentar a sua biodisponibilidade e estabilidade física e química, manter o
efeito deste polifenol no tecido alvo e potencializar sua eficácia farmacológica. Assim, o presente
estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar sistemas de encapsulamento de EGCG e avaliar,
in vitro, sua atividade antimicrobiana frente a micro‐organismos cariogênicos. Inicialmente, foram
preparadas nanopartículas poliméricas (NPP) e carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN), que
foram caracterizados e avaliados quanto à sua atividade antimicrobiana in vitro frente aos micro‐
organismos Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e Lactobacillus casei. Após a análise dos
resultados microbiológicos, o CLN foi selecionado para o encapsulamento da EGCG (CLN‐EGCG), por
apresentar atividade antimicrobiana frente à todos os micro‐organismos avaliados. O CLN‐EGCG foi
preparado pelo método de emulsão e sonicação e caracterizado quanto ao diâmetro, índice de
polidispersão (PdI), potencial zeta (PZ), eficiência de encapsulamento (EE), cristalinidade, capacidade
de mucoadesão e morfologia. A atividade antimicrobiana in vitro da EGCG livre e encapsulada foi
avaliada por meio da determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e concentração
bactericida mínima (CBM). O diâmetro, PdI e o PZ dos CLN foram 228nm, 0,216 e 36,53mV,
respectivamente, sendo que o encapsulamento da EGCG não alterou significativamente estes
parâmetros. O CLN apresentou forma esférica, estabilidade por 330 dias e propriedade mucoadesiva
devido a presença de quitosana na superfície do CLN. Além disso, a quitosana favoreceu o
encapsulamento da EGCG obtendo‐se uma EE de ~96%. As concentrações inibitórias e bactericidas
mínimas do CLN‐EGCG (33,75 a 67,5 μg/mL) foram menores do que as verificadas para a EGCG livre
(250 a 2.000 μg/mL), comprovando o aumento do potencial antimicrobiano com o encapsulamento
da EGCG em nanocarreadores híbridos. De acordo com esses resultados, o CLN‐EGCG, desenvolvido
no presente trabalho, constitui um sistema com potencial para o uso tópico bucal, pois além de ser
estável e apresentar propriedade de mucoadesão e morfologia adequada, apresentaram alta
atividade antimicrobiana frente aos principais micro‐organismos envolvidos no processo carioso.

Palavras‐chave: epigalocatequina‐3‐galato; sistemas de encapsulamento; carreadores lipídicos
nanoestruturados; nanopartículas polimérica, agente antimicrobiano; quitosana.

ABSTRACT
Moreno, APD. Encapsulation of epigallocatechin‐3‐gallate (EGCG) in nanoparticles for oral topical
use: development, characterization and determination of antimicrobial activity in vitro. Ribeirão
Preto, 2017. 111p. [Dissertação]. Ribeirão Preto: Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo.
The use of oral hygiene adjuvants may be necessary to control the cariogenic microbiota of
individuals with high risk and caries disease activity. Currently the most recommended antimicrobial
agent is chlorhexidine digluconate (CHX) because of its broad spectrum of action and residual effect.
However, this chemical has side effects. In this context, as an Epigallocatechin‐3‐gallate (EGCG), a
derivative of green tea, as an alternative to synthetic antimicrobial agents. However, there is no
stability over time and can oxidize rapidly. Thus, the encapsulation of EGCG in nanoparticles can
increase their bioavailability and physical and chemical stability, maintain the effect of this
polyphenol on the target tissue and potentiate its pharmacological efficacy. Thus, the present study
aimed to develop and characterize EGCG encapsulation systems and to evaluate, in vitro, its
antimicrobial activity against cariogenic microorganisms. Initially, polymer nanoparticles (NPP) and
nanostructured lipid carriers (CLN) were prepared and evaluated for their in vitro antimicrobial
activity against Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus and Lactobacillus casei
microorganisms. After the analysis of the microbiological results, the CLN was selected for the
encapsulation of EGCG (CLN‐EGCG), due to its higher antimicrobial activity. The CLN‐EGCG was
developed by emulsion and sonication method and was characterized in relation to diameter,
polydispersity index (PdI), zeta potential (PZ), encapsulation efficiency (EE), crystallinity,
mucoadhesion capacity and morphology. The in vitro antimicrobial activity of EGCG and its ability to
evaluate minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC).
The diameter, PdI and PZ of the CLNs were 228nm, 0.216 and 36.53mV, respectively, and the EGCG
encapsulation did not significantly alter these parameters. The CLN showed a spherical structure,
stability for 330 days and a mucoadhesive property due to a presence of chitosan on the CLN surface.
In addition, a chitosan favored EGCG encapsulation resulting in an EE of ~ 96%. The minimum
inhibitory and bactericidal concentrations of CLG‐EGCG (33.75 to 67.5 μg / mL) were lower than
those for free EGCG (250 to 2,000 μg / mL), with increased antimicrobial potential with EGCG
encapsulation in hybrid nanocarriers. According to the results, the CLN‐EGCG, developed in the
present study, constitutes a system with potential for oral topical use, besides being stable and
possessing mucoadhesion properties, presented high antimicrobial activity against the main
microorganisms involved in the carious process.

Keywords: epigallocatechin‐3‐gallate; Encapsulation systems; Nanostructured lipid carriers; Polymer
nanoparticles, antimicrobial agent; Chitosan.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Etiopatogenia da Cárie Dentária
Apesar da implementação de medidas de prevenção e promoção de saúde bucal e da
introdução do uso de fluoretos terem proporcionado significativa redução na prevalência e
incidência da doença cárie em todo o mundo, esta doença ainda constitui um problema de saúde
pública (World Healht Organization, 1997; Ministério da Saúde, 2012). Assim, ainda é grande o
interesse na busca por medidas que possam reduzir ainda mais a prevalência da doença cárie,
existindo, atualmente, muitas pesquisas científicas visando maior compreensão de sua etiopatogenia
e prevenção, que resultam no desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas (Bowen, 2002;
Lagerweij; van Loveren, 2015; Vilela, 2015; Sicca et al., 2016; De Rossi et al., 2016).
A doença cárie é primariamente definida como uma desmineralização dental provocada
por ácidos, em especial o ácido lático, produzido como resultado da fermentação de carboidratos por
micro‐organismos presentes no biofilme bacteriano que se forma na superfície dos dentes (Mash;
Martin, 1992; Kt et al., 2013; Durso et al., 2014; Zhang, 2014). Seu desenvolvimento depende da
interação de fatores relacionados ao hospedeiro, microbiota e dieta alimentar, inicialmente proposto
por Keyes (1962). Em 1988, foi proposta a inclusão de um quarto fator, o tempo, considerando que o
processo de desmineralização não é instantâneo (Newbrun, 1988). Atualmente, o conceito de cárie
dentária foi ampliado, sendo definida como “doença biofilme‐açúcar dependente” (Cury; Tenuta,
2014), “doença dieto‐bacteriana” (Bowen, 2002), ou “doença comportamental”, uma vez que fatores
determinantes para seu aparecimento são influenciados por fatores modificadores como o
comportamento do indivíduo, educação, renda, classe social e conhecimento (Fejeskov, 2004). Desta
maneira, para a cárie dental se desenvolver na superfície dental, faz‐se necessária a presença de um
biofilme dental colonizado por micro‐organismos cariogênicos, além da ingestão de uma dieta rica
em sacarose, que pode variar em frequência e intensidade (Cury et al., 2014, Neves et al., 2016),
sendo este processo influenciado por características individuais, comportamentais e biopsicosociais
(Fejeskov, 2003; 2004; Fisher‐Owens, 2007).
Os tecidos da cavidade bucal são constantemente colonizados por micro‐organismos. A
microbiota residente no biofilme bucal é uma comunidade com alta diversidade de espécies que
podem variar de um sítio para o outro, coexistindo por meio de interações metabólicas altamente
relacionadas (Smith; Pippin, 1998). Estes micro‐organismos constituem uma microbiota muito
complexa que, por si só, não resulta em doença, visto que eles podem estar presentes em equilíbrio
com o hospedeiro (Fejeskov, 2003). A lesão de cárie ocorre, então, quando o equilíbrio é quebrado,
ou seja, quando a composição e as atividades metabólicas desta complexa comunidade são
modificadas (Burne, 1998; Lemos; Abranches; Brune, 2005). Ao consumirem carboidratos
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fermentáveis, as bactérias metabolicamente ativas que colonizam o biofilme dental causam
flutuações no pH do meio, que pode resultar na desmineralização do esmalte dental (Manji et al.,
1991).
Dentre a microbiota envolvida no início do processo carioso, destacam‐se os estreptococos
do grupo mutans, Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus (Dzink; Socransky, 1985; Loesche,
1986; Seneviratne et al., 2011). As evidências do papel do S. mutans e S. sobrinus na cárie dental
incluem algumas características, tais como a metabolização rápida de açúcares produzindo ácido
lático e outros ácidos orgânicos, além da habilidade em manter seu crescimento e continuar a
produzir ácidos em baixos valores de pH. Ainda, estes micro‐organismos sintetizam polissacarídeos
extracelulares insolúveis, por meio de enzimas glicosiltransferases (GTFs), que permitem seu
acúmulo e permanência na superfície dos dentes (Hamada et al., 1980; Loesche, 1986; Schilling;
Bowen, 1992, Xu et al., 2011). Posteriormente, são os lactobacilos, principalmente o Lactobacillus
casei, que devido às suas características acidogênicas e acidúricas promovem lesões progressivas,
com conseqüente formação de cavidades (Loesche, 1986; Macpherson et al., 1992; Zhang, 2014).

1.2 Medidas preventivas e Terapêuticas da Cárie Dental
A prevenção da doença cárie inclui a efetiva remoção do biofilme dental, por meio de
métodos mecânicos, químicos ou a combinação dos mesmos, além do controle de fatores dietéticos,
individuais, sociais, comportamentais e ambientais. A escovação regular é o método individual mais
empregado para remoção mecânica do biofilme dental, e quando associada aos dentifrícios
fluoretados oferece proteção adicional para reduzir a desmineralização e aumentar a
remineralização do dente (Moran; Addy, 1984; Frandsen, 1986; Moran; Addy; Made, 1988; Arweiler
et al., 2002; Tenuta; Cury, 2013). Entretanto, crianças, pacientes portadores de necessidades
especiais, pós‐cirúrgicos e idosos podem apresentar dificuldade em realizar adequadamente os
procedimentos mecânicos, tornando‐se necessário o uso adicional de agentes antimicrobianos para
melhor controle do biofilme dental (Sjoblom; Ainamo; Ainamo, 1976; Asahi et al., 2014). Ademais,
regiões dentais de fossas e fissuras e superfícies proximais, são locais de difícil atuação mecânica da
escovação, apresentando alta concentração microbiana (Shaw, 2010; Borsatto et al., 2013). Desta
forma, o uso de agentes químicos como coadjuvantes da higienização bucal pode ser necessário para
o controle adequado do biofilme em indivíduos com alto risco e atividade da doença cárie.
Diversos agentes químicos são sugeridos pela literatura para atuar como antimicrobianos
bucais, como o digluconato de clorexidina (Osso; Kanani, 2013; Pasich; Bialecka; Marcinkiewicz,
2013; Uzer Celik et al., 2016; Tuon et al., 2017), triclosan (Jones et al., 2000; Prasanth, 2011; Sethi;
Karde; Joshi, 2016), cloreto de cetilpiridínio (Mankodi et al., 2005; Costa et al., 2013; Teng et al.,
2016) e óleos essenciais (Pizzo et al., 2013; Quintas et al., 2014; Marchese et al., 2017). Contudo, no
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atual contexto, o digluconato de clorexidina (CHX) representa o padrão‐ouro entre os agentes
químicos bucais, sendo o antimicrobiano mais recomendado e mais efetivo na Odontologia (Löue et
al., 1976; Lang et al., 1982; Lang; Breck, 1986; Jones, 1997; Twetman, 2004; Varoni et al., 2012; Osso;
Kanani, 2013; Uzer Celik et al., 2016; Kouadio et al., 2017). A CHX apresenta amplo espectro de ação
contra micro‐organismos aeróbios e anaeróbios (Rolla; Melsen, 1975; Tenenbaum; Dahan; Soell,
1999; Osso; Kanani, 2013; Cantarelli et al., 2016), efeito bactericida e bacteriostático contra bactérias
Gram‐positivas e Gram‐negativas, fungos e vírus (Moshrefi, 2002; Mathur et al., 2011; da Costa et al.,
2017). O mecanismo de ação da CHX é explicado pelo fato de sua molécula catiônica ser rapidamente
atraída pela carga negativa da superfície bacteriana, sendo adsorvida à membrana celular por
interações eletrostáticas, incluindo ligações hidrofóbicas ou pontes de hidrogênio, causando sua
morte por precipitação do citoplasma (Rölla; Melsen, 1975). A substantividade, um dos aspectos
mais favoráveis da CHX, é resultante da natureza dicatiônica de sua molécula que possui afinidade
especial às estruturas orais, permitindo efeito residual com liberação prolongada do agente e
persistência do efeito antimicrobiano (Jones, 2000; García‐Caballero et al., 2013; Jain; Jain, 2017).
Embora amplamente utilizada na prática Odontológica, a CHX apresenta efeitos
indesejáveis quando utilizada por período prolongado (Parwani et al., 2013). Tais efeitos podem
incluir a pigmentação extrínseca de dentes, restaurações e língua (Löue et al., 1976; Moshrefi, 2002;
Mathur et al., 2011; Kouadio et al., 2017), irritação e descamação das mucosas, sensibilidade na
língua e alteração na sensibilidade gustativa (Quirynen et al., 2005), além de maior quantidade de
cálculo supra‐gengival (Löue et al., 1976; Lang et al., 1982). Em especial, para o uso na dentição
decídua, a CHX pode ser pouco aceita por crianças, por apresentar sabor desagradável (Hambire et
al., 2015). Desta maneira, mesmo quando utilizada em baixas concentrações (0,12%), a CHX é
contraindicada para o uso por períodos prolongados devido aos supracitados efeitos colaterais deste
antimicrobiano. No entanto, até o momento não existe um agente colutório para uso tópico bucal
que apresente alta capacidade antimicrobiana, efeito residual e ausência de toxicidade ou efeitos
indesejados. Neste contexto, os extratos naturais têm sido propostos como alternativa aos agentes
antimicrobianos (Jeon et al., 2011, Jain; Jain, 2017), de modo a minimizar os efeitos adversos das
formulações sintéticas, bem como proporcionar alternativas menos tóxicas e mais seguras,
principalmente para crianças (Magee, 2007; Rezaei et al., 2016).

