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RESUMO 

 
MARQUELE-OLIVEIRA, F. Desenvolvimento de formulações tópicas 
fotoquimioprotetoras contendo extrato de própolis: estudos de estabilidade, permeação e 
retenção cutânea in vitro e de eficácia in vivo. 2007. 155 f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
 
 A exposição à radiação ultravioleta (RUV) pode levar a um desequilíbrio no balanço 
oxidante/antioxidante da pele causando prejuízos à sua integridade e levando a diversas 
alterações, entre as quais o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Na tentativa de 
diminuir os efeitos biológicos mediados pelos radicais livres gerados pela RUV na pele, tem 
sido proposto a fotoquimioproteção com a utilização de antioxidantes tópicos. Dentre a gama 
de compostos disponíveis para serem empregados na fotoquimioproteção, a própolis, por sua 
pronunciada atividade antioxidante, entre suas inúmeras atividades biológicas, é uma matéria-
prima com promissora ação tópica.  Desta forma, extratos de própolis alcoólico e glicólico 
(EPA e EPG) foram caracterizados quanto à sua composição polifenólica e quanto à sua 
capacidade antioxidante frente a diversos radicais livres. Formulações adicionadas destes 
extratos foram desenvolvidas e submetidas a estudos de estabilidade física e funcional, 
estudos de liberação, permeação e retenção cutânea in vitro, bem como estudos preliminares 
de eficácia in vivo.  Os resultados demonstraram que os extratos de própolis são capazes de 
seqüestrar eficientemente diversos radicais livres, principalmente radicais superóxido. 
Quando estes extratos foram adicionados em formulações de produtos para uso tópico, a 
atividade antioxidante foi mantida. Nos estudos prévios de estabilidade física foi observado 
que as formulações mais estáveis foram desenvolvidas com Hostacerin® SAF (menor 
conteúdo graxo) e Polawax® (maior conteúdo graxo). No entanto, somente a formulação 
desenvolvida com Polawax® apresentou estabilidade satisfatória por 1 ano quando 
armazenada à temperatura ambiente e a 40º.C ± 2º.C/70%UR ± 5%. Nos estudos de liberação, 
permeação e retenção cutânea foi observado a influência do conteúdo graxo na performance 
das formulações. A cinética de liberação das formulações tanto do ácido p-cumárico (utilizado 
como marcador), como dos compostos equivalentes ao extrato de própolis (EEP) 
demonstraram seguir o modelo de Higuchi.  A formulação desenvolvida com Polawax® 
apresentou a melhor retenção cutânea, com retenção de 0,013 e 0,030 µL de EEP.cm-2 para as 
peles de camundongo e de porco, respectivamente. Em adição, esta formulação apresentou 
baixos níveis de permeação cutânea, sendo adequada para aplicação tópica 
fotoquimioprotetora. Nos estudos in vivo, esta formulação adicionada de EPA, foi capaz de 
diminuir o eritema, inibir o edema e aumentar a cicatrização de camundongos sem pêlo 
expostos à radiação UVB. Além disso, também foi observado a proteção da depleção da 
glutationa endógena (GSH). Os resultados preliminares de eficácia in vivo sugerem que 
formulações contendo o extrato de própolis apresentam boas perspectivas para serem 
utilizadas para prevenir e tratar os danos causados na pele pela radiação UV. 
 
 
Palavras chave: Própolis, Atividade Antioxidante, Fotoquimioproteção, Formulações Tópicas, 
Permeação Cutânea. 
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ABSTRACT 

 
MARQUELE-OLIVEIRA, F. Development of photochemoprotective topical formulations 
containing propolis extract: in vitro stability, permeation and retention and in vivo 
efficacy studies. 2007. 155 p. Thesis (Doctoral Degree). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
 
 The ultraviolet radiation (UVR) exposition may lead to the skin oxidant/antioxidant 
imbalance injuring its integrity and leading to several disorders, such as ageing and skin 
cancer. In order to improve the biological effects caused by free radicals generated by UVR in 
skin, it has been suggested the photochemoprotection by using topical antioxidants. Among 
the available compounds to be employed in photochemoprotection, propolis, due to its 
important antioxidant activity, among its innumerous biological activities, is a promising 
topical raw-material. Next, ethanolic and glycolic propolis extracts (EPE, GPE) were 
characterized in relation to their polyphenolic composition, and in relation to their antioxidant 
activity against several free-radicals. Formulations added with these extracts were developed 
and undergone to physical and functional stability studies, in vitro release and skin 
permeation and retention studies, as well as in vivo preliminary efficacy studies. The results 
showed that the propolis extracts are able to scavenge several free radicals efficiently, mainly 
superoxide radicals. When these extracts were added to formulations of topical products, their 
antioxidant activity were maintained. In the physical stability studies, it was observed that the 
most stable formulations were developed with Hostacerin® SAF (lower fat content) and 
Polawax® (higher fat content). However, only the formulation developed with Polawax® 

showed satisfactory stability for 1 year stored at room temperature and at 40º.C ± 
2º.C/70%UR ± 5%UR. In the release, permeation and retention studies, it was observed the 
fat content influence in the formulation performance. The release profile of p-coumaric acid 
(used as marker compound) and the compounds equivalent to propolis extract (EPE) followed 
the Higuchi model. The formulation developed with Polawax® showed the best skin retention, 
retaining 0,013 and 0,030 µL EPE.cm-2 in hairless mouse skin and in pig skin, respectively. In 
addition, this formulation presented low permeation, which is desired for 
photochemoprotective topical employment. In the in vivo studies, this formulation added with 
EPE was able to diminish erithema, inhibit oedema and increase cicatrisation in hairless mice 
exposed to UVB radiation. In addition, it was also observed the protection of the endogenous 
glutathione (GSH) depletion. The in vivo preliminary efficacy results suggest that 
formulations added with propolis extract present good perspectives to be employed to prevent 
and treat the injuries caused in skin by UV radiation. 
 
 
Keywords: Propolis, Antioxidant Activity, Photochemoprotection, Topical Formulations, 
Percutaneous absorption. 
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mL-1.  A linha simples se refere à curva de tendência. Os resultados representam a média de 3 
determinações ± desvio padrão da média. 
 

104

Figura 29 – Estabilidade da atividade antioxidante da  formulação 2 utilizando o método de 
inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD. – A) TA, B) 40º.C ± 
2º.C/70 % UR ± 5%UR  As formulações adicionadas dos extratos de própolis EPA e EPG foram 
armazenadas por 1 ano e foram diluídas rendendo no meio reacional concentrações de 0,075 e 0,019 µL 
mL-1.  A linha simples se refere à curva de tendência. Os resultados representam a média de 3 
determinações ± desvio padrão da média. 
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Figura 30 -Cromatogramas referentes a análise do ácido p-cumárico. A) Padrão. B) Extrato de 
própolis diluído 1000 vezes em metanol. 1-Ácido p-cumárico. 
 

108

Figura 31 – Faixa de linearidade do método cromatográfico de separação do ácido p-cumárico. Os 
resultados representam a média ± desvio padrão de dois experimentos realizados em paralelo. 
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Figura 32- Cromatogramas referentes a formulação 1. A) Solução receptora após 6 horas de liberação 
da F1 Base; B)  Solução receptora após 6 horas de liberação da F1 adicionada de EPA. 1-Ácido p-
cumárico. 
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Figura 33 –Cromatogramas referentes à formulação 2. A) Solução receptora após 6 horas de 
liberação da F2 Base; B)  Solução receptora após 6 horas de liberação da F2 adicionada de EPA. 1-Ácido 
p-cumárico. 
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Figura 34 –  Faixa de linearidade do método de inibição da quimioluminescência usando o método 
xantina/luminol/XOD pelo extrato de própolis alcoólico.  Resultados são a média ± erro padrão de três 
experimentos realizados em paralelo. 
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Figura 35 - Inibição da quimioluminescência usando o método xantina/luminol/XOD pelo ácido p-
cumárico. As concentrações finais do ácido p-cumárico no meio reacional foram 0,375; 0,75; 1,5 e 3 µg 
mL-1 .  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
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Figura 36 – Liberação do ácido p-cumárico (A) e EEP (B) das formulações 1 ( ▇ ) e 2 ( ▲ )
adicionadas de extrato de própolis. 
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Figura 37 - Modelos da cinética de liberação do ácido p-cumárico das formulações 1 e 2. J = Fluxo 
(obtido da inclinação da reta nos diferentes modelos matemáticos); r =Coeficiente de correlação linear 
observado nos diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 38 - Modelos da cinética de liberação da EEP das formulações 1 e 2. J = Fluxo (obtido da
inclinação da reta nos diferentes modelos matemáticos); r =Coeficiente de correlação linear observado 
nos diferentes modelos matemáticos. 
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Figura 39 – Diferença no valor de a calculado após 24 e 48 horas da exposição à radiação UVB 
para os animais do protocolo de tratamento 1. C: Controle; F2 B: Formulação 2 base (sem extrato); F2 
EPA: Formulação 2 com extrato; (n = 3) 
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Figura 40 – Diferença no valor de a calculado após 24 e 48 horas da exposição à radiação UVB 
para os animais do protocolo de tratamento 2. C: Controle; F2 B: Formulação 2 base (sem extrato); F2 
EPA: Formulação 2 com extrato. (*) Diferença significativa, para p<0,05 – One Way Anova; (n = 3) 
 

134

Figura 41 – Concentração de GSH observado nos grupos controle e irradiado com uma dose de 
2,538 J cm-2.  (*) Diferença significativa, para p<0,05 – t-test. (n = 3). 
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Figura 42 – Curva Padrão do GSH utilizando como reagente de derivação o OPT. A fluorescência 
foi determinada em 350 e 420 nm, para excitação/emissão. 
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Figura 43 – Concentração dos níveis de GSH encontrado nos grupos de animais sem irradiar e 
irradiados tratados ou não com F2 adicionada de extrato de própolis 2,5%. C: Controle (sem 
formulação); F2 B: Formulação 2 base (sem extrato); F2 EPA: Formulação 2 com extrato; (n = 3). 
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1.1 Os radicais livres e o efeito da radiação UV na pele 

A literatura biomédica evidencia o envolvimento de radicais livres em processos pato-

fisiológicos como artrite reumatóide, fibrose cística, cardiomiopatia, AIDS, câncer e nas 

patologias desenvolvidas na pele causadas pela radiação ultravioleta (RUV). Esta grande 

variedade de doenças envolvidas com as espécies reativas de oxigênio (EROS) sugere que a 

produção excessiva de EROS acompanha um prejuízo ao tecido onde estas EROS estão sendo 

geradas, porém, também é sabido que é a injúria à um tecido que leva à um estresse oxidativo 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999).  Desta forma, é possível observar uma extensa 

preocupação para elucidar a formação destes radicais, bem como para desenvolver 

mecanismos para tentar prevenir e/ou tratar os danos que estas espécies químicas causam à 

saúde humana. 

Os radicais livres são, por definição, espécies capazes de existirem 

independentemente, que contem um ou mais pares de elétrons não emparelhados. Em 

sistemas biológicos, estas espécies são aquelas derivadas do oxigênio molecular diatômico 

(O2) e são comumente denominadas EROS (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999). Como 

exemplo, o radical superóxido (O2
-•), o radical hidroxila (•OH), peroxila (RO2

•), óxido nítrico 

(NO•). Outros oxidantes, como o peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singlete (1O2) e o 

peroxinitrito (OHOO-), apesar de não serem radicais livres, podem facilmente sofrer reações e 

formar radicais livres e são, também, englobados como EROS. 

Uma vez formado, o radical pode reagir com outro radical ou com outra molécula por 

várias interações.  A velocidade e a seletividade destes tipos de reações dependem da 

concentração e localização do radical, da localização do elétron desemparelhado e da ausência 

de ligações fracas em qualquer molécula presente com a qual o radical poderia reagir 

(ARUOMA, 1998). 
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 Os radicais livres são continuamente produzidos pelo metabolismo celular em 

pequenas quantidades e possuem diferentes ações in vivo, como produção de energia, 

fagocitose, controle do crescimento celular, sinalização intercelular e síntese de compostos 

biologicamente importantes.  Entretanto, os radicais livres podem ser prejudiciais uma vez 

que podem atacar as principais classes de biomoléculas como açúcares, proteínas, ácidos 

nucléicos e lipídios ocasionando a perda de função das células (KOHEN, 1999, PIETTA, 

2000). 

Existem pelo menos três mecanismos endógenos envolvidos na proteção dos tecidos 

contra estes danos provocados pelas EROS que são liberados durante o metabolismo celular 

normal.  Os sistemas antioxidantes enzimático, como superóxido dismutase (SOD), catalase, 

os não enzimáticos, tais como, vitamina C, vitamina E, ubiquinonas, ácido úrico e compostos 

sulfidrílicos (glutationa, homocisteína) e os quelantes de metais, como os transportadores de 

ferro (transferrina, hemoglobina, mioglobina, ferritina e ferrodoxinas) e transportador de 

cobre (ceruloplasmina).  Estes mecanismos são chamados de antioxidantes, sendo que um 

antioxidante é definido como qualquer substância que, quando presente em baixas 

concentrações comparadas com aquelas de um substrato oxidável (proteínas, lipídios, 

carboidratos, DNA), retardam ou previnem a oxidação dessas substâncias, além disso os 

antioxidantes são relativamente estáveis tanto na forma de radical ou não radical e não 

iniciam reações sucessivas de radicais que possam originar outros radicais ou substratos 

oxidáveis (BERGENDI et al., 1999; HALLIWELL et al., 1995). 

Em tensão de oxigênio normal estes mecanismos de defesa são suficientes para manter 

a homeostasia.  Entretanto, quando a geração de radicais livres sobrepõe a habilidade de 

defesa antioxidante da célula, em contrabalanço instala-se uma condição de estresse oxidativo 

(FUCHS, 1998). 
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A pele é um órgão complexo e o maior do corpo, responsável por numerosas funções 

fisiológicas e imunológicas, e está exposta à um elevado estresse oxidativo, devido à fatores 

internos e externos a que poucos tecidos estão sujeitos (DARR; FRIDOVICH, 1994; 

KOHEN, 1999). 

Dentre os fatores responsáveis pelo estresse oxidativo na pele, a exposição à luz UV 

(ultra-violeta) tem sido amplamente estudada, devido aos prejuízos que esta causa à 

integridade da pele que é crítica para a homeostasia celular (AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 

2005). A RUV (radiação ultra-violeta) resulta na geração excessiva de EROS, na grande 

diminuição dos antioxidantes endógenos, no aumento dos produtos de peroxidação lipídica, 

responsáveis pelo dano oxidativo na pele, na supressão do sistema imune, na inibição do 

reparo do DNA (INAL; KAHRAMAN, 2000), nas alterações nos processos de sinalização 

celular que controlam a diferenciação e o ciclo celular causando prejuízos ao DNA (GRUIJL, 

1999), na ativação de fatores de transcrição celular e indução da síntese de metaloproteinases 

causando o mau funcionamento do processo de remodelação do tecido conectivo (MOON et 

al., 2005), além de também induzir a liberação de prostaglandinas e células inflamatórias 

(AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 2005). 

A causa destes eventos é condizente com a dose de RUV, tempo de exposição e o 

comprimento de onda e a resposta da pele a este estresse variam de inflamação moderada e 

eritema à hiperplasia, queimaduras, envelhecimento e malignidades cutâneas como câncer de 

pele melanoma e não-melanoma (carcinoma de células basais e de células escamosas). A 

susceptibilidade genética é um importante determinante das respostas à RUV (HECK et al., 

2004) 

No nível molecular as radiações UVA e UVB diferem em seus sítios de ação na 

geração de lesões pré-mutagênicas. A radiação UVB é absorvida diretamente pelo DNA 

celular, enquanto a UVA é absorvida por cromóforos intracelulares como a riboflavina e 
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enzimas presentes na membrana resultando numa alteração do potencial redox da célula que, 

entre outros danos, pode levar à fotosensibilização. Há evidências que a radiação UVB é 

responsável em maior extensão do que a radiação UVA pelos danos que a luz solar causa na 

pele. Acredita-se que a radiação UVB seja responsável por cerca de 90% da dose 

carcinogênica da luz solar (AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 2005). Assim os danos causados 

principalmente pela radiação UVB podem levar ao fotoenvelhecimento, bem como ao 

crescimento celular descontrolado sendo responsável pelo desenvolvimento da maioria dos 

cânceres de pele. No entanto, para manter a integridade da célula, várias respostas celulares 

são ativadas como remoção do dano ao DNA, atraso no ciclo celular, reparo do DNA ou ainda 

apoptose pela ativação transcripcional dos genes relacionados ao p53 (AFAQ; ADHAMI; 

MUKHTAR, 2005).  

 O desenvolvimento do câncer de pele é um fenômeno complexo de múltiplos estágios 

compreendendo iniciação, que é um passo irreversível na qual ocorrem alterações genéticas; 

promoção, onde ocorre a expansão clonal das células alteradas dando início à lesões malignas; 

e propagação, onde as lesões malignas são convertidas em tumores potencialmente 

metastáticos.  Assim, estratégias como a prevenção primária baseada no uso de filtros solares 

e educação em saúde têm sido propostas. Porém, nos anos recentes, a fotoquimioproteção 

com a utilização de antioxidantes tópicos tem sido aceita como uma modalidade muito 

eficiente para melhorar os efeitos biológicos da RUV na pele (AFAQ; ADHAMI; 

MUKHTAR, 2005). 

 

1.2 Os agentes fotoquimioprotetores e a própolis 

A fotoquimioproteção têm sido apreciada como uma maneira viável em reduzir a 

ocorrência de uma variedade de desordens de pele. A ação dos agentes fotoquimioprotetores 
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pode ser alcançada tanto pela prevenção, quanto pela correção dos danos que a RUV 

(principalmente UVB)  causa na pele, devido à diversos fatores como resumidos na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1 – Ação dos agentes fotoquimioprotetores na pele. Adaptado de AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 
2005. 
 
  

Nos anos recentes, há um acúmulo de dados laboratoriais indicando que uma ampla 

variedade de compostos poderiam ser usados em produtos tópicos para o tratamento e/ou 

prevenção do fotoenvelhecimento e do câncer de pele mediados por EROS gerados pela 

RUV. Dentre os compostos fotoquimioprotetores estão a vitamina E, ácido ascórbico, β-

caroteno, licopeno, superoxido dismutase (SOD) e compostos fenólicos como 

epigalocatequina galato presente no chá verde, genisteína, quercetina, resveratrol 

(CASAGRANDE et al., 2006b; DI MAMBRO ; FONSECA, 2007; GEORGETTI et al, 2003; 

HALLIWELL et al., 1995; WRIGHT; SPENCER; FLOWERS, 2006), etc. 

No grupo dos compostos polifenólicos, os flavonóides têm sido amplamente 

estudados.  Estes compostos são encontrados em plantas e alimentos (HOLLMAN et al., 

Correção 

p53 

Protetor solar (1a. linha) 

Pele 

Agentes fotoquimioprotetores atuam como 

Prevenção de prejuízos 

Antioxidante (2a. linha) 

Sequestram EROS, 
diminuindo o estresse 

oxidativo e os danos ao DNA 

Regulação redox do caminho de 
transdução de sinal (3a. linha) 

Diminuição da inflamação e 
proliferação celular 

Transformação de apoptosis 
específicas em células transformadas

Reparo de DNA Inativação de 
genes 

Prevenção 

UVB 



_____________________________________________________Introdução e Revisão da Literatura ________ 

 

7

1995), e sua atividade bioquímica e de seus derivados depende da sua estrutura química e da 

relativa orientação dos vários ligantes da molécula (PIETTA, 2000).  

Sendo assim, muitos compostos, dentre eles os botânicos (AFAQ; MUHTAR, 2006) 

que contém compostos fenólicos e flavonóides em sua composição e que têm grande uso na 

medicina popular, têm apresentado atividade antioxidante e são considerados fortes 

candidatos à serem veiculados em formulações tópicas fotoquimioprotetoras para prevenção 

e/ou tratamento dos danos causados pela RUV à pele.   

Dentre a gama de extratos naturais (botânicos) com atividade biológica, o extrato de 

própolis tem destacado interesse devido à sua pronunciada atividade antioxidante 

demonstrada por inúmeros autores (BANKOVA, 2005; BURATTI; BENEDETTI; COSIO, 

2007; CASTALDO; CAPASSO, 2002; MONTENEGRO et al., 1995; MYATAKA, 1997; 

NAGAI et al., 2003; PASCUAL; GONZALEZ; TORRICELLA, 1994; SHIMIZU et al., 2004; 

VOLPERT; ELSTNER, 1993). 

A própolis é uma mistura de resinas de broto e exsudatos de plantas com β-glicosidase 

(secretada pela abelha), que é elaborada pelas abelhas para ser utilizada como seladora em 

suas colméias, além de prevenir a decomposição de organismos mortos após a invasão da 

colméia (MARCUCCI, 1995). A própolis tem sido um material muito utilizado em medicina 

popular desde pelo menos 300 AC.  Porém, foi somente a partir da década de 80 que seu uso 

tem aumentado e tem ganhado popularidade principalmente na medicina alternativa 

(BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001). O extrato de própolis é extensivamente utilizado 

na forma de spray ou diluído em água, além de também ser utilizado em alimentos (balas), em 

produtos de higiene pessoal (xampu, sabonete e creme dental), bem como em 

dermocosméticos (PEREIRA; SEIXAS; AQUINO NETO, 2002). 

Inúmeras atividades biológicas envolvendo a própolis têm sido observada 

experimentalmente tanto in vitro quanto in vivo incluindo a anti-tumoral, antiinflamatória, 
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hepatoprotetora, imunomodulatória, neuroprotetora, cicatrizante e, principalmente, 

antibacteriana (BANKOVA, 2000; BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001; CHOI et al., 

2006; FISCHER et al., 2007; GREGORY et al,. 2002; KUMAZAWA; HAMASAKA; 

NAKAYAMA, 2004; MARCUCCI, 1995; NAITO et al., 2007; NAKAJIMA et al., 2007; 

PAULINO et al., 2006; RUSSO et al., 2004), entre outras. Assim, devido à grande 

aplicabilidade da própolis, muitos estudos científicos têm sido realizados em todo mundo, 

chegando a totalizar mais de 800 trabalhos publicados nos últimos 20 anos (PUBMED, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi, 2007, palavra chave: própolis). 

Com relação às propriedades biológicas descritas para a própolis, existem evidências 

que estas propriedades podem estar intimamente envolvidas com a capacidade dos extratos de 

própolis em seqüestrar diferentes radicais livres.  A propriedade antioxidante da própolis foi 

atribuída principalmente à sua capacidade em seqüestrar radicais peroxila, atuando no estágio 

inicial da peroxidação lipídica (NAGAI et al., 2003), bem como seqüestrar radicais alcoxila, 

superóxido (PASCUAL; GONZALEZ; TORRICELLA, 1994) e hidroxila, além de também 

ser capaz de quelar metais (MONTENEGRO et al., 1995; VOLPERT; ELSTNER, 1993). 

 Devido à grande biodiversidade de espécies vegetais visitadas pelas abelhas para 

produção da própolis, esta possui uma elevada variação de seus princípios ativos e, desta 

forma, a sua composição química é bastante distinta em diferentes partes do mundo, podendo 

variar até em uma mesma região devido a variações como a época da colheita, a técnica 

empregada e o tipo de abelha.  A própolis de origem brasileira em geral possui em sua 

composição química ácidos fenólicos prenilados, lignanas, terpenos e álcoois terpênicos e 

uma pequena quantidade de flavonóides e sua origem botânica principal é Baccharis 

dracunculifolia (região sudeste), Hyptis divaricata (região nordeste) e Populus spp (região 

sul). Enquanto que a própolis européia possui em geral ácido benzóico e seus ésteres, ácidos e 
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ésteres fenólicos substituídos e uma alta concentração de flavonóides cuja principal fonte 

botânica é Populus nigra (BANKOVA, 2005; PEREIRA; SEIXAS; AQUINO NETO, 2002). 

A distinta composição química da própolis de diferentes origens leva a expectativa de 

propriedades biológicas diferentes. No entanto, na maioria dos casos, a própolis de diferentes 

origens, apresentam atividades biológicas semelhantes (com intensidades distintas), 

principalmente com relação às atividades antibacteriana e antifúngica (BANKOVA, 2005). 

Na tabela 1 encontramos exemplos de alguns compostos responsáveis pelas atividades 

biológicas na própolis brasileira e européia (BANKOVA, 2005). 

 

Tabela 1 – Exemplos de alguns compostos responsáveis pela atividade biológica da própolis 
de origem brasileira e européia 

Tipo de 

própolis 

Atividade 

antibacteriana 

Atividade 

antiinflamatória 

Atividade 

 anti-tumoral 

Atividade 

hepatoproteora 

Atividade 

antioxidante 
Alergenicidade 

Européia 

(Poplar) 

Flavanonas, 

flavonas, ácidos 

fenólicos e seus 

ésteres (1) 

Flavanonas, 

flavonas, ácidos 

fenólicos e seus 

ésteres (2) 

Éster fenetil do 

ácido cafeico 

(CAPE) (3) 

Ácido cafeico, 

ácido ferrúlico, 

éster fenetil do 

ácido cafeico (2) 

Flavonóides, 

ácidos fenólicos 

e seus ésteres (2) 

Cafeato de 3,3-

dimetilalil (1) 

Brasileira 

(Baccharis) 

Ácidos p-

cumáricos 

prenilados, 

diterpenos 

labdanos (2) 

Não 

identificados (2) 

Ácidos p-

cumáricos 

prenilado, 

elerodano, 

diterpenos, 

benzofenonas (2) 

Ácidos p-

cumáricos 

prenilados, 

lignanas, ácido 

cafeoil-quínico 

(2) 

Ácidos p-

cumáricos 

prenilados, 

flavonóides (2) 

Não testado 

(1) BURDOCK, 1998; (2) BANSKOTA et al., 2001; (3) GRUNBERGER et al., 1988. 

  

Com relação à comercialização da própolis, em geral os países importadores, 

principalmente o Japão, preferem própolis de origem brasileira a própolis de outras origens, 

uma vez que seus constituintes têm sido relacionados a importantes propriedades biológicas e 

também pelo menor teor de metais pesados e demais poluentes ambientais (PEREIRA; 

SEIXAS; AQUINO NETO, 2002). 
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A partir do exposto, o extrato de própolis brasileiro torna-se um excelente candidato a 

ser utilizado como substância antioxidante em formulações tópicas fotoquimioprotetoras 

visando a prevenção e/ou tratamento dos prejuízos causados na pele pela radiação UV. 

 

1.3 Desenvolvimento de formulações tópicas e estudo da estabilidade 

Dentre as preparações semi-sólidas, os sistemas emulsionados são amplamente 

utilizados em formulações destinadas à aplicação tópica, pois são muitas as vantagens que as 

emulsões oferecem sob o ponto de vista farmacêutico (motivos técnicos, terapêuticos, etc).  

Sob o ponto de vista cosmético, as emulsões apresentam realçado destaque, constituindo-se o 

processo de emulsificação uma das ferramentas mais úteis de aplicação cosmética.  Uma 

emulsão é definida como uma mistura termodinamicamente instável de dois líquidos 

(normalmente óleo e água) praticamente imiscíveis que apresentam uma estabilidade 

aceitável, devido à ação de um agente emulsificante, que é capaz de reduzir a tensão 

interfacial entre os dois líquidos (IDSON; LAZARUS, 2001).  Desta forma, um dos líquidos 

está disperso no outro na forma de gotículas, originando a fase interna (dispersa ou 

descontínua) e a fase externa (dispersante ou contínua) da emulsão (SCHUELLER; 

ROMANOWSKI, 1998). 

A fase oleosa de uma emulsão é composta por componentes apolares, tais como: 

gorduras, óleos e ceras e todos os seus derivados, incluindo álcoois e ácidos graxos, ésteres, 

hidrocarbonetos, glicerídeos e silicones.  A fase aquosa é basicamente composta por água e 

por materiais hidrofílicos, como glicerina ou propilenoglicol.  Os emulsificantes, que tornam 

possível a estabilização da dispersão, são normalmente moléculas que tem uma porção 

hidrofílica e uma porção lipofílica.  Estes emulsificantes podem ser classificados como 

aniônicos, catiônicos, não-iônicos e anfotéricos, dependendo da natureza do grupo da porção 

hidrofílica da molécula do emulsificante (SCHUELLER; ROMANOWSKI, 1998).  
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Atualmente, por apresentarem muitas vantagens e praticidade na preparação de formulações, 

estão sendo empregadas bases ou ceras auto-emulsionantes, que possuem em sua constituição 

uma combinação de tensoativos emulsificantes e componentes graxos, freqüentemente álcoois 

graxos, que também podem ter ação como tensoativo auxiliar (Eccleston, 1997). 

