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RESUMO
C. SILVA, C. Preparação e caracterização de nanoemulsão de óleo de oliva contendo
quercetina para a melhoria do melasma. 2020. 80f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.
Melasma é uma condição adquirida crônica de hipermelanose em que há formação de manchas
homogêneas com bordas irregulares, de coloração marrom clara à escura, distribuídas de forma
simétrica na epiderme, sendo muito frequente na face. O tratamento convencional de melasma
de grau leve consiste na aplicação de protetor solar, ácido retinoico e hidroquinona tópica. No
entanto, hidroquinona pode provocar irritação da pele, alergia, dermatite e, em caso de uso
crônico, ocronose exógena, caracterizada como dermatose rara de coloração negro azulada.
Nesse contexto, alternativas têm sido investigadas com destaque para produtos naturais como
quercetina (QT) e óleo de oliva. A QT apresenta a maior atividade antioxidante entre os
flavonoides e é citado como um potente ativo para o clareamento de manchas escuras enquanto
que óleo de oliva apresenta compostos fenólicos (tirosol e hidroxitirosol) que já são citados na
literatura pela capacidade de inibir a melanogênese. No entanto, a QT apresenta baixa
solubilidade em água, baixa permeação cutânea e alta instabilidade química. O objetivo do
estudo foi superar essas dificuldades com a incorporação da QT em uma nanoemulsão de óleo
de oliva (NE-QT). Esse nanocarreador pode melhorar a permeação cutânea e proteger esse
antioxidante natural, garantindo a estabilidade desse ativo. A nanoemulsão foi preparada pelo
método de emulsificação e foi otimizada pelo planejamento experimental Box-Behnken através
da avaliação de 15 formulações de nanoemulsões (NEs). As NEs foram caracterizadas quanto
ao tamanho, índice de polidispersão (PdI) e potencial zeta por espalhamento de luz dinâmico e
avaliadas em relação ao pH e condutividade elétrica. A morfologia da nanoemulsão foi avaliada
por microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Além disso, foram realizadas, por UPLCMS, validação de método analítico de quantificação da QT e avaliação da eficiência de
encapsulamento desse ativo. A atividade antioxidante e a atividade inibidora de tirosinase da
NE-QT foram avaliadas pelo método DPPH e pelo ensaio in vitro de atividade inibidora de
tirosinase, respectivamente. Já o potencial de irritação da NE-QT foi avaliado, pelo ensaio HETCAM, em membrana corioalantóide de ovos embrionados de galinha. Por fim, foram analisadas
diferentes bases de gel e emulgel para a incorporação da NE-QT e avaliadas em relação a sua
estabilidade física. A NE-QT otimizada apresentou tamanho médio de 183,43 ± 9,53 nm com
baixo PdI (~0,19) e potencial zeta negativo (-17,13 ± 0,61 mV). O pH da dispersão foi ao redor
de 7 e a condutividade elétrica foi de 163,96 ± 8,92 µS/cm, indicando a obtenção de uma
nanoemulsão óleo em água. Nos estudos de estabilidade preliminar, as formulações de NE e
NE-QT otimizadas continuaram estáveis, não sendo observado separação de fases, após teste
de centrifugação. Além disso, não foi observado alterações significativas no diâmetro e PdI das
partículas em função do tempo, indicando a alta estabilidade físico-química da NE e NE-QT.
Por TEM, foi observado nanoestruturas esféricas com tamanho médio ao redor de 82,78 ± 26,90
nm. O método analítico desenvolvido por UPLC-MS apresentou-se linear, preciso, exato,
robusto e NE-QT apresentou alta eficiência de encapsulamento (~99%). Além disso, a NE
manteve a alta atividade antioxidante da QT mesmo após o seu encapsulamento (~92 %) e
inibiu a tirosinase, indicando o seu potencial antirradicalar e potencial em reduzir a
hiperpigmentação do melasma, respectivamente. A NE e a NE-QT não apresentaram potencial
irritante, sendo seguras para aplicação tópica. NE-QT foi incorporada em gel e permaneceu
estável, após teste de centrifugação. Dessa forma, NE desenvolvida é um sistema com potencial
para administração tópica de QT que pode ser utilizado na melhoria da pele com melasma.
Palavras-chave: quercetina, óleo de oliva, nanoemulsão, aplicação tópica, gel.