1.3 O Chá Verde
Existe atualmente um grande interesse em se utilizar compostos ativos formulados a partir
de plantas medicinais com finalidades terapêuticas. Compostos naturais são cada vez mais
procurados como alternativas para as drogas sintéticas por constituir uma forma segura de
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tratamento que pode provocar menos toxicidade e apresentar custo inferior aos medicamentos
industrializados (Brasileiro et al., 2008; Allaker; Douglas, 2009; Mehta et al., 2013; Ntie‐Kang et al.,
2013; Yousaf et al., 2014). Os recentes avanços científicos e tecnológicos indicam que os produtos
naturais podem estar entre as mais importantes fontes de novos medicamentos (Ferreira, 2013; De
Rossi et al., 2014; Atanasov et al., 2015; Ferreira, 2015; Pereira; Barros; Ferreira, 2015; Vilela, 2015;
De Rossi et al., 2016).
O Chá, segunda bebida mais consumida no mundo, tem sua origem na China (Chen; Lin,
2015). A palavra Chá é utilizada para designar uma infusão aquosa derivada da planta Camellia
sinesis, que é produzida principalmente como quatro variedades: chá branco, chá verde, chá oolong
e chá preto. O chá branco é feito de folhas jovens ou botões; o chá verde é feito das folhas maduras
não fermentadas; o chá oolong de folhas parcialmente fermentadas e o chá preto a partir de folhas
totalmente fermentadas (Reygaert, 2014). Dentre estas variedades, o chá verde possui a maior
quantidade de catequinas (Cabera; Artacho; Giménez, 2006) responsáveis por seu efeito
antioxidante (Kuo et al., 2015), antimicrobiano (Ferrazzano et al., 2011; Lee et al., 2012; Neturi et al.,
2015), anti‐erosivo (Barbosa; Kato; Buzalaf, 2011; Mirkarimi; Toomarian, 2012), anti‐inflamatório
(Fatemi et al., 2014) e anticarcinogênico (Liu et al., 2014; Ramshankar; Krishnamurthy, 2014).
Os benefícios farmacológicos do chá verde são atribuídos, em sua grande maioria, aos
polifenóis presentes na sua composição. Os polifenóis são provavelmente o mais importante
componente do chá verde e seus principais representantes são as catequinas (flavan‐3‐ols), que
constituem entre 14% a 33% do peso da folha seca (Cabera; Artacho; Giménez, 2006). As quatro
principais catequinas são: epigalocatequina‐3‐galato (EGCG), epigalocatequina (EGC), epicatequina‐3‐
galato (ECG) e epicatequina (EC) (McKay; Blumberg, 2002). Dentre as catequinas que compõem o
extrato de chá verde, a EGCG é a mais ativa biologicamente e principal responsável por seus efeitos
benéficos sobre a saúde.

1.4 A epigalocatequina‐3‐galato
A epigalocatequina‐3‐galato (EGCG), derivada do chá verde, é um composto fenólico de
fórmula molecular C22H18O11, peso molecular 458,372g/mol, ponto de fusão 218°C, sólido nas
condições ambientes, solúvel em água e disponível comercialmente em partículas de 5µm (Figura 1).
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Figura 1 – Fórmula molecular da epigalocatequina‐3‐galato.

Os benefícios da EGCG vêm sendo crescentemente relatados nas mais variadas áreas da
saúde, incluindo o tratamento e a prevenção de diferentes patologias. Em estudos sobre o câncer, a
EGCG inibe a angiogênese, causando deficiência nutricional nas células tumorais (McKay; Blumberg,
2002; Grove et al., 2012; Maruyama et al., 2013; Hashimoto et al., 2013; Braicu et al., 2013; Gu et al.,
2013; Shi et al., 2015). Em estudos relacionados com a obesidade, a EGCG apresenta atividade
inibitória da lipase pancreática (Friedrich et al., 2012; Snoussi et al., 2014; Bello et al., 2017).
Recentes pesquisas abordando a prevenção, o tratamento e as consequências da diabetes
comprovam a ação benéfica desta catequina, melhorando a tolerância à glucose e aumentando a
secreção de insulina estimulada por glicose (Fu et al., 2011; Ortsäter et al., 2012; Yoon et al., 2014;
Rasheed et al., 2107). Em estudos de doenças como Parkinson e Alzheimer, verifica‐se grande
potencial neuroprotetor da EGCG, devido, em grande parte, à sua ação antioxidante (Mandel et al.,
2008; Bitu Pinto et al., 2015; Chesser et al, 2015; Xicota et al., 2017). Na área da Dermatologia e
Cosmética (Zink; Traidl‐Hoffmann, 2015; Zhang et al., 2016), esta catequina apresenta resultados
positivos para o tratamento de queimaduras (Fatemi et al., 2014; Hosnuter et al.,2015) e verrugas
víricas (Stockfleth; Meyer, 2014; Aranda Cazón et al., 2015), oferecendo também fotoproteção conta
raios UV e consequente prevenção de câncer de pele (Elmets et al., 2001; Yusuf et al., 2007;
Camouse et al., 2009).
Na área da Odontologia, o uso da EGCG vem sendo crescentemente relatado, apresentando
resultados promissores na ação desta catequina na prevenção e tratamento de doenças periodontais
(Morin; Grenier, 2017) e periapicais (Ferreira, 2013), promovendo reparação e regeneração tecidual
(Lee et al., 2017) por apresentar ção contra micro‐organismos endodontopatogênicos,
periodontopatogênicos (Cai et al., 2015) e cariogênicos (Goyal et al., 2017). Pesquisas na área da
Periodontia sugerem ser este um promissor agente antimicrobiano, agindo contra os patógenos da
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periodontite, como a Porphyromonas gingivalis, e anti‐inflamatório, reduzindo a expressão de
citocinas responsáveis pela reabsorção óssea e destruição de colágeno tecidual (Jung et al., 2012;
Cho et al., 2013; Asahi et al., 2014; Cai et al., 2015). A EGCG ainda atua sobre mecanismos de defesa
da cavidade bucal, oferecendo proteção epitelial contra o estresse oxidativo (Narotzki et al., 2013),
prevenindo e fornecendo o tratamento para diferentes tipos de câncer bucal (Ho et al., 2007; Chen
et al., 2011). Ademais, sob condições de erosão e abrasão dentinária a EGCG também pode impedir a
degradação da matriz orgânica desmineralizada por atuar na inibição de metaloproteinases, que
pode reduzir a perda progressiva de dentina de forma semelhante à clorexidina (Kato et al., 2009;
Magalhães et al., 2009; Chen e Huang, 2012). Assim, devido a essas propriedades, a EGCG vem sendo
sugerida para ser incorporada a diversos materiais odontológicos, como adesivos dentinários (Du et
al., 2012; Santiago et al., 2013; Khamverdi et al., 2013), resinas compostas (Mankovskaia; Lèvesque;
Prakki, 2013), cimento de ionômero de vidro (Hu et al., 2013) e dentifrícios (Maruyama et al., 2011;
Hrishi et al., 2015).
Os estudos abordando as propriedades anticariogênicas da EGCG revelam atividade
antimicrobiana contra os estreptococos do grupo mutans, como o S. mutans e S. sobrinus (Sakanaka
et al., 1989; Yoshino et al., 1996; Ferrazzano et al., 2011; Anita et al., 2014; Sarin et al., 2015, Goyal
et al., 2017). A ação antimicrobiana da EGCG frente aos microorganismos cariogênicos é resultado da
inibição da enzima glucosiltransferase (GTF), que sintetiza polissacarídeos extra e intracelulares
responsáveis pela aderência bacteriana ao dente. Desta maneira, ao inibir a GTF, a EGCG quebra a
sequência do desenvolvimento do processo carioso (Subramaniam et al., 2012; Jung et al., 2012; Cai
et al., 2013). Ainda, a ECGG é responsável pela inibição da enzima alfa amilase salivar, impedindo a
formação de carboidratos fermentáveis envolvidos na formação da cárie dental (Hara et al., 2012;
Narotzki et al., 2012) e inibe os fatores de virulência dos estreptococos, responsáveis pela sua
acidogenicidade e aciduricidade (Xu; Zhou; Wu, 2012).
Em estudo anterior, realizado por nosso grupo de pesquisa, foi avaliada a atividade
antimicrobiana de soluções aquosas de EGCG frente aos micro‐oganismos cariogênicos S. mutans, S.
sobrinus e L. casei, obtendo a comprovação da eficácia desta catequina como antimicrobiano de uso
bucal (Vilela, 2016). No entanto, quando formulados em solução aquosa, os polifenóis naturais,
como a EGCG, não apresentam estabilidade ao longo do tempo (Lee et al., 2012; Bilia et al., 2017),
são muito sensíveis aos fatores ambientais e podem se oxidar rapidamente (Shutava et al., 2009; De
Pace et al., 2013), levando ao aparecimento gradual de uma coloração castanha e indesejável, além
de apresentar sabor adstringente e também perda considerável de sua atividade (Munin e Edwards‐
Lévy, 2011; Wang et al., 2014). Contudo, a estabilidade dos polifenóis pode ser alcançada por meio
seu encapsulamento em nanocarreadores, mantendo assim a sua atividade biológica (Sanna et al.,
2013; Thapa et al., 2013; Li et al., 2015; Xie et al., 2016). Desta maneira, a nanotecnologia poderia