 Apesar da presença de emulsificantes nas formulações, as emulsões em geral 

apresentam como característica a separação das duas fases originais que irá depender do 

tempo e da energia empregada no sistema.  Portanto, no desenvolvimento de uma formulação 

para uso farmacêutico/cosmético existe o desafio de produzir um sistema que permanecerá 

estável durante a vida útil do produto (SCHUELLER, ROMANOWSKI, 1998).  Logo que 

uma emulsão tenha sido preparada, ocorrem alterações que conduzem à instabilidade.  Estas 

alterações são evidenciadas pela coalescência, floculação e/ou cremeação do sistema (Figura 

2): 

 Coalescência.  É um processo de aumento do tamanho das gotículas durante o 

qual estas se juntam para formarem partículas maiores, sendo que este fenômeno pode 

continuar até que ocorra a separação das fases (RIEGER, 2001). 

 Floculação: Este fenômeno pode ser definido como a agregação reversível das 

gotículas da fase interna na forma de agregados tridimensionais.  A floculação é 

influenciada pelas alterações na superfície dos glóbulos emulsionados.  Na ausência de 

uma barreira mecânica (protetora) na interface, e, se, uma quantidade insuficiente de 

emulsificante está presente, as gotículas da emulsão agregam-se e coalescem 

rapidamente. A floculação se difere da coalescência, sobretudo pelo fato do filme 

interfacial e as gotículas individuais permanecerem intactas (RIEGER, 2001). 

 Cremeação: Sob a influência da gravidade, as gotículas dispersas tendem à 

sobrenadar dependendo das diferenças de densidade específica entre as fases dispersa 

e dispersante (RIEGER, 2001), levando à cremeação. 
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Coalescência Floculação Cremeação 

 
Figura 2 - Alterações que podem ocorrer nas emulsões: Coalescência, Floculação; Cremeação.. Disponível 
em: <http://www.agsci.ubc.ca/courses/fnh/410/emulsify/4_14.htm>. Acesso em 20 Fev. 2006. Palavra chave: 
creaming. 
 

A instabilidade das emulsões também pode ser resultado da instabilidade química 

(principalmente hidrólise dos tensoativos), destruição microbiana de um componente crítico 

na emulsão, ou processos fotoquímicos. 

Antes do desenvolvimento de qualquer formulação farmacêutica ou cosmética é 

necessário considerar as características químicas e físicas de qualquer substância ativa que 

venha a ser incorporada à formulação.  Dentre estas características, estão a solubilidade da 

substância ativa, o coeficiente de partição, a rota de dissolução, forma física, fatores que 

promovem sua degradação, forma de armazenamento e a sua estabilidade.  Assim, a 

estabilidade química e física de uma substância ativa sozinha ou quando combinada a 

componentes da formulação são críticas para a preparação de qualquer produto farmacêutico 

ou cosmético seguro e eficaz (CHARRO, 1997).  Desta forma, o teste de estabilidade é um 

meio necessário e vital para ajudar a assegurar que um produto manterá sua integridade 

durante o seu prazo de validade. 

Para a avaliação da estabilidade das emulsões, utilizam-se normalmente condições de 

tensão como o aumento da temperatura e centrifugação.  No aumento da temperatura, ocorre 

um aumento na velocidade dos processos envolvidos na instabilidade sob condições de 

armazenamento normal, porém deve-se tomar cuidado para não expor as formulações à 

temperaturas muito elevadas que acarretam o aparecimento de novas reações.  A alteração da 
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temperatura tem efeitos sobre as propriedades das emulsões como: viscosidade, partição dos 

emulsionantes entre as fases, inversão da emulsão, e cristalização de certos lipídios.  A 

centrifugação também é uma condição utilizada, onde o aumento da gravidade acelera a 

coalescência ou cremeação e enfim a separação de fases.  Outra forma de avaliar a 

estabilidade física de uma emulsão é a determinação do tamanho e da distribuição das 

gotículas na fase externa que pode ser realizada sobre o produto acabado e após o seu 

armazenamento.  O aumento do tamanho das gotículas indica a existência de processo de 

coalescência, e, portanto, instabilidade da emulsão em relação ao tempo (RIEGER, 2001). 

 Com relação ao estudo de estabilidade química, é avaliado a capacidade do produto 

apresentar, dentro de certos limites pré-determinados (por exemplo 10%), a concentração de 

uma substância ativa considerada essencial para sua segurança e eficácia.  Na estabilidade 

física é avaliada a capacidade do produto reter, de forma inalterada, as características físicas 

que apresentava, após sua fabricação.  Aspectos como cor, odor, textura, consistência, 

sensação ao tato e comportamento reológico são consideradas propriedades físicas (D’LEÓN, 

2001).  

 A medida do pH das formulações é necessária para detectar alterações de pH com o 

tempo, assegurando que o valor de pH esteja compatível com os componentes da formulação 

e com o local de aplicação, evitando irritações (CHARRO, 1997). 

Desta forma, o desenvolvimento de formulações tópicas adicionadas de extrato de 

própolis pode ser uma tarefa árdua, pois além das dificuldades inerentes do desenvolvimento 

de uma formulação estável, há o agravante da composição complexa dos extratos de própolis, 

que pode acarretar inúmeras reações extrato-formulação e levar à instabilidade da formulação.   

Na literatura, existem poucos estudos sobre o desenvolvimento de formulações tópicas 

adicionadas de extrato de própolis, bem como estudos de estabilidade das mesmas. Dentre os 

poucos estudos encontrados, normalmente é estudado apenas a atividade do extrato de 
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própolis aplicado topicamente, tais como Naito e colaboradores (2007) que avaliaram a 

atividade antiinflamatória da própolis veiculada em pomada e Gregory e colaboradores (2002) 

que compararam o efeito cicatrizante de cremes contendo própolis com a sulfadiazina de 

prata. No entanto, estudos recentes de Berreta (2003) propõem o desenvolvimento de géis 

estáveis contendo extrato de própolis para serem aplicados na cicatrização de queimaduras. 

Face ao exposto e baseado nos promissores resultados que o extrato de própolis pode 

promover na prevenção e/ou no tratamento das doenças de pele causadas pela radiação UV, é 

de grande valia a realização de estudos que tenham como objetivo o desenvolvimento de 

formulações estáveis contendo extrato de própolis.  

 

1.4 A pele e estudos de liberação e permeação/retenção cutânea 

  Quando uma formulação tópica é aplicada na superfície da pele, algum resultado 

específico é desejado e, dependendo do objetivo e do mecanismo de ação, será necessário que 

as substâncias ativas presentes nesta formulação alcancem locais específicos dentro da pele.   

Porém, a previsão quantitativa da taxa e da extensão da penetração cutânea de substâncias 

ativas aplicadas topicamente é complicada devido à variabilidade inerente da pele de 

mamíferos e das características inerentes de cada substância ativa. 

Além de ser considerado o maior órgão do corpo humano, a pele também é um órgão 

complexo, tendo no mínimo cinco tipos diferentes de células, contribuindo para a sua 

estrutura, e outros tipos de células temporariamente presentes a partir dos sistemas 

circulatório e imunológico (MENON, 2002). Sua função natural é proteger as estruturas 

internas do organismo contra o ambiente externo, hostil, incluindo as várias formas de 

poluição, temperatura, umidade e radiação, limitando a passagem de substâncias para o 

interior do corpo, estabilizando a pressão e temperatura e mediando as sensações de calor, 

frio, toque e dor (AULTON, 2005). A pele humana, representada na Figura 3, é composta de 
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três camadas distintas: a epiderme celular estratificada e avascular formada por células em 

diferentes estágios de diferenciação, além de também possuir melanócitos (responsáveis pela 

pigmentação cutânea), células de Merkel (associadas à receptores sensitivos) e células de 

Langerhans (responsáveis pela apresentação do antígeno na pele); a derme subjacente, 

formada por tecido conectivo contendo fibroblastos, colágeno, elastina e leucócitos, 

mastócitos e macrófagos teciduais envolvidos na função de defesa da pele; e a hipoderme, 

camada de gordura subcutânea (BURKITT; YOUNG; HEATH, 1994). 

A principal resistência à permeação da maioria das substâncias, porém não de todas, 

reside na fina camada superior da pele chamada estrato córneo (Figura 3).  O estrato córneo é 

formado por uma camada compacta de células (corneócitos) alongadas, mortas e desidratadas, 

que são o produto final da diferenciação das células produzidas na epiderme viável.  Dentro 

dos corneócitos são encontradas substâncias hidrofílicas de baixa massa molecular como 

aminoácidos e açúcares e, a queratina, que fornece resistência a estas células e, entre estes 

corneócitos está presente a maioria do material lipídico na forma de lipídios neutros. 

 

 

 

Figura 3 – Estrutura da pele. Adaptado de imagem disponível em: <http://www.nurse-
prescriber.co.uk/education/visual_lib/vl_skincondprep.htm>. Acesso em 10 Jan. 2006. Palavra chave: skin 
layers. 
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A resistência ao transporte através do estrato córneo depende das propriedades e 

arranjos das suas camadas hidrofílicas e lipídicas, como também de sua espessura, a qual 

varia de espécie para espécie e de local para local no mesmo indivíduo.  Abaixo do estrato 

córneo está a epiderme viável, que é enzimaticamente ativa e formada por células em vários 

estágios de diferenciação bioquímica.  Na epiderme há um constante movimento das células 

recém formadas partindo da camada basal em direção ao estrato córneo, sendo que a taxa 

deste processo de renovação celular é igual à taxa de desprendimento das células mais 

externas do estrato córneo (ZATZ, 1993). 

Os folículos pilosos e as glândulas sebáceas são estruturalmente parte da epiderme, 

porém neste tecido não existem vasos sanguíneos, e os nutrientes precisam se difundir 

partindo da derme (Figura 3).  A derme é uma camada mais espessa e é responsável pela 

maioria da força mecânica e das sensações da pele (ZATZ, 1993).  Portanto, como exposto, a 

função barreira da pele é difícil de ser superada por muitas substâncias ativas presentes nas 

formulações fotoquimioprotetoras. 

Uma vez que a substância ativa está em contato com a pele intacta, esta tem duas vias 

potenciais de entrada no tecido viável: pelos anexos da pele como folículo piloso e ductos de 

glândulas sudoríparas ou pelo estrato córneo. Com relação à penetração pelo estrato córneo, 

dois caminhos foram propostos: o caminho intercelular, que envolve a passagem somente 

pelos domínios lipídicos intercelulares e o caminho transcelular, que atravessa as células e os 

espaços intercelulares (Figura 4) (ZATZ, 2003). A rota pelos anexos da pele parece ser 

desprezível, pois estes anexos ocupam cerca de 1 % da pele (Figura 3).  A rota de penetração 

tem sido muito debatida nas últimas décadas e evidências experimentais sugerem que a rota 

predominante é através de espaços intercelulares, no entanto, a penetração dependerá da 

liposolubilidade da substância ativa.  O espaço intercelular contem lipídios estruturados e a 
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molécula em difusão tem que passar por uma variedade de domínios lipofílicos e hidrofílicos 

antes de atingir a junção entre o estrato córneo e a epiderme viável (HADGRAFT,  2004). 

 

 

Figura 4 – Mecanismos de penetração na pele.  Adaptado de imagem disponível em: <http://www.ijpr-
online.com/Docs/20041/IJPR226.htm>.  Acesso em 20 Fev. 2006. Palavra chave: skin. 

 

Com a aplicação tópica de uma formulação fotoquimioproteora (antioxidante), vários 

estágios devem ser transpostos para que ocorra a ação tópica ou ainda a absorção percutânea. 

Inicialmente a substância ativa precisa difundir através da formulação em direção à pele. Em 

seguida precisa particionar entre a formulação e o estrato córneo, para difundir através deste 

último, onde a substância pode ligar-se a um sítio depósito e/ou continuar difundindo até a 

epiderme viável. Na epiderme, a substância ativa pode ser metabolizada, ou interagir com o 

seu receptor (ação tópica). Após atravessar a derme, regiões de depósito adicionais e sítios 

metabólicos podem intervir à medida que a substância ativa se move para um capilar, para a 

remoção sistêmica. Uma parte da substância ativa pode ainda chegar à gordura subcutânea, 

dando origem a outro depósito. Uma porção da substância pode também alcançar camadas 

musculares mais profundas (AULTON, 2005). Vários fatores biológicos e físico-químicos 

podem interferir neste processo. 
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Assim, antes do desenvolvimento de uma formulação, deve-se ter conhecimento das 

características da substância ativa que se pretende trabalhar como coeficiente de partição, 

coeficiente de difusão, solubilidade, massa molecular, etc. Dentre as propriedades físico-

químicas da substância ativa, a sua solubilidade na emulsão é de importância primária na 

determinação da taxa na qual esta substância atravessa uma membrana como a pele.  

Primeiramente a solubilidade da substância ativa influencia na sua concentração na emulsão, 

pois como a difusão é um processo cinético passivo que ocorre a favor do gradiente de 

concentração da região de maior para de menor concentração, quanto maior a concentração da 

substância ativa em solução na emulsão, maior será o gradiente de difusão (FLORENCE; 

ATTWOOD, 2003; SMITH; SURBE; MAIBACH, 1999). Em adição, a substância ativa deve 

ter uma maior solubilidade (afinidade) no estrato córneo do que no veículo, desta forma, 

facilitando a partição da interface para a pele, maximizando o potencial termodinâmico de 

saída da substância ativa (SMITH; SURBE; MAIBACH, 1999). 

Além disso, o desenvolvimento de uma formulação também requer uma grande 

avaliação de seus constituintes, pois um fator a ser considerado é as profundas mudanças que 

ocorrem no veículo após a sua aplicação na pele, pois compostos voláteis como a água e o 

propilenoglicol tendem a evaporar com o espalhamento do veículo na pele.  Esta perda por 

evaporação irá mudar o ambiente de partição que foi criado e pode resultar tanto em uma 

rápida precipitação da substância ativa como em uma alteração do potencial de partição entre 

o filme aplicado da emulsão e o estrato córneo.  Similarmente, componentes da formulação 

podem entrar nas camadas do estrato córneo ou ocluí-las, afetando a dissolução e a difusão 

neste tecido.  A água ao entrar no estrato córneo levará à hidratação e o intumescimento deste 

tecido, o propilenoglicol e outros promotores de absorção, que podem estar presentes na 

formulação, podem desestruturar a bicamada lipídica dos espaços intercelulares e facilitar a 

difusão da substância ativa (SMITH; SURBE; MAIBACH, 1999). 
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Em geral o objetivo do tratamento tópico é produzir concentrações adequadas da 

substância no tecido alvo, enquanto produz baixas concentrações sanguíneas, não só devido a 

efeitos sistêmicos não desejados, mas também devido à rápida remoção pelo sangue, o que 

pode limitar a baixa concentração da substância no tecido.  Desta forma, para uma substância 

que deve exercer sua atividade nos tecidos da pele, como corticóides, anestésicos, vitamina A, 

antioxidantes e substâncias fotoquimioprotetoras, a situação ideal seria que ela tivesse uma 

boa penetração e retenção na pele com uma mínima permeação para os vasos sanguíneos 

(ZATZ, 1993).  Entretanto, os produtos que têm objetivo de ação na superfície da pele, como 

agentes de limpeza e protetores (repelentes e protetores solares), devem ter absorção mínima. 

Portanto, para avaliar se o objetivo proposto pela formulação desenvolvida foi 

alcançado, testes clínicos devem ser realizados. No entanto, a realização de testes clínicos é 

um processo caro, demorado e, muitas vezes inviável. Uma alternativa a alguns testes clínicos 

é a realização de testes laboratoriais durante o desenvolvimento de produtos que se 

relacionam com o resultado clínico.  Assim, estudos in vitro em que são utilizadas células de 

difusão, como células de Franz, que permitem criar condições na qual pode ser medida a 

difusão de uma substância ativa por uma membrana, (membrana sintética ou pele) são 

atualmente muito usados. Uma alíquota de formulação contendo a substância ativa é 

adicionada no compartimento doador sobre a membrana, e esta substância é avaliada na 

solução receptora que está em contato com a porção inferior desta membrana (BONINA et al., 

1996; BRONAUGH; COLLIER, 1993). 

Nos estudos de liberação, avalia-se a capacidade da substância ativa em ser liberada do 

carreador (veículo) antes que ela entre em contato com a superfície epidermal e esteja 

disponível para penetração no estrato córneo e nas camadas inferiores da pele.   Estes estudos 

de liberação in vitro podem servir como uma importante ferramenta para uma avaliação 

inicial de formulações experimentais na área de desenvolvimento de produtos e podem servir 
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para avaliar a biodisponibilidade (GETIE et al., 2002).  Os estudos de liberação são 

normalmente realizados com membranas sintéticas, que são barreiras porosas funcionando 

como barreiras de difusão passiva onde a taxa de difusão é determinada pela concentração do 

soluto (PAGLIARA et al., 1999). 

Para avaliar a penetração de substâncias ativas na pele ou através dela, são 

normalmente realizados estudos utilizando pele de camundongo, pele humana proveniente de 

cirurgia ou pele de orelha de porco, que é considerado o melhor modelo de pele, pois além de 

sua maior disponibilidade, possui propriedades histológicas e fisiológicas similares à da pele 

humana (PAGLIARA et al., 1999). Estes estudos de permeação e retenção cutânea in vitro 

são úteis para avaliar substâncias ativas e comparar formulações e, em muitos casos, somente 

resultados comparativos são necessários (WESTER; MALBACH, 1990). 

Para a realização dos estudos de liberação, permeação e retenção cutânea de uma 

formulação, a substância ativa é quantificada por metodologia analítica adequada tanto na 

solução receptora quanto na pele que sofreu permeação para a quantificação da retenção.  

Normalmente a quantidade de substância ativa detectada é muito pequena e desta forma 

somente métodos analíticos muito sensíveis como Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) são utilizados. 

No caso da avaliação de formulações contendo extratos naturais, há muitos 

constituintes que estão disponíveis para serem liberados da formulação e desta forma, um ou 

mais compostos que estão em grande quantidade no extrato é normalmente utilizado como 

marcador.  Porém, ao avaliarmos formulações contendo extrato de própolis é mais difícil 

estabelecer um marcador ou marcadores para avaliar estudos de liberação, permeação e 

retenção cutânea, pois além de apresentar muitos constituintes [como, por exemplo, mais de 

150 compostos foram identificados como constituintes da própolis (RUSSO et al., 2004)], 

também apresentam uma grande variação destes constituintes dependendo da época e da área 
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de coleta e mesmo dependendo do tipo de abelha.  Além disto, quando são desenvolvidas 

formulações tópicas fotoquimioprotetoras adicionadas de extrato de própolis a atividade 

esperada é o resultado da ação sinérgica de vários compostos que estão presentes no extrato, 

assim uma alternativa para podermos avaliar a real atividade que está disponível para ser 

liberada da formulação e capaz de penetrar na pele seria determinar a atividade antioxidante 

presente na solução receptora e/ou na pele após estudos de liberação, permeação e retenção 

cutânea. 

Desta forma, a determinação da atividade antioxidante é uma alternativa que poderia 

representar de forma adequada a liberação, permeação e retenção cutânea do extrato de 

própolis de formulações tópicas fotoquimioprotetoras.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 
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2.1 Objetivo geral  

 Este trabalho teve por finalidade desenvolver formulações de uso tópico contendo 

como princípio ativo extrato de própolis.  Foram realizados testes de estabilidade da atividade 

antioxidante do extrato de própolis como matéria-prima e dele incorporado à formulações, 

foram também realizados estudos de liberação in vitro, permeação e retenção cutânea in vitro, 

bem como estudos preliminares da ação antioxidante in vivo do extrato de própolis aplicado 

em camundongos sem pêlo expostos à radiação UVB. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterização química dos extratos de própolis; 

 Avaliação da atividade antioxidante do extrato de própolis frente a diversos radicais 

livres; 

 Desenvolvimento de formulações tópicas contendo extrato de própolis: 

- Preparação de diferentes formulações tópicas do tipo gel, gel-creme e creme 

adicionadas de extrato de própolis; 

- Escolha das formulações mais adequadas por avaliação da estabilidade física 

preliminar das formulações desenvolvidas; 

 Estudo da estabilidade física e funcional acelerada e de longa duração de formulações 

adicionadas de extrato de própolis; 

 Estudos de liberação, permeação e retenção cutânea in vitro de formulações 

adicionadas de extrato de própolis: 

- Desenvolvimento e validação de metodologia de separação do ácido p-cumárico por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE); 

- Adequação e validação da metodologia de inibição da quimioluminescência no 

sistema xantina/luminol/XOD; 
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 Estudos preliminares da eficácia in vivo (fotoquimioproteção) da formulação 

adicionada de extrato de própolis: 

- Avaliação da inibição da formação de eritema; 

- Avaliação da inibição da depleção dos níveis de GSH. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Materiais e Métodos 
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3.1 Materiais 

 

3.1.1 Matérias-primas e reagentes 

Álcool etílico absoluto PA, Synth; Água destilada; Água deionizada e ultrapurificada 

(Milli-Q); Ácido ortofosfórico 85%, Merck; Ácido tiobarbitúrico 98%, Acros; Carbonato 

de sódio PA, Merck; Carbopol® 940 (Ácido Poliacrílico), Goodrich; Citrato de sódio 

dihidratado PA, Merck; Cloreto de alumínio PA, Quimis; Cloreto Férrico hexahidratado 

PA, Merck; Cloreto de potássio PA, Vetec; Cloreto de sódio PA, Merck; Crodabase (óleo 

mineral, álcool de lanolina, álcool graxo e álcool graxo etoxilado), Croda; Deoxirribose 99% 

de pureza, Sigma; Dimetilsulfóxido PA, Nuclear; EDTA dissódico PA, Art Lab;  EGTA 

97%, Sigma; Extrato de própolis alcoólico e glicólico (11% de sólidos totais), Apis Flora; 

Folin-Ciocalteu PA (reativo de fenol), Merck; Fosfato de Sódio PA, Merck; Fosfato de 

potássio PA, Merck; Glicina 99%, Sigma; Glicerina bidestilada, Galena; Hidróxido de 

sódio PA, Merck; Hidróxido de potássio PA, Merck; Horseradish peroxidase 1000 unidades 

de HRP mg sólido-1, Sigma; Hostacerin® SAF (Acriloildimetil-taurato de amônio, 

Copolímero VP, ésteres de sorbitol, fosfato de trilaurete-4, óleo mineral e palmitato de 

isopropila), Pharmaspecial; Luminol (aminophthalhydrazide) 98%, Acros; Metanol PA, 

Vetec; Metanol grau cromatografia Mallinckrodt, J.T Baker; n-Butanol PA, Vetec; Oleato 

de Isodecila (Cetiol V), Pharmaspecial; Óleo de macadâmia incolor, Vital Âtman; o-

fitalaldeido (OPT) PA, Acros; Palmitato de isopropila, Pharmaspecial; Peróxido de 

hidrogênio 30% PA, Calbiochem; Phenova® (Fenoxietanol e parabenos -metil, etil, propil, 

butil parabenos), Croda; Polawax®,(Álcool cetoestearílico/monoestearato sorbitano etoxilado 

20 OE), Croda; Polissorbato 20 (Tween 20), Vetec; Propilenoglicol PA, Galena; Sacarose 

PA, AnalytiCals; Sulfato ferroso amoniacal PA, Merck; Trietanolamina PA, J.T. Baker, Lio 
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Serum; Tris (tri-hidroxiaminometano) PA, Fundação Sardi; Xantina, pureza de 100%, 

Sigma; Xantina oxidase 0,44 unidades mg proteína-1, Sigma. 

 

3.1.2 Padrões de referência secundários 

Ácido p-cumárico 99,9% de pureza, Sigma; Ácido gálico, 99% de pureza, Sigma; 

Glutationa reduzida (GSH) 99% de pureza, Sigma; Quercetina 99% de pureza, Acros. 

 

3.1.3 Equipamentos e acessórios 

Agitador Fisatom, modelo 713 D; Agitador magnético Ika Workds, modelo Ika Color 

Squid; Agitador magnético multipontos Marte, modelo Variomag multipoint HP; Agitador 

de tubos, Phoenix AP56; Balança analítica, Mettler Toledo, modelo AG204, precisão de 4 

casas; Balança eletrônica, Marte, modelo AS 2000, precisão de 2 casas; Banho de água com 

temperatura controlada, Banho-maria 100, Fanem; Bomba a vácuo Fabbe Primar, modelo 

141; Célula de difusão de Franz modificada; Centrífuga clínica Excelsa Baby I, modelo 

206-R, Fanem; Centrífuga de tubos eppendorf – Himac CF 15D2; Centrífuga refrigerada 

Beckman, Modelo J2-21; Compartimento de madeira projetado para instalação da lâmpada 

UVB. Lâmpada ultravioleta fluorescente modelo PHILIPS-TL12/RS-40W-UVB MEDICAL-

HOLAND; Chromameter– CR200, Minolta; Cromatógrafo a líquido Shimadzu, composto 

de uma bomba LC-10AT-VP de duplo pistão, injetor Rheodyne, modelo 7125 com 

amostrador de 50 µL, coluna Lichrospher 100 RP-8, Merck, coluna de guarda CN 4 x 4 mm 

com partículas de 5 µm, Merck, detector por absorção no UV-Vis, modelo SPD-10A VP, e 

integrador modelo CR6-A, Shimadzu; Deionizador de água Millipore®, modelo Millipore, 

modelo Milli-Q académic, Millipak 40; Destilador de água Quimis® Q, modelo 341-210; 

Espectrofotômetro Hitachi U2001, com cubetas de quartzo com 1 cm de caminho óptico; 

Espectrofotômetro de Fluorescência F-4500 – Hitachi; Homogeneizador de tecidos Turrax, 
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Tecnal, modelo Turratec TE 102; Incubadora BOD MA 415 UR, Marconi; Luminômetro 

Autolumat LB953, EG & G Berthold; Membrana de éster de celulose HA (75-80% Nitrato  e 

acetato) com tamanho de poros de 0.45 µm,  Millipore®; Membrana filtrante Millex LCR 

com membrana PTFE modificada com poro de 0,45 µm Millipore®; Microscópio óptico 

LEICA DMLB acoplado à máquina fotográfica LEICA DC 300 e ao software LEICA Q WIN 

DD 300; Microscópio óptico Olympus CH-2; Pipetas automáticas de 20, 100, 200 e 1000 

µL, Gilson; Peagômetro Digimed, modelo DMPH-2; Potes de polipropileno impermeáveis 

com capacidade de 50 gramas; Radiômetro IL 1700 Research Radiometer. Detectores: 

SED240 – filtro UVB (290 nm); SED005 – filtro UV (350 nm)); SED033 – filtro TRED (633 

nm), International Light-USA; Ultra-som Thorton, modelo T14. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Caracterização química dos extratos de própolis 

 Extratos de própolis padronizados, alcoólico (EPA) e glicólico (EPG), foram obtidos 

da empresa Apis Flora Ltda. Estes extratos estão patenteados - Patente número PI 0405483-0, 

publicado na Revista de Propriedade Industrial no 1778 de 01/02/2005. Segundo a empresa 

fornecedora, os extratos apresentam composição química similar, pois o EPG é proveniente 

do EPA. Os extratos apresentam 11% de resíduo seco (segundo laudo analítico). 

 

3.2.1.1 Determinação do teor de polifenóis e flavonóides 

 Para a determinação do conteúdo de polifenóis foi utilizado o método colorimétrico 

utilizando o reagente Folin-Ciocalteu. Desta forma, foi adicionado a 500 µL das soluções 

hidroalcoólica  50%  (v/v) dos extratos (1 mg mL-1), 500 µL do reagente Folin-Ciocalteu e 

500 µL de Na2CO3 10% (p/v).  A reação foi incubada por 1 hora em temperatura ambiente 
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(∼25ºC) e foi feita a leitura da absorvância em 760 nm em espectrofotômetro. No branco, a 

alíquota da amostra foi substituída pela mesma quantidade de água deionizada. Foi construída  

uma curva padrão com  o  padrão  de  referência secundário  ácido  gálico   (1 µg mL-1 - 20 µg 

mL-1) e o conteúdo de polifenóis totais foi expresso como mg de equivalentes de ácido gálico 

por g de extrato (KUMAZAWA et al., 2004). As amostras foram analisadas em triplicata. 

 Para a determinação do conteúdo de flavonóides presentes nos extratos de própolis foi 

adicionando  a  500 µL  das soluções  hidroalcoólicas 50% (v/v) dos extratos (5 mg mL-1), 

500 µL de uma solução hidroalcólica 50% (v/v) de AlCl3 2% (p/v). Depois de incubar a 

reação por 1 hora em temperatura  ambiente (∼25ºC), foi feita a leitura da  absorvância em 

420 nm em espectrofotômetro.  No branco a alíquota de AlCl3 2% (p/v) foi substituída  pela  

mesma  quantidade  de uma  solução  hidroalcólica 50% (v/v). Foi construída   uma   curva   

analítica   com   o   padrão   de  referência  secundário  quercetina  (1 µg mL-1- 25 µg mL-1). O 

conteúdo de flavonóides totais foi expresso como mg de equivalentes de quercetina por g de 

extrato (KUMAZAWA et al., 2004). As amostras foram analisadas em triplicata. 