ABSTRACT
C. SILVA, C. Preparation and characterization of olive oil nanoemulsion containing quercetin
for the improvement of the skin of melasma. 2020. 80f. Dissertation (Master). Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.
Melasma is a chronic acquired condition of hypermelanosis characterized by homogeneous
patches with irregular borders that are light brown to dark, distributed symmetrically in the
epidermis, very frequent in the face. The conventional treatment of mild melasma consists of
the application of sunscreen, retinoic acid and topical hydroquinone. However, hydroquinone
may cause skin irritation, allergy, dermatitis and, in the case of chronic use, exogenous
ochronosis, characterized as a rare dermatosis with a bluish-black coloration. In this context,
alternatives have been investigated with prominence for natural products such as quercetin (QT)
and olive oil. QT presents the highest antioxidant activity among flavonoids and is cited as a
potent active for the lightening of dark spots while olive oil presents phenolic compounds
(tyrosol and hydroxytyrosol) that are already cited in the literature for the ability to inhibit
melanogenesis. However, QT has lower water solubility, low skin permeation and high
chemical instability. The objective of the study was overcome these difficulties with the
incorporation of QT in an olive oil nanoemulsion (QT-NE). This nanocarrier can improve skin
permeation and protect this natural antioxidant, ensuring the stability of this asset. The
nanoemulsion was prepared by the emulsification method and was optimized by the BoxBehnken experimental design through the evaluation of 15 nanoemulsion formulations (NE).
The NE were characterized in terms of size, polydispersity index (PdI) and zeta potential by
dynamic light scattering and evaluated in relation to pH and electrical conductivity. The
morphology of the nanoemulsion was evaluated by transmission electron (TEM). In addition,
method validation and encapsulation efficiency were performed by UPLC- MS. The antioxidant
activity and tyrosinase inhibitory activity of QT-NE were evaluated by DPPH method and by
in vitro tyrosinase inhibitory activity assay, respectively. The irritation potential of QT-NE was
assessed by the HET-CAM essay in a chorioallantoic membrane of embryonated chicken eggs.
Finally, different bases of gel and emulgel were analyzed for the incorporation of QT-NE and
evaluated in relation to its physical stability. The optimized QT-NE showed an average size of
183.43 ± 9.53 nm with low PdI (~0.19), negative zeta potential (-17.13 ± 0.61 mV), pH around
7 and electrical conductivity of 163.96 ± 8.92 µS/cm, indicating that an oil-in-water
nanoemulsion was obtained. In preliminary stability studies, the optimized NE and NE-QT
formulations remained stable and did not undergo phase separation after centrifugation test. In
addition, no significant changes were observed in the diameter and PdI of the particles as a
function of time, indicating the high physicochemical stability of NE and QT-NE. Under TEM,
QT-NE exhibited spherical particles with an average size of 82.78 ± 26.90 nm. The analytical
method developed by UPLC-MS was linear, precise, accurate, robust and QT-NE showed high
encapsulation efficiency (~99%). NE maintained the high antioxidant activity of QT even after
its encapsulation (~92 %) and the QT-NE inhibited tyrosinase, indicating its antiradical
potential and potential to reduce melasma hyperpigmentation, respectively. NE and QT-NE did
not present an irritating potential. QT-NE was incorporated in gel and remained stable after the
centrifugation test. Thus, developed NE is a system for topical administration of QT to improve
skin with melasma.