Introdução | 45

desempenhar um papel importante na melhoria da farmacocinética e farmacodinâmica da EGCG
para uso bucal. Ainda, a disseminação do uso de formulações aquosas contendo exclusivamente
polifenóis se depara com os elevados custos para a obtenção de seus isolados a partir do extrato, o
que torna a formulação onerosa e restrita no que diz respeito à saúde bucal pública (Thassu, 2007;
Han et al., 2011).
O uso da nanotecnologia para o encapsulamento de fármacos já é estabelecido na área
médica e cosmética (Marcato; Durán, 2008). Estudos envolvendo os mais diversos sistemas de
encapsulamento vêm proporcionando alternativas para aperfeiçoar os tratamentos médicos, em sua
maioria buscando alternativas para o diagnóstico e a terapia dos mais diversos cânceres (Sanna et al.,
2013; Thapa et al., 2013; Li et al., 2015; Xie et al., 2016; Silva, 2016). Os sistemas nanoestruturados
podem melhorar a biodisponibilidade oral, aumentar a estabilidade física e química de moléculas,
manter o efeito do composto ativo no tecido alvo, minimizando efeitos colaterais e reduzindo a sua
toxicidade (Marcato, 2009; Marcato; Durán, 2011; Marcato et al., 2011; Hong et al., 2014; Khan et al.,
2014; Marcato; Favaro; Durán, 2014; Satalkar et al., 2015).
Neste contexto, o encapsulamento de EGCG vem sendo crescentemente relatado na
literatura, estabelecendo uma promissora alternativa para o aprimoramento das propriedades deste
polifenol. Estudos mostraram que o encapsulamento da EGCG em nanopartículas poliméricas
aumentou significativamente seu potencial anticancerígeno in vivo, inibindo o crescimento tumoral
(Sanna et al., 2017). A associação da EGCG com nanopartículas de ouro também potencializa seus
efeitos anti‐oxidantes (Mukherjee et al., 2014). Ainda, estudos avaliando a diferença entre a
utilização da EGCG pura e encapsulada em nanopartículas, revelam que os resultados para a
biodisponibilidade oral in vivo da catequina encapsulada são mais de duas vezes superiores aos da
EGCG livre (Smith et al., 2010; Khan et al., 2014).
As pesquisas propondo o desenvolvimento de formulações à base de EGCG encapsulada
são relatadas apenas na área médica, incluindo o tratamento de câncer de próstata (Khan et al.,
2014), aterosclerose (Hong et al., 2014), melanoma (Siddiqui et al., 2014), doença de Alzeheimer
(Smith et al., 2010) na área da Dermatologia (Shin et al., 2014, 2016; Gu et al., 2016;) e da
Oftalmologia (Fangueiro et al., 2014). No entanto, na Odontologia não há nenhum estudo propondo
o desenvolvimento de uma formulação nanoestruturada contendo EGCG para uso tópico bucal.

1.5 Sistemas de Encapsulamento de Fármacos
Durante as últimas décadas, a nanotecnologia vem se estabelecendo como um promissor
campo da ciência sendo crescente a busca pelo desenvolvimento de nanoestruturas, com foco na
elaboração de nanomateriais com aplicações potenciais em campos biomédicos e farmacêuticos.
Sabe‐se que os sistemas de libertação de fármacos baseados em nanomateriais têm potencial para
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proporcionar liberação sustentada de fármaco e administração direcionada de compostos ativos
(Marcato et al., 2011).
É crescente o número de pesquisas científicas buscando desenvolver tecnologias para
sistemas de liberação sustentada. Micelas, lipossomas, micro e nanopartículas poliméricas e
nanopartículas lipídicas sólidas têm sido estudadas para este sistema com intuito de manter o efeito
do fármaco no tecido alvo, melhorar a estabilidade física e química de agentes terapêuticos,
minimizar os efeitos colaterais e reduzir a toxicidade (Muller et al., 2007; Schwarz; Weixelbaum;
Pagitsch, 2012). Dentre os carreadores estudados, destacam‐se as nanopartículas poliméricas (NPP)
e as nanopartículas lipídicas sólidas (NLS).
As NPP são sistemas carreadores de fármacos que apresentam diâmetro inferior a 1 µm e
têm atraído o interesse de muitos grupos de pesquisa, sendo cada vez mais utilizadas para diversas
finalidades. O termo nanopartícula inclui as nanocápsulas e as nanoesferas, as quais diferem entre si
segundo a composição e organização estrutural. As nanocápsulas são constituídas por um invólucro
polimérico disposto ao redor de um núcleo oleoso, por outro lado, as nanoesferas, que não
apresentam óleo em sua composição, são formadas por uma matriz polimérica, onde o fármaco
pode ficar retido ou adsorvido. Esses sistemas podem ser constituídos por polímeros sintéticos como
poli (D,L‐láctico‐co‐glicólico) (PLGA), poliacrilatos (PA), poli (ε‐caprolactonas) (PCL), Eudragit ou
polímeros naturais como polihidroxialcanoatos (PHA’s), gelatina e quitosana (Panyam; Labhasetwar,
2003). Várias técnicas podem ser utilizadas para produzir as NPP, tais como emulsificação e
evaporação de solvente, salting‐out, polimerização in situ, nanoparecipitação entre outras.
As NLS são formadas por lipídios sólidos à temperatura ambiente e corporal e estabilizadas
por tensoativos, essas partículas são, ainda, biodegradáveis e biocompatíveis. Porém, em geral, as
NLS apresentam baixa eficiência de encapsulamento e as moléculas ativas incorporadas na sua
matriz lipídica podem ser expulsas durante o armazenamento das formulações. Para superar estas
desvantagens, foram desenvolvidos os Carreadores Lipídicos Nanoestruturados (CLN) (segunda
geração de NLS), sendo considerado um aprimoramento das NLS (Naseri; Valizadeh; Zakeri‐Milani,
2015). Existem três tipos de CLN: “CLN imperfeito” (Figura 2a) constituído por uma mistura de
glicerídeos compostos por diferentes ácidos graxos, “CLN amorfo” (Figura 2b) composto por uma
mistura de lipídeos sólidos e líquidos e, “múltiplo CLN” (Figura 2c) formado pela dispersão de alta
quantidade de óleo em lipídeo sólido.
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Figura 2 – Estrutura das nanopartículas (A) CLN imperfeito (B) CLN amorfo (C) múltiplo CLN.

A Manteiga de Ilipê (MI) pode ser utilizada na formação de CLN. A MI é composta de
diferentes ácidos graxos sendo eles o ácido oleico, palmítico e linoleico. Devido a esta mistura de
ácidos graxos há a formação de imperfeições na matriz lipídica sólida obtendo‐se, portanto, o CLN
imperfeito. Essas imperfeições geram mais espaço para acomodar o composto ativo, aumentando
assim a eficiência do encapsulamento (Üner et al., 2007; Naseri et al., 2015). Os CLNs imperfeitos
compreendem uma classe de nanopartículas de grande importância na atualidade e podem ser
preparados por diferentes técnicas como, por exemplo, microemulsão à quente, emulsificação e
evaporação de solvente, difusão de solvente, nanospray‐drying e homogeneização à alta pressão
(Marcato, 2009). Seu tamanho compreende de 80 a 1000 nm (Geszke‐Moritz; Moritz, 2016) e seu
emprego nas mais variadas áreas da saúde é justificado pelas grandes vantagens deste
nanocarreador, que incluem a alta estabilidade, alta capacidade de encapsulamento, baixo custo de
produção, biocompatibilidade, possibilidade de ser administrado por diferentes vias e proteção do
fármaco contra a degradação (Souto; Müller, 2010, Joshi; Müller, 2009; Mukherjee, 2009; Naseri et
al., 2015; Ali; Singh, 2016).
A administração de nanocarreadores para uso tópico bucal pode ainda ser aprimorada com
a incorporação de quitosana à sua formulação, resultando assim na produção de nanopartículas
híbridas lipídio‐polímero, catiônicas, com o objetivo de promover a mucoadesão.

1.6 Quitosana
A quitosana é um polissacarídeo catiônico hidrofílico obtido de fonte renovável e
biodegradável (Sinha et al., 2004). O processo de produção da quitosana compreende a
desacetilação da quitina (Amorim et al., 2000; Andrade et al., 2003), um dos biopolímeros mais
abundantes na natureza. A quitina é encontrada nos exoesqueletos de crustáceos, na parede celular
de fungos e em outros materiais biológicos. Geralmente o processo de desacetilação ocorre a partir
da hidrólise da quitina, em meio alcalino, em temperaturas elevadas sob condições heterogêneas
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(Islam et al., 2015; Xu et al., 2015; Patil; Nanduri, 2017). No entanto, este processo também pode
ocorrer pela utilização de enzimas específicas e pela ação de micro‐organismos (Monteiro Júnior,
1999; Kim; Rajapakse, 2005).
A quitosana é um copolímero natural, biocompatível, biodegradável e de baixa toxicidade,
composto por unidades β‐1,4 D‐glucosamina ligadas a resíduos de N‐acetilglucosamina (Figura 3)
(Chatterjee et al, 2005). A quitosana apresenta comprovados benefícios biológicos, incluindo a sua
capacidade antimicrobiana e propriedade de mucoadesão (Ikinci et al., 2002; Chung et al., 2004;
Mohanasrinivasa et al., 2014; Verlee; Mincke; Stevens, 2017)

Figura 3 – Estrutura química da quitosana.

Em pH fisiológico a quitosana apresenta‐se como um policátion. Em meio ácido os grupos
amino da quitosana são protonados, resultando em uma carga global positiva no polímero. Esta
característica permite a sua interação com moléculas carregadas negativamente tais como: gorduras,
tecidos animais ou vegetais, membrana celular, mucosas, entre outras formas (Horner et al., 1997;
Pawtlowska, 1997). Neste contexto, a adesão da quitosana aos tecidos de revestimento da superfície
da mucosa bucal é uma característica extremamente favorável no que se diz respeito a sua utilização
nos sistemas de liberação de fármacos na cavidade bucal. Assim, os nanocarreadores hídridos com
potencial mucoadesivo podem possibilitar a liberação prolongada do fármaco no sítio da ação,
mantendo a sua atividade na cavidade bucal por períodos prolongados.
A mucoadesão ocorre por meio da adesão de um polímero à superfície da mucosa e é
explicada por diversas teorias que, em conjunto, auxiliam na sua compreensão. Essas teorias,
apresentadas por Sosnik e colaboradores em 2014 são: a) teoria eletrônica (que está relacionada
com a interação eletrostática entre a carga positiva do sistema de liberação e carga negativa da
mucina, glicoproteína que recobre as mucosas); b) teoria da adsorção, na qual a interação ocorre por
ligação de hidrogênio e van der Walls; c) teoria da molhabilidade, onde a capacidade do polímero de
intumescer e se fixar na superfície da mucosa; d) teoria da difusão, que é dependente do tempo e
está relacionada com as cadeias dos polímeros e a quantidade de glicoproteína na mucosa; e) a
teoria da fratura, onde a força de separação entre duas superfícies está relacionada com a força de
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adesão entre elas e f) teoria mecânica, que é dependente da irregularidade da superfície e da área
disponível para interação.
A mucoadesão é uma estratégia que tem sido amplamente empregada para o
desenvolvimento dos mais diversos carreadores, contribuindo para muitos benefícios como o
aumento do tempo de ação nos locais de aplicação, proteção contra drogas, aumento da penetração
do fármaco e aumento da biodisponibilidade de ativos (Raskin; Schlachet; Sosnik, 2016).
Diversos autores vêm buscando o desenvolvimento de partículas mucoadesivas para as
mais variadas finalidades (Raskin; Schlachet; Sosnik, 2016; Fabiano; Zambito; Bernkop‐Schürch, 2017;
Kamath; Sunil, 2017; Bassi da Silva, 2017). Na Odontologia, os poucos trabalhos que desenvolvem
nanopartículas com potencial mucoadesivo abordam o tratamento de lesões malignas orais (Hazzah
et al., 2016), infecções fúngicas (Rençber et a., 2016) e técnicas anestésicas (Nidhi et al., 2016; Franz‐
Montan et al., 2016). Não há nenhum trabalho na literatura propondo o uso tópico bucal de
nanopartículas com finalidade atividade antimicrobiana, antierosiva, anti‐oxidante e anti‐
inflamatória.