 

3.2.2 Avaliação da atividade antioxidante do extrato de própolis 

 

3.2.2.1 Preparação das amostras de extrato de própolis 

 Para a avaliação da atividade antioxidante, 500 µL de cada extrato foi primeiramente 

solubilizado com propilenoglicol em balão volumétrico de 5 mL, e então diluído no meio 

reacional de cada metodologia  (descrito posteriormente), obtendo as seguintes concentrações 

finais no meio reacional: 

 Inibição da peroxidação lipídica: 0,1, 0,05, 0,04, 0,03, 0,025, 0,02, 0,0125, 

0,00625 µL mL-1. 
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 Inibição da degradação da deoxirribose: 0,2, 0,1, 0,08, 0,06, 0,05, 0,04, 0,025 e 

0,0125 µL mL-1. 

 Inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD: 

0,15, 0,075, 0,045, 0,037, 0,029, 0,019, 0,009, 0,005 µL mL-1. 

 Inibição da quimioluminescência gerada no sistema H2O2/luminol/HRP: 0,4, 

0,3, 0,2, 0,15 e 0,1 µL mL-1. 

 

3.2.2.2 Avaliação das amostras de extrato de própolis 

A atividade antioxidante foi calculada pela porcentagem de inibição causada pelos 

extratos em cada sistema gerador de radicais livres.  Foi estabelecido um controle positivo em 

cada metodologia onde houve 100% da formação de radicais livres, no qual foram 

adicionados todos componentes da reação, menos as amostras de extrato de própolis, cuja 

alíquota foi substituída por meio reacional de cada método. Todas medidas foram realizadas 

em triplicata. As porcentagens de inibição encontradas para as diversas concentrações de 

extrato, seguiram a seguinte fórmula (GEORGETTI et al., 2003): 

 

 

 

 

Amostra = Absorvância da amostra nos métodos espectrofotométricos, ou a área sob a curva 

(ASC) da amostra nos métodos quimioluminescentes. 

Controle positivo (C+) = absorvância do C+ nos métodos espectrofotométricos, ou a área sob 

a curva (ASC) do C+ nos métodos quimioluminescentes. 

 

100 x Amostra 
 
Controle Positivo 

% Inibição do sistema    
        pela amostra = 100 - Equação 1 
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Desta forma, foi possível obter curvas dose-resposta para cada método.  Também foi 

estimado o IC50 das amostras, que é a concentração de extrato de própolis que inibe o 

processo oxidativo em 50%, pelo software GraphPad Prism® versão 3.02 de abril de 2000, 

utilizando uma curva hiperbólica “one site binding hyperbola”. A determinação do IC50 é um 

parâmetro muito usado para medir a atividade antioxidante (PAREJO et al., 2000), sendo que 

quanto menor o IC50, maior será a atividade antioxidante. 

 

3.2.2.3 Determinação da inibição da peroxidação lipídica induzida por Fe+2 pelos 

extratos de própolis 

A medida da inibição da peroxidação lipídica pelas amostras de extrato de própolis foi 

determinada pela diminuição da formação de malondialdeído (MDA), um produto da 

peroxidação lipídica. 

 Foram adicionados em 1 mL de meio de reação contendo 130 mmol L-1 de KCl e 10 

mmol L-1 de Tris pH 7,4 (meio I), 10 µL de  C6H5Na3O7.2H2O (citrato de sódio dihidratado) 

200 mmol L-1,  10 µL das amostras teste,  suspensão  de  mitocôndria (1  mg  de  proteína) e 

50 µmol L-1 de (NH4)2Fe(SO4)2 (sulfato ferroso amoniacal).  A reação foi incubada a 37ºC por 

30 minutos (RODRIGUES et al., 2002).  Para a determinação do MDA formado, 1 mL de 

ácido tiobarbitúrico   (TBA)   1%   (p/v)  preparado em 50 mmol L-1 de NaOH, 0,1 mL de  

NaOH 10 mol L-1 e 0,5 mL de H3PO4 20% (v/v) foram adicionados, em seguida incubou-se a 

reação por 20 minutos a 85ºC.  O complexo MDA-TBA foi extraído com n-butanol, 

centrifugado a 3000 rpm e então leitura da absorvância foi realizada em 535 nm (BUEGE; 

AUST, 1978).  No branco não foi adicionado suspensão de mitocôndria. 
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3.2.2.3.1 Isolamento de mitocôndrias de fígado de rato 

 As suspensões de mitocôndrias utilizadas nos experimentos foram fornecidas pelo 

laboratório de Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. 

 Ratos Wistar machos pesando aproximadamente 200 g, provenientes do Biotério 

Central da USP de Ribeirão Preto, foram sacrificados por deslocamento cervical, o fígado foi 

removido  e colocado no  meio de  homogeneização  contendo   250 mmol L-1  de    sacarose, 

1 mmol L-1 de EGTA  e 10 mmol L-1 de Hepes-KOH pH 7,4.  O fígado foi homogeneizado 

em Potter-Elvehjem-Reostato com aproximadamente 40 mL do meio descrito acima e a 

suspensão obtida foi centrifugada a 2500 rpm por 5 minutos em centrífuga refrigerada.  O 

sobrenadante resultante foi novamente centrifugado a 10500 rpm por 10 minutos e o 

precipitado obtido foi ressuspendido em 10 mL do meio contendo 250 mmol L-1 de sacarose, 

0,3 mM de EGTA e Hepes-KOH pH 7,4.  Após a centrifugação a 6000 rpm por 15 minutos, o 

sedimento final contendo as mitocôndrias isoladas foi suspenso em 1 mL do meio contendo 

25 mmol L-1 de sacarose e Hepes-KOH pH 7,4 e submetido à dosagem de proteínas pelo 

método de Biureto (CAIN; SKILLETER, 1987; GORNAL; BARDAWILL; DAVID, 1949). 

 

3.2.2.4 Determinação da inibição da degradação da deoxirribose pelos extratos de 

própolis 

O açúcar deoxirribose (2-deoxi-D-ribose) é degradado quando exposto ao radical 

hidroxila gerado pelo sistema de Fenton.  Se a mistura de produtos de degradação for 

aquecida em condições ácidas, malondialdeído (MDA) é formado e este pode ser detectado 

por sua habilidade de reagir com ácido tiobarbitúrico (TBA) formando um cromófero rosa 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE; ARUOMA, 1987). 

Para a realização da metodologia foi adicionado a 1 mL de meio reacional que consiste 

de tampão KH2PO4 – KOH 20 mmol L-1 pH 7,4 (meio II), 10 µL de uma solução de ascorbato 
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100 µmol L-1, 10 µL da amostra teste, 10 µL de deoxirribose 2,8 mmol L-1, 10 µL de uma 

solução de H2O2 100 mmol L-1 e 10 µL de uma solução de Fe-EDTA preparada solubilizando 

primeiramente 104 µmol L-1 de EDTA em 10 mL de água deionizada e posteriormente 

acrescentando 100 µmol L-1 de FeCl3.6H2O.  A reação foi incubada a 37ºC por 30 minutos.  

Para determinar o MDA formado, 1 mL de TBA 1% (p/v) preparado em 50 mmol L-1 de 

NaOH, 0,1 mL de NaOH 10 mol L-1 e 0,5 mL de H3PO4 20% (v/v) foram adicionados, em 

seguida incubou-se a reação por 20 minutos a 85ºC.  No meio reacional desenvolveu-se 

coloração rósea e então leitura da absorvância foi realizada em 535 nm em espectrofotômetro 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE; ARUOMA, 1987). No branco não foi adicionado 

deoxirribose. 

 

3.2.2.5 Determinação da inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

xantina/luminol/XOD pelos extratos de própolis 

 Este método de quimioluminescência será usado para avaliar a atividade sequestradora 

do radical superóxido pelo extrato de própolis.  Neste sistema a reação xantina/xantina-

oxidase produz o radical superóxido que por sua vez oxida o luminol.  A oxidação do luminol 

emite luz que é detectada por luminômetro, sendo que o sequestro do radical superóxido leva 

a diminuição desta quimioluminescência (GIROTTI et al., 2000). 

 Para a determinação da atividade sequestradora do extrato de própolis, foram 

pipetados em um tubo de ensaio 400 µL de uma solução preparada acrescentando 1 mmol L-1 

de EDTA ao tampão glicina 100 mmol L-1 pH 9,4 (meio III).  Foi então adicionado 150 µL de 

xantina 6 mmol L-1, 10 µL da amostra teste e 10 µL de uma solução de luminol 0,6 mmol L-1. 

A reação teve início com a adição de 100 µL de uma solução recém preparada de xantina 

oxidase (XOD) 20 mU mL-1 (mantida resfriada no gelo) (GIROTTI et al., 2000).   
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 A reação da medida da atividade sequestradora foi realizada em luminômetro durante 

5 minutos a 25ºC.  Durante o período de análise, o luminômetro realiza a contagem de fótons 

de luz que são emitidos pela amostra contida no tubo de ensaio e desta forma é obtido um 

gráfico onde a contagem de fótons é plotado no eixo das ordenadas (y) e o tempo (minutos) no 

eixo das abscissas (x).  A porcentagem de inibição da quimioluminescência é calculada na 

medida da área sob a curva (ASC) obtida neste gráfico, como descrito no item 3.2.2.2. 

 

3.2.2.6 Determinação da inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

H2O2/luminol/HRP pelos extratos de própolis 

 Para a determinação da atividade inibidora da quimioluminescência pelos extratos de 

própolis  foram  pipetados  em  um  tubo  de  ensaio  380  µL  de  tampão KH2PO4 pH 7,4 100 

mmol L-1 (meio IV).  Foi então adicionado 10 µL da amostra teste, 100 µL de H2O2 

(concentração final: 5 x 10-5 mol L-1) e 10 µL de uma solução de luminol 2 mg mL-1, obtendo 

uma concentração final de 1.13 x 10-4 mol L-1. A reação teve início com a adição de 500 µL 

de uma solução recém preparada de horseradish peroxidase (HRP) 0,2 UI ml-1 (mantida 

resfriada no gelo) (KROL et al., 1994). 

 A reação da medida da atividade sequestradora foi realizada em luminômetro durante 

10 minutos a 25ºC. Para a avaliação da % de inibição deste sistema também é utilizado a área 

sob a curva (ASC), obtida neste gráfico, como descrito no item 3.2.2.2. 

 

3.2.3 Desenvolvimento de diferentes formulações tópicas contendo extrato de própolis 

 As formulações foram desenvolvidas no laboratório de Controle de Qualidade da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto.  Foram desenvolvidas 7 formulações 

de uso tópico com distintos conteúdos graxos, obtendo formulações na forma de creme, de 
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gel-creme e de gel (Tabela 2) (CASAGRANDE, 2005; DI MAMBRO, 2005a ; DI 

MAMBRO; FONSECA, 2007; FONSECA, 2007; PHARMASPECIAL, 2004).   

 

Tabela 2 – Composição das formulações  
                    Matérias-primas                                                     Formulações (%, p/p) 

  A B C D E F G 

 Hostacerin® SAF 6,0 - - 6,0 - - - 

 Crodabase® 
- 10,0 - - - - - 

Fase Polawax® - - - - 8,0 4,0 - 

Oleosa Óleo macadâmia 1,5 2,0 - - - - - 

 Palmitato de isopropila 0,5 1,0 - - 1,0 1,0 - 

 Oleato de isodecila 0,5 1,0 - - 2,0 0,5 - 

 Glicerina - 2,0 2,0 - 2,0 2,0 2,0 

   Água destilada 86,0 78,5 52,3 88,5 81,5 66,8 62,3 

Fase  Dispersão de Carbopol® 2% (p/v) - - 40,0 - - 20,0 30,0 

Aquosa Propilenoglicol 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Phenova® 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Trietanolamina (pH 6,5-7) - - 0,2 - - 0,2 0,2 

 

  

As formulações A e D foram preparadas por simples agitação manual a frio, pois a 

matéria-prima Hostacerin® SAF permite a obtenção de emulsões apenas com a adição da fase 

aquosa sob constante agitação. Após adquirir consistência, o restante da fase oleosa na 

formulação A foi adicionado (PHARMASPECIAL, 2004). 

As Formulações B e E foram preparadas pelo método de inversão de fases, sendo as 

fases oleosas e aquosas de cada formulação aquecidas a 75ºC e, então misturadas sob 
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constante agitação (400 rpm) em agitador Fisatom, modelo 713 D, até resfriamento à 

temperatura ambiente (∼25ºC) (FONSECA, 2007). 

As formulações C e G foram preparadas utilizando dispersão de Carbopol® 940 2% 

(p/v) preparada no dia anterior.  À porção de dispersão de Carbopol®  940 foi adicionado o 

restante das matérias-primas e o pH foi acertado (6,5-7,0) adicionando a alíquota de 

trietanolamina. As formulações foram agitadas manualmente e vigorosamente até adquirir 

consistência apropriada (CASAGRANDE, 2005; DI MAMBRO, 2005a). 

A formulação F foi preparada pelo método de inversão de fases, como descrito 

anteriormente. Porém, antes do total resfriamento da formulação, o pH foi acertado (6,5 – 7) 

adicionando a alíquota de trietanolamina.  A formulação foi agitada vigorosamente até 

adquirir consistência apropriada. 

 Os extratos de própolis alcoólico e glicólico foram utilizados na proporção de 2,5% 

(v/p), os quais foram primeiramente solubilizados na porção de propilenoglicol de cada 

respectiva formulação e acrescidos do conservante (Phenova®) para serem incorporados às 

formulações quando estas estivessem prontas e à temperatura ambiente (∼25ºC).  Para as 

formulações base (formulações sem os extratos), foi acrescentado somente o conservante 

dissolvido na porção de propilenoglicol de cada respectiva formulação (CASAGRANDE, 

2005). Após o preparo, as formulações permaneceram em repouso por 24 horas antes de 

iniciar os estudos de estabilidade. 

 

3.2.3.1 Estudo da estabilidade física preliminar das formulações 

 O estudo da estabilidade preliminar também é conhecido como de triagem, acelerado 

ou de curto prazo e tem como objetivo auxiliar e orientar a escolha das formulações. Assim, 

as formulações base e as formulações adicionadas de 2,5% (v/p) de EPA ou EPG foram 

armazenadas em potes de polipropileno brancos opacos e mantidas à temperatura ambiente 
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(TA ∼25ºC) e a 40ºC ± 2ºC/70 % UR (umidade relativa) ± 5ºC UR (BRASIL - ANVISA, 

2004; BRASIL – ANVISA; 2005) durante 1 mês. Amostras destas formulações foram 

avaliadas em tempos pré-determinados quanto às características organolépticas, teste de 

centrifugação, determinação de pH e homogeneidade por microscopia para escolha da(s) 

formulação(ções) mais estável(veis), que será avaliada no estudo de estabilidade física e 

funcional acelerada e de longa duração. As formulações armazenadas à temperatura ambiente 

foram utilizadas como referência para comparação das alterações que ocorreram nas 

formulações armazenadas a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%. 

 

3.2.3.1.1 Características organolépticas 

 As formulações em estudo foram observadas visualmente quanto ao aspecto, cor, 

odor, homogeneidade e separação de fases. As formulações também foram fotografadas para 

a avaliação da cor durante o período de estudo. 

 

3.2.3.1.2 Teste de centrifugação 

 Para avaliar a estabilidade das formulações frente à centrifugação que poderia resultar 

em uma possível separação de fases, foram pesados 2 gramas de cada amostra (formulações 

com e sem extratos) e esta foi centrifugada a 3000 rpm por 30 minutos (MAIA CAMPOS; 

BRADA, 1992). O critério de aceitabilidade foi a não ocorrência de separação de fases. 

 

3.2.3.1.3 Determinação do pH 

 Para determinar o pH das amostras em estudo, 1 grama de cada formulação foi diluído 

até 10 mL com água deionizada e o pH foi determinado utilizando peagômetro (MAIA 

CAMPOS; BRADA, 1992).  As amostras foram realizadas em duplicata. 
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3.2.3.1.4 Avaliação da homogeneidade por microscopia 

 Para avaliação da homogeneidade, as formulações foram avaliadas por estudos 

microscópicos utilizando uma pequena alíquota das amostras entre lâmina e lamínula e 

observadas em aumento de 1000 vezes (imersão) utilizando microscópio óptico Olympus CH-

2. 

 

3.2.3.2 Estudo da estabilidade acelerada e de longa duração 

As formulações que se demonstraram mais estáveis no estudo estabilidade física 

preliminar foram selecionadas, sendo escolhidas as formulações D e E que foram então 

avaliadas no estudo de estabilidade acelerado e de longa duração.  Estas formulações, agora 

chamadas 1 e 2, acrescidas ou não de extrato de própolis e os extratos de própolis sozinhos, 

foram estocados à TA e a 40ºC ± 2ºC/70 % UR ± 5ºC UR por 1 ano. Alíquotas das 

formulações foram retiradas nos intervalos de tempo de: 1, 7, 14, 30, 60, 90, 180, 270 e 360 

dias e submetidas às análises quanto à estabilidade física e funcional (BRASIL - ANVISA, 

2004; BRASIL - ANVISA, 2005). Os extratos sozinhos foram avaliados nos mesmos 

intervalos de tempo quanto à estabilidade funcional. 

O estudo de estabilidade acelerado é projetado para acelerar a degradação química 

e/ou mudanças físicas de um produto em condições forçadas de armazenamento. Os dados 

assim obtidos, juntamente com aqueles derivados dos estudos de longa duração são usados 

para confirmar o prazo de validade e recomendar as condições de armazenamento (BRASIL - 

ANVISA, 2005). 

 

3.2.3.2.1 Estabilidade física 

A estabilidade física das formulações foi realizada pela avaliação das características 

organolépticas, pelo teste de centrifugação e determinação do pH como descrito nos itens 
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3.2.3.1.1, 3.2.3.1.2, 3.2.3.1.3.  A homogeneidade por microscopia também foi avaliada como 

descrito à seguir: 

 

3.2.3.2.1.1 Avaliação da homogeneidade por microscopia 

 Para a avaliação de homogeneidade por microscopia das formulações, foi utilizada 

uma pequena alíquota das amostras entre lâmina e lamínula e estas foram observadas em 

aumento de 1000 vezes (imersão) utilizando microscópio Leica DMLB acoplado ao software 

LEICA Q WIN DD 300, que calcula a área das gotículas em µm2.  Foi determinada a área de 

15 gotículas de cada formulação nos tempos pré-determinados.  Os resultados foram 

expressos em µm2 ± erro padrão da média. 

 

3.2.3.2.2 Estabilidade funcional 

 

3.2.3.2.2.1 Escolha do método de atividade antioxidante para avaliar a estabilidade 

funcional das formulações desenvolvidas 

 As formulações 1 e 2 adicionadas ou não de EPA ou EPG foram avaliadas quanto a 

medida da atividade antioxidante (funcional) pelas metodologias de inibição de peroxidação 

lipídica, inibição da degradação da deoxirribose e inibição da quimioluminescência gerada no 

sistema xantina/luminol/XOD. 

 

3.2.3.2.2.1.1 Determinação da inibição da peroxidação lipídica induzida por Fe+2 pelas 

formulações adicionadas de extrato de própolis 

  O método de dosagem utilizado para determinar a atividade inibidora da peroxidação 

lipídica pelos extratos de própolis e pelas formulações  adicionadas de extrato de própolis está 

descrito no item 3.2.2.3  Os extratos de própolis foram solubilizados primeiramente em 
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propilenoglicol  e  posteriormente   diluídos  com  o  meio  I,  obtendo  no  meio reacional 

0,05 µL mL-1.  As formulações foram diluídas 1:5 no mesmo meio, até completa 

homogeneização, para obtenção da mesma concentração final encontrada para os extratos.   

Foi realizado um controle positivo para os extratos no qual adicionou-se 10 µl do meio I no 

lugar da amostra e um controle positivo para as formulações adicionando-se 10 µl da 

formulação base diluída na mesma proporção da formulação teste.  As amostras foram 

avaliadas em triplicata. 

 

3.2.3.2.2.1.2 Determinação da inibição da degradação da deoxirribose pelas formulações 

adicionadas de extrato de própolis 

 O método de dosagem utilizado para determinar a atividade sequestradora do radical 

hidroxila pelos extratos de própolis e pelas formulações adicionada dos extratos está descrito 

no item 3.2.2.4. Os extratos de própolis foram solubilizados primeiramente em 

propilenoglicol  e  posteriormente  diluídos  com o  meio  II,  obtendo  no  meio  reacional 

0,05 µL mL-1.  As formulações foram diluídas 1:5 no mesmo meio, até completa 

homogeneização, para obtenção da mesma concentração final encontrada para os extratos.   

Foi realizado um controle positivo para os extratos no qual adicionou-se 10 µl do meio II no 

lugar da amostra e um controle positivo para as formulações adicionando-se 10 µl da 

formulação base diluída na mesma proporção da formulação teste. As amostras foram 

avaliadas em triplicata. 

 

3.2.3.2.2.1.3 Determinação da inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

xantina/luminol/XOD pelas formulações adicionadas de extrato de própolis 

 O método de doseamento utilizado para determinar a atividade inibidora da 

quimioluminescência gerado no sistema xantina/luminol/XOD pelos extratos de própolis e 
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pelas formulações adicionadas de extrato de própolis está descrito no item 3.2.2.5.  Os 

extratos de própolis foram solubilizados primeiramente em propilenoglicol e posteriormente 

diluídos com o meio III, obtendo no meio reacional 0,075 µL mL-1.  As formulações foram 

diluídas 1:5 no mesmo meio, até completa homogeneização, para obtenção da mesma 

concentração final encontrada para os extratos.   Foi realizado um controle positivo para os 

extratos no qual adicionou-se 10 µL do meio III no lugar da amostra e um controle positivo 

para as formulações adicionando-se 10 µL da formulação base diluída na mesma proporção 

da formulação teste. As amostras foram avaliadas em triplicata. 

 

3.2.3.2.2.2 Estabilidade funcional utilizando o método da inibição da 

quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD 

 A estabilidade da atividade antioxidante (funcional) dos extratos de própolis e das 

formulações adicionadas destes extratos, foram estudadas utilizando a metodologia de 

inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD.  Esta metodologia 

foi descrita no item 3.2.3.2.2.1.3. Os extratos de própolis foram solubilizados primeiramente 

em propilenoglicol e posteriormente diluído com o meio III, obtendo no meio reacional 

concentrações finais de 0,075 µL mL-1 e 0,019 µL mL-1.  As formulações foram diluídas 1:5  

e 1:20 no mesmo meio, até completa homogeneização, para obtenção das mesmas 

concentrações finais encontradas para os extratos.  Foi realizado um controle positivo para os 

extratos no qual adicionou-se 10 µL do meio III no lugar da amostra e um controle positivo 

para as formulações adicionando-se 10 µL da formulação base diluída nas mesmas proporções 

das formulações teste. As amostras foram avaliadas em triplicata em cada ponto de análise. 
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3.2.3.2.2.3 Análises estatísticas dos estudos de estabilidade 

 Os dados da estabilidade foram analisados estatisticamente por ANOVA de uma via, 

seguido pelo teste de Tukey para comparações múltiplas na avaliação do valor do pH e da 

área das gotículas das formulações adicionadas destes extratos avaliando a influencia do 

tempo durante o armazenamento à TA (∼25ºC) e a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%.  Os testes 

foram realizados pelo software GraphPad Prism®, versão 3.02 de abril de 2000.  Os resultados 

foram considerados significativamente diferentes para p ≤ 0,05.  Com relação à estabilidade 

funcional dos extratos de própolis e das formulações adicionadas destes, foram considerados 

estáveis enquanto manteram 90% da atividade antioxidante original na concentração final de 

0,019 µL mL-1, a qual causou 70% de inibição do sistema (CASAGRANDE et al., 2006a). 

 

3.2.4 Estudos de liberação, permeação e retenção cutânea in vitro 

 Os estudos de liberação, permeação e retenção foram realizados com as formulações 

tópicas 1 e 2 adicionadas de extrato de própolis alcoólico 2,5 % (v/p). As metodologias 

analíticas utilizadas para avaliar estes estudos foram desenvolvidas e validadas como descrito 

a seguir. 

 

3.2.4.1 Determinação do conteúdo de ácido p-cumárico por CLAE (Cromatografia 

líquida de alta eficiência) no extrato de própolis alcoólico 

O método para quantificação do ácido p-cumárico (padrão de referência secundário) 

foi desenvolvido e validado no laboratório de Cromatografia e Eletroforese capilar (CROEC) 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. O ácido p-cumárico (Figura 5) é 

um dos componentes majoritários na própolis da região sudeste do Brasil (PARK; 

ALENCAR; AGUIAR, 2002).  Desta forma, esta substância foi escolhida como marcador 

para avaliar o extrato de própolis alcoólico.  



__________________________________________________________________Materiais e Métodos ______ 43

 

 

 
Figura 5 – Estrutura do ácido p-cumárico. Adaptado de imagem disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/ 
chemidplus/jsp/common/PhysicalProperties.jsp> U.S. National Library of Medicine – Chemical information, 
Acesso em 10 Jan 2006. Palavra chave: coumaric-acid. 
 

 

3.2.4.1.1 Equipamentos 

 Foi empregado o equipamento para cromatografia liquida de alta eficiência como 

descrito em materiais e acessórios (item 3.1.3).  O comprimento de onda utilizado foi de 280 

nm (BUDIC-LETO; LOVRIC, 2002). 

A separação do ácido p-cumárico foi realizada a 22 (± 2)ºC utilizando coluna RP-8 e 

como fase móvel foi utilizada uma solução de acido acético 1% : metanol (75:25 v/v) com um 

fluxo de 1,2 mL min-1. Uma coluna CN 4 x 4 mm com partículas de 5 µm, foi utilizada como 

coluna de guarda. 

 Para degaseificação das fases móveis aquosas foi empregado um aparelho de ultra-

som, juntamente com um sistema de vácuo. Um sistema de purificação de água, Milli-Q 

forneceu água livre de resíduos orgânicos e inorgânicos para preparação das soluções. 
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3.2.4.1.2 Soluções padrão 

As soluções estoque de ácido p-cumárico foram preparadas em metanol nas 

concentrações de 1-200 µg mL-1 e foram estocadas a -20ºC, e assim, permaneceram estáveis 

por pelo menos 3 meses. Soluções padrão contendo o ácido p-cumárico foram preparadas 

diariamente em solução receptora na concentração de 25, 50, 100, 500, 1000 e 5000 ng mL-1 a 

partir das soluções estoque. A solução receptora é o tampão que foi utilizado nos estudos de 

liberação e é composta por tampão KH2PO4 isotônico 20 mmol L-1 (pH 7,4) adicionado de 

0,5% (v/v) de polissorbato 20 (Tween 20).  Tanto as soluções estoque quanto as soluções 

padrões foram protegidas da luz direta, pois foi observado que o ácido p-cumárico é 

fotossensível (TAKESHITA et al., 2000). 

 

3.2.4.1.3 Validação  

A validação do método foi realizada avaliando-se os principais parâmetros propostos 

para métodos bioanalíticos por algumas agências regulamentadoras (BRASIL - ANVISA, 

2003; EUA – FDA, 2001). 

 

3.2.4.1.3.1 Linearidade do método cromatográfico 

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância em análise, dentro de uma determinada faixa de 

aplicação (RIBANI et al., 2004).  No método desenvolvido, as curvas analíticas foram 

construídas pela análise de amostras da solução padrão preparadas em 1 mL solução receptora 

(triplicata para cada concentração) previamente adicionadas com as soluções estoque de ácido 

p-cumárico. Obteve-se, assim, as concentrações de 25, 50, 100, 500, 1000 e 5000 ng mL-1 de 

ácido p-cumárico. 
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 As alturas ou áreas dos picos registrados são, então, plotadas no eixo das ordenadas e 

as respectivas concentrações no eixo das abscissas. A melhor relação encontrada entre os 

pontos foi obtida através de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados. Dessa 

forma, obteve-se uma relação linear (primeira ordem) entre a resposta do detector (y) e a 

concentração (x) da substância na amostra, que pode ser expressa pela equação y = ax + b, 

onde "a" é a inclinação da reta e "b" o ponto de interseção da reta com eixo das ordenadas. A 

partir desta curva padrão é possível determinar o coeficiente de correlação. 

   

3.2.4.1.3.2 Precisão e exatidão 

 A precisão reflete a concordância entre resultados de análises simultâneas realizadas 

em um mesmo dia (precisão intra-ensaio) e também a concordância entre resultados de 

análises intercaladas realizadas sob diferentes condições (mudanças de equipamento, 

reagentes ou análises em dias diferentes - precisão interensaio), ambas obtidas de frações 

provenientes de uma mesma amostra homogênea (BRASIL - ANVISA, 2003). Esse 

parâmetro é normalmente expresso em porcentagem do coeficiente de variação (CV) de 

acordo (BRASIL - ANVISA, 2003) com expressão seguinte: 

 

 

    

Onde S é a estimativa do desvio padrão e X é a média dos valores obtidos. 