Keywords: quercetin, olive oil, nanoemulsion, topical application, gel.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Melasma: definição, epidemiologia, etiologia e patogênese
Melasma é uma condição adquirida crônica de hipermelanose em que há formação de
manchas ou máculas homogêneas com bordas irregulares, de coloração marrom clara à escura,
distribuídas de forma simétrica na epiderme, sendo muito frequente na face, especificamente
nas regiões centrofacial, malar e mandibular, podendo destacar testa, bochecha e nariz
(Bagherani et al., 2015; Ogbechie-Godec e Elbuluk, 2017). A palavra provém do grego “melas”
que significa cor negra (Bagherani et al., 2015) em referência à hiperpigmentação. A desordem
atinge ambos os sexos, porém com maior prevalência em mulheres (Ogbechie-Godec e Elbuluk,
2017). No Brasil, essa proporção é de 39 mulheres para 1 homem. Já na Índia essa relação é
bem maior, 4 mulheres em relação 1 homem com essa condição (Achar e Rathi, 2011). O
melasma pode atingir indivíduos entre 20 a 40 anos e a idade média mais propícia de
desenvolvimento está entre os 31-33 anos, podendo variar conforme o estudo clínico e país
(Achar e Rathi, 2011; Handel et al. 2014).
De acordo com Handel et al. (2014), o aparecimento de manchas está entre os maiores
motivos da procura de tratamento dermatológico. Nesse estudo, é relatado que 15 a 35% das
mulheres adultas brasileiras são afetadas por melasma, e também descreve que
aproximadamente 30% das mulheres brasileiras consideram desordens pigmentárias como
principal razão para a busca de cuidados dermatológicos e estéticos. Entre as justificativas da
procura de tratamento estão vergonha, insatisfação e baixa auto estima, já que geram impacto
psicossocial e emocional nos pacientes (Handel et al., 2014; Nomakhosi e Heidi, 2018).
A etiologia do melasma não é completamente definida (Bagherani et al., 2015;
Ogbechie-Godec e Elbuluk, 2017), mas pode ser multifatorial, a citar a predisposição genética
de asiáticos, hispânicos, indianos como também a propensão da população mediterrânea e
africana (Handel et al. 2014), uso de pílulas hormonais, gravidez, disfunção tireoidiana ou
ovariana, e exposição solar que é muito frequente em países tropicais (Bandyopadhyay, 2009).
Histologicamente, no melasma, há aumento de melanina como também dano ao DNA,
destruição de colágeno, hiperplasia e inflamação (Choi e Shin, 2016) como consequências da
radiação ultravioleta. Já no interior dos melanócitos, que são as células responsáveis pela
pigmentação, há aumento de melanossomas, que são organelas que sintetizam e armazenam
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melanina (Miot et al., 2009). Além disso, podem surgir vasos sanguíneos dérmicos, e
eventualmente infiltrados linfo-histiocíticos perivasculares (Ogbechie-Godec e Elbuluk, 2017).
Devido ao fato do melasma ser frequente em regiões do corpo que são expostas ao Sol,
a radiação ultravioleta é considerada um fator chave para o desenvolvimento da
hiperpigmentação. A radiação incidente sobre a pele estimula a produção de hormônio
estimulador de melanócitos (α-MSH) que por sua vez induz a modificação do receptor de
melanocortina (MC1R), levando ao aumento do fator de transcrição associado à melanogênese
(MITF), que ativa a tirosinase e as proteínas relacionadas à tirosinase (TRP) no complexo de
Golgi, levando à maior produção dos pigmentos eumelanina e feomelanina. Além do receptor
MC1R, os receptores adrenérgicos e do fator de crescimento de mastócitos (c-Kit) (Videira et
al., 2013) podem levar à mesma resposta final da cascata de sinalização do receptor MCR1,
como pode ser verificado na Figura 1.

Figura 1 – Mecanismo de ação da produção de melanina (eumelanina e feomelanina).