2. OBJETIVOS
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral
O objetivo do presente estudo foi desenvolver e caracterizar sistemas nanoestruturados
para o encapsulamento da EGCG e avaliar in vitro sua atividade antimicrobiana, visando sua futura
utilização em formulações colutórias bucais.
2.2 Específicos
1. Preparar e caracterizar nanopartículas poliméricas (NPP) e carreadores lipídicos
nanoestruturados híbridos (CLN), ambos catiônicos;
2. Comparar a atividade antimicrobiana das NPP e CLN in vitro;
3. Encapsular a EGCG;
4. Caracterizar o sistema de encapsulamento de EGCG quanto ao diâmetro, índice de
polidispersão e potencial zeta por espalhamento de luz dinâmico (DLS);
5. Avaliar a estabilidade das partículas ao longo do tempo por DLS;
6. Avaliar a eficiência de encapsulamento da EGCG;
7. Caracterizar o sistema de encapsulamento de EGCG por meio de microscopia de força
atômica (AFM);
8. Caracterizar o sistema de encapsulamento de EGCG por meio de calorimetria exploratória
diferencial (DSC);
9. Avaliar o perfil de mucoadesão das partículas por meio da titulação com mucina;
10.Determinar a atividade antimicrobiana in vitro da EGCG livre e das nanopartículas, com e
sem EGCG, frente aos micro‐organismos cariogênicos: Streptococcus mutans,
Streptococcus sobrinus e Lactobacillus casei.

3. MATERIAL E MÉTODOS
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3. MATERIAL E MÉTODOS

A preparação e caracterização das nanopartículas foram realizadas com a gentil
colaboração da Profa. Dra. Priscyla Daniely Marcato Gaspari do Laboratório de Nanobiotecnologia
(Nanobiolab) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo.

3.1 Preparo das Nanopartículas

3.1.1 Preparo dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN) híbridos
Os CLNs híbridos foram preparados pelo método de emulsão a quente e sonicação
(Marcato et al., 2011). A fase aquosa foi composta pelo estabilizante Pluronic® F68 (Sigma‐Aldrich,
MO, EUA) na concentração de 0,5% (m/v) e quitosana (Sigma‐Aldrich) na concentração de 0,25%
(m/v). A fase oleosa apresentou em sua composição 1% (m/v) do lipídeo Manteiga de Ilipê (AAK, MÖ,
SE) acrescida ou não de 5 mg de EGCG (Sigma‐Aldrich). Ambas as fases foram aquecidas até a
temperatura de 60°C (10°C acima da temperatura de fusão do lipídeo) e, em seguida, a fase aquosa
foi vertida sobre a oleosa. Este sistema foi sonicado por 10 minutos em sonicador (VCX 750, Sonics,
MSS, EUA) com ponta de 13 mm, amplitude de 40% e sem controle de temperatura. Após o processo
de sonicação a dispersão de nanopartículas foi resfriada em banho de água fria até atingir 25°C,
obtendo assim as CLN híbridas. A Figura 4 mostra o esquema de preparação dos CLN.
Figura 4 – Esquema do método de preparação dos CLN pelo método de emulsão a quente e sonicação.

3.1.2 Preparo de Nanopartículas Poliméricas (NPP)
As NPP foram preparadas pelo método de nanoprecipitação (Marcato et al., 2011). Para
isto, a fase aquosa foi composta pelo estabilizante Tween® 80 (Sigma‐Aldrich) na concentração de
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0,5% (m/v) e Quitosana (Sigma‐Aldrich) na concentração de 0,66% (m/v). A fase orgânica apresentou
em sua composição 1,9% (m/v) de solvente orgânico, neste caso foi utilizada Acetona (Merk, SP,
Brasil) acrescida de 0,14% (m/v) de polímero Eudragit S100 (Evonik, Marl, GER). A fase orgânica foi
vertida sobre a fase aquosa sob agitação e a dispersão foi transferida para um balão volumétrico de
fundo redondo. Esse sistema foi evaporado em baixa pressão para a retirada total do volume de
solvente orgânico em rotaevaporador (IKA RV 10 Digital, Biovera, SP, Brasil) na temperatura de 50°C.

3.2 Caracterização Físico‐Química das Nanopartículas Vazias
As nanopartículas foram avaliadas quando ao seu tamanho, índice de polidispersão e
potencial zeta. Para a determinação do diâmetro e do índice de polidispersão (PdI) dos CLN e NPP foi
utilizada a técnica de espalhamento de luz dinâmico (DLS, Dynamic Light Scattering). Esta técnica
determina o diâmetro hidrodinâmico das partículas por meio da relação entre as variações de
intensidades de luz espalhadas pelas partículas com o seu diâmetro pela equação de Stokes‐Einstein.
As flutuações de luz são decorrentes do movimento browniano das partículas presentes nas
dispersões e do diâmetro das nanopartículas, em que partículas menores se movimentam mais
rapidamente que partículas maiores (Malvern, 2017). Para a análise do diâmetro e PdI das partículas
por DLS, todas as amostras foram diluídas 300 vezes em solução preparada com KCl (Sigma‐Aldrich) a
1 mM.

Figura 5 – Esquema ilustrativo representando o movimento browniano das nanopartículas e sua
correlação com a determinação do diâmetro das mesmas.

Fonte: Malvern, 2017

O potencial zeta foi determinado por espalhamento de luz eletroforético. Para tanto, as
dispersões de nanopartículas são colocadas em uma célula com dois eletrodos. Quando a célula é
inserida no equipamento um campo elétrico é aplicado sobre ela o que resulta na mobilidade das
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partículas (mobilidade eletroforética) em direção ao o eletrodo de carga oposta a elas. A velocidade
do movimento é proporcional à força do campo aplicada e de seu potencial zeta (Malvern, 2017).
Para análise do potencial zeta, por espalhamento de luz eletroforético todas as amostras foram
diluídas 300 vezes em solução de KCl (Synth, BR) a 1 mM.
A estabilidade das nanopartíulas com e sem EGCG também foi avaliada por estes métodos
mantendo as amostras a 4°C. Utilizou‐se como sistema conservante a mistura de metilparabenos
(0,15% (m/v)) e propilparabenos (0,05% (m/v)). A mistura dos parabenos é amplamente utilizada
para a preservação de cosméticos e produtos farmacêuticos (Kokoletsi et al., 2005). Os valores de
diâmetro médio, PdI e potencial zeta para ambas as partículas foram analizados estatisticamente
utilizando o software Oringin (versão 8.3.7) por análise de One‐Way ANOVA seguido pelo teste de
Tukey, em um nível de confiança de 95%.

3.3 Avaliação da Atividade Antimicrobiana das Partículas Vazias
A avaliação da atividade antimicrobiana foi realizada com a gentil colaboração do Prof. Dr.
Sérgio Luiz de Souza Salvador e apoio técnico de Marina Constante Gabriel Del Arco no Laboratório
de Microbiologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo.
A atividade antimicrobiana das CLN e das NPP foram avaliadas frente aos micro‐organismos
cariogênicos S. mutans, S. sobrinus e L. casei. Este estudo foi realizado com o objetivo de selecionar a
nanopartícula com maior atividade antimicrobiana in vitro, para ser utilizada para o encapsulamento
da EGCG.

3.3.1 Micro‐organismos
As cepas bacterianas foram adquiridas da coleção americana American Type Culture
Collection (ATCC, VA, EUA). A atividade antimicrobiana das partículas foi avaliada frente aos micro‐
organismos cariogênicos Streptococcus mutans (ATCC 25175), Streptococcus sobrinus (ATCC 33478) e
Lactobacillus casei (ATCC 11578)(Tabela 1).
Para manutenção das cepas, os estreptococos do grupo mutans (S. mutans e S. sobrinus) e
o L. casei foram repicados, respectivamente, nos meios de cultura líquidos TIO (Thioglycollate
Medium w/o dextrose or indicator, Difco, EUA) e BHI (Brain Heart Infusion, Difco, EUA), incubados a
37°C em atmosfera de microaerofilia durante 48 ou 72 horas.
Objetivando avaliar a atividade antimicrobiana das nanopartículas, 48 horas antes da
realização dos experimentos, as cepas dos micro‐organismos foram cultivadas em caldo BHI a 37°C,
em atmosfera de microaerofilia.
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Após o desenvolvimento dos micro‐organismos, os inóculos foram padronizados por
espectrofotometria em Espectrofotômetro (AJX 1000, Micronal S.A., BR) a um comprimento de onda
de 625nm. Desse modo, as suspensões dos micro‐organismos foram ajustadas até atingir a
densidade óptica (DO) equivalente a 1,5 x 108 células/mL, correspondente a ½ da Escala de Mc
Farland.
A seguir, foram realizadas duas diluições decimais seriadas para atingir a concentração de
1,5x106 células/mL, correspondente ao encontrado na cavidade bucal de pacientes com altos índices
e atividade da doença cárie.
Tabela 1 – Micro‐organismos utilizados para a determinação da atividade antimicrobiana

Micro‐organismos

Procedência

S. mutans
S. sobrinus
L. casei

ATCC 25175
ATCC 33478
ATCC 11578

Densidade óptica
(λ=625nm)
0,186
0,175
0,148

Meio de cultivo
Caldo BHI caldo
Caldo BHI caldo
Caldo BHI caldo

Atmosfera de
Incubação
Microaerofilia
Microaerofilia
Microaerofilia

3.3.2 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) das Partículas Vazias sobre os
Micro‐organismos Cariogênicos In Vitro pela Técnica de Microdiluição
A determinação da concentração inibitória mínima (CIM) dos CLN e NPP frente aos micro‐
organismos cariogênicos foi realizada pela técnica de microdiluição em microplacas de cultivo de 96
cavidades de fundo côncavo (Plast Bio, BR), de acordo com o preconizado por Eloff (1998) e realizado
em estudo anterior por nosso grupo de pesquisa (Vilela, 2015).
Os grupos experimentais foram compostos pelas formulações de CLN e NPP vazias, que
foram diluídas sequencialmente em água destilada esterilizada nas porcentagens de 75%, 50%, 25%,
12,5% e 6,25% (v/v) de diluição. Como controle negativo foi utilizado a CHX.
Visando comprovar a viabilidade dos micro‐organismos indicadores, as cepas bacterianas
cultivadas em caldo BHI, foram utilizadas como controle positivo.
Já o controle de esterilidade foi realizado com o caldo BHI não inoculado, água destilada
esterilizada, CHX e a formulação de CLN e NPP, para excluir qualquer possibilidade de contaminação
prévia. A composição e o fabricante das soluções estão listados na Tabela 2.
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Tabela 2 ‐ Composição e fabricante das formulações experimentais e controle avaliadas

Grupo

Solução avaliada

Composição

Procedência

Experimental 1

Carreador lipídico
nanoestruturado (CLN)

Manteiga de Ilipê, Água
deionizada, Quitosana 0,25% e
estabilizante.

Preparado no laboratório
Nanobiolab da
FCFRP‐USP

Nanopartícula polimérica
(NPP)

Eudragit S100,
Quitosana 0,66%, água e
solvente orgânico.

Experimental 2

Controle negativo

Clorexidina (CHX)

Controle positivo

S. mutans, S. sobrinus e L.
casei cultivados em caldo BHI

Controle de esterilidade

CLN
NPP
CHX
Água destilada esterilizada
Caldo BHI

Gluconato de clorexidina
0,12%, água, glicerina, etanol,
polisorbato 20, composição
aromática com sabor
predominante de menta,
sacarinato de sódio, FD&C
Blue, n° 1.

Preparado no laboratório
Nanobiolab da
FCFRP‐USP

Colgate‐Palmolive Indústria,
BR

vide Tabela 1

American Type Culture
Collection (ATCC, EUA)

‐

Laboratório de Bacteriologia
da
FCFRP‐USP

Inicialmente foram dispostas três microplacas no fluxo laminar, uma para cada micro‐
organismo, sendo que cada teste foi realizado em duplicata. Utilizando pipetas automáticas, foi
adicionado inicialmente 10µL do inóculo bacteriano em cada poço da microplaca (S. mutans, S.
sobrinus e L. casei), em seguida, 90µL de caldo BHI (2x concentrado) foi adicionado aos poços, de
modo a possibilitar o crescimento adequado das bactérias testadas. Por último, a formulação
inicial e as referidas diluições de CLN e NPP foram adicionadas aos poços. A Figura 6 mostra a
diluição para as formulações preparadas e a sequência da semeadura nas microplacas de cultivo.
Os controles positivos, negativo e de esterilidade também foram incluídos e as
cavidades foram preenchidas respectivamente com: 200µL, sendo 180µL de caldo BHI (2x
concentrado) e 20µL de cada um dos inóculos bacterianos para o controle positivo; 100µL de
caldo BHI (2x concentrado) e 100µL de água para o controle de esterilidade da água; 100µL e
100µL de formulação sem diluição (CLN, NPP ou CHX) para o controle de esterilidade das
formulações e 200µL de caldo BHI (2x concentrado) para o controle de esterilidade do meio de
cultura.