 

Exatidão, por sua vez, revela a concordância entre valores de concentração 

encontrados após os procedimentos analíticos (valor obtido) e aqueles teoricamente esperados 

(valor real). A exatidão (E) é expressa em porcentagem do erro sistemático ou relativo 

(BRASIL - ANVISA, 2003), através da expressão: 

CV = 
S x 100 
 
    X

Equação 2 
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 O método foi considerado preciso e/ou exato quando o CV (%) e o E (%) 

apresentaram-se menor que 15% como descrito pela ANVISA (BRASIL - ANVISA, 2003). 

 

A) Precisão e exatidão intra-ensaio 

 A avaliação da precisão e exatidão intra-ensaio foi realizada analisando-se 10 amostras 

(n = 10) das soluções padrões preparadas em solução receptora, nas concentrações de 75 e 

4000 ng mL-1 do ácido p-cumárico. Simultaneamente, foi construída uma curva padrão com 

frações (1 mL) de solução receptora nas concentrações 0,025, 0,05, 0,1, 0,5, 1 e 5  µg mL-1, 

em duplicata (n = 2) do ácido p-cumárico. 

 

B) Precisão e exatidão interensaio 

 Para avaliação desse parâmetro, amostras de 1 mL de solução receptora nas 

concentrações de 75 e 4000 ng mL-1 de ácido p-cumárico, foram analisadas em quintuplicata 

(n = 5), simultaneamente, durante 5 dias consecutivos. Novamente, para cada dia de análise, 

foi realizada uma curva padrão de modo idêntico ao descrito no estudo intra-ensaio. 

 

3.2.4.1.3.3 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação é a concentração mais baixa da curva padrão, o qual deve 

apresentar uma precisão inferior a 20% (EUA – FDA, 2001).   Para o método proposto, o 

limite de quantificação foi determinado avaliando amostras de solução receptora (n = 5) nas 

concentrações de 25 ng mL-1 do ácido p-cumárico. Simultaneamente, foi construída uma 

curva padrão conforme descrito no estudo de precisão e exatidão. 

E = 
Valor obtido – Valor real   x   100 
 
          Valor Real 

Equação 3 
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3.2.4.1.3.4 Seletividade 

 Seletividade é a capacidade do método em diferenciar o analito de todas as outras 

substâncias presentes na amostra (CAUSON, 1997). A seletividade é avaliada comparando-se 

o tempo de retenção do analito com o tempo de retenção apresentados por possíveis 

interferentes da solução receptora, analisadas sob as mesmas condições. 

 Interferentes com tempos de retenção iguais ao analito e que produzam sinais de 

detecção inferiores a 20% daquele estabelecido para o LQ podem ser tolerados (EUA - FDA, 

2001). Para esta determinação a solução receptora foi avaliada antes e depois dos estudos de 

liberação avaliando amostras do branco (formulação base – formulação sem extrato) e 

amostras da formulação adicionada do extrato. 

 

3.2.4.1.3.5 Estabilidade 

 O método analítico empregado deve ser indicador de estabilidade, demonstrando 

especificidade e sensibilidade para os produtos de degradação eventualmente formados. A 

estabilidade de fármacos em solução depende de suas propriedades químicas, do solvente e do 

material de acondicionamento utilizado (BRASIL - ANVISA, 2003).  

 

A) Estabilidade em ciclos de congelamento e descongelamento 

 A estabilidade do ácido p-cumárico foi testada durante três ciclos de congelamento e 

descongelamento, utilizando três amostras (n = 3) das concentrações determinadas na 

validação do método (25 ng mL-1 e 4000 ng mL-1). O estudo foi realizado nas seguintes 

condições: as amostras foram congeladas a -20ºC por 24 horas e então submetidas ao 

descongelamento à temperatura ambiente (∼25ºC). Quando completamente descongeladas, as 

amostras foram novamente congeladas a -20ºC, por 12 horas, e assim, sucessivamente, até 

completar os três ciclos. Após este período, as amostras foram analisadas por CLAE e os 
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valores (altura dos picos) obtidos foram comparados com valores obtidos de amostras frescas 

e a análise estatística foi realizada utilizando o programa Origin 5.0 pelo método do Teste t-

student considerando p ≤  0,05 sendo estatisticamente significante. 

 

B) Estabilidade no tempo e condições de análise 

 Para a realização deste teste foram utilizadas três amostras (n = 3) das concentrações 

determinadas na validação do método analítico, como descrito anteriormente. Cada uma delas 

(protegidas da luz) foi submetida ao descongelamento natural, à temperatura ambiente 

(∼25ºC) e mantida durante 12 horas sobre a bancada de trabalho a 25ºC e em banho-maria a 

37ºC, pois os estudos de liberação e permeação, descritos posteriormente, foram conduzidos 

nesta temperatura.  Foi também realizado um experimento onde as amostras foram mantidas 

durante 12 horas sobre a bancada de trabalho a 25ºC, porém, sem serem protegidas da luz. 

Após este período, as amostras foram analisadas por CLAE e novamente os valores obtidos 

(altura dos picos) foram comparados com valores obtidos de amostras frescas e a análise 

estatística foi realizada utilizando o programa Origin 5.0 pelo método do Teste t-student 

considerando p ≤ 0,05 sendo estatisticamente significante. 

 

3.2.4.1.4 Aplicação do método 

 Após o desenvolvimento e validação, o método foi aplicado para a quantificação do 

ácido p-cumárico em extrato de própolis alcoólico, bem como nos estudos de liberação. O 

extrato de própolis alcoólico foi diluído 1.000 vezes em metanol e analisado no equipamento 

de CLAE. As amostras provenientes dos estudos de liberação foram injetadas diretamente no 

cromatógrafo sem sofrer nenhum processo de extração. 
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3.2.4.2 Determinação da atividade antioxidante por quimioluminescência gerada no 

sistema xantina/luminol/XOD 

 

3.2.4.2.1 Equipamento e metodologia  

 A metodologia de inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

xantina/luminol/XOD e empregada para estas avaliações está descrita no item 3.2.2.5.  Porém,  

para esta análise algumas mudanças foram necessárias, tais como o meio para diluição do 

extrato  de própolis,  passou  a  ser  solução receptora, o volume  de amostra passou a ser de 

50 µL e o volume do meio reacional III passou a ser 360 µL, perfazendo o mesmo volume 

final descrito inicialmente. 

 

3.2.4.2.2 Soluções de extrato de própolis 

A solução estoque de extrato de própolis foi preparada diariamente em propilenoglicol 

na concentração de 100 µL mL-1. As soluções de extrato de própolis foram preparadas 

diariamente diluindo a solução estoque na solução receptora nas concentrações finais de 

0,005, 0,007, 0,009 e 0,014 µL mL-1. As soluções foram armazenadas em fraco âmbar, 

protegidas da luz direta durante o período de ensaio.  Cada amostra foi avaliada em triplicata. 

 

3.2.4.2.3 Validação  

A validação do método foi realizada avaliando-se os principais parâmetros propostos 

por algumas agências regulamentadoras (BRASIL - ANVISA, 2003; EUA – FDA, 2001). 

 

3.2.4.2.3.1 Linearidade do método quimioluminescente 

No método desenvolvido, as curvas padrões foram construídas pela análise das 

soluções de extrato de própolis preparadas em solução receptora (triplicata para cada 
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concentração), obtendo concentrações finais de 0,005, 0,007, 0,009 e 0,014  µL mL-1 no meio 

de reação.  

As percentagens de inibição do sistema foram então plotadas no eixo das ordenadas e 

as respectivas concentrações no eixo das abscissas.  A melhor relação entre os pontos 

encontrados foi obtida pela regressão linear pelo método dos mínimos quadrados como 

descrito no item 3.2.4.1.3.1. 

 

3.2.4.2.3.2 Precisão  

 A definição e a fórmula para a determinação da precisão foram expostas no item 

3.2.4.1.3.2. 

 

A) Precisão intra-ensaio 

 A avaliação da precisão intra-ensaio foi realizada analisando-se em decaplicata (n = 

10) as soluções de extrato de própolis preparadas em solução receptora e obtendo 

concentrações finais de 0,005, 0,007 e 0,014 µL mL-1 no meio reacional.  

 

B) Precisão interensaio 

A avaliação da precisão interensaio foi realizada analisando-se em quintuplicata 

simultaneamente durante 5 dias (n = 5) consecutivos as soluções de extrato de própolis 

preparadas em solução receptora solução e obtendo concentrações finais de 0,005, 0,007 e 

0,014 µL mL-1 no meio reacional. 

 

3.2.4.2.3.3 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação neste método, foi estabelecido como a concentração mais 

baixa da curva padrão, a qual deve apresentar uma precisão inferior a 20% (EUA – FDA, 
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2001). Para o método proposto, o limite de quantificação foi determinado analisando-se em 

quintuplicata (n = 5) a solução receptora adicionadas de extrato de própolis na concentração 

final de 0,005 µL mL-1 no meio reacional. 

 

3.2.4.2.3.4 Estabilidade 

 O método analítico empregado deve ser indicador de estabilidade, demostrando 

especificidade e sensibilidade para os produtos de degradação eventualmente formados. A 

estabilidade de fármacos depende de suas propriedades químicas do solvente e do material de 

acondicionamento utilizado (BRASIL - ANVISA, 2003).  

 

A) Estabilidade em ciclos de congelamento e descongelamento 

 A estabilidade das amostras de solução receptora adicionada de extrato de própolis foi 

testada durante três ciclos de congelamento e descongelamento, utilizando três amostras (n = 

3) das concentrações 0,005, 0,007 e 0,014 µL mL-1 determinadas na validação do método, 

sendo que cada amostra foi avaliada em triplicata. O procedimento do estudo foi descrito no 

item 3.2.4.1.3.5.  Após os ciclos de congelamento e descongelamento, as amostras foram 

avaliadas quanto à atividade antioxidante por quimioluminescência.  As porcentagens de 

inibição do sistema causado pelas amostras foram comparados com as percentagens de 

inibição obtidas de amostras frescas e a análise estatística foi realizada utilizando o programa 

Origin 5.0 pelo método do Teste t-student considerando p ≤  0,05 sendo estatisticamente 

significante. 

 

B) Estudo da estabilidade da atividade antioxidante por 24 horas a 37ºC 

 Um volume de 2.500 µL de extrato de própolis foi primeiramente solubilizado em 

propilenoglicol (5 mL) – sendo esta a mesma proporção extrato/propilenoglicol adicionadas 
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no preparo de 100 g de formulação. Uma alíquota desta solução (75 µL), que corresponde à 

quantidade de extrato presente em 1 grama de formulação, foi adicionada a 11,92 mL da 

solução receptora  no compartimento receptor da célula de Franz (Figura 6), perfazendo um 

volume total de 12 mL.  Esta solução foi mantida sob agitação por 24 horas a 37ºC por um 

banho circulante que envolvia as células de Franz. Uma alíquota foi retirada das células nos 

tempos 0, 4, 8, 12 e 24 horas.  Estas amostras foram congeladas a -20ºC até o momento da 

análise da atividade antioxidante por quimioluminescência ser realizada.  As porcentagens de 

inibição do sistema causado pelas amostras foram comparados com a porcentagem de inibição 

obtida no tempo = 0 e a análise estatística foi realizada utilizando o programa Origin 5.0 pelo 

método do Teste t-student considerando p ≤  0,05 sendo estatisticamente significante. Os 

experimentos foram conduzidos em duplicata, sendo cada amostra avaliada em triplicata. 

 

3.2.4.2.4 Aplicação do método 

 Após o desenvolvimento e validação, o método foi aplicado novamente para a 

determinação da atividade antioxidante do EPA (curva dose-resposta).  Além disso, este 

método também foi utilizado para determinar a atividade antioxidante do ácido p-cumárico.  

O ácido p-cumárico foi diluído em metanol, obtendo concentrações finais de  0,375, 0,75, 1,5 

e 3 µg mL-1 no meio reacional e o branco utilizado foi metanol.  As amostras foram avaliadas 

em triplicata. 

 

3.2.4.3 Estudo de “Sink Conditions” para a avaliação da atividade antioxidante nos 

estudos de liberação, permeação e retenção cutânea 

 É muito importante determinar a solubilidade do ativo previamente a um estudo de 

liberação e/ou permeação, pois a solução receptora utilizada nestes experimentos deve ser 

capaz de solubilizar todo ativo que sofrer difusão por uma membrana de forma que ela não 
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sature e seja um fator limitante nestes experimentos. Como uma regra geral, a expressão “sink 

conditions” significa que a concentração do permeante não deve exceder 10% da solubilidade 

de saturação da solução receptora (BRONAUGH; COLLIER, 1993). Porém, é uma tarefa 

difícil determinar a solubilidade do extrato de própolis, tendo a atividade antioxidante como 

objetivo de estudo. Desta forma, foi realizado um experimento com o objetivo de avaliar se a 

solução receptora seria capaz de solubilizar 10 vezes mais a quantidade de ativo que está 

presente na formulação. Assim, 10 vezes mais do conteúdo de EPA contido em 1 grama de 

formulação (250 µL, amostra A) e a quantidade contida em 1 grama de formulação (25 µL, 

amostra B) foram solubilizados na solução receptora dos experimentos de liberação, 

permeação e retenção descrita posteriormente. 

Para a realização destes experimentos, 2.500 µL de EPA foi primeiramente 

solubilizado em propilenoglicol (5 mL) – sendo esta a mesma proporção 

extrato/propilenoglicol adicionadas no preparo de 100 g de formulação. Alíquotas de 750 µL 

e 75 µL foram adicionadas a 11,25 mL e 11,92 mL (Amostras A e B, respectivamente) da 

solução receptora  no compartimento receptor da célula de Franz, perfazendo um volume total 

de 12 mL.  Estas soluções foram então agitadas por uma barra magnética por 1 hora e 

mantidas a 37ºC por um banho circulante que envolvia as células de Franz (Figura 6).  

Alíquotas destas soluções foram retiradas e diluídas com o tampão do meio reacional (meio 

III), 100 e 10 vezes para a avaliação da atividade antioxidante por quimioluminescência 

(3.2.4.2), das amostras A e B, respectivamente.  As porcentagens de inibição do sistema 

(aproximadamente 50%) causado pelas amostras A e B foram comparadas entre si.  A análise 

estatística foi realizada utilizando o programa Origin 5.0 pelo método do Teste t-student 

considerando resultados estatisticamente significantes quando p ≤ 0,05. Os experimentos 

foram conduzidos em duplicata, sendo cada amostra avaliada em triplicata. 
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Figura 6 – Célula de difusão tipo Franz modificada. 

 

 

3.2.4.4 Estudo de liberação in vitro de formulações tópicas adicionadas de extrato de 

própolis 

Os experimentos de liberação foram realizados utilizando células de difusão 

modificadas (células de Franz) com 1,77 cm2 de área de difusão. Uma membrana de éster de 

celulose HA com tamanho de poro de 0.45 µm foi colocada entre o compartimento doador e 

receptor da célula de Franz. Amostras de 1 g das formulações foram colocadas sobre a 

membrana e o compartimento receptor foi preenchido com 12 ml da solução receptora 

composta por tampão KH2PO4 isotônico 20 mmol L-1 (pH 7.4) adicionado de 0,5% (v/v) 

polissorbato 20 (Tween 20) com o objetivo de assegurar “sink conditions”. A solução 

receptora foi agitada por uma barra magnética e mantida a 37ºC por um banho circulante que 

envolvia as células. Seis células de difusão foram utilizadas nos experimentos, sendo que uma 

delas foi utilizada como branco, onde foi adicionado formulação base sem extrato.  Desta 
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forma, a solução receptora das formulações base foram utilizados como referências nos 

ensaios analíticos. 

 Amostras da solução receptora (600 µL) foram coletadas das células de Franz nos 

seguintes intervalos: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 24 horas para avaliar a cinética de liberação e o 

mesmo volume da solução receptora fresca foi recolocada.  As amostras foram armazenadas a 

–20ºC até serem avaliadas. 

Nestes estudos de liberação, foi avaliado tanto a liberação do marcador proposto 

(ácido p-cumárico), como da atividade antioxidante.  A quantificação do ácido p-cumárico na 

solução receptora foi realizada utilizando a curva padrão obtida na validação do método por 

CLAE (3.2.4.1).  A quantificação da atividade antioxidante determinada por 

quimioluminescência na solução receptora foi realizada utilizando a curva padrão, que 

relaciona a % de inibição da quimioluminescência versus a concentração de extrato de 

própolis no meio reacional (3.2.4.2).  A atividade antioxidante das amostras foi expressa 

como equivalentes ao extrato de própolis (EEP), pois não são todos os componentes do 

extrato que são disponíveis para serem liberados da formulação. 

O perfil de liberação das formulações desenvolvidas foi avaliado matematicamente 

seguindo os modelos de ordem zero (concentração versus tempo), pseudoprimeira ordem 

(concentração versus raiz quadrada do tempo) e primeira ordem (Log da concentração versus 

tempo). Os coeficientes de correlação (r) da fração linear das curvas de liberação foram 

estabelecidos através da inclinação da reta obtida pela regressão linear da curva de liberação 

construída seguindo os diferentes modelos de liberação. 

Os coeficientes de difusão foram calculados usando a equação de Higuchi 

(LARRUCEA et al., 2001, HIGUCHI, 1962) que está apresentada a seguir: 
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onde, Q = quantidade liberada em µg cm-2 no tempo t; C0 = quantidade inicial do fármaco 

adicionado em µg; D = coeficiente de difusão; t = tempo de experimentação em segundos. 

 

 

3.2.4.5 Estudo de permeação eretenção in vitro das formulações tópicas adicionadas de 

extrato de própolis 

 

3.2.4.5.1 Permeação 

 Os experimentos de permeação com pele de camundongo sem pêlo (linhagem HRS/J) 

foram realizados após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade de São 

Paulo (em anexo). Camundongos sem pêlo macho foram sacrificados em câmara de CO2 e a 

pele da região dorsal dos animais foi cuidadosamente removida com a ajuda de tesoura e 

bisturi. Vasos sanguíneos, gordura e tecidos não desejados foram retirados, sendo que 

somente a derme e a epiderme foram isoladas.  Para a realização dos experimentos de 

permeação com pele de orelha de porco (obtidas em abatedouro logo após o abate do animal), 

as orelhas foram limpas com água corrente e então a pele da porção externa da orelha foi 

retirada como o procedimento descrito anteriormente.  As peles de camundongo e de porco 

foram armazenadas a - 20ºC até o ensaio por um período de no máximo 30 dias. 

 Os experimentos de permeação foram realizados conforme protocolo descrito para 

estudo de liberação (item 3.2.4.4) sendo a membrana de ester de celulose substituída por pele 

de camundongo ou de orelha de porco.  Desta forma, uma porção de pele foi acondicionada 

entre o compartimento doador e receptor da célula de Franz de forma que o extrato córneo foi 

Q =  2C0    
 Dt

      
½
 

            
π 

Equação 4 
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mantido em contato com a formulação e a derme em contato com a solução receptora. O 

experimento foi conduzido por 12 horas, sendo que após este período amostras da solução 

receptora foram retiradas e armazenadas a - 20ºC até a atividade antioxidante ser quantificada 

por quimioluminescência como descrito no item 3.2.4.2.  As peles que sofreram permeação 

foram limpas com algodão embebido em água destilada e então avaliadas quanto à retenção.  

Foi realizada análise estatística utilizando o programa Origin 5.0 pelo método do Teste t-

student considerando p ≤  0,05 sendo estatisticamente significante. 

 

3.2.4.5.2 Retenção  

A) Retenção total na pele de camundongo sem pêlo 

A área da pele de camundongo exposta à permeação, após ser limpa, foi pesada antes 

do processo de extração. Esta região foi picotada e adicionada em tubo de Beckman contendo 

3 mL de metanol e foi então triturada com a ajuda de Turrax por 1 minuto a 18000 rpm.  Este 

homogenato foi levado ao ultra-som  por 15  minutos, foi  agitado em  agitador  de  tubos por 

1 minuto a 2200 rpm e centrifugado a 9000 rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi filtrado 

utilizando membrana Millex LCR com membrana PTFE modificada com poros de 0,45 µm e 

submetido à secagem sob ar comprimido. As amostras foram ressuspendidas em 300 µL de 

metanol para serem ensaiadas pelo método de atividade antioxidante por 

quimioluminescência como descrito anteriormente. A utilização de metanol para ressuspender 

as amostras provenientes de extração das peles, não influenciaram significativamente no 

método quimioluminescente, sendo que a curva padrão de extrato de própolis e o branco da 

reação também foram realizados com metanol. 
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B) “Tape stripping” e retenção na pele de porco 

A área da pele de porco exposta à permeação (formulação) é evidente e após ser limpa 

e isolada por um “template”, sofreu processo de retirada do extrato córneo por “tape 

stripping”, sendo que a epiderme viável e a derme foram avaliadas na retenção. 

- “Tape stripping”: Esta técnica consiste na retirada do extrato córneo da pele pela 

utilização de fitas adesivas (SURBER; SCHWART; SMITH, 1999).  Desta forma, 15 pedaços 

de fitas adesivas transparente foram cortadas e pressionados de forma uniforme sobre a área 

de pele isolada pelo “template”. O 1º. pedaço de fita foi descartado e os outros pedaços foram 

colocados em tubo de ensaio, onde foi adicionado 2 mL de metanol. O tubo foi agitado por 1 

minuto em agitador de tubos a 2200 rpm e permaneceu por 15 minutos no ultra-som. O 

solvente foi retirado com a ajuda de uma pipeta de Pasteur, filtrado com membrana Millex 

LCR com membrana PTFE modificada com poro de 0,45 µm, seco sob ar comprimido e 

ressuspendido em 500 µL de metanol para ser ensaiado no método de atividade antioxidante 

por quimioluminescência como descrito anteriormente. 

 - Retenção: A epiderme viável e a derme sofreram então processo de extração como 

descrito no item 3.2.4.5.2 - A. Após as amostras serem secas sob ar comprimido, estas foram 

ressuspendidas em 500 µL de metanol para serem ensaiadas no método de atividade 

antioxidante por quimioluminescência como descrito anteriormente. 

Estes volumes, onde as amostras foram ressuspendidas, foram determinados 

previamente com o objetivo de otimizar a performance da amostra na quimioluminescência e 

de diminuir a presença de interferentes antioxidantes provenientes da pele. Foi realizada 

análise estatística utilizando o programa Origin 5.0 pelo método do Teste t student 

considerando p ≤ 0,05 sendo estatisticamente significante. 
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3.2.4.5.3 Estudo de interferentes no método de retenção cutânea 

 Este experimento foi realizado utilizando somente pele da orelha de porco. A 

recuperação de um método bioanalítico é realizada comparando-se a resposta de uma matriz 

contaminada e processada com uma amostra padrão pura que não sofreu um pré-tratamento.  

A recuperação é expressa em porcentagem de recuperação e indica se o método fornece uma 

resposta para a quantidade de analito que está presente na amostra (CAUSON, 1997). 

Como descrito por Röpke e colaboradores (2002) para realizar o estudo de 

interferentes e a recuperação em um estudo de retenção cutânea, a pele deve ser enriquecida 

com concentrações conhecidas do composto a ser analisado e sofrer processo de extração.  

Porém, para avaliarmos corretamente mimetizando as condições em que a pele de porco 

sofreu extração, esta foi primeiramente submetida ao procedimento de “tape stripping” para 

retirada do estrato córneo.  Desta forma, somente a epiderme viável e a derme foram 

picotadas e transferidas para um tubo de Beckman contendo 2,5 mL de metanol.  Os tubos 

foram enriquecidos com 500 µL de soluções de extrato de própolis alcoólico, de forma que 

após o processo de extração renderiam concentrações finais no meio reacional da 

quimioluminescência de 0,007 e 0,014 µL mL-1.  As amostras de pele contaminadas de 

extrato de própolis sofreram processo de extração como descrito no item 3.2.4.5.2 - A e foram 

ressupendidas em 500 µL de metanol para a avaliação da atividade antioxidante por 

quimioluminescência como descrito anteriormente.  A porcentagem de inibição encontrada 

para as amostras foram comparadas com a porcentagem de inibição de amostras de extrato de 

própolis recém-preparadas na mesma concentração final no meio reacional, sendo que desta 

forma foi possível calcular a porcentagem da atividade recuperada. Os experimentos foram 

conduzidos em triplicata para cada concentração, sendo cada amostra avaliada em 

quintuplicata. 
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3.2.5 Estudos preliminares da eficácia in vivo (fotoquimioproteção) da formulação 

adicionada de extrato de própolis 

 

3.2.5.1 Animais experimentais 

 Como modelo animal foram usados camundongos sem pêlo (total de 48 animais), de 

ambos os sexos, adultos (peso médio de 30 g) linhagem HRS/J após aprovação do projeto 

pelo Comitê de Ética da Universidade de São Paulo (em anexo). Os animais foram criados no 

biotério da FCFRP-USP com suprimento de água e ração ad libitum. Os experimentos foram 

conduzidos de acordo com as normas do Comitê de Ética da FCFRP-USP. 

 

3.2.5.2 Sistema e fonte de radiação UVB 

 A fonte de luz utilizada nos experimentos de indução da formação de radicais livres 

foi uma lâmpada UVB fluorescente modelo Philips TL/12 40W RS Medical-Holand (CARINI 

et al., 2000; ROSA, 2002). A lâmpada emite radiação na faixa de λ de 270 a 400 nm, com 

pico máximo de emissão em torno de 313 nm. 

 A fonte de luz UVB foi instalada em um compartimento de madeira desenvolvido para 

os experimentos de indução de estresse oxidativo (Figura 7). As caixas plásticas contendo os 

camundongos sem pêlo foram colocadas a uma distância de 20 cm abaixo da lâmpada 

(ROSA, 2002). A parte superior das caixas plásticas foi coberta com uma tela plástica (1 mm 

de espessura, aberturas de 2 mm x 2 mm) para manter os animais dentro das caixas com as 

suas regiões dorsais diretamente expostas à radiação UV. Os animais movimentaram 

livremente na caixa durante a radiação. 
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Figura 7 – Compartimento de madeira contendo a fonte de luz UVB utilizado nos experimentos de 
indução de estresse oxidativo na pele de camundongos sem pêlo. 1: tampa superior; 2: lâmpada UVB; 3: 
tampa frontal; 4: local para ventilação; 5: acionamento da lâmpada UVB.  
 

 

3.2.5.3 Medida da irradiância da lâmpada UVB 

 A medida da irradiância, taxa do fluxo de energia em Watts cm-2, foi feita utilizando 

radiômetro modelo IL 1700 com detectores para radiação UV (SED 005) e UVB (SED 240), 

cedido pelo laboratório de Tecnologia Farmacêutica da FCFRP-USP. A irradiância foi medida 

na presença da tela plástica, na mesma altura que os animais permaneciam em todas as 

divisões do compartimento (ROSA, 2002). A dose de exposição (J cm-2) foi calculada 

multiplicando a irradiância pelo tempo de exposição em segundos. 

 

3.2.5.4 Determinação da Dose Eritematogênica Mínima (DEM) 

 Para determinar a DEM foram empregados 3 grupos de animais (n = 3, total de 9 

animais). A parte dorsal superior de cada animal foi coberta com uma fita plástica adesiva 

preta (Kolex-Poli®) como mostra a Figura 8. Os animais foram colocados no compartimento 

de madeira contendo a lâmpada UVB e foram expostos por um período de 2, 4 e 6 minutos de 

irradiação. Após cada período, um grupo de animais foi retirado da exposição à radiação. Ao 

final do experimento, as fitas plásticas foram cuidadosamente retiradas e os animais 

1 

2

3 
4

5 
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receberam água e ração normalmente. Após um período de tempo de 4, 18, 24, 48, 72, 96, 120 

e 144 horas, os animais foram observados macroscopicamente quanto ao aparecimento de 

eritema, edema e descamação (DI MAMBRO 2005a; FLINDT-HANSEN et al., 1990; ROSA, 

2002). 

 

Figura 8 – Representação da avaliação da formação do eritema nos animais expostos à radiação UVB por 
2, 4 e 6 minutos.  Animal com a fita plástica durante a exposição à radiação UVB.  
 

 
3.2.5.5 Avaliação da inibição da formação de eritema pela formulação adicionada de 

extrato de própolis 

 Neste estudo foram empregados 18 animais e a formulação 2 (Polawax®) adicionada 

ou não de 2,5% (v/p) de extrato de própolis alcoólico foi utilizada para a avaliação da inibição 

da formação de eritema. Os animais foram avaliados em 2 protocolos de tratamento e foram 

divididos em 6 grupos (n = 3) (2 grupos Controle, 2 grupos tratados com F2 base e 2 grupos 

tratados com a F2 adicionada de EPA). No protocolo de tratamento 1, as formulações testes 

(500 mg) contendo ou não EPA foram aplicadas 3 vezes por dia, por 3 dias na região dorsal 

dos animais e no terceiro dia, 1 hora após o último tratamento, os animais foram irradiados. 