Além da radiação UVB estimular a melanogênese, pela produção de α-MSH, ela induz
danos ao DNA com a formação de adutos e causa danos citoplasmáticos com formação de
dímeros de timidina, sendo que ambas situações induzem a melanogênese. No caso dos dímeros
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de timidina, eles estimulam a tirosinase, levando ao aumento de melanina (Choubey et al.
2017).
Além da interferência de dímeros de timidina na cascata de sinalização de melanogênese
via UVB (Figura 1), as espécies reativas de oxigênio também são mediadores importantes para
a ativação da via. Segundo estudos conduzido por Choubey et al. (2017) e Seckin et al. (2014),
indivíduos portadores de melasma apresentam maiores quantidades das enzimas superóxido
dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) e de malondialdeído (MDA), produto de
peroxidação lipídica, em comparação aos pacientes controles. Portanto, há uma relação entre
estresse oxidativo e melasma.
A luz visível (400-700 nm) também pode induzir a melanogênese, no entanto essa
influência ainda é pouco explorada (Randhawa et al., 2015). De acordo com a literatura, a luz
visível é capaz de estimular a produção de melanina em explantes de pele humana (Alcantâra
et al. 2020) como também uma produção considerável de espécies reativas de oxigênio que
levam a liberação de citocinas pró-inflamatórias e de expressão de metaloproteinase na pele
(Liebel et al., 2012).
1.2 Tratamentos convencionais e alternativos para a melhoria da pele com
melasma
Para a melhoria de qualidade de vida dos indivíduos com melasma, a literatura destaca
tratamentos tópicos tradicionais e procedimentos dermatológicos conforme o grau de
intensidade. O tratamento convencional de melasma de grau leve (Bagherani et al., 2015)
consiste na aplicação de protetor solar e uso de hidroquinona 2-5% tópica, sozinha ou em
conjunto com ácido retinoico (0,05-0,1%), já que ambas moléculas interferem na melanogênese
e pelo fato do ácido retinoico atuar na descamação da epiderme (Bandyopadhyay, 2009; Sarkar
et al. 2013, Bagherani et al., 2015). Além disso, durante o tratamento, utiliza-se corticoides,
como dexametasona, pois hidroquinona pode provocar irritação da pele, alergia, dermatite e,
em caso de uso crônico, ocronose exógena, caracterizada como dermatose rara de coloração
negro azulada (Martins et al. 2012; Nomakhosi e Heidi, 2018).
Em função dos efeitos colaterais e de sua baixa segurança, a hidroquinona no Brasil,
desde 2007, não é mais registrada pela ANVISA como produto de cunho cosmético e na União
Europeia foi banida desde 2000 (Couteau e Coiffard, 2016). Nesse contexto, para uma aplicação
tópica de maior segurança, atualmente há pesquisas que buscam alternativas como o uso de
produtos naturais (Ogbechie-Godec e Elbuluk, 2017) que apresentam menos efeitos colaterais
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que os tratamentos tradicionais. Dessa forma, há uma busca por antioxidantes naturais capazes
de proteger as células de radicais livres e do estresse oxidante (Salavkar et al. 2011; Sarkar, et
al. 2013). Entre os antioxidantes estudados estão: ginseng, vitamina B, ácido ascórbico,
tocoferol, extratos de soja, de café e de semente de uva e flavonoides presentes em chá verde,
aloe vera (Salavkar et al. 2011).
Há, entretanto, um grande desafio na incorporação e absorção desses antioxidantes, pois
muitos são lipofílicos (ex. licopeno, resveratrol, quercetina) e apresentam baixa penetração na
pele. E outros são hidrofílicos (ex. ácido ascórbico), com baixa capacidade de penetrar a
camada córnea (Montenegro, 2014). Além disso, diversas moléculas antioxidantes são instáveis
e fotodegradáveis na presença de oxigênio, o que dificulta a incorporação nas formulações
cosméticas (Pol e Patravale, 2009). Outro desafio é a alta pigmentação de alguns antioxidantes,
o que torna difícil a preparação de um produto de coloração esteticamente aceitável pelo público
(Pol e Patravale, 2009; Montenegro, 2014).
Para contornar as dificuldades acima citadas, a literatura destaca o desenvolvimento de
formulações que apresentem nanocarreadores, como exemplo lipossomas, nanoemulsões e
nanopartículas lipídicas, uma vez que possuem diversas vantagens em relação às formulações
tópicas tradicionais (Montenegro, 2014; Vinardell e Mitjans, 2015). Entre os benefícios estão:
a possibilidade de aumentar a solubilidade e estabilidade dos antioxidantes, melhorando,
portanto, a biodisponibilidade; proteção contra hidrólise e oxidação; direcionamento da ação e
modulação da liberação do princípio ativo (Vinardell e Mitjans, 2015).
1.3 Quercetina e óleo de oliva
Um antioxidante muito citado em pesquisas e muito aplicado em produtos comerciais
(Choi e Shin, 2016), é a quercetina. Segundo Vinardell e Mitjans (2015), a quercetina tem sido
considerada o flavonoide com maior atividade antioxidante, pois atua em múltiplos
mecanismos de ação, impedindo a oxidação e inflamação da pele, que são processos
frequentemente induzidos pela radiação UV (Casanova e Santos, 2016). Esse flavonoide
dificulta a formação de espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, e
impossibilita que haja estresse oxidativo nas células por sua capacidade de inibir o fator de
transcrição NF-kβ, que possui papel essencial na produção de citocinas e na modulação da
resposta imune (Hatahet et al. 2016). Além disso, esse antioxidante é 20 vezes mais potente que
vitamina C e 50 vezes mais potente que vitamina E (Brand-Garnys et al., 2007).
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A quercetina é encontrada de modo geral em frutas, verduras e legumes e é um potente
inibidor da tirosina quinase (Choi e Shin, 2016). Trata-se de um flavonoide com caráter
lipofílico (log P = 1,82 ± 0,32) (Figura 2) e, de acordo com a literatura, essa lipofilicidade tende
a favorecer uma penetração mais rápida do ativo pelo estrato córneo. No entanto, a quercetina
apresenta baixo poder de penetração na epiderme em função dos grupos hidroxil que dificultam
sua penetração. E essa limitação reduz, consequentemente, a absorção cutânea de quercetina
(Vicentini et al., 2008; Hatahet et al. 2016).