Figura 6 – Esquema ilustrativo da disposição dos grupos avaliados na avaliação da atividade antimicrobiana in vitro em microplacas de cultivo de 96 cavidades.
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As microplacas foram incubadas em estufa (NI 152, Nova Instruments, SP, Brasil) em
atmosfera de microaerofilia na temperatura de 37°C durante 24 horas. Após a incubação, foi
realizada a inspeção visual do crescimento bacteriano. A seguir, foi realizada a leitura das
microplacas com a adição do revelador resazurina (Resazurin Salt Powder, Sigma‐Aldrich). Para tal
finalidade, foram adicionados a cada poço 30µL da solução de resazurina (100µg/mL). A presença de
cor azul representa revela a inativação do crescimento bacteriano e de cor rosa, presença de
crescimento bacteriano, indicando a metabolização do sal pelos micro‐organismos (Palomino et al.,
2002). A resazurina (7‐hidroxi‐3H‐phenoxazin‐3‐ona10‐óxido) é o indicador mais utilizado para testes
colorimétricos em meios de cultura, apresentando uma correlação direta com a quantidade e a
proliferação de organismos vivos (Fukushima et al., 2003). O mecanismo baseia‐se na redução da
resazurina (cor púrpura) em resarufina (cor rósea) como ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – Reação de redução da resazurina.

A determinação da CIM foi realizada por meio da verificação visual do crescimento
bacteriano. Para interpretação dos resultados, foi considerada CIM a inibição total do crescimento
microbiano, onde não houve mudança de cor do revelador, indicativo da inibição microbiana. A CIM
foi, portanto, definida como a menor concentração de nanopartículas vazias que visivelmente inibiu
o crescimento bacteriano (Rahman et al., 2004; Tortora; Funke; Case, 2005).

3.3.3 Determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) das partículas vazias sobre os
micro‐organismos cariogênicos in vitro
O efeito inibitório (CIM) foi complementado pela determinação da CBM. Desse modo,
decorrida a incubação das microplacas, e previamente à realização do teste colorimétrico com adição
de rezasurina, foi realizada a determinação da concentração bactericida mínima (CBM). Para tal,
alíquotas de 10µL foram retiradas dos poços por meio de alças bacteriológicas esterilizadas e
sequencialmente foram semeadas em placas de Petri de 90x15mm (PlastBio, BR) contendo ágar
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sangue suplementado. Logo após o plaqueamento, as placas de Petri foram incubadas em atmosfera
de microaerofilia a 37°C por 24h.
Após o tempo de incubação, foram realizadas inspeções visuais para verificar o
desenvolvimento de unidades formadoras de colônia. Considerou‐se CBM a menor concentração
com ausência de crescimento bacteriano (redução da contagem microbiana em 99,9%) após o
repique em meio sólido dos poços livres de turvação na realização da CIM (Bosio et al., 2000; CLSI,
2008)

3.4 Quantificação de EGCG por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
O desenvolvimento do método analítico, bem como a construção da curva de calibração
para determinação da EE% da EGCG foram realizados no laboratório de Química Analítica da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo com a gentil
colaboração do Prof. Dr. Roberto Santana da Silva e apoio técnico de Juliana Cristina Biazoto de
Moraes.

3.4.1 Condições Cromatográficas
Utilizou‐se um sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (LC‐20AT, Shimadzu
Corporation, Quioto, Japão) equipado com detector UV‐VIS e arranjo diodo SPD‐M20A, injetor
manual com volume de injeção 20 µL, desgaseificador DGU‐20A3, modulo de comunicação CBM‐20A
e coluna cromatográfica de fase reversa C18 (Shimadzu Corporation) de 250 x 4,6 mm e 5 µM. O
sistema foi controlado por software LCsolution (Shimadzu Corporatio). A fase móvel foi composta
por uma mistura metanol (Baker, EUA): solução aquosa de ácido acético 0,1 % (Synth, SP, Brasil) na
proporção de 40:60 (v/v) e deixada em banho de ultrassom por 20 minutos antes das análises. A
solução de ácido acético 0,1% foi preparada utilizando‐se água ultrapura e, posteriormente filtrada
em membranas de ultrafiltração de 0,45 µM. O volume de injeção foi de 20 µL e as análises foram
realizadas no comprimento de onda de 274 nm com modo de eluição isocrática e fluxo de 1 mL/min.
O tempo de análise foi de 7 minutos e o composto foi eluído no tempo de retenção de 4,3 minutos.

3.4.2 Construção da Curva de Calibração
Preparou‐se em um balão volumétrico de 20 mL uma solução estoque de EGCG em
metanol:água 40:60 na concentração de 100 µg/mL. A partir dessa solução foram preparadas
soluções em balões volumétricos de 10 mL nas concentrações 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 40 µg/mL
utilizando metanol:água 40:60 para as diluições. Cada solução foi previamente filtrada utilizando
filtro de seringa com poro 0,22 µM (Millex®, Merck Millipore, GER) e mantidas no escuro antes da
injeção. A curva de calibração foi considerada linear quando apresentou coeficiente de determinação
(R2) com valor superior a 0,99.
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3.4.3 Seletividade para Determinação da Eficiência de Encapsulamento (EE%)
A seletividade está relacionada com a especificidade, e é definida como a capacidade de um
método de medir exatamente um dado composto em presença de outros componentes (Anvisa,
2003).
A seletividade do método analítico de quantificação para avaliação da EE% foi realizada
pela análise da presença de interferentes em amostras de CLN vazio. Para tanto, as amostras das
nanopartículas vazias foram ultra‐filtradas por 10 minutos a 5000 X g em sistema de filtração com
membrana de filtração com corte de massa molar de 10 kDa (Microcon®, Merck Millipore, GER) O
sobrenadante foi injetado e analisado por CLAE. O método foi considerado seletivo ao não
apresentar interferentes em concentrações quantificáveis no tempo de retenção de 4,3 minutos.

3.4.4 Determinação da Eficiência de Encapsulamento (EE%) por Método Indireto
A eficiência de encapsulamento foi determinada por método indireto. Para isso, 500 µL de
dispersão de nanopartículas contendo EGCG foram adicionadas ao sistema de filtração Microcon e,
em seguida, centrifugadas por 10 minutos a 5000 x g. A EGCG livre ou não encapsulada foi
quantificada no filtrado e depois subtraída da quantidade total de EGCG adicionada na dispersão
durante o processo de preparação das nanopartículas ([EGCG]inicial), obtendo‐se, assim, a
concentração de EGCG encapsulada ([EGCG]encap.). A EE% foi calculada segundo as equações 1 e 2:

% não encapsulada = ([EGCG]solução filtrada/[EGCG]inicial) x 100 (1)
EE (%) = 100 ‐ % não encasulada (2)

3.5 Análise Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A técnica de DSC caracteriza os sistemas de encapsulamento quanto a sua cristalinidade. A
cristalinidade das partículas está relacionada com a velocidade de liberação do ativo pelo carreador
durante o tempo de estocagem, além da sua eficiência de encapsulamento e estabilidade (Svilenov;
Tzachev, 2014; de Oliveira et al., 2016).
Os termogramas de DSC foram obtidos em um calorímetro (DSC‐50, Shimadzu Corporation)
utilizando um porta‐amostra padrão de alumínio selado. As análises foram realizadas em atmosfera
de nitrogênio (fluxo de 50 mL/min‐1), na faixa de temperatura de 20°C a 230°C (taxa de aquecimento
de 10°C/min). O índice de recristalinidade (IR) foi calculado pela equação 3, como descrita por Liu et
al. (2007):
IR (%) = (ΔHdispersão CLN / ΔH material x Concentração lipidio) x 100 (3)
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3.6 Avaliação da Interação das Nanopartículas com Mucina
Para determinar a propriedade mucoadesiva das partículas foi realizado o teste de titulação
com mucina utilizando um titulador (MTP‐2 Multi Purpose Titrator, Malvern Instruments, UK)
acoplado ao Zeta Sizer (Nano ZS, Malvern Instruments, UK). Para isto, foi preparada uma solução de
mucina na concentração de 2 mg/mL em tampão fosfato (100 mM, pH=6,2), que foi adicionada à
amostra em diferentes concentrações (0 a 0,5 g/mL) utilizando o titulador. O tamanho e o potencial
Zeta das partículas foram mensurados a cada concentração.

3.7 Análise de Rastreamento de Nanopartículas (NTA)
Inicialmente as amostras foram diluídas em água deionizada (1:8000). A análise de
rastreamento de nanopartículas foi realizada no equipamento NanoSight (NS300, Malvern
Instruments, UK) equipado com laser vermelho (642 nm) e software NTA 3.1. (Malvern Instruments,
UK). Diferentemente da técnica de DLS, a análise de rastreamento de nanopartículas permite
identificar e rastrear partículas individualmente e correlacionar o movimento browniano de cada
partícula com seu diâmetro hidrodinâmico por meio da equação bidimensional de Stoken‐Einsten
modificada (Filipe; Hawe; Jiskoot, 2010). Entretanto, ambas as técnicas, DLS e NTA, apresentam alta
precisão para o dimensionamento do tamanho de partículas de dispersões com distribuições de
tamanho relativamente estreitas (Filipe; Hawe; Jiskoot, 2010), como as preparadas neste estudo.

3.8 Microscopia de Força Atômica (AFM)
Para a análise da morfologia das partículas, inicialmente a dispersão de CLN foi gotejada
sobre uma mica recém‐clivada realizando em sequência a lavagem com jatos de água deiozinada e
secagem em temperatura ambiente. O suporte para deposição da amostra foi a mica, visando
minimizar a interferência da rugosidade do substrato na análise da amostra. As análises de
Microscopia de Força Atômica (AFM) foram realizadas em microscópio de força atômica (SPM‐9600,
Shimadzu Corporation, JPN) na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo com a ajuda técnica de Ivana Aparecida Borin. As análises foram
realizadas no modo tapping (onde a ponteira faz contato intermitente com a amostra), à
temperatura ambiente, ao ar e a uma velocidade de varredura reduzida para melhorar a qualidade
da imagem obtida. Para a análise foram utilizadas pontas de silício (PPP‐NCHR, Nanosensors, GER) de
comprimento de 125±10 µm, frequência de ressonância de 204±497 kHz e constante de força de 10‐
130 N/m. Todas as imagens, tanto as topográficas quanto as de contraste de fase, foram fornecidas
simultaneamente pelo equipamento durante a varredura de cada área.
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3.9 Avaliação da Atividade Antimicrobiana DO CLN‐EGCG Frente aos Micro‐Organismos
Cariogênicos
A atividade antimicrobiana do CLN vazio, CLN‐EGCG e da EGCG livre seguiu a metodologia
apresentada na seção 4.3 e está ilustrada no Quadro 1. A composição e o fabricante das amostras
estão listados na Tabela 3.
Tabela 3 – Composição e fabricante das formulações experimentais e controles avaliados.

Grupo

Formulação

Composição

Procedência

Experimental 1

EGCG livre

EGCG 0,4% (diluída em água
deionizada)

Sigma Aldrich Co.

Manteiga de Ilipê 0,2%, água
deionizada, Quitosana 0,25%
e estabilizante.

Laboratório de Nano‐
Biotecnologia da
FCFRP‐USP

Experimental 2

Experimental 3

CLN

CLN‐EGCG

Controle positivo

CHX

Controle negativo

Água destilada esterilizada

Controle de esterilidade

Água
Solução Salina
Meio de cultura (BHI)

EGCG 0,025%, Manteiga de
Ilipê 0,2%, água deionizada,
Quitosana 0,25% e
estabilizante.
Digluconato de clorexidina
0,12%, água, glicerina,
etanol, polisorbato 20,
composição aromática com
sabor predominante de
menta, sacarinato de sódio,
FD&C Blue, n° 1.