No protocolo de tratamento 2, os animais receberam o mesmo tratamento que o grupo 1 e, em 

adição, os animais foram tratados por mais dois dias após a irradiação (3 vezes por dia). 
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Durante a exposição à radiação UVB a parte dorsal superior de cada animal foi coberta 

(parcialmente) com uma fita plástica adesiva preta com o objetivo de proteger esta área da 

irradiação. Os animais foram expostos à uma dose de irradiação correspondente à 2 DEM 

dentro de suas caixas. Paralelamente, em cada série de experimentos, foi feito um grupo 

controle cujos animais foram tratados com água.  

 Os animais foram avaliados visualmente quanto à formação de eritema, edema e 

descamação, como também avaliados utilizando o aparelho Chromameter (Minolta – CR200). 

O Chromameter é um equipamento colorimétrico que tem sido utilizado para determinar o 

eritema por vários autores (MONTENEGRO et al., 1995; MUIZZUDIN et al., 1990). O 

Chromameter mede os níveis de cor, sendo que o valor “a” é a indicação da medida da cor 

vermelha (LIN et al., 2003). Desta forma, foram realizadas 3 medidas em cada área de 

avaliação (a área coberta com uma fita plástica adesiva preta durante a irradiação foi medida 

para comparação). A diferença do valor “a” entre a pele irradiada e a não irradiada 

determinou o eritema. 

 

3.2.5.6 Avaliação da inibição da depleção dos níveis de GSH 

 

3.2.5.6.1 Determinação da dose de irradiação para depleção dos níveis de GSH 

 Considerando que a exposição da pele à irradiação UVB induz o processo 

inflamatório, foi necessário determinar a dose de irradiação UVB capaz de induzir a depleção 

dos níveis endógenos do GSH. Para esta avaliação, foram utilizados 6 animais divididos em 

dois grupos (n = 3). Os animais do grupo 1 serviram como controle e não foram irradiados, os 

animais do grupo 2 foram irradiados por um período de 2 horas e 40 minutos, correspondendo 

à uma dose de 2,5038 J cm-2, como proposto por Casagrande et al.(2006b). 
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3.2.5.6.2 Avaliação da inibição da depleção do GSH pela formulação adicionada de 

extrato de própolis 

 Os animais foram divididos em 5 grupos (n = 3, totalizando 15 animais), 2 grupos 

não-irradiados (grupos 1 e 2) e 3 grupos irradiados (grupos 3, 4 e 5). Os animais foram 

tratados com F2 contendo 2,5% (v/p) de extrato de própolis (grupos 2 e 5), somente com a 

formulação base (sem adição de EPA – grupo 3) ou ainda, não foram tratados (grupos 1 e 4). 

O protocolo de tratamento consistiu na aplicação de 500 mg das formulações testes na porção 

dorsal dos animais, 1 hora antes e imediatamente antes da exposição á irradiação UVB.  

 Os níveis de GSH na pele dos animais foram determinados usando um ensaio 

fluorescente como descrito previamente (HISSIN; HILF, 1976). Após 2 horas da exposição à 

irradiação UVB, os animais foram sacrificados em câmara de CO2, e a pele da região dorsal 

foi removida e armazenada a -80oC até o momento da análise. 

 A pele total dos camundongos foi homogeneizada (1:3) em tampão NaH2PO4 100 mM 

(pH 8,0) contendo EGTA 5 mM usando Turrax a 21500 rpm por 2 min. Este homogenato foi 

tratado com 200 µL de C2HCl3O2 (ácido tricloroacético) 30% (v/v) mL-1 de tampão NaH2PO4 

(100 mM, pH 8,0, contendo EGTA 5 mM) e, então, centrifugado a 4000 rpm por 6 min. O 

sobrenadante foi transferido para tubos eppendorf e novamente centrifugado a 3000 rpm por 

10 min a 4ºC. A fluorescência do sobrenadante resultante foi medida em um 

espectrofotômetro de fluorescência. Para esta reação, 100 µL do sobrenadante (300mg tecido 

mL-1) foi misturado à 1 mL de NaH2PO4 100 mM (pH 8.0) contendo EGTA 5 mM e 100 µL 

de OPT (o-ftalaldeido – 1 mg mL-1 em metanol). A fluorescência foi determinada depois de 

15 minutos (λexc=350 nm;  λem=420 nm). A curva padrão foi preparada com GSH na 

concentração de 0-40 µM em triplicata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados e Discussão 
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4.1 Caracterização química dos extratos de própolis 

 

4.1.1 Determinação do teor de polifenóis e de flavonóides 

Os polifenóis são responsáveis pela maior parte da capacidade antioxidante na maioria 

dos produtos derivados de plantas e, desta forma, sua determinação é de suma importância na 

caracterização de extratos de própolis. O método utilizado foi de Folin-Ciocalteu, que é capaz 

de determinar simples derivados do benzeno, bem como hidroxicinamatos, tocoferols e 

flavonóides presentes em plantas e alimentos, além de também ser capaz de determinar 

derivados de tirosina e DOPA em produtos animais e aditivos como propil galato em 

alimentos (SINGLETON; ORTHOFER; LAMULA-RAVENTÓS, 1999). 

O princípio do método é a propriedade do íon fenolato ser oxidado, ou seja, doar um 

elétron facilmente.  Esta facilidade do íon fenolato em ser oxidado é completa em pH próximo 

a 10, o qual também é o pKa do fenol.  O reagente Folin-Ciocalteu reage completamente e 

rapidamente com compostos fenólicos nas amostras, quando carbonato de sódio saturado é 

adicionado ao meio reacional.  Este método é considerado muito útil devido à sua 

reprodutibilidade, entendimento de suas bases e sua aplicabilidade verificada (SINGLETON; 

ORTHOFER; LAMULA-RAVENTÓS, 1999). 

A estimativa do conteúdo de flavonóides totais em amostras de plantas também é 

muito utilizada.  Para a determinação de flavonóides totais das amostras de extrato de própolis 

foi utilizado o método colorimétrico com cloreto de alumínio, cujo princípio baseia-se na 

formação de um complexo estável entre o cloreto de alumínio com o C4 do grupo ceto e os 

grupos hidroxila dos carbonos C3 e C4 de flavonas e flavonols (CHANG et al., 2002). A 

formação do complexo é vantajosa na análise espectrofotométrica, pois, além de permitir um 

desvio para maiores comprimentos de onda, evitando a interferências de outras substâncias 

fenólicas, também causa uma intensificação da absorção (WOISKY, 1996). No entanto, a 
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estimativa do teor de flavonóides totais pode estar subestimada na amostra, pois outros 

flavonóides com estruturas diferentes que não são detectados por este método, como a 

flavanona isosakuranetina, têm sido detectados na análise por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) (FUNARI; FERRO; MATHOR, 2007). 

Para a determinação do teor de polifenóis e flavonóides nos EPA e EPG foram 

construídas curvas padrões utilizando ácido gálico e quercetina como padrões de referência 

secundário, respectivamente. O teor de polifenóis foi determinado através da equação y = 

0,030x – 0,0026 (r = 0,9995) e o teor de flavonóides foi determinado através da equação y = 

0,039x – 0,014 (r = 0,9992). Os resultados obtidos podem ser observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Concentração de polifenóis e flavonóides nos extratos de própolis 
                                                  Polifenóis totais                                      Flavonóides totais 

 (mg g-1) (%) (mg g-1) (%) 

EPA 13,3 ± 0,52 1,3 4,7 ±  0,15 0,47 % 

EPG 13,3 ± 0,40 1,3 4,6 ±  0,18 0,46 % 

Os resultados representam a média ± o desvio padrão de 3 determinações. 

 

Os teores de polifenóis e de flavonóides determinados nestes extratos de própolis 

comerciais estão dentro dos valores estipulados nas normas da legislação brasileira (BRASIL 

- Instrução Normativa no.3, 2001) que determina no mínimo 0,5 % de polifenóis e 0,25% de 

flavonóides. Também foi realizada a avaliação do espectro de absorção na região do UV 

destes extratos que, mais uma vez, está de acordo com as normas da legislação brasileira. No 

entanto, foi difícil comparar os EPA e EPG com os extratos avaliados por outros autores, pois 

os extratos são preparados de forma diferente em cada trabalho (com teor de sólidos totais 

diferentes), além de existir a influência da origem botânica de onde a própolis é coletada. 

Como por exemplo, Kumazawa e colaboradores (2004) encontraram em extratos  de  própolis  
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alcoólico  de  diferentes  regiões  do  mundo  a  variação de 31,2 a 299,0 mg g-1 de polifenóis 

e a variação de 2,5 a 176,0 mg g-1 de flavonóides. Estes autores encontraram na amostra de 

origem brasileira 120 mg g-1 de polifenóis e 51,9 mg g-1 de flavonóides. Desta forma, seria 

mais adequado compararmos os teores de polifenóis e flavonóides obtidos neste presente 

trabalho apenas com outros extratos de própolis comercializados e de origem brasileira. Como 

por exemplo, Fonseca (2007) encontrou em extrato fluído de própolis verde 18,27 mg g-1 e 

2,29 mg g-1 de polifenóis e flavonóides, respectivamente. Enquanto que Chang e 

colaboradores (2002) encontraram em extratos alcoólicos de própolis de 10 a 14 mg g-1 de 

flavonóides. 

A diferença nos teores de polifenóis e flavonóides observada mesmo para extratos 

comerciais de origem brasileira deve estar relacionada à composição química da própolis, que 

depende da especificidade da flora no local de coleta e, portanto das características 

geográficas e climáticas do local (BANKOVA, 2005), podendo assim, variar no mesmo país. 

 

4.2 Avaliação da atividade antioxidante do extrato de própolis 

 

4.2.1 Determinação da inibição da peroxidação lipídica induzida por Fe+2 pelos extratos 

de própolis 

 Os extratos foram avaliados quanto à inibição da formação de MDA, que é um 

produto secundário gerado na peroxidação lipídica da mitocôndria. A detecção e medida da 

peroxidação lipídica é a evidência mais freqüente citada para suportar o envolvimento de 

reação de radicais livres em toxicologia e em doenças humanas. 

Em um sistema completamente livre de peróxidos lipídicos, a presença de Fe+2 inicia a 

reação de Fenton/Harber Weiss, gerando radical hidroxila (•OH).  O radical •OH produzido 

pode iniciar um processo de peroxidação lipídica removendo átomos de hidrogênio dos 
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fosfolipídios (PUFA-ácidos graxos poliinsaturados) presentes nas mitocôndrias e formando 

radicais lipídicos peroxila (ROO•), e assim, induzindo uma sequência de reações de 

propagação (RODRIGUES et al., 2002), onde outros radicais como os hidroperóxidos 

(ROOH) são formados.  

Porém, na preparação do homogenato de fígado de ratos para obtenção da 

mitocôndria, ocorre a formação de peróxidos lipídicos pela ação de enzimas liberadas na 

maceração do tecido.  Na presença de sais de Fe+2 estes peróxidos lipídicos são decompostos 

e originam radicais peroxila e alcoxila (ROO• e RO•), sendo que ambos radicais podem 

sequestrar hidrogênio e propagar a peroxidação lipídica (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 

1990). 

Estes radicais formados são espécies lábeis que sofrem mudanças e deterioração 

levando a formação de produtos secundários tais como o pentanal, hexanal, 4-hidroxinonenal 

e principalmente malondialdeído (MDA).  O MDA é um aldeído que se complexa com 2 

moléculas de TBA (ácido tiobarbitúrico), gerando um cromófero rosa que é detectado 

espectrofotometricamente em 535 nm (FERNÁNDEZ; PÉREZ-ÁLVAREZ; FERNÁNDEZ-

LOPEZ, 1997). 

Portanto, a capacidade de um composto antioxidante em inibir a peroxidação lipídica 

neste sistema se deve provavelmente ao sequestro de peróxidos lipídicos e/ou pela capacidade 

em quelar íons Fe+2. 

Foi observado que os extratos de própolis protegem a membrana microssomal contra 

peroxidação lipídica de forma dose-dependente (Figuras 09 e 10), apresentando na amostra 

EPA uma faixa de linearidade entre 0,0125 e  0,05 µL mL-1 e coeficiente de correlação linear 

de 0,992 (Figura 11A) e na amostra EPG entre as concentrações de 0,0125 e  0,04 µL mL-1 foi 

observado uma quase linearidade com coeficiente de correlação linear de 0,971 (Figura 11B).  

O EPA apresentou IC50 de 0,030 µL mL-1 e o EPG apresentou IC50 de 0,023 µL mL-1. 
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Figura 9 – Medida da atividade inibidora da peroxidação lipídica pelo extrato de própolis alcoólico.  As 
concentrações finais do extrato de própolis no meio reacional foram: 0,00625; 0,0125; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 
0,05 e 0,1 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
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Figura 10 – Medida da atividade inibidora da peroxidação lipídica pelo extrato de própolis glicólico.  As 
concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram: 0,00625; 0,0125; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04; 
0,05 e 0,1 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
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Figura 11 – Faixa de linearidade no método de medida da atividade inibidora da peroxidação lipídica 
pelos extratos de  própolis  alcoólico e glicólico. (A) As concentrações finais do extrato de própolis alcoólico 
no meio reacional foram:  0,0125; 0,02; 0,025; 0,03; 0,04 e 0,05 µL mL-1; (B) As concentrações finais do extrato 
de  própolis glicólico  no meio reacional foram: 0,0125; 0,02; 0,025; 0,03 e 0,04 µL mL-1. Os resultados 
representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 

 

 

O efeito do extrato de própolis aquoso (brasileiro) na inibição da peroxidação lipídica 

em homogenato de cérebro de rato apresentou um IC50 de 0,62 µg mL-1 (NAKAJIMA et al., 

2007). Enquanto que na avaliação de extratos e frações de extratos de própolis (brasileiro), 

Wang e colaboradores (2004) observaram, uma forte inibição da peroxidação lipídica 

utilizando homogenato de fígado de rato, na concentração de 2 mg mL-1, e esta atividade foi 

relacionada a presença de flavonóides.  Porém, sabe-se que outros compostos além destes, 

estariam envolvidos na atividade antioxidante de extratos de própolis.  Compostos fenólicos, 

além dos flavonóides, foram avaliados contra a peroxidação de ácido linoleico em uma 

solução micelar, e estes apresentaram atividade até maior que o antioxidante bem conhecido 

BHT (butil hidroxitolueno) (BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001). Em um estudo 

utilizando cultura de células, foi proposto, dentre os compostos fenólicos presentes na 

própolis brasileira, que a Artepelina C é uma forte candidata a ser responsável pela atividade 

antilipoperoxidativa (SHIMIZU et al., 2004). 
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Santos e colaboradores (1998), ao avaliar a atividade antioxidante de flavonóides, 

observou que a presença dos grupos estruturais o-dihidroxil no anel B, dupla ligação no C2 e 

C3 em conjugação com a função 4-oxo e a presença adicional de grupos hidroxila nos C3 e 

C5 (com exceção da quercetina e a 3’-O-metil-quercetina), foram os mais potentes inibidores 

da peroxidação lipídica utilizando mitocôndria como fonte de lipídio.  Esta atividade 

antioxidante se deve também a quelação do Fe, o que pode explicar a atividade de flavonóides 

e de polifenóis que não possuem grupos estruturais descritos acima (OZGOVÁ; 

HERMÁNEK; GUT, 2003). 

Como já mencionado, é difícil a avaliação de extratos de própolis provenientes de 

origens botânicas diferentes e obtidos por métodos diferentes.  Porém, a atividade 

antioxidante dos extratos em estudo (IC50 de 0,030 e 0,023 µL mL-1, correspondendo 

aproximadamente a 30 e 23 µg mL-1 para EPA e EPG, respectivamente) pode ser comparada 

com outros extratos e substâncias isoladas que foram avaliadas no laboratório de Controle de 

Qualidade da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto.  Como por exemplo, o 

extrato fluído de própolis verde apresentou IC50 de 10,09 µg mL-1 (FONSECA, 2007), o 

Isoflavin Beta® e o red clover (extratos de soja contendo mistura de isoflavonóides) 

apresentaram IC50 de 21,03 µg mL-1 e 10,34 µg mL-1, respectivamente (GEORGETTI, 2004), 

extrato de Glycyrrhiza glaba apresentou IC50 de 0,07 µL mL-1, extrato de Ginkgo biloba 

apresentou IC50 de 0,05 µL mL-1  (DI MAMBRO; FONSECA, 2005b),  a   quercetina  

apresentou IC50  de 0,34 µg mL-1 (CASAGRANDE, 2005), enquanto que 1 µg mL-1 de 

vitamina E inibiu 78% deste  sistema   (DI MAMBRO; FONSECA, 2005b) e,   a  superóxido 

dismutase (SOD) a 0,04 µL mL-1 não apresentou atividade neste sistema (DI MAMBRO, 

2005a).  Além disso, podemos levar em consideração que os extratos em questão apresentam 

11% de sólidos totais, onde estão presentes os seus constituintes químicos e, portanto estes 

são responsáveis pela  atividade  biológica. Assim, os valores de IC50 destes extratos 
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poderiam ser expressos como 3,30 e 2,53 µg sólidos totais mL-1, para EPA e EPG, 

respectivamente, tornando suas atividades antioxidantes mais relevantes, sugerindo que os 

mesmos apresentam uma potencial utilização tópica para prevenir o dano foto-oxidativo. 

 

4.2.2 Determinação da inibição da degradação da deoxirribose pelos extratos de própolis 

 O radical hidroxila é gerado quando um quelato de Fe+3/EDTA é incubado com 

deoxirribose em tampão fosfato (pH 7,4).  Os radicais que não são sequestrados pelo EDTA 

atacam a deoxirribose e iniciam uma série de reações que originam a formação de MDA. A 

taxa de degradação da deoxirribose é aumentada incluindo um agente redutor como o ácido 

ascórbico e a adição de uma quantidade extra de H2O2, acelera ainda mais esta reação. Os 

produtos (MDA) da degradação da deoxirribose quando aquecidos com TBA, em pH baixo, 

formam um cromóforo rosa que pode ser detectado espectrofotometricamente em 535 nm 

(ARUOMA, 1994; HALLIWELL; GUTTERIDGE; ARUOMA, 1987). 

 Qualquer outra molécula adicionada na reação que seja capaz de reagir com o •OH 

poderá competir com a deoxirribose por este radical, diminuindo assim, a degradação deste 

açúcar e subsequente formação de MDA.  O uso do EDTA, no meio de reação, é essencial 

quando se utiliza substâncias queladoras de íons ferros, pois a inibição da  degradação da 

deoxirribose ferro dependente, na ausência do EDTA, dependerá não somente da capacidade 

do antioxidante em reagir com o radical •OH, mas também da sua capacidade em formar 

complexos com íon ferro (ARUOMA, 1994; HALLIWELL; GUTTERIDGE; ARUOMA, 

1987). 

 Os extratos de própolis apresentaram uma atividade sequestradora do radical hidroxila 

dose-dependente, como observado nas Figuras 12 e 13, com uma faixa de  linearidade entre 

0,04 e 0,1 µL mL-1 com coeficiente de correlação linear de 0,983 para o EPA (Figura 14A) e 

apresentando uma faixa de linearidade entre 0,025 e 0,08 µL mL-1 com coeficiente de 
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correlação linear de 0,985 para o EPG (Figura 14B).  O IC50 estimado foi de 0,027 µL mL-1 

para EPA e 0,03 µL mL-1 para o EPG.  
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Figura 12 – Medida da atividade inibidora da degradação da deoxirribose pelo extrato de própolis 
alcoólico.  As concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram: 0,0125; 0,025; 0,04; 0,05; 
0,06; 0,08; 0,1 e 0,2 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
 

 

Extratos e frações obtidas de extratos de própolis por Wang e colaboradores (2004) 

foram avaliados em um sistema formador de radicais hidroxila diferente do proposto neste 

estudo, porém por motivo de comparação foi observado que estas amostras sequestraram 

cerca de 65% do radical hidroxila na concentração de 1 mg mL-1, sendo que um extrato de 

própolis aquoso, avaliado por Nagai e colaboradores (2003), demonstrou que concentrações 

de 50 a 100 mg mL-1 sequestraram completamente o radical hidroxila produzido pela 

degradação da deoxirribose.  As concentrações apresentadas neste último trabalho são bem 

maiores quando relacionadas aos EPA e EPG, em estudo neste trabalho.  Isto pode estar 

relacionado tanto ao fato dos compostos com maior atividade sequestradora de •OH não 

serem extraídos com água, quanto pelo fato de não estar descrito o conteúdo de resíduo seco 

nos extratos estudados por Nagai e colaboradores (2003). 
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Figura 13 – Medida da atividade inibidora da degradação da deoxirribose pelo extrato de própolis 
glicólico.  As concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram: 0,0125; 0,025; 0,04; 0,05; 
0,06; 0,08; 0,1 e 0,2 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Faixa de linearidade no método de medida da atividade inibidora da degradação da 
deoxirribose pelos extratos de própolis alcoólico e glicólico.  (A) As concentrações finais do extrato de 
própolis alcoólico no meio reacional foram: 0,04; 0,05; 0,06; 0,08 e 0,1 µL ml-1. (B) As concentrações finais de 
extrato de própolis glicólico no meio reacional foram: 0,025; 0,4; 0,05; 0,06 e 0,08 µL mL-1.  Os resultados 
representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 

 

 

Ao compararmos a atividade antioxidante dos extratos (IC50 de 0,027 e 0,030 µL mL-1, 

correspondendo aproximadamente a 27 e 30 µg mL-1 para EPA e EPG, respectivamente) 

novamente com as substâncias em estudo no laboratório de Controle de Qualidade, como por 

exemplo, o  extrato  fluído de própolis verde que apresentou IC50 de 1,79 µg mL-1 
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(FONSECA, 2007), o Isoflavin Beta® que apresentou IC50 de 21,03 µg mL-1 e o  red clover 

IC50 de 10,34 µg mL-1 (GEORGETTI, 2004), e sabendo que os valores de IC50 poderiam ser 

expressos como 2,97 e 3,30 µg sólidos totais mL-1 para EPA e EPG, respectivamente, é 

possível sugerir mais uma vez a eficiência antioxidante dos extratos de própolis. 

 Nas Figuras 12 e 13, podemos observar nas curvas de atividade dos EPA e EPG, que 

apesar de apresentarem uma atividade dose-dependente, grandes variações na concentração 

não causam grande variação de atividade.  Este comportamento é diferente do encontrado no 

método de peroxidação lipídica e nos métodos apresentados a seguir, onde a curva de 

atividade é mais acentuada.  Assim, o perfil desta curva de atividade antioxidante não seria 

muito adequado para ser utilizado, por exemplo, em teste de estabilidade, pois não poderia 

avaliar corretamente a perda do ativo. 

 

4.2.3 Determinação da inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

xantina/luminol/XOD pelos extratos de própolis 

A quimioluminescência com luminol tem sido amplamente utilizada como um ensaio 

sensível para monitoramento de radicais livres, enzimas, células ou sistemas de órgãos e para 

“screening” da atividade antioxidante (GIROTTI et al., 2000). Neste método os radicais 

superóxido são formados e oxidam o luminol (estado de excitação) que tendem a voltar ao 

estado basal emitindo luz. Assim, na presença de extrato de própolis, os radicais superóxido 

são seqüestrados, diminuindo a oxidação do luminol e conseqüentemente a luz emitida. O 

sistema é baseado na seguinte reação: 

 

Xantina  +   O2                    Ácido úrico  +   O2
-•  

XOD – xantina oxidase 

 

XOD 
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 Há dados na literatura que sugerem que esta diminuição da emissão da luz poderia 

estar relacionada também com a inibição da enzima responsável pela produção dos radicais 

superóxido, a xantina oxidase (PIETTA, 2000, COS, et al, 1998).  Desta forma, foi realizado 

um experimento de forma modificada, onde uma alíquota de enzima foi incubada com uma 

alíquota de solução de extrato de própolis antes de realizar a reação completamente, variando 

a temperatura e o tempo de contato. No entanto, não foi observada nenhuma alteração 

significativa de atividade, comprovando que a enzima tem sua atividade inalterada na 

presença de extrato de própolis e que este seqüestra os radicais superóxido formados neste 

sistema. 

 Os EPA (Figura 15) e EPG (Figura 16) inibiram a quimioluminescência catalisada 

pela XOD de forma dose-dependente, apresentando valores de IC50 de 0,006 e 0,007 µL mL-1.  

Esta atividade inibidora da quimioluminescência,  aparentemente muito elevada, pode estar 

relacionada com a presença de compostos fenólicos, que é em grande parte representado pelos 

flavonóides. A atividade antioxidante dos flavonóides tem sido avaliada abundantemente, e 

uma forte relação estrutura-atividade tem sido proposta. Por exemplo, Cos e colaboradores 

(1998) apresentaram em seu trabalho que a presença do grupo hidroxila no C3 no anel B e no 

C3 dos flavonóides são essenciais para o seqüestro do radical superóxido. 

Esta pronunciada atividade antioxidante dos extratos de própolis encontrada nesta 

metodologia pode também estar relacionada ao pH do meio reacional.  O pH em que ocorre 

esta reação é aproximadamente de 9,4, sendo que nas outras metodologias é 7,4.  Sabe-se que 

há uma relação entre estrutura/atividade de compostos fenólicos e que a presença e/ou a 

quantidade de hidroxilas presentes é fundamental, mas além disso, é de suma importância o 

grau de desprotonação destas hidroxilas que depende do pH do meio.  Sendo assim, 

Lemánska e colaboradores (2001) estudaram a possível influência do grupo OH desprotonado 

(variando o pH do meio) no potencial antioxidante de flavonóides.  Estes autores observaram 
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que há um aumento na atividade antioxidante com o aumento do pH, e esta relação é 

provavelmente devido ao aumento da capacidade de doação de elétrons ou H• com a 

desprotonação do flavonóide. 
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Figura 15 – Medida da inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD pelo 
extrato de própolis alcoólico.  As concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram: 0,15; 
0,075; 0,045; 0,037; 0,029; 0,019; 0,009 e 0,005 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 
determinações. 
 

 

 

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150
0

20

40

60

80

100

Concentração de EPG no meio reacional
(µL mL-1)

%
 in

ib
iç

ão

 

 

Figura 16 – Medida da inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD pelos 
extratos de própolis glicólico.  As concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram: 0,15; 
0,075; 0,045; 0,037; 0,029; 0,019; 0,009 e 0,005 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 
determinações. 
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Pela análise dos resultados observa-se que o método apresentou uma quase linearidade 

para os EPA (Figura 17A) e EPG (Figura 17B) entre 0,005 e 0,029 µL mL-1, com um 

coeficiente de correlação linear de 0,958 e 0,973 para EPA e EPG, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Faixa de linearidade no método de inibição da quimioluminescência gerada no sistema 
xantina/luminol/XOD pelos  extrato de própolis alcoólico e glicólico.  As concentrações finais dos extratos de 
própolis no meio reacional foram: 0,005; 0,009; 0,019 e 0,029 µL mL-1. (A)  Extrato de própolis alcoólico e (B) 
Extrato de própolis glicólico.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 

 

 

Pascual e colaboradores (1994) estudaram a inibição da quimioluminescência por este 

sistema  avaliando extratos de própolis cubano, e verificaram uma variação do IC50 de 5,2 e 

9,5 µg mL-1 comparando com 72 ng mL-1 de SOD e 0,15 µg mL-1 de catequina.  Com relação 

às substâncias ensaiadas no laboratório de Controle de Qualidade, o extrato fluido de própolis 

verde  apresentou  IC50   de  4,1 µg mL-1 (FONSECA, 2007), a  SOD  na   concentração de 

0,04 µL mL-1 inibiu 100 %  deste sistema, enquanto  que a  vitamina  E na concentração  de 

50 µg mL-1 e  os  extratos   de    Glycyrrhiza glaba   e  Ginkgo biloba  na  concentração  de 

0,5 µL mL-1 não apresentaram atividade neste sistema (DI MAMBRO, 2005a). Assim, 

sabendo que os valores de IC50 dos EPA e EPG são aproximadamente 6 µg mL-1 equivalendo 

a 0,66 µg de sólidos totais mL-1, pode-se sugerir que os mesmos possuem uma alta atividade 

antioxidante com grandes perspectivas na aplicação tópica. 
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4.2.4 Determinação da inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

H2O2/luminol/HRP pelos extratos de própolis 

A enzima horseradish peroxidase (HRP) catalisa a oxidação de diversas moléculas 

como o luminol na presença de peróxido de hidrogênio.  Apesar desta reação não ser 

compreendida completamente, acredita-se que o esquema de reação envolve a oxidação do 

luminol por um complexo entre o oxidante e a peroxidase para produzir um radical luminol.  

Radicais luminol passam por posteriores reações que resultam na formação de um 

endoperóxido o qual se decompõe para render um diânion 3-aminoftalato eletronicamente 

excitado que emite luz ao retornar ao estado basal (PASCUAL; DEL CASTILHO; ROMAY, 

1992; THORPE; KRICKA, 1986). 