Figura 2 – Estrutura da quercetina.

Para amenizar os problemas descritos acima, a quercetina vem sendo encapsulada em
nanoestruturas

lipídicas,

nanocápsulas,

microemulsões,

nanopartículas

de

sílica

e

nanoemulsões com o intuito de melhorar a sua estabilidade e eficiência de penetração na pele
(Ganesan e Choi, 2016). Chen-yu et al. (2012), descrevem o aumento da permeação tópica da
quercetina quando a mesma foi encapsulada em carreador lipídico nanoestrturado (CLN), além
de apresentar maior atividade antioxidante e antiinflamatória. Segundo Chen-yu et al.,
quercetina- CLN foi capaz de suprimir o edema de orelha induzido por xileno em ratos, e
observou maior atividade antioxidante do que a quercetina livre. Pivetta et al. (2019) também
mostrou que CLN-QT apresentou alta atividade antioxidante e que esse sistema foi capaz de
inibir a degranulação de mastócitos e não apresentou potencial citotóxico para queratinócitos
da linhagem HaCaT. Já Vicentini et al. (2008) constatou que quercetina (0,3%) em
microemulsão O/A previne a depleção, induzida pela irradiação UVB, do antioxidante
glutationa (GSH) e diminui a atividade/secreção de metaloproteinases, que são enzimas
proteolíticas relacionados ao fotenvelhecimento e ao carcinoma de pele que envolve degradação
de colágeno e elastina (Vicentini et al., 2008).
Outro antioxidante, citado na literatura para melhoria de melasma, é o óleo de oliva, que
contém alta porcentagem de ácido graxos insaturados (ácido oleico e linoleico) e, em menor
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quantidade, esqualenos, tocoferois, esterois e compostos fenólicos (Romero e Brenes, 2012).
De acordo com Baumann (2007), muitos estudos mostram que os compostos fenólicos
presentes no óleo de oliva apresentam propriedades antiinflamatórias, protegendo contra a
radiação UVB. Além disso, Baumann (2007) afirma que o óleo de oliva é eficaz em tratar
dermatites, eczemas e inflamações da epiderme.
Os efeitos farmacológicos e bioquímicos do óleo de oliva são atribuídos principalmente
à dois compostos fenólicos, o hidroxitirosol (Figura 3A) e em menor extensão ao tirosol
(Figura 3B) (Romero e Brenes, 2012; Wen et al. 2013).

A

B

Figura 3 – Estrutura do hidroxitirosol (A) e tirosol (B).