Laboratório de Nano‐
Biotecnologia da
FCFRP‐USP/
Sigma Aldrich Co.

Colgate‐Palmolive Indústria,
BR

‐

Laboratório de Bacteriologia
da FCFRP‐USP

‐

Laboratório de Bacteriologia
da FCFRP‐USP

Quadro 1 – Representação esquemática da distribuição das microplacas de cultivo, sendo uma para cada micro‐organismo testado.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Caracterização Físico‐Química dos Carreadores Lipídicos Nanoestruturados Vazios (CLN) e
Nanopartículas Poliméricas Vazias (NPP)

4.1.1 Determinação de diâmetro, PdI e Potencial Zeta
A técnica utilizada para a caracterização das partículas foi o espalhamento de luz dinâmico
(DLS), que é amplamente utilizada para a avaliação físico‐química de partículas, sendo relatada em
diversos trabalhos envolvendo carreadores lipídicos (Marcato, 2009; Svilenov; Tzachev, 2014;
Geszke‐Moritz; Moritz, 2016) e poliméricos (Kaur et al., 2016). Dentre as vantagens da técnica de DLS
estão a praticidade, facilidade de operação e velocidade na aquisição dos dados (Bohren; Huffman,
1983), vantagens estas que contribuíram para a escolha desta técnica para a etapa de caracterização
de tamanho, índice de polidispersão e potencial zeta das partículas.
O diâmetro hidrodinâmico médio e o índice de polidispersão das nanopartículas vazias
estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Valores de diâmetro, índice de polidipersão (PdI), potencial zeta (PZ) das nanopartículas.
Partícula

Diâmetro
(nm)(DP)

PdI(DP)

Potencial Zeta
(mV)

CLN
NPP

238,5(11,34)
231,5(22,9)

0,219(0,02)
0,218(0,02)

35,2(6,04)
33,7(9,58)

O índice de polidispersão dos CLN e NPP foi abaixo de 0,2. O índice de polidispersão é um
indicativo de homogeneidade ou não das dispersões de nanopartículas sendo que valores de PdI
abaixo de 0,3 indicam pouca polidispersão com faixa estreita de distribuição de tamanho de partícula,
sendo, portanto, considerada ideal (Üner et al., 2004; Tomasina et al., 2013; Marcato et. al., 2009).
Verifica‐se, portando, que as duas formulações de nanopartículas apresentaram baixa polidispersão.
O perfil de distribuição de tamanho para o CLN foi monomodal e estreito, o que é
característico de formulações pouco polidispersas (Figura 8), já para as NPP, a distribuição de
tamanho foi bimodal (Figura 9). Este perfil bimodal é característico de distribuições mais
polidispersas, entretanto, a segunda população de nanopartículas foi representada por uma banda
pouco significativa e por este motivo o seu PdI foi abaixo de 0,3, porém maior que o PdI dos CLN.

72 | Resultados e Discussão

Figura 8 – Perfil de distribuição de tamanho por intensidade dos carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN).

Figura 9 – Perfil de distribuição de tamanho por intensidade das nanopartículas poliméricas (NPP).

Na análise de potencial Zeta verificou‐se que ambas as partículas apresentam carga
superficial positiva e não apresentam variação significativa entre si. O valor positivo de carga
superficial é decorrente da característica catiônica da quitosana, a qual reveste as nanopartículas.
Desta forma, este resultado decorre do revestimento das partículas pelo polímero catiônico
quitosana. Além disso, o potencial zeta de ambas as nanopartículas apresentou valores semelhantes.
Estes valores indicam a magnitude de interações de repulsão e atração eletrostática entre as
partículas de dispersões aquosas de CLN e NPP. Portanto, o potencial zeta pode ser considerado um
parâmetro chave para predizer a estabilidade de dispersões coloidais (Thatipamula et al., 2011).
Dentro deste contexto, para partículas estabilizadas somente por carga, valores de potencial zeta
iguais ou maiores que 30 mV em módulo são necessários para promover estabilidade eletrostática de
dispersões coloidais (Freitas; Müler, 1999). Contudo, as partículas desenvolvidas neste projeto além
de apresentarem estabilidade por carga (eletrostática), possuem também estabilidade estérica
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devido a presença de quitosana e do estabilizante polimérico Pluronic F68 na superfície das
nanopartículas. Portanto, estas partículas apresentam estabilidade eletroestérica (Fritz et al., 2002).
A estabilidade eletroestérica é apresentada como a mais robusta forma de estabilização devido ao
fato de que combina as vantagens de ambos os mecanismos de estabilidade, elétrico e estérico. Em
decorrência a tais vantagens, a estabilidade eletroestérica tem sido utilizada para estabilizar diversas
nanopartículas (Vilinska et al., 2014).

4.2 Atividade Antimicrobiana In Vitro Para Carreadores Lipídicos Nanoestruturados Vazios
(CLN) e Nanopartículas Poliméricas Vazias (NPP)

4.2.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida
Mínima (CBM) sobre os micro‐organismos cariogênicos in vitro
Diversas técnicas vêm sendo utilizadas para determinar, in vitro, a sensibilidade de
bactérias à agentes e nanoformulações com finalidade antimicrobiana. Para o presente estudo, foi
utilizada a técnica de diluição em caldo, realizada por meio da microdiluição, como apresentado por
Eloff em 1998. Esta técnica permite determinar a menor concentração de uma formulação para
inibição do crescimento do micro‐organismo testado. O baixo custo operacional, elevada
reprodutibilidade e sensibilidade, além da necessidade de pequenas amostras e registro
permanente, caracterizam a microdiluição como um efetivo método laboratorial (Eloff, 1998).
Não obstante as limitações da técnica, que incluem a adesão de micro‐organismos à base
do poço (Eloff, 1998) e precipitação de compostos presentes em alguns extratos (Ostrosky et al.,
2008‐marina), é estabelecido o uso da microdiluição para a determinação da atividade
antimicrobiana dos mais variados compostos, dentre eles as nanoformulações (Aliasghari et al.,
2016; Moghimi; Aliahmadi; Rafati, 2017), além de que as referidas limitações não foram encontradas
no presente estudo. A Tabela 5 apresenta os resultados da determinação da CIM e CBM das
suspensões de nanopartículas Poliméricas (NPP) vazias e Carreador Lipídico Sólido híbrido (CLN) vazio.

Tabela 5 – Valores de CIM e CBM das suspensões de nanopartículas Poliméricas (NPP) e Carreador Lipídico Sólido híbrido (CLN) vazio frente
aos micro‐organismos estudados em porcentagem de diluição (v/v).
Nanopartículas

Micro‐organismos

CIM

CBM

S. mutans

37,5%

37,5%

S. sobrinus

50%

50%

L. casei

‐

‐

NPP

CLN

(‐) Ausência de atividade antimicrobiana

S. mutans

12,5%

12,5%

S. sobrinus

25%

25%

L. casei

25%

25%
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Na Tabela 5 pode‐se observar que os valores obtidos de CIM e CBM para ambas as
partículas foram iguais entre si. Isto significa que em cada ensaio, foi necessária a mesma quantidade
de amostra tanto para inibir o crescimento do micro‐organismo quanto para reduzir a contagem
bacteriana em 99,9%.
Verifica‐se que NPP promoveu inibição e redução da contagem apenas dos estreptococos
do grupo mutans, apresentando CIM e CBM na diluição de 37,5% (v/v) para o S. mutans e 50% (v/v)
para o S. sobrinus. No entanto, não apresentaram atividade nem bacteriotática nem bactericida
sobre os L. casei. Diferentemente das NPP, os CLN inibiram e reduziram o crescimento bacteriano do
S. mutans, S. sobrinus e L. casei, apresentando atividade bacteriostática e bactericida sobre todos os
micro‐organismos cariogênicos avaliados. A CIM e CBM verificadas para o CLN vazio (25%, v/v) não
diferiram entre si para o S. sobrinus e L. casei.
A partir da análise dos resultados microbiológicos das nanopartículas vazias sobre os micro‐
organismos cariogênicos S. mutans, S. sobrinus e L. casei, observa‐se que mesmo na ausência do
encapsulamento do ativo de interesse, os CLN apresentaram ação inibitória e bactericida frente a
todos os micro‐organismos testados e as NPP apresentaram atividade antimicrobiana sobre os
estrepcocos do grupo mutans. A atividade antimicrobiana de nanopartículas compostas por
quitosana também foram relatadas por outros autores (Neilands et al. em 2011 e Targino et al. em
2014).
A atividade antimicrobiana da quitosana está relacionada com a formação de complexos
polieletrolíticos, uma vez que seus grupos aminos protonados se ligam seletivamente à superfície
aniônica dos micro‐organismos, interferindo na atividade celular e na permeabilidade da membrana,
resultando na perda de componentes intracelulares com consequente inibição microbiana
(Albuquerque et al., 2009). Apesar do espectro de ação da quitosana abranger fungos, leveduras e
bactérias, este polímero mostra‐se mais eficaz contra bactérias Gram‐positivas, como apresentado
no presente estudo para os micro‐organismos do grupo estreptococos mutans e o L. casei,
corroborando com outros trabalhos presentes na literatura (Tavaria et al., 2013). Entretanto, quando
são comparados os resultados microbiológicos para os dois tipos de partículas preparadas, observa‐
se que o CLN foi o carreador que apresentou atividade bacteriostática e bactericida frente a todos os
micro‐organismos cariogênicos avaliados. Sugere‐se que a atividade antimicrobiana superior para o
CLN seja devido à presença do lipídeo MI na composição destas partículas, que a caracterizam como
carreadores imperfeitos. Porém, sua ação sobre micro‐organismos não está bem estabelecida na
literatura.
Considerou‐se, portanto, o CLN híbrido o carreador mais adequado para o encapsulamento
da EGCG, uma vez que apresentou maior atividade bacteriostática e bactericida sobre todos os
micro‐organismos cariogênicos avaliados.
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4.3 Caracterização Físico‐Química dos CLN Vazios e CLN‐EGCG

4.3.1 Determinação de diâmetro e potencial Zeta
Da mesma forma que o apresentado no item 5.1.1, a técnica utilizada para a etapa de
caracterização das partículas foi a técnica de DLS, que é amplamente utilizada para a avaliação físico‐
química de partículas.
Após a escolha dos CLN, realizou‐se uma nova etapa de produção e caracterização, assim
como o encapsulamento do ativo de interesse: a catequina EGCG. O diâmetro dos CLN‐EGCG foi de
285,09 ± 51,91 nm e o índice de polidispersão foi de 0,172 ± 0,04 (Tabela 6). O diâmetro dos CLN foi
de aproximadamente 228 ± 24,84 nm com índice de polidispersão de 0,216 ± 0,02. O aumento do
diâmetro das CLN‐EGCG pode ser atribuído ao encapsulamento da EGCG, assim como também
relatado por outros autores (Frias et al., 2016).

Tabela 6 – Valores de diâmetro, índice de polidipersão (PdI), potencial zeta (PZ) de CLN‐EGCG e CLN vazio e seus desvios padrão (DP)
Partícula

Diâmetro
(nm)(DP)

PdI (DP)

Potencial Zeta
(mV)(DP)

CLN‐EGCG
CLN

285,09 (51,91)
228 (24,84)

0,172 (0,04)
0,216 (0,02)

38,14 (13,54)
36,53 (8,58)

O perfil de distribuição de tamanho para o CLN e CLN‐EGCG foi monomodal e estreito,
conforme apresentado na Figura 10.

Figura 10 – Perfil de distribuição de tamanho por intensidade do CLN‐EGCG (linha verde) e CLN vazio (linha vermelha).

CLN e CLN‐EGCG apresentaram valores de potencial zeta (PZ) positivos (Figura 11). A carga
superficial das partículas é devido à carga catiônica da quitosana a qual reveste as nanopartículas.
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Figura 11 – Distribuição de potencial zeta apresentando valores positivos para a CLN‐EGCG (linha verde) e CLN vazio
(linha vermelha).