Há dados na literatura que sugerem que o radical superóxido (O2
-•) pode participar na 

reação que leva para a quimioluminescência do luminol.  O O2
-• na presença de H2O2 coopera 

na geração do radical hidroxila (•OH) e oxigênio singlete  (1O2).  Desta forma, compostos que 

sequestram estes radicais foram testados por Misra e Squatrito (1982) para avaliar suas 

atividades na quimioluminescência e observaram que no meio reacional desta metodologia 

são formados principalmente O2
-• e •OH. 

Na presença de extratos de própolis os radicais formados neste sistema são 

sequestrados, diminuindo a oxidação do luminol e consequentemente a luz emitida. Porém, 

esta diminuição da luz poderia estar relacionada também com a inibição da enzima peroxidase 

HRP.  Desta forma, foi realizado um experimento de forma modificada, onde uma alíquota de 

enzima foi incubada com uma alíquota de extrato de própolis antes da reação toda ocorrer, 

variando a temperatura e o tempo de contato.  Não foi observada nenhuma alteração 

significativa de atividade comprovando que a enzima tem sua atividade inalterada na presença 

de extrato de própolis. 
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Os EPA e EPG inibiram a quimioluminescência catalisada pela HRP de forma dose 

dependente, apresentando valores de IC50 de 0,137 e 0,128 µL mL-1, respectivamente (Figuras 

18 e 19).  Estes altos valores de IC50 obtidos neste método indicam uma inferioridade deste 

método com relação às outras metodologias de atividade antioxidante testadas. 

Os radicais •OH e O2
-•, que supostamente estão sendo formados nesta metodologia, 

foram sequestrados eficientemente pelos componentes antioxidantes presentes nos extratos de 

própolis, quando avaliados por outras metodologias (deoxirribose e quimioluminescência no 

sistema xantina/luminol/XOD).  Assim, a performance antioxidante inferior apresentada pelos 

extratos nesta metodologia é difícil de ser explicada. 

O EPA apresentou faixa de linearidade entre 0,1 e 0,3 µL mL-1, apresentando um 

coeficiente de correlação linear de  0,991 e o EPG apresentou na mesma faixa de 

concentração uma quase linearidade com coeficiente de correlação linear de 0,962 (Figura 20 

A e B). 
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Figura 18 – Medida da inibição da quimioluminescência gerada no sistema H2O2/luminol/HRP pelo 
extrato de própolis alcoólico.  As concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram 0,4; 0,3; 
0,2; 0,15 e 0,1 µl ml-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
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Figura 19 – – Medida da inibição da quimioluminescência gerada no sistema H2O2/luminol/HRP pelo 
extrato de própolis glicólico  As concentrações finais de extrato de própolis no meio reacional foram: 0,4; 0,3; 
0,2; 0,15 e 0,1 µL mL-1.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20– Faixa de linearidade no método de inibição da quimioluminescência gerada no sistema 
H2O2/luminol/HRP  pelos extratos de própolis  alcoólico e glicólico.  As concentrações finais da própolis no 
meio reacional foram:  0,1; 0,15; 0,2 e 0,3 µL mL-1. (A)  extrato de própolis alcoólico e (B) extrato de própolis 
glicólico.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
 

 

Com relação à atividade antioxidante das substâncias ensaiadas no laboratório de 

Controle  de Qualidade, foi observado que o extrato fluído de própolis verde apresentou IC50  

de 77,4 µg mL-1 (FONSECA, 2007), Isoflavin Beta® e red clover apresentam cerca de 50 % 

de inibição deste sistema na concentração de 40 µg mL-1 e 50 µg mL-1, respectivamente 
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(GEORGETTI, 2003), o extrato de Glycyrrhiza glaba apresentou IC50 de 0,09 µL mL-1, o 

extrato de Ginkgo biloba IC50 de 0,04 µL mL-1, enquanto que 5 µg mL-1 de vitamina E inibiu 

cerca de  50% deste sistema (DI MAMBRO, 2005a). Assim, pode se observar que os extratos 

de própolis em estudo apresentaram valores de IC50 (0,137 e 0,128 µL mL-1), correspondendo 

a 137 e 128 µg mL-1 ou 15,07 e 14,08 µg sólidos totais mL-1 para EPA e EPG, 

respectivamente), maiores e conseqüentemente obtendo menor efetividade neste método. 

 

4.3 Desenvolvimento de formulações tópicas contendo extrato de própolis  

 Formulações tópicas com distintos conteúdos graxos foram desenvolvidas e 

adicionadas ou não de extrato de própolis alcoólico (EPA) ou glicólico (EPG).  As 

formulações tópicas foram desenvolvidas com matérias-primas conhecidas no mercado, nas 

concentrações recomendadas pelos fabricantes/distribuidores e apresentam grande uso na 

preparação de produtos farmacêuticos e cosméticos, predizendo uma certa estabilidade para as 

formulações. 

Foram preparadas formulações do tipo creme (B e E) utilizando bases auto-

emulsionantes não iônicas, como Polawax® (álcool cetoestearílico etoxilado 20 OE) e 

Crodabase (óleo mineral, álcool de lanolina, álcool graxo e álcool graxo etoxilado).  As bases 

auto-emulsionantes compostas por álcoois graxos e surfactantes não-iônicos são normalmente 

preferidas em formulações tópicas devido à sua comparativa baixa irritação na pele e sua 

compatibilidade com substâncias ativas iônicas ou agentes cosméticos (ECCLESTON, 1997). 

O tipo de formulação contendo extrato de própolis mais encontrada no mercado é na 

forma de gel.  Sendo assim, foram preparadas 2 formulações (C e G) na forma de gel 

utilizando o carbômero Carbopol® 940.  

As formulações do tipo creme são adequadas para veiculação de princípios ativos 

lipossolúveis e as do tipo gel são adequadas para princípios ativos mais hidrossolúveis.  No 
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entanto, formulação do tipo gel-creme, que por definição são emulsões que contém alta 

porcentagem de fase aquosa e baixo conteúdo oleoso, estabilizada por um colóide hidrofílico, 

também têm sido largamente utilizada como base dermatológica em cosmetologia, pois 

permite a veiculação de substâncias hidrossolúveis e, ainda de substância lipossolúveis, sem 

que a formulação final deixe uma sensação gordurosa na pele (CASAGRANDE, 2005; MAIA 

CAMPOS, 1994).  Assim, uma formulação do tipo gel-creme (F) também foi preparada, 

utilizando Carbopol® 940 como colóide hidrofílico, e Polawax®, como base auto-

emulsionante. 

A utilização do Hostacerin® SAF permitiu a preparação das formulações a frio e de 

forma muito rápida, o resultado obtido também foi uma formulação do tipo gel-creme (A e 

D), pois a matéria-prima Hostacerin® SAF é uma associação entre doadores de viscosidade e 

emulsionantes, contendo em sua composição todos os componentes fundamentais para a 

preparação de emulsão com baixo conteúdo graxo: Aristoflex AVC (Acriloildimetil-taurato 

de amônio, Copolímero VP) que é doador de viscosidade, Emulsogen SRO (ésteres de 

sorbitol) e Hostaphat KL 340D (fosfato de trilaurete-4) que são emulsificantes e óleo mineral 

e palmitato de isopropila como emolientes (PHARMASPECIAL, 2005). 

O óleo de macadâmia, palmitato de isopropila e oleato de isodecila foram utilizados 

como emolientes que auxiliam no espalhamento, absorção, viscosidade e solubilização de 

ativos lipossolúveis.  O propilenoglicol e a glicerina são umectantes e utilizou-se uma mistura 

de fenoxietanol e parabenos como conservante.  O propilenoglicol também foi fundamental na 

solubilização do extrato de própolis e do conservante para serem perfeitamente incorporados à 

formulação (CASAGRANDE, 2005). 

Na literatura, há evidências da utilização de própolis topicamente (CASTALDO; 

CAPASSO, 2002; GREGORY et al., 2002; NAITO et al., 2007), porém não foram 
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encontrados dados da concentração ideal de extrato de própolis a ser adicionado às 

formulações, assim, foi empregada a concentração de 2,5 % (v/p). 

Com o intuito de obtermos formulações com estabilidade física preestabelecidas para 

os estudos de estabilidade física e funcional acelerada e de longo prazo, as formulações 

desenvolvidas foram avaliadas preliminarmente pelas metodologias descritas no item 3.2.3.1. 

 

4.3.1 Estudo da estabilidade física preliminar das formulações 

O estudo de estabilidade preliminar consiste na realização do teste na fase inicial do 

desenvolvimento do produto, utilizando-se diferentes formulações de laboratório e com 

duração reduzida. Neste estudo, são empregados condições extremas de temperatura com o 

objetivo de acelerar possíveis reações entre seus componentes e o surgimento de sinais que 

devem ser observados e analisados conforme as características específicas de cada tipo de 

produto. Devido às condições em que é conduzido, este estudo não tem a finalidade de 

estimar a vida útil do produto, mas sim de auxiliar na triagem das formulações (BRASIL - 

ANVISA, 2004). 

O teste de estabilidade é necessário para assegurar que a formulação irá manter sua 

integridade, ou seja, sua qualidade.  Uma formulação estável é aquela que mantém as devidas 

proporções entre seus constituintes e mantém a superfície interfásica, mesmo após estar 

exposta a tensões decorrentes de fatores como temperatura, agitação e aceleração da 

gravidade.  Quando um produto é testado quanto à estabilidade física, diversos parâmetros 

devem ser levados em conta, como por exemplo, aparência, cor, odor, pH, viscosidade e 

separação de fases, bem como as características microscópicas da formulação (PRINDERRE 

et al., 1998). 

Preparações contendo base auto-emulsionante não-iônica desenvolvem sua 

consistência lentamente por um período de 24 a 48 horas, uma vez que o intumescimento dos 
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componentes graxos anfifílicos pelo tensoativo aquoso para formar a malha gel cristalina é 

retardado.  Deste modo, emulsões recém-preparadas não devem ser submetidas a testes de 

estabilidade, pois durante o desenvolvimento da formulação, esta pode não estar plenamente 

equilibrada, podendo ocorrer mudanças na área interfacial, na distribuição do emulsificante  e 

no endurecimento dos constituintes sólidos, sendo necessário um período inicial de espera 

(RIEGER, 1996).  Assim, o tempo inicial para cada teste foi considerado como sendo 24 

horas após a preparação de cada formulação. 

 

4.3.1.1 Características organolépticas 

A formulação do tipo gel e gel-creme (C, F e G), quando adicionadas dos extratos de 

própolis, apresentaram escurecimento perceptível logo após a primeira semana de preparação. 

Este escurecimento se tornou cada vez mais presente e intenso principalmente para as 

formulações armazenadas a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5% UR.  Desta forma, estas formulações 

foram descartadas.  Este escurecimento provavelmente está relacionado à oxidação dos 

compostos presentes nos extratos de própolis que podem ser sensíveis ao pH da formulação 

(formulações C, F e G com pH em torno de 6,5 - 7,0), bem como ao aumento da temperatura.  

As outras formulações, cujos valores de pH foram inferiores, não sofreram escurecimento 

durante o período de análise e não tiveram alterações no odor, homogeneidade e separação de 

fases. 

 

4.3.1.2 Teste de centrifugação 

 O teste preliminar de centrifugação fornece informações rápidas sobre a estabilidade 

de diferentes emulsões.  Quando a emulsão é submetida à centrifugação, a separação de fases 

pode ocorrer devido a cremeação ou coalescência.  A Lei de Stokes, que descreve a 

velocidade de sedimentação das gotículas, a qual é diretamente proporcional ao tamanho 
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destas na fase interna, mostra que a cremeação é uma função da gravidade e que um aumento 

na gravidade acelera a separação (IDSON; LAZARUS, 2001).  

A formulação com a base auto-emulsionante Crodabase® apresentou separação de 

fases em todos períodos de análise e temperaturas avaliadas, sendo esta formulação (B) 

descartada.  

Nas formulações preparadas com Hostacerin® SAF, a presença dos emolientes 

adicionados causa uma leve separação de uma fase oleosa sobrenadante.  Este inconveniente é 

sobreposto quando os emolientes não são adicionados na formulação.  A formulação A foi 

descartada e a formulação D foi aceita. As outras formulações foram estáveis ao teste de 

centrifugação. 

 

4.3.1.3 Determinação do pH 

 Somente as formulações D e E, estáveis nos outros testes físicos, estão descritas neste 

item.  No armazenamento a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5% UR, a formulação base D, apresentou 

pH inicial de 6,23 e após 30 dias apresentou pH de 5,98, quando adicionada com o EPA, 

apresentou pH inicial de 5,11 e após 30 dias apresentou pH de 5,5.  Com relação à formulação 

base E nesta mesma condição de armazenamento, o pH inicial foi de 5,64 e após 30 dias o pH 

foi de 4,49, quando adicionada de EPA, o pH inicial foi de 4,55 e após 30 dias o pH foi de 

4,16.  A variação dos valores de pH destas formulações foram inferiores a 20%, apresentando 

valores de pH compatíveis com o pH levemente ácido da pele (4,6 – 5,8) (LEONARDI; 

GASPAR; MAIA CAMPOS, 2002). Estas formulações apresentaram variação do pH menor 

quando armazenadas à temperatura ambiente.  As formulações adicionadas de EPG 

apresentaram valores e variações de pH similares às formulações com EPA. 

Neste estudo foi observado uma diminuição do valor do pH nas formulações ao serem 

adicionadas dos extratos de própolis, corroborando com os resultados observados por Fonseca 
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(2007). Provavelmente, esta alteração no valor do pH poderia estar relacionada à presença de 

compostos fenólicos ácidos nos extratos. 

 

4.3.1.4 Avaliação da homogeneidade das formulações por microscopia 

 A instabilidade frente á centrifugação apresentada pela formulação B, também foi 

percebida na microscopia, pois as gotículas de óleo eram de tamanhos variados e se 

mostravam maiores com o passar do tempo.  A formulação D apresentou homogeneidade em 

gotículas pequenas, que se manteve com o passar do tempo.  A formulação E apresentou 

gotículas de tamanhos maiores e não apresentou tanta homogeneidade, apesar disto, esta foi 

juntamente com a formulação D escolhida para o estudo de estabilidade física e funcional 

posterior, pois esta variação no tamanho da gotícula pode ser uma característica da base auto-

emulsionante usada, e provavelmente não significa instabilidade da emulsão. 

 

4.3.2 Estudo da estabilidade acelerada e de longa duração 

A formulação D (preparada com Hostacerin® SAF e considerada gel-creme) e a 

formulação E (preparada com Polawax®  e considerada creme), passaram a ser denominadas 1 

e 2, respectivamente. Estas formulações adicionadas de extrato de própolis alcoólico ou 

glicólico à 2,5% (v/p) foram escolhidas no estudo de estabilidade física preliminar para serem 

avaliadas quanto à estabilidade física e quanto à estabilidade funcional por um período de 1 

ano. 

 A estabilidade de um produto farmacêutico é um fator muito importante, e pode ser 

definida pela capacidade de formulações particulares em um recipiente específico de se 

manter dentro de suas especificações físicas, químicas, terapêuticas e toxicológicas.  Vários 

são os fatores que podem interferir na estabilidade de um produto. Entre eles a qualidade 

química, física e microbiológica da matéria prima, o pH, a hidratação, a temperatura, a 
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oxidação, a hidrólise, a fotólise, o material de acondicionamento e embalagem e as condições 

de estocagem.  Além disso, a própria forma farmacêutica escolhida para o produto pode ter 

seus problemas específicos. 

 As causas que proporcionam a instabilidade dos fármacos ou dos princípios ativos 

podem ser de duas naturezas, uma delas está diretamente ligada à estrutura química e as 

propriedades físico-químicas dos fármacos ou dos princípio ativos e dos adjuvantes e a outra 

causa de instabilidade está relacionada a fatores externos, como temperatura, umidade, ar, luz 

que induzem ou aceleram reações que desvalorizam a qualidade ou atividade do produto. 

 

4.3.2.1 Estabilidade física 

 

4.3.2.1.1 Características organolépticas 

 A inspeção visual é um método simples e rápido para detectar a separação de fases ou 

instabilidades (mudanças de cor, homogeneidade), porém as observações e o registro de dados 

obtidos durante a inspeção são altamente subjetivos, existindo diferenças entre observadores e 

devendo ser procedida com cautela, mas rotineiramente durante os estudos de estabilidade 

(RIEGER, 1996). 

As formulações em estudo apresentaram estabilidade quanto à homogeneidade e odor 

em todos pontos de tempo de análise quando armazenadas à temperatura ambiente.  Porém, a 

formulação 1 apresentou, a partir de 60 dias de armazenamento, uma sutil alteração de 

coloração, ocorrendo um leve escurecimento quando armazenadas à 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 

5%, e esta alteração de cor se tornou mais evidente nos pontos de avaliação posteriores.  Este 

escurecimento poderia estar relacionado tanto à oxidação dos componentes da formulação 

quanto dos componentes do extrato.  Porém, provavelmente os componentes que devem estar 
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sofrendo oxidação devem ser provenientes do extrato de própolis, pois também foi observado 

perda da atividade antioxidante da formulação, que será discutido posteriormente. 

 

4.3.2.1.2 Teste de centrifugação 

Quando uma formulação é exposta à centrifugação, podem ocorrer fenômenos de 

cremeação ou coalescência, porém se nenhum destes processos ocorrer, supõe-se que a 

emulsão será estável sob condição gravitacional normal, uma vez que a aceleração da 

gravidade aumenta o número de colisões entre os glóbulos e desta forma acelera o processo de 

cremeação (LATREILLE; PAQUIN, 1990).  As formulações, adicionadas ou não de extrato 

de própolis, em ambas temperaturas testadas durante o período de estudo não apresentaram 

separação de fases após serem submetidas à centrifugação, mostrando-se estáveis frente a este 

teste. 

 

4.3.2.1.3 Determinação do pH 

 Além de caracterizar as formulações, a determinação do pH é importante por avaliar a 

compatibilidade com relação aos componentes da formulação, a compatibilidade da 

formulação com o local de aplicação evitando irritação, e a possibilidade de incorporação de 

substâncias ativas dependentes do valor do pH (CHARRO, 1997).  A variação do pH das 

formulações base, com extrato de própolis alcoólico ou extrato de própolis glicólico em 

função do tempo, armazenadas à temperatura ambiente e a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5% UR 

encontram-se nas Tabelas 4 e 5 e nas Figuras 21 e 22, respectivamente. 

Foi observado inicialmente que tanto a adição de extrato de própolis alcoólico como 

glicólico em ambas formulações causou uma significativa queda do pH destas formulações (p 

< 0,05, ANOVA seguido pelo teste Tukey), porém esta queda do pH não é significativa entre 

os dois extratos quando adicionados na mesma formulação. Após a avaliação do perfil dos 
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valores de pH das formulações, foi possível observar que a F1 base apresentou uma queda 

brusca do pH (principalmente a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR), no entanto, a presença dos 

extratos evitou esta queda acentuada nos valores do pH destas formulações. Uma 

possibilidade seria a formação de sistema tampão na F1 (gel-creme) com a adição dos 

extratos, mas que não foi possível ocorrer na F2 (creme), devido à grande quantidade de 

material graxo. Também foi observado que o pH da F1 tende à estabilização, porém apresenta 

diferença estatística para ambas temperaturas em todo período de armazenamento (Figuras 

21A e 22A).  Por outro lado, o pH da formulação 2, tanto da base quanto da base adicionada 

de ambos extratos  tendem a diminuir durante os primeiros 60 dias de armazenamento à TA, 

mas logo percebemos que ocorre uma estabilização e, o pH se torna estável durante o restante 

do período de armazenamento, não apresentando diferença estatística significante no período 

de 60 a 360 dias de armazenamento (p > 0,05, ANOVA seguido pelo teste Tukey).  Porém, 

quando armazenada a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR esta formulação somente manteve o 

valor de pH a partir de 180 dias (p > 0,05, ANOVA seguido pelo teste Tukey). 

 

Tabela 4 - Valores de pH das formulações 1 e 2 armazenadas à temperatura ambiente 

Dia F1 B F1 EPA F1 EPG     F2 B   F2 EPA F2 EPG 
1 6,25 5,49 5,46 5,30 4,51 4,53 

7 6,15 5,37 5,33 5,35 4,47 4,47 

14 6,12 5,33 5,31 5,00 4,38 4,40 

30 6,15 5,30 5,30 4,74 4,37 4,37 

60 5,78 5,10 5,11 4,41 4,27 4,27 

90 5,81 5,11 5,17 4,32 4,10 4,11 

180 5,28 5,18 5,08 4,35 4,19 4,23 

270 3,99 4,94 4,98 4,45 4,23 4,22 

360 3,77 4,88 4,94 4,31 4,18 4,21 

n = 2; F1 B: Formulação 1 base, F1 EPA :  Formulação 1 adicionada de extrato de própolis alcoólico, F1 EPG :  
Formulação 1 adicionada de extrato de própolis glicólico; F2 B: Formulação 2 base, F2 EPA :  Formulação 2 
adicionada de extrato de própolis alcoólico, F2 EPG : Formulação 2 adicionada de extrato de própolis glicólico. 
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Tabela  5 - Valores de pH das formulações 1 e 2 armazenadas a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5% 
UR 

Dia   F1 B F1 EPA F1 EPG F2 B F2 EPA F2 EP 
1 6,17 5,43 5,44 5,32 4,48 4,53 

7 6,09 5,34 5,32 4,81 4,35 4,36 

14 6,08 5,24 5,24 4,54 4,33 4,31 

30 5,74 5,20 5,22 4,40 4,23 4,26 

60 4,35 5,04 5,06 4,27 4,18 4,17 

90 3,86 4,93 4,92 4,10 4,00 3,98 

180 3,71 4,77 4,86 4,19 4,08 4,10 

270 3,69 4,65 4,64 4,19 4,08 4,11 

360 3,58 4,52 4,54 4,14 4,10 4,12 

n = 2; F1 B: Formulação 1 base, F1 EPA :  Formulação 1 adicionada de extrato de própolis alcoólico, F1 EPG :  
Formulação 1 adicionada de extrato de própolis glicólico; F2 B: Formulação 2 base, F2 EPA :  Formulação 2 
adicionada de extrato de própolis alcoólico, F2 EPG : Formulação 2 adicionada de extrato de própolis glicólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Variação do pH das formulações armazenadas à temperatura ambiente: (A) Formulação 1; 
(B) Formulação 2. As análises foram realizadas com as formulações estocadas à temperatura ambiente por 12 
meses.  Os resultados representam a média de duas determinações. F1/F2 B: formulação 1 ou 2 base; F1/F2 
EPA: formulação 1 ou 2 com extrato de própolis alcoólico; F1/F2 EPG: formulação 1 ou 2 com extrato de 
própolis glicólico. 
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Figura 22 – Variação do pH das formulações armazenadas a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR. (A) 
Formulação 1; (B) Formulação 2.  As análises foram realizadas com as formulações estocadas a 40ºC com 
70% UR por 12 meses. Os resultados representam a média de duas determinações. F1/F2 B: formulação 1 ou 2 
base; F1/F2 EPA: formulação 1 ou 2 com extrato de própolis alcoólico; F1/F2 EPG: formulação 1 ou 2 com 
extrato de própolis glicólico 
 

 

 Embora os valores do pH das formulações sejam levemente ácidos e tenham 

apresentado diferenças significativas nas condições e período de estudo, estes valores estão 

próximos da faixa recomendada para formulações de uso tópico, uma vez que a pele apresenta 

pH entre 4,6 – 5,8 (LEONARDI; GASPAR; MAIA CAMPOS, 2002). Com os resultados 

apresentados, podemos sugerir que a F2, por ter mantido o seu pH mais estável após adquirir 

um equilíbrio, seria a formulação com o pH mais estável. 

 No entanto, na tentativa de desenvolver formulações com um perfil dos valores de pH 

mais adequados, seria de grande valia a incorporação de soluções tampão na fase aquosa das 

formulações tópicas, mantendo o valor do pH das formulações em torno de 5,0. 

 

4.3.2.1.4 Avaliação da homogeneidade das formulações por microscopia 

 A mudança no tamanho ou na contagem das partículas baseia-se em um dos princípios 

da instabilidade termodinâmica das emulsões.  A grande área interfacial de gotículas pequenas 
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está associada ao estado de energia elevado, e o sistema tende ao estado de energia mais 

baixo, isto é, a separação completa.  A avaliação da mudança no tamanho ou número de 

gotículas indica a potência das forças que resistem à separação, isto é, das forças que se 

opõem a coalescência (RIEGER, 1996). 

 O exame microscópico de uma emulsão sem diluir permite evidenciar processos de 

recristalização do princípio ativo e de aditivos, além de ser um método direto que permite 

determinar a distribuição e o tamanho das gotículas.  Apesar desta técnica poder apresentar o 

inconveniente de subestimar o tamanho das gotículas ao achatá-las entre lâmina e lamínula, 

ela pode ser muito útil, pois quando padronizada permite a avaliação do tamanho das 

gotículas de uma formulação estocada por longos períodos e em temperaturas variadas. 

 Com a análise microscópica das formulações utilizando um microscópio óptico 

LEICA DMLB acoplado ao software LEICA Q WIN DD 300, foi possível observar o 

tamanho das gotículas das duas formulações e suas alterações com o passar do tempo (em 

anexo).  Quinze gotículas foram avaliadas em cada campo visual e os resultados foram 

expressos em µm2 ± erro padrão da média e estão apresentados nas Figuras 23 e 24. 

Durante o armazenamento em TA o tamanho das gotículas da formulação 1 (com ou 

sem extrato) aparentemente apresentaram tamanho homogêneo, enquanto que quando 

armazenada à 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR (Figura 24A) a área das gotículas, inicialmente 

tenderam à diminuir (queda de 66%), mas  aumentaram (aumento de mais de 100%) após os 

primeiros 6 meses, indicando instabilidade da emulsão.  Esta formulação em ambas condições 

de armazenamento apresentou diferença estatística (p < 0,05, ANOVA seguido pelo teste 

Tukey) na área da gotícula durante o armazenamento.  Apesar da formulação 2 ter 

apresentado gotículas com o tamanho bem variado, o que acarretou um valor médio com um 

grande erro, esta formulação não apresentou diferença estatística significativa na área das 

gotículas com relação ao tempo e à temperatura de estocagem, (Figuras 23B e 24B).  Desta 
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forma, a formulação 2 apresentou-se mais estável com relação à área das gotículas, apesar de 

apresentar pouca homogeneidade.  A adição dos extratos em ambas formulações não alterou 

significativamente a área das gotículas destas formulações. 
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Figura 23  - Área média das gotículas das formulações armazenadas à temperatura ambiente. (A) 
Formulação 1; (B) Formulação 2.  As análises foram realizadas com as formulações estocadas à temperatura 
ambiente por 12 meses.  Os resultados representam a média de 15 determinações ± erro padrão da média. F1/F2 
Base: formulação 1 ou 2 base (sem extrato); F1/F2 EPA: formulação 1 ou 2 com extrato de própolis alcoólico; 
F1/F2 EPG: formulação 1 ou 2 com extrato de própolis glicólico 
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Figura 24  - Área média das gotículas das formulações armazenadas a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR. (A) 
Formulação 1; (B) Formulação 2.  As análises foram realizadas com as formulações estocadas a 40ºC com 70% 
UR por 12 meses.    Os resultados representam a média de 15 determinações ± erro padrão da média. F1/F2 
Base: formulação 1 ou 2 base (sem extrato); F1/F2 EPA: formulação 1 ou 2 com extrato de própolis alcoólico; 
F1/F2 EPG: formulação 1 ou 2 com extrato de própolis glicólico 
 

 

A estabilidade da formulação 2 pode estar relacionada aos componentes da base auto-

emulsionante Polawax® que pode ter levado à formação de estruturas conhecidas como 

cristais líquidos (FONSECA, 2007).  Os cristais líquidos são definidos como fases 
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intermediárias entre os estados sólido e líquido que exibem propriedades típicas tanto do 

estado líquido (ordenamento orientacional, anisotropia à luz, birrefringência) como 

propriedades mecânicas típicas do estado cristalino (fluidez e tensão superficial) (CIOCCA; 

CALVO, 1990).  As multicamadas da fase cristalina estão na interface da gotícula óleo/água, 

e estas multicamadas estabilizam a emulsão pela sua habilidade de causar uma redução nas 

forças de atração de van der Vaals, o que em combinação com a alta viscosidade das camadas 

líquido cristalinas, contribui para o retardamento do processo de coalescência da emulsão 

(ECCLESTON, 1997).  

 Estas estruturas são facilmente detectadas quando observadas através de microscopia 

de luz polarizada, devido às propriedades de birrefringência, e foram descritas por Fonseca 

(2007) na avaliação de formulações preparadas com Polawax® adicionadas de extrato fluído 

de própolis verde. 