Uchida et al. (2014) verificaram que 2-hidroxitirosil foi mais potente que ácido kójico
para inibição de tirosinase do fungo Metarhizium sp. e que 2-hidroxitirosil se mostrou, portanto,
mais eficiente que ácido kójico na inibição da melanina. Desse modo, Uchida et al sugerem que
2- hidroxitirosil é um composto promissor para o tratamento de desordens pigmentárias da pele.
Já Wen et al. (2013) relatou que tirosol e seus derivados (ácido 4-hidroxifenilacético, ácido 3hidroxifenilacético, ácido 2-hidroxifenilacético) são inibidores da melanogênese, impedindo a
ativação de MC1R por α-MSH de modo a suprimir a expressão de tirosina quinase e TRP-1. E,
portanto, o grupo conclui que tirosol e seus derivados poderiam ser aplicados em cosméticos
para a despigmentação.
Nesse contexto, o óleo de oliva e a quercetina têm grande potencial para a melhoria da
pele com melasma, sendo que esses dois componentes podem ser associados em uma
nanoemulsão.
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1.4 Nanotecnologia e nanoemulsões
A Nanotecnologia vem sendo muito utilizada para contornar dificuldades como, por
exemplo, solubilidade e estabilidade dos antioxidantes nas formulações cosméticas. O
investimento nessa tecnologia cresce em diversos sentidos, não apenas no capital destinado à
área, mas também na quantidade de produtos nanotecnológicos já disponíveis no mercado. É
possível verificar na Tabela 1, a inúmera quantidade de produtos no mercado contendo
antioxidantes incorporados em nanocarreadores, como Coenzima Q10 em associação à
vitamina B3 ativa em lipossomas; vitaminas A, C e E em nanoemulsão; extrato de semente de
uva, chá verde e vitamina E em fulerenos (Salavkar et al. 2011; Montenegro; 2014), por
exemplo.
Tabela 1– Antioxidantes incorporados em nanocarreadores em produtos nanotecnológicos disponíveis no mercado
(Salavkar et al. 2011; Montenegro; 2014).

Ingredientes ativos/sistemas

Fabricante

Uso

Vit.E, pantenol/Nanocáspula

L’Oréal

Antienvelhecimento

Coenzima Q10, vit. B3/Lipossoma

I-Wen Naturals

Antienvelhecimento,
antioxidante

Vit. A, E, C/ NE

Mibelle Biochemistry

Antienvelhecimento

Extrato de semente de uva, chá

Sircuit Skin

Antienvelhecimento

verde e vit. E / fulereno

Cosmeceuticals Inc.

Coenzima Q10, vit. E/NE

Mibelle Biochemistry

Antienvelhecimento,
anti-inflamatório

Legenda: *Vitamina (Vit.); Nanoemulsão (NE)

Dentre as nanoestruturas destacam-se as nanoemulsões, que apresentam maior
capacidade de encapsular compostos lipofílicos em relação aos lipossomas, por exemplo, e são
de fácil preparação em larga escala (Bajerski et al. 2016).
Nanoemulsão consiste em um sistema de fases líquidas imiscíveis estabilizadas por
tensoativos (Figura 4), em que a fase dispersa, composta por gotículas, está distribuída em uma
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fase contínua. A mistura é constituída por fase aquosa e fase oleosa, podendo ser encontrada na
forma de nanoemulsão água/óleo (A/O), óleo/água (O/A) ou como nanoemulsão múltipla
(O/A/O ou A/O/A) (Singh et al., 2017). O agente emulsificante diminui a tensão interfacial,
contribuindo para a redução do diâmetro dos glóbulos e estabilidade da nanoemulsão (Gupta et
al., 2016).

Figura 4 – Estrutura de uma nanoemulsão estabilizada por tensoativo.