A Tabela 7 mostra os valores de diâmetro, índice de polidipersão (PdI) e potencial zeta (PZ)
de CLN‐EGCG e CLN vazios e seus desvios padrão. O valor de potencial zeta dos CLN e CLN‐EGCG não
apresentou diferença relevante entre si (Figura 12), comprovando assim que o encapsulamento da
EGCG não alterou significativamente a característica físico‐química de carga superficial das
nanopartículas, como também relatado por outros autores (Radhakrishnan et al., 2016; Frias et al.,
2016). O diâmetro médio encontrado para o CLN‐EGCG reflete o aumento do tamanho das partículas
quando ocorre o encapsulamento da EGCG, assim como também relatado por outros autores (Frias
et al., 2016).

Tabela 7 – Valores de diâmetro, índice de polidipersão (PdI), potencial zeta (PZ) de CLN‐EGCG e CLN vazio e seus desvios padrão (DP).
Partícula

Diâmetro
(nm)(DP)

PdI (DP)

Potencial Zeta
(mV)(DP)

CLN‐EGCG
CLN

285,09 (51,91)
228 (24,84)

0,172 (0,04)
0,216 (0,02)

38,14 (13,54)
36,53 (8,58)

4.3.2 Avaliação da Estabilidade dos CLN‐EGCG e CLN Vazios
A avaliação da estabilidade das partículas é uma etapa primordial para garantir a qualidade
da formulação em função do tempo (Souto; Müler, 2008; Marcato, 2009). A avaliação da estabilidade
das partículas pode ser feita pela análise do diâmetro, PdI e PZ por DLS que é uma técnica de fácil
execução e baixo custo (Marcato, 2009), sendo escolhida para ser realizada no presente estudo.
A estabilidade dos CLN vazios foi avaliada pelo período de 240 dias. Durante estes períodos
os valores de diâmetro, PdI e potencial zeta destas nanopartículas apresentaram‐se praticamente
inalterados, não apresentado diferença estatística em função do tempo (p0,05) (Figura 12). Os
resultados indicam, portanto, que as preparações de CLN vazios são estáveis quando armazenadas a
4° C.
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Figura 12 – (A) Valores de diâmetro e índice de polidispersão (PdI) de CLN vazias em função do tempo, (B) valores de potencial zeta de
CLN vazias em função do tempo. Análise de One‐Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não indicou significância estatística entre os
valores de diâmetro, PdI e PZ em um nível de confiança de 95%.

A estabilidade dos CLN‐EGCG foi avaliada pelo período de 90 dias. Durante estes períodos
os valores de diâmetro, PdI e potencial zeta não apresentaram diferença estatística significativa no
período avaliado (p0,05) (Figura 13), demonstrando a alta estabilidade dos CLN‐EGCG quando
armazenadas a 4° C.
Figura 13 – (A) Valores de diâmetro e PdI de CLN‐EGCG em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta de CLN‐EGCG em função
do tempo. Análise de One‐Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey não indicou significância estatística entre os valores de
diâmetro, PdI e potencial zeta em um nível de confiança de 95%

Assim como apresentado no presente estudo, a estabilidade de nanopartículas
encapsulando EGCG também é relatada na literatura por outros autores (Radhakrishnan et al., 2016;
Frias et al., 2016). Frias e colaboradores em 2016 avaliaram a estabilidade de nanopartículas lipídicas
sólidas e carreadores lipídicos nanoestruturados encapsulando EGCG e, assim como o presente
trabalho comprovaram a estabilidade das partículas preparadas pelo período de 3 meses. No entanto,
diferentemente do presente estudo, o diâmetro hidrodinâmico e o potencial Zeta das partículas com
EGCG diminuiram com o passar do tempo, fato esse que pode ser justificado pela ausência de
quitosana na preparação destas partículas.
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4.4 Análise de Rastreamento de Nanopartículas (NTA)
A técnica de rastreamento de nanopartículas foi utilizada para caracterizar as suspensões
de CLN. Essa técnica permite a determinação do diâmetro hidrodinâmico, visualização das
nanopartículas e seu movimento browniano por meio de vídeos, bem como a determinação da
concentração de nanopartículas por mL de dispersão.
A análise de distribuição de tamanho das partículas em 3D é apresentada na Figura 13.
Nesta Figura é possível observar que há partículas com o mesmo diâmetro, porém com
espalhamentos distintos indicando a presença de mais de um tipo de estrutura na formulação. O
diâmetro hidrodinâmico médio dos CLN foi de 143,1  47,4 nm. A concentração foi de 6,59 x 1012
partículas por mL. Esta concentração é importante para determinar a concentração de
nanopartículas vazias que foram usadas no tratamento dos micro‐organismos nos ensaios
antimicrobianos.

Figura 14 – Distribuição de tamanho de partículas em 3D dos CLN pela técnica de
análise de rastreamento de nanopartículas (NTA).

O diâmetro hidrodinâmico obtido por NTA foi inferior ao obtido por DLS. Esta diferença
pode ser atribuída à maior precisão da técnica de NTA que mede partícula por partícula podendo, em
alguns casos, diferenciar diferentes estruturas na formulação como, por exemplo, nanopartículas de
cristais de fármaco ou micelas (Filipe; Hawe; Jiskoot, 2010). Além disso, observa‐se por NTA
diferentes populações de partículas; que pode ser devido a presença da quitosana como
componente das nanoformulações.
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4.5 Microscopia de Força Atômica (AFM)
A análise morfológica de nanopartículas por AFM é amplamente empregada para a etapa
de caracterização da morfologia superficial de partículas, bem como para a determinação do seu
diâmetro médio. Diversos autores têm empregado esta técnica para a caracterização de carreadores
lipídicos nanoestruturados, justificando ser uma metodologia sensível e eficaz (Silva, 2016; Sandri et
al., 2017).
A microscopia de força atômica mostra que a maioria dos carreadores lipídicos
nanoestruturados preparados neste estudo apresentam morfologia esférica (Figura 15) e diâmetro
médio de 251 ± 96 nm. A morfologia esférica para os carreadores lipídicos foi também observada por
AFM em outros trabalhos (Taratula et al., 2013; Singh et al., 2016; Sandri et al., 2017).

Figura 15 – (A) Morfologia 2D, (B) Morfologia 3D de carreadores lipídicos nanoestruturados híbridos (CLN) por Microscopia de Força
Atômica (AFM).

4.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A análise da cristalinidade das nanopartículas por meio da avaliação do comportamento
térmico pela técnica de DSC também é relatada por outros autores (de Oliveira et al., 2016; Silva,
2015) devido às suas vantagens, que incluem o rápido processamento da amostra, necessidade de
pequena quantidade de amostra necessária e fácil detecção de interações físicas (Chadha; Bhandari,
2014; Severino et al., 2011). Assim, a técnica de calorimetria exploratória diferencial foi empregada
no presente estudo com o objetivo de caracterizar os CLN para obter informações sobre
cristalinidade e interações entre o fármaco e lipídeos.
Foram analisados os componentes separados (manteiga de illipê (MI), Pluronic F68, EGCG),
e as formulações de CLN e CLN‐EGCG (Figura 16).
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Figura 16 – Termogramas da EGCG, Manteiga de Illipê (MI), Pluronic F68,
Carreador Lipídico Nanoestruturado vazio (CLN) e com EGCG (CLN‐
EGCG)
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A MI apresenta um único pico endotérmico em aproximadamente 36,4 °C enquanto que o
Pluronic F68 apresenta um pico endotérmico em 53 oC. A EGCG apresentou dois picos endotérmicos
117 e 220 oC. No CLN híbrido, é possível observar picos endotérmicos sendo o primeiro referente a
fusão da MI em 36,4° C e o segundo em aproximadamente em 45 oC referente a fusão do
estabilizante Pluronic F68. Não foi observado os picos endotérmicos da EGCG, indicando que,
provavelmente, a mesma está molecularmente dispersa na matriz do CLN (Istenič et al., 2016;
Moreno‐Vásquez, 2017).
A avaliação da cristalinidade das partículas é muito relevante no desenvolvimento de
formulações de NLS e CLN, uma vez que as nanopartículas lipídicas sólidas podem sofrer mudanças
na estrutura cristalina durante a sua estocagem saindo de uma forma cristalina menos organizada (α)
para uma forma cristalina mais organizada (β) com consequente expulsão do composto ativo
encapsulado. Além disso, a produção de NLS ou CLN muito cristalinos, na forma polimórfica β, reduz
a quantidade de fármaco encapsulado (Liu et al., 2007). Desta forma, a determinação da
cristalinidade das NLS e CLN é muito relevante.
Na Tabela 8 pode‐se observar o baixo índice de recristalização (IR) dos CLN com e sem
EGCG, indicando o caráter pouco cristalino das partículas. Essa característica permite encapsular uma
maior quantidade de moléculas nos espaços entre as cadeias lipídicas do lipídeo MI, além de
prevenir a expulsão do fármaco da CLN durante a estocagem (Liu et al, 2007; Marcato, 2009). Além
disso, pode‐se observar‐se que quando a EGCG foi encapsulada no CLN o IR diminuiu indicando a
formação de partículas menos cristalinas em relação às CLN vazias.
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Tabela 8 – Valores de entalpia, ponto de fusão e índice de recristalinização (IR) do lipídeo MI, Pluronic F68, EGCG, CLN vazio e CLN‐EGCG.
Material

Entalpia (J/g)

Ponto de fusão (oC)

IR (%)

Manteiga de Ilipê
Pluronic
EGCG
CLN‐EGCG
CLN vazio

135,7
129,9
88,35/67,12
18,46/8,14
19,46/44,79

36,35
53,01
117,29/220,45
36,28/44,79
36,46/41,19

100,0
‐
‐
20,93
57,22

4.7 Avaliação da Interação dos CLN Com Mucina
Com o objetivo de avaliar a propriedade mucoadesiva dos CLN, foi realizado um estudo de
titulação de mucina em uma dispersão de partículas pela técnica de DLS. A técnica de DLS fornece
uma metodologia conveniente e acessível para avaliar as interações entre nanopartículas e mucina,
assim como apresentado por outros autores (Mazzarino et al., 2012; Griffiths et al., 2016).
A titulação foi feita variando a concentração de mucina de 0 até 0,5 g/mL. A Figura 16
mostra que ao adicionar concentrações crescentes de mucina, a carga residual positiva da dispersão
de nanopartículas começa a reduzir até que se torne negativa. Essa mudança no potencial zeta indica
a interação entre as nanopartículas e a mucina. A linha azul no gráfico da Figura 17 indica o potencial
zeta dos CLN, sendo que a mudança da carga de positiva para negativa ocorre na concentração de
mucina de 0,115 g/mL. A linha preta no gráfico indica a variação do diâmetro hidrodinâmico do
CLN; sendo possível observar que o diâmetro dos CLN dobrou quando 0,5 g/mL de mucina foi
adicionado, indicando também a interação do CLN com a mucina.

Figura 17 – Gráfico da variação do potencial zeta e diâmetro de CLN em função da
concentração de mucina.

A mucina possui carga residual negativa devido a ionização de resíduos sulfatados e ácido
siálico. Os grupos carboxílicos da mucina contribuem para o desenvolvimento de ligações de
hidrogênio e interações eletrostáticas, favorecendo a sua interação com moléculas com carga
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positiva como, por exemplo, a quitosana (Raskin; Schlachet; Sosnik, 2016). Já a quitosana possui
grupos OH e NH2, que podem dar origem a ligações de hidrogênio e forte interação eletrostática com
a mucina. Além disso, a quitosana é uma molécula linear e flexível sendo que a sua conformação é
altamente dependente da força iônica (Islam et al., 2015; Xu et al., 2015; Patil; Nanduri, 2017). Estas
propriedades são consideradas essenciais para mucoadesão. Para tanto, a capacidade das
nanopartículas mucoadesivas de interagirem com a superfície mucosa carregada negativamente
pode ser útil para prolongar o tempo de ação da EGCG, o que melhoraria o seu desempenho para o
uso tópico bucal.

4.8 Método Analítico de Quantificação de EGCG por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
(CLAE)
O método de eluição isocrática com fase móvel composta por uma mistura de metanol e
solução aquosa de ácido acético 0,1% (v/v) na proporção de 40:60 (v/v), com fluxo de 1 mL/mim,
detecção em 274 nm foi eficiente para eluir a EGCG com pico definido no tempo de retenção de
4,337 minutos (Figura 18). Essas condições cromatográficas também foram descritas por Burana‐osot
e Yanpaisan em 2012.
Figura 18 – Cromatograma de padrão de ECGG na concentração de 20 g/mL.