 

4.3.2.2 Estabilidade funcional 

 

4.3.2.2.1 Escolha do método de atividade antioxidante para avaliar a estabilidade 

funcional das formulações desenvolvidas 

Antes de iniciar os estudos de estabilidade funcional das formulações, foi inicialmente 

necessário avaliar qual seria a melhor metodologia de atividade antioxidante para realizar tal 

estudo. Inicialmente, todas as metodologias apresentadas anteriormente foram avaliadas 

quanto à precisão intra- e interensaio, segundo os parâmetros estabelecidos para métodos 

bioanalíticos (BRASIL - ANVISA, 2003). Foi observado, que todos os métodos apresentaram 

valores aceitáveis, mas os menores coeficientes de variação (CV) foram observados para a 

metodologia de inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD. 

No entanto, com o intuito de avaliar se os componentes das formulações 1 e 2, poderiam 

interferir na atividade antioxidante (funcional), estas formulações adicionadas ou não de EPA 
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e EPG foram avaliadas pelas metodologias de inibição da peroxidação lipídica, inibição da 

degradação da deoxirribose e inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

xantina/luminol/XOD. A precisão intra- e interensaio destes métodos também foi estudada. 

As formulações não foram avaliadas no método de inibição da quimioluminescência gerada 

no sistema H2O2/luminol/HRP, devido à baixa sensibilidade do método. 

 

4.3.2.2.1.1 Determinação da inibição da peroxidação lipídica induzida por Fe+2 pelas 

formulações adicionadas de extrato de própolis 

 Para verificar a eficiência do método de inibição da peroxidação lipídica, amostras 

contendo o extrato de própolis, as formulações base e as formulações contendo os extratos de 

própolis foram utilizados no teste.  As amostras foram avaliadas na concentração final no 

meio reacional de 0,05 µL mL-1. 

A inibição da peroxidação lipídica foi pronunciada tanto para os extratos de própolis 

quanto para as formulações adicionadas de extrato de própolis.  Porém, houve diferença 

estatística significativa da porcentagem de inibição da peroxidação lipídica entre os extratos 

sozinhos e as formulações adicionadas dos extratos.  Esta diferença na atividade observada 

pode estar relacionada à presença dos componentes da formulação, que podem ter causado 

interferência no método.  Apesar disto, o método apresentou uma recuperação superior a 90% 

e, desta forma, este método pode ser considerado útil para avaliar formulações adicionadas de 

extrato de própolis (Figura 25). Além disso, foi realizado o estudo de precisão intra- e 

interensaio deste método, cujos coeficientes de variação (CV) foram inferiores a 5%. 
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Figura 25 – Inibição da peroxidação lipídica induzida por Fe2+ na presença de extratos de própolis e 
formulações adicionadas destes extratos.  A metodologia foi realizada de acordo com o item 3.2.3.2.2.1.1. F1: 
Formulação 1, F2: Formulação 2.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações.  * 
Significativo p ≤ 0,05 (Student t-test). 
 

 

4.3.2.2.1.2 Determinação da inibição da degradação da deoxirribose pelas formulações 

adicionadas de extrato de própolis 

 Para verificar a eficiência do método de medida da inibição da degradação da 

deoxirribose, amostras contendo os extratos de própolis, as formulações base e as formulações 

contendo os extratos foram utilizadas no teste.  O extrato de própolis alcoólico apresentou 

55% de inibição e o extrato glicólico apresentou 56%, quando avaliados na concentração final 

de 0,05 µL mL-1.  Porém quando as formulações acrescidas dos extratos foram avaliadas, não 

foi possível observar esta atividade.  As formulações contendo os extratos apresentaram no 

máximo 15% de inibição e até mesmo apresentaram atividade pró-oxidante, ou seja, maior 

formação de MDA do que o controle positivo (onde não há extrato).  Possivelmente a falha 

nesta metodologia se deve à inespecificidade do radical hidroxila, pois acredita-se que este 

radical reaja rapidamente com os componentes da formulação (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1990). 

** *
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4.3.2.2.1.3 Determinação da inibição da quimioluminescência gerada no sistema 

xantina/luminol/XOD pelas formulações adicionadas de extrato de própolis 

 Para verificar a eficiência do método de inibição da quimioluminescência gerada no 

sistema xantina/luminol/XOD pelos extratos de própolis adicionados nas formulações, 

amostras contendo os extratos de própolis, as formulações base e as formulações contendo os 

extratos foram utilizadas no teste.  No branco das formulações foi adicionado formulações 

base para eliminar possíveis interferentes.  As amostras foram avaliadas na concentração final 

de 0,075 µL mL-1. 

A inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD foi 

pronunciada tanto para os extratos de própolis quanto para as formulações adicionadas de 

extrato de própolis.  Não houve diferença estatística significativa da porcentagem de inibição 

quimioluminescência entre os extratos sozinhos e as formulações adicionadas dos extratos.   

Além destes resultados, a recuperação da atividade antioxidante dos extratos de própolis  se 

mostraram superiores a 95%, desta forma, o método utilizado para homogeneização das 

formulações para a avaliação desta metodologia é considerado adequado. Também foi 

observado que os componentes da formulação não interferiram na análise (Figura 26). Além 

disso, foi realizado o estudo de precisão intra- e interensaio deste método, cujos coeficientes 

de variação (CV) foram inferiores à 3%, desta forma, este método foi escolhido para realizar o 

estudo de estabilidade funcional das formulações, bem como dos extratos de própolis. 
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Figura 26 – Inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD na presença de 
extratos de própolis e formulações adicionadas destes extratos.  A metodologia foi realizada de acordo com o 
item 3.2.3.2.2.1.3. F1: Formulação 1, F2 : Formulação 2.  Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 
determinações. 
 

 

4.3.2.2.2 Estabilidade funcional utilizando o método da inibição da quimioluminescência 

gerada no sistema xantina/luminol/XOD 

A administração tópica de antioxidantes têm sido citada como uma estratégia de 

sucesso para diminuir os danos oxidativos causados pela radiação ultravioleta além de 

proteger antioxidantes endógenos (AFAQ; ADHAMI; MUKHTAR, 2005; MONTENEGRO 

et al., 1995).  Apesar da aplicação tópica ser bastante útil, vários obstáculos devem ser 

vencidos no desenvolvimento de uma formulação tópica contendo extratos naturais, pois 

devido à sua composição complexa, estes extratos possuem compostos inerentemente 

instáveis, que podem levar à instabilidade da formulação.  Assim, para assegurar a 

estabilidade de uma formulação, são realizados testes sob condições climáticas pré-

determinadas com o objetivo de fornecer informações sob o prazo de validade e 

recomendações de estocagem desta formulação (PINNERLL, 2003; SINGH, 1999; 

WESSELS et al., 1997). 
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A estabilidade funcional dos extratos de própolis e das formulações adicionadas destes 

extratos em diferentes condições de armazenamento, foram estudadas avaliando a atividade 

antioxidante pela inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD.  

Como já discutido, esta metodologia foi escolhida, pois não apresentou interferência dos 

componentes da formulação, demonstrou alta sensibilidade, pois foi capaz de avaliar até 

mesmo concentrações muito baixas dos extratos de própolis, além de também apresentar 

baixo coeficiente de variação quando sua precisão foi avaliada utilizando as formulações 

contendo os extratos (dados não mostrados).  

Os resultados obtidos no estudo de estabilidade da atividade antioxidante foram 

expressos em porcentagem de inibição da quimioluminescência ± erro padrão da média, na 

Figura 27 encontram-se a atividade antioxidante dos extratos alcoólico e glicólico sozinhos, e 

nas Figuras 28 e 29, a atividade antioxidante das formulações 1 e 2 (adicionadas dos extratos), 

respectivamente.  Tanto as formulações quanto os extratos foram avaliados nas concentrações 

finais de 0,075 µL mL-1 e 0,019 µL mL-1, que causaram cerca de 90 e 70% de inibição do 

sistema, respectivamente.  A concentração final no meio reacional de 0,019 µL mL-1 foi 

utilizada para avaliar a perda de no máximo 10% da atividade antioxidante das formulações, 

adotando como grupo controle a atividade no tempo inicial de armazenamento. 

Os extratos de própolis não apresentaram perda da atividade antioxidante no período 

de estudo em ambas temperaturas de armazenamento, pois os valores de inibição do sistema 

foram mantidos em aproximadamente 70%, sendo as pequenas alterações observadas 

referentes à variabilidade do método.  Ao avaliarmos a atividade antioxidante remanescente 

nas formulações durante o período de estabilidade foi possível perceber que ambas 

formulações também não tiveram diminuição da atividade antioxidante à temperatura 

ambiente. 
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Figura 27 – Estabilidade da atividade antioxidante dos EPA e EPG utilizando o método de inibição da 
quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD. (A) TA, (B) 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR. 
Os extratos de própolis foram armazenados por 1 ano e foram diluídos obtendo no meio reacional concentrações 
de 0,075 e 0,019 µL mL-1.  A linha simples se refere à curva de tendência. Os resultados representam a média de 
3 determinações ± desvio padrão da média. 
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Figura 28 – Estabilidade da atividade antioxidante da  formulação 1 utilizando o método de inibição da 
quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD. – A) TA, B) 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR.  
As formulações (F1) adicionadas dos extratos de própolis EPA e EPG foram armazenadas por 1 ano e foram 
diluídas rendendo no meio reacional concentrações de 0,075 e 0,019 µL mL-1.  A linha simples se refere à curva 
de tendência. Os resultados representam a média de 3 determinações ± desvio padrão da média. 
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Figura 29 – Estabilidade da atividade antioxidante da  formulação 2 utilizando o método de inibição da 
quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD. – A) TA, B) 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 5%UR  
As formulações adicionadas dos extratos de própolis EPA e EPG foram armazenadas por 1 ano e foram diluídas 
rendendo no meio reacional concentrações de 0,075 e 0,019 µL mL-1.  A linha simples se refere à curva de 
tendência. Os resultados representam a média de 3 determinações ± desvio padrão da média. 
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No entanto, quando as formulações foram armazenadas a 40ºC ± 2ºC/70% UR ± 

5%UR, foi possível observar que a atividade antioxidante da F1, com ambos extratos 

(concentração de 0,019 µL mL-1), começou a diminuir significativamente a partir de 90 dias 

de armazenamento, ou seja, estas formulações já apresentavam perda de cerca de 10 % da 

atividade antioxidante inicial.  Após 360 dias de armazenamento nesta temperatura, foi 

observado que a F1 adicionada de EPA perdeu cerca de 16% da sua atividade inicial e, 

quando adicionada de EPG perdeu cerca de 11 % da sua atividade inicial, sugerindo a 

instabilidade funcional destas formulações nestas condições. 

Segundo Grimm (1998) o armazenamento a 40ºC com 70% UR corresponde a um 

valor preditivo de 3,3 na estabilidade de um produto armazenado a 30ºC e 35% UR (próximo 

à temperatura ambiente – TA), que é a temperatura recomendada para estudos de estabilidade 

de longo prazo.  Assim, como a F1 apresentou estabilidade funcional por 90 dias nesta 

condição, podemos prever uma estabilidade à TA correspondente à aproximadamente de 300 

dias.  Porém, como já mencionado, a F1 permaneceu estável armazenada à TA no período de 

estudo de 360 dias. 

Ao relacionarmos os resultados apresentados pela formulação 1 nos testes físicos 

(instabilidade no valor do pH, no tamanho da gotícula e na coloração) com os resultados da 

estabilidade funcional, podemos sugerir que esta formulação apresenta uma tendência à 

instabilidade. 

 Por outro lado, a F2 adicionada de ambos extratos de própolis apresentou estabilidade 

funcional adequada, permitindo que a atividade antioxidante fosse mantida em torno de 70% 

na concentração de 0,019 µL mL-1 em todo período de estudo, mesmo a 40ºC ± 2ºC/70% UR 

± 5%UR. Esta formulação também apresentou estabilidade em todos testes físicos descritos 

anteriormente.  Desta forma, como previsto por Grimm (1998), esta formulação teria uma 
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estabilidade de aproximadamente 40 meses, já que permaneceu estável a 40ºC ± 2ºC/70% UR 

± 5%UR por 1 ano. 

 Outros estudos que utilizaram Polawax® como base auto-emulsionante para a 

preparação de formulações tópicas antioxidantes contendo quercetina (CASAGRANDE et al., 

2006a) ou extrato de própolis verde (FONSECA, 2007), também demonstraram estabilidade 

funcional, quando estas formulações foram mantidas à temperatura ambiente e em condições 

extremas de até 45ºC, sugerindo que esta base auto-emlsionante é muito promissora para 

veiculação de antioxidantes tópicos. 

 

4.4 Estudos de liberação, permeação e retenção cutânea in vitro 

Os estudos de liberação, permeação e retenção foram realizados com as formulações 

tópicas 1 e 2 adicionadas de EPA 2,5 % (v/p). As metodologias analíticas utilizadas para 

avaliar estes estudos foram desenvolvidas e validadas como descrito à seguir. 

 

4.4.1 Determinação do conteúdo de ácido p-cumárico por CLAE 

O método cromatográfico desenvolvido foi capaz de resolver adequadamente o ácido 

p-cumárico, sendo que o pico cromatográfico mostrou-se bem simétrico com tempo de 

retenção inferior a 12 min. como pode ser observado na Figura 30.  
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Figura 30 -Cromatogramas referentes a análise do ácido p-cumárico. A) Padrão. B) Extrato de própolis 
diluído 1000 vezes em metanol. 1-Ácido p-cumárico. 
 

4.4.1.1 Validação do método cromatográfico 

 

4.4.1.1.1 Linearidade do método cromatográfico 

 A melhor relação de linearidade foi encontrada plotando as alturas dos picos 

registrados no eixo das ordenadas e as respectivas concentrações no eixo das abscissas. Desta 

forma através de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados obteve-se uma relação 

linear entre as concentrações de 25, 50, 100, 500, 1000 e 5000 ng mL-1 de ácido p-cumárico 

(Figura 31).  O coeficiente de correlação linear foi de 0,9995 apresentando-se dentro das 

normas (BRASIL - ANVISA, 2003). 

 
 

1 1 
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Figura 31 – Faixa de linearidade do método cromatográfico de separação do ácido p-cumárico. Os 
resultados representam a média ± desvio padrão de dois experimentos realizados em paralelo. 
 

 
4.4.1.1.2 Precisão e exatidão 

 A precisão nos estudos inter e intra-ensaios foram determinados usando duas 

concentrações da faixa de concentração esperada para as amostras.  Na avaliação da precisão 

interensaio, todas as concentrações avaliadas foram analisadas em quintuplicata (n = 5) 

durante 5 dias consecutivos enquanto que na precisão intra-ensaio, as amostras foram 

analisadas em decaplicata (n = 10).  Esse parâmetro é avaliado pelo cálculo do CV. Com os 

métodos desenvolvidos foram obtidos valores de CV inferiores a 5% (BRASIL - ANVISA, 

2003) (Tabela 6). 

A exatidão foi avaliada pela análise dos mesmos dados utilizados nos cálculos da 

precisão intra- e interensaio. Os resultados foram expressos em porcentagem do erro relativo, 

que para esse tipo de estudo deve ser de até 15% do valor nominal (BRASIL - ANVISA, 

2003).  Para as duas concentrações investigadas, tanto no estudo intra- como no estudo 

interensaio, a média do E ficou abaixo de 4,77 %. 

 

 

y = 2103x + 23,65 
r = 0,9995 
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Tabela 6 - Precisão e exatidão intra- e interensaio para análise do ácido p-cumárico 
Concentração 

nominal (ng mL-1) 
Média das 

concentrações avaliadas 
(ng mL-1) 

E (%)a CV (%)b 

Intra-ensaio (n = 10)c    
25 e 26,1 4,73 4,90 
75 75,1 0,14 3,38 

4000 3900 -2,60 2,19 
Interensaio (n = 5)d    

75 73,8 4,25 -1,50 
4000 3806 4,77 -4,83 

a expressa em % do erro sistemático; b expressa em % do coeficiente de variação; c número de amostras;  
d número de dias; e limite de quantificação, n = 5. 
  

4.4.1.1.3 Limite de quantificação (LQ) 

 O limite de quantificação é usado para expressar a menor concentração que o método 

é capaz de quantificar com precisão inferior a 20%, e deve ser a menor concentração da curva 

padrão (EUA – FDA, 2001). 

Para análise do ácido p-cumárico, na concentração avaliada (25 ng mL-1) o valor foi de 

4,9 % para o CV e de 4,73 % para o E (Tabela 6). 

 

4.4.1.1.4 Seletividade 

A seletividade é a capacidade do método em diferenciar o analito de todas as outras 

substâncias presentes na amostra (CAUSON, 1997).  Assim, a presença de interferentes foi 

avaliada pela análise de amostras da solução receptora provenientes dos estudos de liberação 

das formulações branco ou adicionadas de EPA.  O método desenvolvido para quantificar 

ácido p-cumárico na solução receptora foi considerado seletivo, pois nenhum interferente 

presente na solução receptora durante os estudos de liberação foi detectado como pode ser 

verificado nas Figuras 32A e 33A. 
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Figura 32- Cromatogramas referentes a formulação 1. A) Solução receptora após 6 horas de liberação da F1 
Base; B) Solução receptora após 6 horas de liberação da F1 adicionada de EPA. 1-Ácido p-cumárico. 
 

 

 

 
Figura 33 –Cromatogramas referentes à formulação 2. A) Solução receptora após 6 horas de liberação da F2 
Base; B) Solução receptora após 6 horas de liberação da F2 adicionada de EPA. 1-Ácido p-cumárico. 
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4.4.1.1.5 Estabilidade 

 A estabilidade de amostras de ácido p-cumárico em solução receptora foi testada 

durante ciclos de congelamento e descongelamento, à temperatura ambiente por 12 horas 

(25ºC) e em banho-maria a 37ºC por 12 horas sobre a bancada de trabalho (todas amostras 

mantidas protegidas da luz), com o objetivo de reproduzir as condições reais de manuseio e 

análise das amostras (BRASIL - ANVISA, 2003).  As amostras também foram avaliadas 

depois de expostas à luz por 12 horas.  Para estas avaliações, a altura dos picos destas 

amostras foram comparadas à altura dos picos de amostras recém preparadas por análise 

estatística (Teste t-student) e considerando o valor do p, sendo estatisticamente significante p 

≤ 0,05. O valor do p das amostras pode ser observado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Avaliação da estabilidade do ácido p-cumárico pela avaliação da altura dos picos 
das amostras comparadas às amostras recém preparadas realizando análise estatística (Teste t-
student) e considerando o valor do p 
       Valor do p   

Concentração 
(ng  mL-1) 

Ciclos de 

congelamento 
37ºC 25o.C Exposta a luz 

75 0,137 0,982 0,110 0,601 

4000 0,575 0,605 0,274 0,00002* 

* p ≤ 0,05 
 

Foi observado que houve uma diferença estatística com relação à amostra de alta 

concentração exposta à luz, e este resultado indica instabilidade do ácido p-cumárico quando 

exposto à luz, o que está de acordo com Takeshita et al. (2000) que indicaram fotodegradação 

do ácido p-cumárico pela exposição à luz. 

 

4.4.1.1.6 Aplicação do método 

A quantificação do ácido p-cumárico foi realizada no extrato de própolis alcoólico. Foi 

determinado que cada mL de extrato de própolis apresenta 0,82 mg de ácido p-cumárico 
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(Figura 30B).  A separação do ácido p-cumárico nas soluções receptoras das formulações 1 e 

2 durante  os estudos de liberação, também podem ser observado nas Figuras 32B e 33B. 

 

4.4.2 Determinação da atividade antioxidante por quimioluminescência 

 

4.4.2.1 Validação do método quimioluminescente 

 

4.4.2.1.1 Linearidade do método 

A faixa de linearidade foi encontrada plotando as porcentagens de inibição no eixo das 

ordenadas e as respectivas concentrações no eixo das abscissas. Desta forma, através de 

regressão linear pelo método dos mínimos quadrados obteve-se uma relação (quase) linear 

entre as concentrações  de 0,005, 0,007, 0,009 e 0,014 µL mL-1 no meio de reação.  
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Figura 34 –  Faixa de linearidade do método de inibição da quimioluminescência gerada no sistema 
xantina/luminol/XOD pelo extrato de própolis alcoólico.  Resultados são a média ± erro padrão de três 
experimentos realizados em paralelo. 
 

 

O coeficiente de correlação linear foi de (r) ≥ 0.9675, apesar de estar abaixo das 

recomendações da ANVISA para métodos bioanalícos, cujo r deve ser igual ou superior à 

0,98 (BRASIL - ANVISA, 2003), este valor foi considerado aceitável pela complexidade do 

y = 4027x + 19,88 
r = 0,9675 
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método, pois envolve reações para a geração do radical superóxido por ação enzimática 

(GIROTTI et al., 2000) seguido pelo seqüestro deste radical, além da ação de muitos 

compostos presentes no extrato de própolis (PARK et al., 2002). 

 

4.4.2.1.2 Precisão 

Na avaliação da precisão interensaio, as concentrações avaliadas foram analisadas em 

quintuplicata (n = 5) durante 5 dias consecutivos enquanto que na precisão intra-ensaio, as 

amostras foram analisadas em decaplicata (n = 10).  

Esse parâmetro foi avaliado pelo cálculo do CV. Com os métodos desenvolvidos 

foram obtidos valores de CV inferiores a 10% (Tabela 8), o que torna este método aceitável 

dentro das normas para métodos bioanalíticos (BRASIL, ANVISA, 2003). 

 

Tabela 8 – Precisão da atividade antioxidante do extrato de própolis avaliado na solução 
receptora 

Concentração final no meio 
reacional (µL mL-1) 

Inibição encontrada (%) CV (%)a 

 

Intra-ensaio (n = 10)b   

0.005c 41.0 8.32 
0.007 55.5 2.95 
0.014 69.0 2.01 

Interensaio (n = 5)d   

0.005 43.4 7.22 
0.007 54.5 5.40 
0.014 70.8 3.47 

a Expresso como desvio padrão relativo; b Número de amostras; c Limite de quantificação, n = 5; d Número de 
dias. 
 

 

4.4.2.1.3 Limite de quantificação (LQ) 

A concentração mais baixa da curva padrão (0,005 µL mL-1) foi avaliada e apresentou 

CV de 8,32 % (Tabela 8), estando esta dentro das normas (EUA – FDA, 2001). 
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4.4.2.1.4 Estabilidade 

A estabilidade da atividade antioxidante foi avaliada em ciclos de congelamento, onde 

a atividade antioxidante das amostras foram comparadas à atividade de amostras preparadas à 

fresco por análise estatística, considerando o valor do p,  sendo  estatisticamente  significante 

p ≤ 0,05 (Teste t-student).  As concentrações finais no meio reacional de 0,005, 0,007 e 0,014 

µL mL-1 quando comparadas à amostras à fresco, apresentaram valor do p igual a 0,671, 

0,097 e 0,098, respectivamente. Foi também realizado um estudo de estabilidade da atividade 

antioxidante em diferentes tempos de coleta em célula de Franz, a 37ºC, comparadas com a 

atividade da amostra inicial.  As amostras retiradas nos tempos 4, 8, 12 e 24 horas 

apresentaram valor de p igual a 0,222, 0,778, 0,797 e 0,250 respectivamente.  Desta forma, as 

amostras se apresentaram estáveis. 

 

4.4.2.1.5 Aplicação do método 

A curva de atividade antioxidante dose-resposta do extrato de própolis foi realizada 

novamente e apresentou-se semelhante à curva obtida anteriormente (dados não mostrados).  

Esta avaliação foi novamente feita, pois a diluição das amostras no tampão com pH e 

composição diferente poderia ter influenciado a atividade antioxidante. A avaliação da 

atividade antioxidante da solução receptora nos estudos de liberação/permeação serão 

descritos posteriormente. A atividade antioxidante do ácido p-cumárico também foi 

determinada e pode ser observada na Figura 35.  Foi observado que o ácido p-cumárico 

apresentou IC50 de 1,78 µg mL-1. 
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Figura 35 - Inibição da quimioluminescência gerada no sistema xantina/luminol/XOD pelo ácido p-
cumárico. As concentrações finais do ácido p-cumárico no meio reacional foram 0,375, 0,75, 1,5 e 3 µg mL-1 .  
Os resultados representam a média ± erro padrão de 3 determinações. 
 

 

4.4.3 Estudo de “Sink Conditions” para a avaliação da atividade antioxidante nos 

estudos de liberação e permeação 

 Para a realização dos estudos de liberação e permeação/retenção cutânea, solução 

tampão fosfato isotônico foi empregada como solução receptora com o intuito de mimetizar as 

condições fisiológicas da pele e 0,5% de polissorbato 20 foi empregado para garantir que toda 

fração apolar do extrato possa ser solubilizada. Para demonstrar a capacidade desta solução 

em solubilizar todos os componentes do EPA disponíveis para serem liberados da formulação, 

foram realizados os estudos de “sink conditions”. 

Após as devidas diluições, as amostras retiradas da célula que continha a concentração 

real (Amostra A) de extrato de própolis apresentou uma porcentagem de inibição de 49,54 % 

± 10,07 e as amostras retiradas da célula que continha 10 vezes mais que a concentração real 

(Amostra B)  apresentou 50,51 % ± 8,41.  Após a análise estatística foi obtido um valor de p =  

0,612, demonstrando que as amostras não são significativamente diferentes (Teste t-student), 

indicando a capacidade do tampão proposto em solubilizar adequadamente os componentes 

antioxidantes do EPA. 
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4.4.4 Estudo de liberação in vitro de formulações tópicas adicionadas de extrato de 

própolis 

Os estudos de liberação são de grande importância, pois podem ser uma maneira de 

avaliar a habilidade de um veículo em liberar uma substância ativa nas condições do teste 

(ADDICKS et al., 1990). 

O ácido p-cumárico foi escolhido como marcador para avaliar a liberação do extrato 

de própolis por CLAE (0,82 mg mL-1), pois é um dos constituintes majoritários na própolis 

brasileira (KUMAZAWA; HAMASAKA; NAKAYAMA, 2004) e principalmente da região 

sudeste do Brasil (PARK; ALENCAR; AGUIAR, 2002; SOUSA, 1999).  Foi observado na 

literatura que o ácido p-cumárico apresenta um logP (octanol/água) de 1,46 

(http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/jsp/common/PhysicalProperties.jsp), que está dentre 

os valores (logP de 1-3) indicativos de um ótimo comportamento de partição (HADGRAFT, 

2004).  Além disso, apresenta solubilidade em água de 18,3 mg mL-1 

(http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/jsp/common/PhysicalProperties.jsp) indicando que a 

“sink conditions” para o ácido p-cumárico é garantida na solução receptora aquosa do sistema 

de liberação, pois a concentração de ácido p-cumárico em 1 grama de formulação é 20,5 µg.  

Além disso, a escolha do ácido p-cumárico levou em conta a potencial atividade antioxidante 

deste composto fenólico, que foi revista detalhadamente por Soares (2002). 

Os experimentos de liberação foram realizados por 24 horas. Os cálculos de liberação 

foram realizados utilizando as equações da reta obtidas nas avaliações de linearidade dos 

métodos de determinação do conteúdo de ácido p-cumárico por CLAE e de medida da 

atividade antioxidante por quimioluminescência.  A atividade antioxidante determinada por 

quimioluminescência foi expressa como EEP (equivalentes ao extrato de própolis), pois não 

se tem certeza da extensão da liberação dos diferentes componentes do extrato.  Os dados do 
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estudo de liberação do ácido p-cumárico e de EEP das formulações estão descritos nas 

Tabelas 9 e 10, respectivamente. 

 

Tabela 9 –Liberação do ácido p-cumárico das formulações 1 e 2 adicionadas de extrato de 
própolis 

                                                  Formulação 1                                                   Formulação 2 

Tempos 
(horas) 

µg mL-1 ± DP 
(n = 5) C12 (µg) * µg mL-1 ± DP 

(n = 5) C12 (µg) * 

2 0,41± 0,02 4,92 0,25 ± 0,00 3,88 
4 0,58 ± 0,04 6,96 0,32 ± 0,01 3,88 
6 0,68 ± 0,05 8,14 0,41 ± 0,03 4,86 
8 0,75 ± 0,05 9,00 0,44 ± 0,07 5,22 

10 0,80 ± 0,04 9,64 0,53 ± 0,00 6,32 
12 0,84 ± 0,08 10,06 0,55 ± 0,00 6,59 
24 1,24 ± 0,05 14,91 0,77 ± 0,01 9,20 

* as concentrações de ácido p-cumárico na solução receptora foram corrigidas devido à retirada de 600 µL da 
solução receptora em cada tempo de análise. 
C = Conteúdo total de ácido p-cumárico liberado na solução receptora (v = 12mL).  
 