As nanoemulsões podem ser obtidas por método de baixa energia como emulsificação
espontânea e método de inversão de fases ou por método de alta energia, como por exemplo,
homogeneização de alta pressão e ultrassonicação (Jasmina et al., 2017).
Dentre os benefícios desse sistema, pode-se destacar o fato das nanoemulsões
apresentarem gotículas com até 500 nm (Dario et al., 2016; Gupta et al., 2016), o que resulta
na alta estabilidade cinética dessa nanoestrutura (Bazana et al., 2015). Há também outras
vantagens como alta estabilidade em relação à sedimentação, alta capacidade de solubilização
de compostos lipofílicos, alta área superficial, aspecto transparente ou translúcido (Eid et al.,
2013; Dario et al., 2016). Além disso, trata-se de sistemas atrativos para a indústria cosmética,
pois apresentam baixa quantidade de tensoativo (5-10%) em comparação à microemulsão (2025%) (Chellapa et al.,2016), prevenindo, irritação ou toxicidade e são versáteis, podendo ser
incorporados em cremes, espumas, líquidos, gel e loção (Hougeir e Kircik, 2012; Ribeiro et al.,
2015). Além disso, por apresentarem pequenas gotículas, as nanoemulsões apresentam maior
contato com o estrato córneo e podem atingir com maior facilidade o local desejado, podendo
melhorar a eficácia dos ativos com a maior penetração na pele (Ribeiro et al., 2015). Esses
sistemas têm alto poder de hidratação, boa textura sensorial e espalhabilidade (Hougeir e Kircik,
2012; Singh e Sharma, 2016).
Sonneville-Aubrun et al. (2004) verificaram que nanoemulsão com 15,0% de fase
oleosa, contendo triglicerídeos, ésteres, alcanos ou silicones, permeou mais na pele em
comparação à macroemulsão correspondente. Essa nanoemulsão apresentou maior poder de
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hidratação do que leite corporal e água corporal após 1h e 24h, sendo observada uma hidratação
ao redor de 35% contra aproximadamente 10-15% dos outros produtos. Além disso, 80% das
mulheres preferiram a fluidez e transparência da nanoemulsão e 84% se identificaram mais com
o resultado da nanoformulação em comparação aos outros produtos (Sonneville-Aubrun et al.,
2004). Flores et al. (2011) destacam o uso de nanoemulsões para a incorporação de óleos, como
os óleos de babassu, argan e romã. A incorporação de óleo de Melaleuca alternifolia, por
exemplo, em nanoemulsão de 160-220 nm e de PdI menor que 0,25, demonstrou eficácia acima
de 90% em proteger o óleo da volatilização, após 30 dias da estocagem inicial.
Portanto, as nanoemulsões se destacam por suas vantagens para uso cosmético, podendo
solubilizar ativos lipofílicos como a quercetina, aumentando a sua estabilidade e permeação em
pele, além da possibilidade de associar as propriedades biológicas do óleo de oliva com a
quercetina.
6. CONCLUSÕES
A nanoemulsão otimizada (NE-QT), obtida a partir do planejamento Box-Behnken,
apresentou tamanho médio de 184 nm e condutividade elétrica de 163,96 µS/cm, caracterizando
uma nanoemulsão do tipo O/A, que foi observada por microscopia eletrônica de transmissão.
A dispersão apresentou baixo PdI (< 0,3), pH ao redor de 7,0 e potencial zeta negativo de -17
mV. Pelo período de 180 dias, não houve diferença significativa do diâmetro e PdI das NEsQT e das NEs, indicando alta estabilidade físico-química desses sistemas. Essa formulação,
contendo óleo de oliva, Tween 80, Span 80 e EtOH possibilitou uma alta eficiência de
incorporação de quercetina no interior da nanoemulsão (99%). Pelo ensaio HET-CAM, foi
verificado que a NE-QT não apresenta potencial irritante sendo, portanto, segura para ser usada
em formulações cosméticas. O método de sequestro do radical livre DDPH demonstrou que
NE-QT possui alta atividade antioxidante, com capacidade de sequestro de DPPH de 92,44 ±
1,62 % na concentração de 40 µg/mL, confirmando seu alto potencial antirradicalar. Já o teste
de atividade inibidora de tirosinase indicou que a NE-QT possui alta capacidade de inibir a
enzima tirosinase (56,24 ± 3,38 %), podendo contribuir no clareamento das machas escuras do
melasma. Além disso, foi possível incorporar NE-QT no gel de Goma guar sem a ocorrência
de instabilidade do sistema. A formulação cosmética manteve-se estável, após teste de
centrifugação, com pH equivalente a 5-6, que é compatível com o pH da pele. A coloração e
aparência da formulação permaneceram inalteradas no período avaliado.
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Desse modo, os resultados obtidos nessa pesquisa demostram que a NE-QT
desenvolvida tem grande potencial para ser utilizada em formulações tópicas para a melhoria
da pele com melasma e, futuramente, teste de estabilidade acelerada e estudo de permeação
cutânea devem ser realizados como também testes clínicos em voluntários com essa
hiperpigmentação para confirmar os efeitos obtidos in vitro.
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