4.8.1 Curva Analítica
Inicialmente, foi construída uma curva de calibração na faixa de 5 – 30 µg/mL. A equação
da reta da curva analítica foi: y = ‐65672,1 + 20639,3x e o coeficiente de determinação (R2) foi de
0,9935, indicando que a faixa de concentração utilizada é linear de acordo com a RE899 da ANVISA
(Figura 19) (Anvisa, 2003).
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Figura 19 – Curva analítica para quantificação de EGCG por CLAE.

600000

500000

Area

400000

300000

200000

100000

0
5

10

15

20

25

30

[EGCG] (µg/mL)

A seletividade do método foi determinada através da análise por CLAE da presença de
interferentes na formulação de CLN vazio. O método analítico foi seletivo para a quantificação de
EGCG, pois não houve pico cromatográfico no tempo de retenção de 4,3 minutos e, portanto, não há
interferentes nas formulações de CLN (Figura 20).

Figura 20 – Cromatograma do filtrado de CLN vazio.

4.8.2 Determinação da EE%
A partir da curva analítica obtida (Figura 21) por CLAE, calculou‐se a eficiência de
encapsulamento dos CLN‐EGCG obtendo o valor de 95,85%. Esta alta porcentagem de
encapsulamento, também relatada por outros autores (Sun et al., 2009; Frias et al., 2016), pode ser
atribuída a presença de quitosana nas partículas que favorece o encapsulamento de moléculas
hidrofílicas (Frias et al., 2016; Radhakrishnan et al., 2016).
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4.9 Atividade Antimicrobiana In Vitro
4.9.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e concentração bactericida
mínima (CBM) sobre os micro‐organismos cariogênicos in vitro
A atividade antimicrobiana dos CLN, CLN‐EGCG e EGCG livre foi realizada pela técnica de
microdiluição, seguido pela determinação da CBM. Embora existam estudos comprovando a
atividade antimicrobiana de soluções à base de EGCG (Vilela, 2015; Xu; Zhou; Wu, 2012), não existe
na literatura estudos que avaliem a atividade antimicrobiana de EGCG encapsulada em
nanopartículas.
A Tabela 9 apresenta os resultados da determinação da CIM e CBM dos CLNs com e sem
EGCG e EGCG livre e a Figura 21 apresenta os resultados comparativos de CIM e CBM para a EGCG na
forma livre e encapsulada.
Tabela 9 – Valores de CIM e CBM da EGCG livre, CLN‐EGCG e CLN vazio frente a diferentes micro‐organismos.

EGCG livre
(µg /mL)

Micro‐organismo
CIM

CLN‐EGCG
(µg/mL)

CBM

CIM

CLN vazio
(partículas/mL)
CBM

CIM

S. mutans

250

500

33,75

33,75

0,79x1012

S. sobrinus

500

500

33,75

33,75

0,79x1012

L. casei

1000

1000

67,5

67,5

1,65x1012

CBM
0,79x1012
0,79x1012
1,65x1012

Verifica‐se que as formulações de CLN, CLN‐EGCG e EGCG livre inibiram o crescimento
bacteriano de todos os micro‐organismos cariogênicos avaliados.
Os resultados de MIB e MBC para EGCG na forma livre e encapsulada (CLN‐EGCG) indicam
que o encapsulamento da EGCG em nanopatículas reduziu em média 95% da concentração
necessária de catequina para inibir e reduzir a contagem dos micro‐organismos S. mutans, S. sobrinus
e L. casei. As concentrações bacteriostáticas (CIM) e bactericidas (CBM) mínimas apresentadas para a
EGCG na forma encapsulada e livre foram diferentes entre si para todos os micro‐organismos
avaliados, sendo que, menores concentrações da catequina são necessárias para inibir e reduzir a
contagem de todos os micro‐organismos indicadores. A EGCG livre em concentrações inferiores a
250 µg/mL, não apresentou atividade antimicrobiana sobre nenhum dos micro‐organismos
cariogênicos avaliados. No entanto, quando é encapsulada em CLNs, uma concentração de 67,5
µg/mL de catequina já foi capaz de inibir o crescimento e reduzir a contagem de todos os micro‐
organismos estudados.
A CIM e CBM verificadas para o CLN vazio e CLN‐EGCG não diferiram entre si para os
estreptococos do grupo mutans (S. mutans e S. sobrinus), ou seja, ambas as amostras foram diluídas
a 12,5% (v/v) obtendo‐se 0,79x1012 CLN vazio/mL equivalente a 33,75 µg/mL, de EGCG encapsulada
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em CLN (CLN‐EGCG). Já para o L. casei, os resultados de CIM e CBM foram verificados em amostras
de CLN e CLN‐EGCG mais concentradas (diluição de 25%, v/v), obtendo‐se 1,65x1012 CLN vazio/mL
equivalente a 67,5 µg/mL de EGCG encapsulada em CLN (CLN‐EGCG).
Quanto à EGCG livre, os valores verificados para CIM e CBM foram iguais para os micro‐
organismos S. sobrinus e L. casei, ou seja, 500 e 2.000 µg/mL, respectivamente. Mas, foram
diferentes para o S. mutans, sendo necessário o dobro da concentração de EGCG para que haja ação
bactericida frente a esse micro‐organismo.
A Figura 21 apresenta os resultados de CBM das formulações de CLN, CLN‐EGCG e EGCG
livre para os micro‐organismos avaliados.
Figura 21 – Ilustração das placas de cultura dos CLNs vazios (partículas/mL), CLN‐EGCG (µg/mL) e EGCG livre (µg/mL), na
sequência. As setas em vermelho indicam as CBM das formulações para os micro‐organismos avaliados.
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As concentrações inibitórias e bactericidas mínimas de EGCG livre para os estreptococos do
grupo mutans (S. mutans e S. sobrinus) e para os Lactobacilos foram semelhas àquelas apresentada
anteriormente por nosso gruo de pesquisa (Vilela, 2015). Ainda, os valores de CIM e CBM para o S.
mutans foram semelhantes aos apresentados por outros autores (Xu; Zhou; Wu, 2012). Tanto os
resultados microbiológicos constantes no presente trabalho, quanto outros apresentadas
anteriormente por nosso grupo de pesquisa (Vilela 2015) indicam que somente concentrações
maiores que 125 µg/mL são capazes de inibir e reduzir a contagem de S. mutans, S.sobrinus e L.casei.
Para o presente estudo, concentrações inferiores a 250 µg/mL, não apresentam atividade
antimicrobiana sobre nenhum micro‐organismo cariogênico. Contudo, quando é encapsulada em
CLN, uma concentração de 67,5 µg/mL da catequina já foi capaz de exercer atividade antimicrobiana
frente a todos os micro‐organismos cariogênicos.
No entanto, ao verificar os resultados de CIM e CBM para as partículas vazias sugere‐se que
a EGCG não influenciou a atividade inibitória e bactericida das nanopartículas vazias, já que tanto a
CIM quanto a CBM não diferiram entre as CLN e CLN‐EGCG. Ambas as formulações apresentaram
concentrações mínimas iguais, equivalentes à diluição 12,5% (v/v) para os S. mutans e S. sobrinus e
25% (v/v) para o L. casei. Apesar dos resultados de atividade antimicrobiana dos CLN e CLN‐EGCG
terem se mostrado iguais, a EGCG encapsulada em nanopartículas permite explorar também as
demais propriedades biológicas desta catequina, que incluem seu potencial antioxidante, antierosivo,
antitumoral, anticarcinogênico e inibidor de metaloproteinases. Ainda, o encapsulamento da EGCG
em nanopartículas permite melhorar a biodisponibilidade oral desta catequina, aumentar a sua
estabilidade física e química e manter o seu efeito na cavidade bucal por longos períodos. Ademais, a
comparação entre nossos resultados com os da literatura torna‐se impossibilitado, uma vez que não
existem, até a presente data, publicações avaliando formulação semelhante.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho se propôs a desenvolver e caracterizar um sistema de encapsulamento
de EGCG para a futura aplicação clínica para ser utilizada por pacientes com alto índice e atividade de
cárie dental.

Assim, o desenvolvimento de uma formulação nanoestruturada composta por

nanopartículas revestidas por quitosana encapsulando EGCG possibilitou verificar a eficácia de suas
propriedades físico‐químicas e antimicrobianas. Essas partículas apresentaram‐se estáveis, com
propriedade mucoadesivas e alta atividade antimicrobiana, com grande potencial para uso bucal.
No que se diz respeito à eficácia da EGCG, verificada no presente trabalho pela
determinação da atividade antimicrobiana desta catequina quando encapsulada em nanopartículas,
constatou‐se que o processo de encapsulação foi altamente favorável, reduzido a concentração de
EGCG necessária para promover efeito antimicrobiano. Desta forma, embora o processo de
encapsulamento ainda seja oneroso, a redução de custos referente à matéria prima pôde ser
alcançada. Assim, a utilização da nanotecnologia para incorporar EGCG possibilitou o aprimoramento
de suas propriedades biológicas e físico‐químicas. Embora no presente estudo tenha sido realizado o
ensaio microbiológico in vitro, trabalhos clínicos futuros são necessários, sendo que muitas crianças
ainda apresentam alta atividade de cárie dental. Além da doença cárie, outras condições bucais
também compreendem grandes problemas no contexto da saúde bucal, como infecções bacterianas,
fúngicas, virais e tumorais. Ainda, mucosites, úlceras e aftas bucais são frequentes em pacientes
hospitalizados ou que são submetidos à tratamentos radioterápicos e merecem atenção quanto a
novas e efetivas possibilidades para a utilização clínica do sistema desenvolvido. Neste contexto, o
nanocarreador com EGCG desenvolvido no presente estudo poderia desempenhar papel preventivo
e terapêutico sobre múltiplas condições que afetam a cavidade bucal.
A capacidade mucoadesiva dos carreadores lipídicos híbridos foi comprovada pelo ensaio
de titulação com mucina, que demonstrou a interação da nanopartícula desenvolvida com a solução
de mucina, representando a mucosa bucal. Portanto, a utilização da quitosana como um
componente dos carreadores nanoestruturados é interessante do ponto de vista biológico devido à
propriedade mucoadesiva. Assim, uma solução para uso tópico bucal com potencial mucoadesivo
que possibilite liberação prolongada e aumento da biodisponibilidade de um produto natural na
cavidade bucal confirma desenvolvidauma promissora possibilidade de manejo das doenças bucais
infecciosas e inflamatórias. Contudo, estudos futuros com o objetivo de explorar as características de
mucoadesão da nanoformulação, que incluem a liberação, disponibilidade e penetração do ativo nos
locais de aplicação, devem ser realizados.
Por fim, os aspectos inerentes às propriedades dos carreadores nanoestruturados,
verificados no presente trabalho pelas etapas de caracterização físico‐química, evidenciam o grande
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potencial da partícula desenvolvida no presente estudo. Tal potencial é justificado pela alta taxa de
encapsulamento da EGCG, além da estabilidade, mucoadesão e características adequadas da
partícula desenvolvida. Para tanto, estudos futuros com a formulação de CLN‐EGCG para uso tópico
bucal, devem ser realizados, a fim de verificar o comportamento das partículas quando submetidas
ao desafio cariogênico e às condições do meio bucal.
Portanto, os CLN‐EGCG desenvolvidos no presente trabalho tem potencial para uso como
tópico bucal como um excelente agente antimicrobiano que, ainda, apresenta possibilidade de
aplicação em outras condições bucais, incluindo outras apresentações como géis, soluções, pomadas
e cremes dentais. Os promissores resultados, a possibilidade de aplicação em outras doenças que
afetam a cavidade bucal e os benefícios apresentados para uma nanoformulação inédita na área
odontológica, contribuiu para a aquisição de sua patente por nosso grupo de pesquisa, que foi
depositada com o número BR10201602375 na data de 11/10/2016.
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6. CONCLUSÕES

A partir dos resultados apresentados no presente trabalho, conclui‐se que o
desenvolvimento de carreadores híbridos nanoestruturados foi eficiente no encapsulamento da
EGCG, apresentando mucoadesão, estabilidade, características físico‐quimicas adequadas e atividade
antimicrobiana superior à sua forma livre.
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