 

Tabela 10  –Liberação de EEP das formulações 1 e 2 adicionadas de extrato de própolis 

                                                   Formulação 1                                             Formulação 2 

Tempos 
(horas) 

% inibição ± DPa 

(n = 5) C12 (µL)*  % inibição ± DPa 

(n = 5) C12 (µL)* 

2 38,20 ± 4,42 0,74  40,05 ± 6,25 0,80  
4 45,37 ± 4,42 1,06  45,00 ± 4,86 1,04  
6 55,07 ± 10,03 1,49  55,69 ± 6,59 1,52  
8 56,83 ± 6,66 1,63  51,47 ± 5,18 1,42  

10 63,24 ± 4,17 1,98  52,66 ± 3,41 1,53  
12 67,67 ± 6,28 2,23  57,04 ± 3,54 1,77  
24 73,07 ± 4,13 2,54  64,94± 8,44 2,16  

* as concentrações de extrato na solução receptora foram corrigidas devido à retirada de 600 µL da solução 
receptora em cada tempo de análise. 
a % de inibição da quimioluminescência encontrada em 50 µL da solução receptora em cada tempo de retirada da 
amostra.   
C = Conteúdo total de EEP liberada na solução receptora (v = 12mL). 
 

 

O perfil de liberação do ácido p-cumárico de ambas formulações durante 24 horas de 

estudo estão presentes na Figura 36A.  Foi encontrado que após 12 horas, 5,68 µg cm-2 

(49,07%) de  ácido  p-cumárico  foi  liberado  da  F1   (menor conteúdo graxo),  enquanto 
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3,72 µg cm-2 (32,15%) foi liberado da F2 (maior conteúdo graxo) e esta diferença na liberação 

foi mantida nas horas seguintes (Tabela 11). 
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Figura 36 – Liberação do ácido p-cumárico (A) e EEP (B) das formulações 1 ( ▇ ) e 2 (   ) adicionadas de 
extrato de própolis. 
 

A Figura 36B mostra o perfil de liberação de EEP.  Foi encontrado que após 12 horas, 

as F1 e F2 liberaram 1,26 µL cm-2 (8,92%) e 1,0 µL cm-2 (7,08%) de EEP, respectivamente 

(Tabela 11). No entanto, até 6 horas de experimento, ambas formulações liberaram cerca de 

0,85 µL cm-2 de EEP.  

O perfil de liberação observado para estas formulações pode ser resultado da 

influência de diferentes fatores, tais como os parâmetros reológicos do veículo (CSÓKA et 

al., 2005), o pH da formulação (GOGOLEVA et al., 1999) e também a solubilidade (SMITH; 

SURBE; MAIBACH, 1999) dos diferentes componentes do EPA nas formulações.  Já está 

bem esclarecido que a composição do veículo pode influenciar a liberação das substâncias 

ativas, pois estabelecem a solubilidade da substância no veículo e determinam se ela estará 

ionizada ou não, desta forma, definindo o gradiente de concentração para a difusão passiva 

(SMITH; SURBE; MAIBACH, 1999). 

Nestes estudos, foi observado uma maior liberação do ácido p-cumárico bem como de 

EEP da F1, que possui um menor conteúdo graxo. Este resultado poderia ser atribuído à 

▲ 
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reduzida atividade termodinâmica dos componentes do EPA na F2, cujo maior conteúdo 

graxo permitiu maior solubilidade dos componentes do extrato, desfavorecendo a partição 

(liberação) dos mesmos da fase oleosa. No entanto, também podemos observar que a 

liberação de EEP nas primeiras horas de experimento foi semelhante entre as formulações 1 e 

2, sugerindo que neste período houve principalmente uma liberação dos compostos menos 

lipossolúveis presentes no EPA em ambas formulações. Nas horas seguintes, provavelmente 

os compostos mais lipossolúveis foram liberados e o conteúdo graxo das formulações então, 

modularam o perfil de liberação. 

Os resultados de liberação obtidos corroboram com Getie et al. (2002). Estes autores 

mostraram que os flavonóides, que são compostos fenólicos, apresentaram maior facilidade de 

serem liberados de cremes com menor conteúdo oleoso do que de cremes com maior 

conteúdo oleoso. Além disso, Casagrande e colaboradores (2005) também demonstraram que 

o flavonóide quercetina apresentou uma maior liberação de formulações com menor conteúdo 

graxo. 

Os dados de liberação da porção linear das curvas de liberação foram avaliados 

matematicamente seguindo os modelos de ordem zero (concentração versus tempo), 

pseudoprimeira ordem (concentração versus raiz quadrada do tempo) e primeira ordem (Log 

da concentração versus tempo) com o objetivo de determinar a cinética de liberação das 

formulações desenvolvidas (Figuras 37 e 38). 

 Após a avaliação dos modelos matemáticos e comparando os coeficientes de 

correlação linear (r), foi observado que as cinéticas de liberação (maior r), não só do ácido p-

cumárico, como também de EEP, seguem o modelo de pseudoprimeira ordem, também 

conhecido como modelo de Higuchi. Desta forma, indicando que o passo determinante da 

velocidade de liberação dos componentes do extrato de própolis deve ser o processo de 

difusão pelo sistema (HIGUCHI, 1962; LARRUCEAE et al., 2001).  
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Modelo de Pseudoprimeira Ordem 
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Figura 37 - Modelos da cinética de liberação do ácido p-cumárico das formulações 1 e 2. J = Fluxo (obtido 
da inclinação da reta nos diferentes modelos matemáticos); r =Coeficiente de correlação linear observado nos 
diferentes modelos matemáticos. 
 

 

 

 

J = 0,2786 µg.cm-2.h 
r = 0,9633 

J = Log 0,0291 µg.cm-2 
r = 0,9295 

J = 1,4080 µg.cm-2.√h 
r = 0,9895 

J = 0,2052 µg.cm-2.h 
r = 0,9896 

J = Log 0,0335 µg.cm-2 
r = 0,9768 

J = 1,0120 µg.cm-2.√h 
r = 0,9916 



________________________________________________________________Resultados e Discussão ______ 122

 

Modelo de Ordem Zero 

F1

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
0.0

0.5

1.0

1.5

Tempo (horas)

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 E

EP
Li

be
ra

do
(µ

L 
cm

-2
)

 

F2

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
0.0

0.5

1.0

1.5

Tempo (horas)

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 E

EP
Li

be
ra

do
(µ

L 
cm

-2
)

 

Modelo de Primeira Ordem 

F1

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
-0.50

-0.25

0.00

0.25

Tempo (horas)

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 E

EP
Li

be
ra

do
(L

og
 µ

L 
cm

-2
)

 

F2

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

-0.0

0.1

Tempo (horas)

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 E

EP
Li

be
ra

do
(L

og
 µ

L 
cm

-2
)
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Figura 38 - Modelos da cinética de liberação de EEP das formulações 1 e 2. J = Fluxo (obtido da inclinação 
da reta nos diferentes modelos matemáticos); r =Coeficiente de correlação linear observado nos diferentes 
modelos matemáticos. 
 

 

Após a determinação do modelo de liberação também foi possível determinar o 

coeficiente de difusão do ácido p-cumárico e de EEP das formulações (Tabela 11). O 

coeficiente de difusão reflete a facilidade pela qual as moléculas se movem através da 

J = 0,4127 µL.cm-2.√h 
r = 0,9941 

J = 0,0838 µL.cm-2.h 
r = 0,9900 

J = Log 0,0463 µL.cm-2 
r = 0,9709 

J = 0,0501 µL.cm-2.h 
r = 0.9297 

J = Log 0,0312 µL.cm-2 
r = 0,9129 

J = 0,2519 µL.cm-2.√h 
r = 0,9502 
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formulação (LARRUCEA et al., 2001). Assim, os coeficientes de difusão obtidos demonstram 

mais uma vez a capacidade da F1 em liberar mais facilmente os componentes em estudo. 

 
Tabela 11 – Comparação do conteúdo liberado (12 horas) e coeficiente de difusão do ácido p-
cumárico e EEP nas formulações após 12 h 

                                     Ácido p-cumárico                                                                     EEP 

 Q12
  

(µg cm-2) 
D  

(cm2 s-1) 
 

 
Q12

  

(µL cm-2) 
D  

(cm2 s-1) 
F1 5.68 1,39x10-6  1.26 6,86x10-8 

F2 3.72 5,99x10-7  1.00 4,32x10-8 

Q12 = Conteúdo de ácido p-cumárico ou EEP liberado em 12 h. 
D = Coeficiente de difusão. 

 

 

Comparando os perfis de liberação em ambas formulações, também pôde ser 

observado que o ácido p-cumárico foi liberado mais facilmente do que EEP. O ácido p-

cumárico foi liberado cerca de 5 vezes mais do que EEP.  Este resultado obtido poderia estar 

relacionado à diferença na solubilidade do ácido p-cumárico (hidrossolúvel) e dos compostos 

antioxidantes do EPA (solubilidades diferenciadas) nas formulações. Além disso, a atividade 

termodinâmica dos componentes antioxidantes do EPA poderia ter sido reduzida devido à 

prévia solubilização do extrato em propilenoglicol para ser incorporado às formulações.  

Sabe-se que a atividade termodinâmica da substância ativa é, evidentemente, o determinante 

da atividade biológica.  Se a solubilidade da substância ativa na formulação for aumentada 

pela adição de propilenoglicol, seu coeficiente de partição (Ko/a), será reduzido.  Por outro 

lado, aumentar a quantidade desta substância ativa que pode ser incorporada na formulação é 

uma vantagem, já que o gradiente de concentração aumentará. Desta forma, seria ideal 

encontrar uma quantidade ótima do solubilizador, sem adicionar excessos e causar 

dessaturação do sistema e, portanto, um decréscimo da atividade termodinâmica 

(FLORENCE; ATTWOOD, 2003; SMITH; SURBE; MAIBACH, 1999). 
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Com o objetivo de avaliar mais detalhadamente os resultados obtidos, também 

estimamos o conteúdo de ácido p-cumárico que seria correspondente à porcentagem de 

inibição da quimioluminescência encontrada na solução receptora durante os estudos de 

liberação. Para esta estimativa, foi utilizada a equação da reta obtida na construção de uma 

curva padrão ao plotar-se as concentrações de ácido p-cumárico versus a porcentagem de 

inibição de cada concentração (y = 12,11x + 25,15, r = 0,9673). Assim, após 24 horas do 

início dos estudos de liberação, a solução receptora apresentou 73,1 % e 64,9 % de inibição da 

quimioluminescência, o que então corresponderiam a 52,9 e 44,0 µg mL-1 de ácido p-

cumárico para as F1 e F2, respectivamente. Estes valores são bem maiores do que aqueles 

determinados por CLAE (1,24 e 0,77 µg mL-1 para a F1 e F2, respectivamente).  Além disso, 

sabe-se que em 1 grama de formulação, presente no compartimento doador da célula de 

Franz, continha 25 µL de extrato, cujo conteúdo de ácido p-cumárico era de 20,5 µg. Com 

esta comparação se tornou fácil perceber que muitos outros compostos devem estar sendo 

liberados e que o método antioxidante é capaz de determinar a completa atividade biológica 

que é liberada da formulação. Em adição,  após  a avaliação dos valores de IC50 do EPA 

(0,006 µL mL-1, aproximadamente 6 µg mL-1) e do ácido p-cumárico (1.78 µg mL-1) 

observamos que o ácido p-cumárico é 3 vezes mais ativo que o EPA. No entanto, sabe-se que 

o extrato de própolis alcoólico possui somente 11% de sólidos totais (com IC50 equivalendo a 

0,66 µg de sólidos totais mL-1) e comparando-se com uma substância pura, pode ser sugerido 

que outros compostos, além do ácido p-cumárico, presentes no EPA agem sinergicamente 

para apresentar a alta atividade antioxidante do extrato.  

 É também importante ressaltar que a avaliação da atividade antioxidante em estudos 

de liberação poderia ser uma forma de padronização da liberação de formulações que contém 

extratos de própolis de origens diferentes, pois sabe-se que a composição química da própolis 

é diversificada de região para região até no mesmo país.  Como observado por Park et al. 
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(2002), a própolis da região sudeste do Brasil apresenta como maiores constituintes o ácido p-

cumárico, pinobanksina e kampferida, enquanto que na região sul apresenta pinobanksina 3-

acetato, chrisina etc, e, no entanto, na região nordeste, nenhum destes componentes está 

presente.   

Os resultados obtidos com o método antioxidante mostram a real capacidade de 

atividade antioxidante liberada. Porém, podemos sugerir que a quantificação de um marcador 

como o ácido p-cumárico, também é muito importante e poderia ser um parâmetro para 

comparar a liberação entre diferentes formulações adicionadas de extrato de própolis durante 

o desenvolvimento de novos produtos. 

 

4.4.5 Estudo de permeação e retenção in vitro das formulações tópicas adicionadas de 

extrato de própolis 

 A metodologia analítica para avaliar os estudo de permeação e retenção foi de 

atividade antioxidante, por melhor representar o conteúdo de extrato de própolis que pode 

alcançar a epiderme viável e exercer seu efeito antioxidante. 

 

4.4.5.1 Permeação e retenção em pele de camundongo e de porco 

 O desenvolvimento de uma formulação tópica adicionada de uma substância ativa 

exige o conhecimento de sua penetração, retenção (na pele) e de sua possível absorção (pela 

circulação sanguínea).  A eficácia de produtos para tratamento de pele é medida por testes 

clínicos, que é um processo caro e que leva muito tempo, sendo assim, é usualmente possível 

trocar alguns testes clínicos durante o desenvolvimento de produtos por testes laboratoriais 

que se relacionam com o resultado clínico. Desta forma, estudos de permeação e retenção 

cutânea in vitro são úteis para avaliar substâncias ativas e comparar formulações, assim pele 

de camundongo, pele humana proveniente de cirurgia plástica e pele de orelha de porco têm 



________________________________________________________________Resultados e Discussão ______ 126

sido empregada nestas avaliações. A permeabilidade da pele de porco tem sido amplamente 

estudada e foi demonstrado ser um bom modelo animal por apresentar propriedades 

histológicas e fisiológicas similares à da pele humana (PAGLIARA et al., 1999). 

Para que formulações tópicas adicionadas de extrato de própolis apresentem efeito 

fotoquimioprotetor é de extrema necessidade que os compostos antioxidantes ultrapassem o 

estrato córneo e fiquem retidos nas camadas mais inferiores da pele. Para obtenção deste tipo 

de informação no estudo de permeação e retenção cutânea, a pele que sofreu o processo de 

permeação foi avaliada quanto à retenção da atividade antioxidante. Porém, está estabelecido 

que quando conduzidos experimentos de permeação in vitro, o estrato córneo é a camada 

limitante da permeação (ZATZ, 1993).  Assim, se avaliássemos a pele como um todo, os 

resultados não seriam conclusivos, pois os compostos antioxidantes poderiam estar retidos 

somente no estrato córneo.  Desta forma, foi realizado o procedimento de retirada do estrato 

córneo somente da pele de porco por “tape stripping”, e a atividade antioxidante tanto do 

estrato córneo, quanto do restante da pele foi avaliado após o experimento de permeação. 

Os experimentos com as peles de porco e de camundongo sem pêlo foram realizados 

por 12 horas.  A porcentagem de inibição encontrada na solução receptora após a permeação e 

na amostra ressuspendida após a extração realizada em cada pele ou na amostra de estrato 

córneo foi estimada como EEP (Tabelas 12 e 13). 

 

Tabela 12- Porcentagem de inibição e correspondente EEP estimado para os estudos de 
permeação e retenção em pele de camundongo após 12 horas de experimento 

                                            Permeação                                                             Retenção              

 % inibição* 
±DP C12 (µL) Q12

 (µL cm -2) % inibição* ± 
DP C12 (µL g-1)  Q12

  (µL cm -2) 

F1 42,05 ± 7,50 0,86  0,49 38,51 ± 15,04 0,14 0,014 

F2 38,99 ±  14,99 0,76  0,43 33,58 ±  23,08 0,13 0,013 
* % inibição  encontrada para 50 µL de amostra no meio reacional,  n = 5. 
C12 = Conteúdo total de EEP permeado na solução receptora (v = 12mL) ou retido na pele em 12 horas de 
experimento. 
Q12 = Conteúdo de EEP permeado na solução receptora (v = 12mL) ou retido na pele em 12 horas de 
experimento avaliado pela área de contato. 
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Tabela 13- Porcentagem de inibição e correspondente EEP estimado para os estudos de 
permeação e retenção em pele de porco após 12 horas de experimento 

                                           Permeaçao                                                              Retenção              

 % inibição** 
±DP C12 (µL) Q12

 (µL cm -2) % inibição** 
± DP C12 (µL g-1) Q12

  (µL cm -2)  

F1 37,51 ± 17,40 0,70 0,40 14,7 ± 13,03 -* -* 

F2 22,80 ± 23,49 -* -* 51,28 ± 9,41† 0,121 0,03 
* A média da % de inibição está abaixo do limite de quantificação do método, desta forma a concentração 
correspondente de EEP não foi determinada. 
**  % inibição  encontrada para 50 µL de amostra no meio reacional,  n = 5.  
C12 = Conteúdo total de EEP permeado na solução receptora (v = 12mL) ou retido na pele (sem estrato córneo) 
em 12 horas de experimento. 
Q12 = Conteúdo de EEP permeado na solução receptora (v = 12mL) ou retido na pele em 12 horas de 
experimento avaliado pela área de contato. 
† Significativamente diferente (p < 0,05), avaliado pelo teste t-student. 
 
 

A atividade antioxidante das amostras de estrato córneo após ressuspendidas em 

metanol foram todas inferiores ao limite de quantificação do método por 

quimioluminescência, apresentando inibições inferiores a 10%.  Uma alternativa seria 

ressuspender as amostras após secas em ar comprimido em um volume menor de metanol, 

porém houve muita interferência dos componentes extraídos da fita adesiva mesmo avaliando 

várias marcas de fita.  No entanto, foi observado que a epiderme viável e a derme da pele de 

porco reteve compostos antioxidantes, como observado na Tabela 13. 

No estudo de permeação/retenção cutânea utilizando pele de camundongo, pode ser 

observado que a quantidade de EEP é ligeiramente maior para a F1 tanto no permeado quanto 

no retido, porém sem diferença estatística (p > 0,05).  Enquanto que no estudo de 

permeação/retenção cutânea na pele de porco, foi observado que a F1 permitiu uma maior 

permeação, porém foi a F2 que permitiu uma maior retenção cutânea (p < 0,05).  Assim, além 

de ter apresentado uma maior retenção cutânea, a F2 apresentou menor permeação.  Desta 

forma, esta formulação apresentou características desejadas como descrito por Zatz (1993), 

onde uma substância que deve exercer sua atividade nos tecidos da pele, deve ter uma boa 

penetração/retenção na pele com uma mínima permeação para os vasos sanguíneos. 
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 Como já discutido, o veículo pode influenciar na liberação da substância ativa, 

principalmente por determinar sua solubilidade e o gradiente de concentração para a difusão 

passiva, porém o veículo pode exercer mais efeitos quando aplicados na pele.  O veículo pode 

interagir com o estrato córneo desestabilizando a função barreira e provocando mudanças na 

solubilidade e na difusão da substância ativa pelo estrato córneo.  Está estabelecido que 

componentes adicionados ao veículo, como também outros fatores, como a forma da droga, 

afetam não só a liberação e permeação, mas também a sua ação. Esta relação pode estar 

fundamentada no fato dos veículos aplicados terem o potencial de aumentar ou diminuir a 

quantidade de água no estrato córneo e, portanto aumentar ou diminuir a penetração 

(ROUGIER et al., 1999). Como por exemplo, em um estudo de permeação foi observado que 

a absorção de ácido benzóico variou num fator de 50, onde a maior penetração foi observada 

quando a solubilidade no veículo foi de moderada à baixa, enquanto que no veículo mais 

solúvel, quase não houve permeação.  Em geral, admite-se que a permeação de um composto 

pode ser favorecida pela seleção de veículos que tenham baixa afinidade pelo composto ou 

naquele em que seja pouco solúvel (SMITH; SURBE; MAIBACH, 1999).   

 Estas interações veículo/substância ativa/pele podem explicar o fato da diferença na 

liberação e na permeação/retenção entre as duas formulações em estudo, devido ao conteúdo 

graxo entre elas.  Desta forma, foi observado que a F2 apesar de liberar um pouco menos EEP 

que a F1, foi capaz de promover uma maior retenção na pele de porco, provavelmente devido 

à interação de seus componentes graxos com o estrato córneo mais espesso, desestruturando-o 

e permitindo a maior passagem dos componentes ativos do extrato de própolis.  

Provavelmente esta desestruturação foi menor na pele de camundongo, devido à variabilidade 

entre as espécies quanto à espessura do estrato córneo, onde os componentes da formulação 

poderiam interagir, assim, os componentes da formulação tiveram pouca influencia neste 

tecido.  
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4.4.5.2 Estudo de interferentes do método de retenção cutânea 

 Os estudos para avaliação de interferentes no método de retenção cutânea de 

compostos antioxidantes provenientes do extrato de própolis foram realizados contaminando a 

pele de porco sem estrato córneo com concentrações conhecidas de extrato de própolis, 

realizando o processo de extração e determinando a atividade antioxidante destas amostras.  

Neste experimento foi utilizado pele de porco sem estrato córneo, pois nos experimentos de 

permeação e retenção cutânea a pele sofreu “tape stripping”. Os resultados obtidos estão na 

Tabela 14. 

Este método foi proposto tanto com o objetivo de avaliar a recuperação dos compostos 

antioxidantes do extrato de própolis, quanto avaliar a interferência dos antioxidantes próprios 

da pele que poderiam estar sendo extraídos mesmo apesar de estarmos usando uma amostra 

de pele como branco. Foi observado que a amostra extraída da pele como branco apresentou 

uma significativa inibição da quimioluminescência comparada à amostra contendo somente 

metanol (controle positivo). No entanto, como esta amostra de pele (branco) passou a ser 

considerada o controle positivo para análise das amostras de pele experimentais, esta 

interferência foi superada como pode ser observado pela recuperação obtida. 

 

Tabela 14– Recuperação do método de extração da atividade antioxidante retida em pele de 
porco 
 Concentração          Amostras da Recuperação                  Amostras do Extrato               Recuperação   
  final no meio 
     (µL mL-1) 

 Amostra 
(n = 5) 

% Inibição ± 
DP 

Amostra  
   (n = 5) 

% Inibição ± 
DP %  

 I 51,06 ± 3,37 I 51,00 ± 5,85 - 
0,014 II 54,90 ± 4,42 II 52,38 ± 4,21 - 

 III 49,12 ± 2,41 III - - 
 Média 51,69 ± 2,94 Média 51,69 ± 0,97 100 % 
 I 38,22 ± 10,2 I 42,80 ± 4,68 - 

0,007 II 41,22 ± 5,86 II 41,37 ± 5,88 - 
 III 38,02 ± 7,9 III - - 
 Média 39,15 ± 1,79 Média 42,08 ± 1,011 93,04 % 
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 Como observado, o método apresentou 100 e 93% de recuperação, para as 

concentrações 0,014 e 0,007 µL mL-1, respectivamente.  Estes resultados estão de acordo 

Bronaugh e colaboradores (1999) que indicam que a recuperação normalmente deve ser acima 

de 80%, assumindo que o método tem credibilidade. 

 

4.5 Estudos preliminares da eficácia in vivo (fotoquimioproteção) da formulação 

adicionada de extrato de própolis 

 

4.5.1 Medida da irradiância da lâmpada UVB 

 A média da irradiação encontrada utilizando radiômetro IL 1700 foi de 2,6075x10-4 W 

cm-2  para a exposição UVB e 3,305x10-4 W cm-2  para a exposição UV. 

 

4.5.2 Determinação da Dose Eritematogênica Mínima (DEM) 

 Os animais expostos a 2 minutos de irradiação não apresentaram visualmente nenhum 

tipo de alteração por um período de 144 horas. Somente 2 animais expostos a 4 minutos de 

irradiação apresentaram eritema muito leve após 4 horas da irradiação, que logo desapareceu 

e não apresentaram outras alterações visuais. No entanto, os animais (n = 3) expostos a 6 

minutos de irradiação apresentaram eritema evidente após 4 horas da irradiação que se 

manteve por 72 horas. Estes animais também apresentaram leve edema e descamação após 48 

horas de irradiação. 

 Assim, o  tempo  de 6 minutos  de exposição à irradiação UVB, ou seja, a dose de 

93,87  mJ cm-2, foi estabelecida como a Dose Eritematogênica Mínima (DEM). 
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4.5.3 Avaliação da inibição da formação de eritema pelas formulações adicionadas de 

extrato de própolis 

 A exposição aguda da pele à radiação UV determina uma resposta inflamatória 

imediata cujo efeito visível é o eritema, enquanto que a exposição crônica pode levar ao 

fotoenvelhecimento e mesmo ao desenvolvimento de câncer de pele. O processo inflamatório 

inclui a liberação de citocinas proinflamatórias, infiltração de células proinflamatórias e 

produção de EROS que desempenham um importante papel no desenvolvimento dos prejuízos 

que a radiação UV causam na pele (AFAQ, ADHAMI; MUKHTAR, 2005). 

O eritema induzido por UVB pode ser visto como um método adequado para avaliar o 

dano agudo na pele por UV (MONTENEGRO et al., 1995), além de também ser uma 

ferramenta útil para medir a atividade sequestradora de radicais livres em compostos 

aplicados topicamente (BONINA, et al., 1998;  SAIJA et al., 1998). A ação de alguns 

fotoquimioprotetores, como a enzima superóxido dismutase (SOD) e polifenóis do chá verde 

(DI MAMBRO; FONSECA, 2007; ELMETS et al., 2001) têm sido avaliada e demonstraram 

inibição do eritema UV induzido. 

 O estudo in vivo para avaliar o efeito de fotoquimioproteção do extrato de própolis foi 

realizado utilizando a F2, preparada com a base auto-emulsionante Polawax® adicionada de 

2,5 % de extrato de própolis alcoólico, pois esta formulação se apresentou estável e com 

capacidade de permeação e retenção cutânea.  

 Na avaliação visual, os animais dos grupos controle (C - sem tratamento) e aqueles 

tratados com as formulações base (F2 B) sem extrato de própolis em ambos protocolos de 

tratamento mostraram eritema evidente e edema após 24 horas da exposição à irradiação de 2 

DEM (187,74 mJ cm-2) e, após 48 horas, além de eritema, também apresentaram leve 

descamação. Os animais tratados com a formulação adicionada de EPA em ambos protocolos 

de tratamento, mostraram diminuição do eritema e não apresentaram edema após 24 horas da 
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exposição à irradiação. Após 48 horas da irradiação, os animais do protocolo de tratamento 1 

tratados com a formulação adicionada do EPA somente antes da irradiação apresentaram 

eritema e descamação. Assim, os resultados observados neste protocolo, sugerem que este 

tratamento foi efetivo apenas na inibição do edema, e teve pouco sucesso na diminuição das 

outras alterações de pele (eritema e descamação).  

 Por outro lado, no mesmo período, os animais do protocolo de tratamento 2 tratados 

com a formulação adicionada do EPA antes e após a irradiação mostraram uma importante 

diminuição no eritema e principalmente apresentaram grande descamação. Estes resultados 

sugerem que este tratamento poderia estar inibindo o processo inflamatório por inibir o edema 

e diminuir o eritema e, além disso, poderia estar acelerando a renovação celular, pois a grande 

descamação deve estar relacionada à maior cicatrização da área lesionada pela radiação UVB. 

Esta maior renovação celular ainda pôde ser observada com a contínua avaliação dos animais 

deste protocolo de tratamento. Após 120 horas da exposição à radiação, foi observado que os 

animais tratados com a formulação adicionada de EPA não apresentavam nenhuma alteração 

visual na pele, mas os animais do grupo controle e do grupo tratado com a formulação sem 

EPA apresentaram sinais de queimadura solar causado pela exposição UV. 

 Apesar dos poucos estudos encontrados na literatura avaliando formulações tópicas 

adicionadas de extrato de própolis, os resultados observados neste estudo estão de acordo com 

Gregory et al. (2002), que reportaram que uma formulação tópica adicionada com própolis 

melhorou a cicatrização e diminuiu a inflamação em pequenas queimaduras humanas. Além 

disso, também tem sido demonstrado que a aplicação tópica de pomadas contendo extrato de 

própolis é efetiva em inibir edema de pata de ratos induzido por carragenina e seu efeito anti-

inflamatório está relacionado com a inibição da quimiotaxia de leucócitos polimorfonucleares 

humanos (NAITO et al., 2007). 
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 A formação do eritema também foi avaliada com o equipamento Chromameter, que é 

um equipamento capaz de medir a coloração avermelhada na pele pela avaliação do valor “a”. 

O número obtido pela diferença do valor “a” entre a pele irradiada e a não irradiada 

determinou o eritema, sendo que quanto menor este número, menor o eritema. Como pode ser 

observado nas Figuras 39 e 40, a diferença dos valores de “a” determinados nas áreas 

expostas ou não à irradiação UVB, mostram que há uma diferença menor nos animais tratados 

com a formulação adicionada de EPA em ambos protocolos de tratamento após 24 e 48 horas 

da exposição à irradiação UVB, ou seja estes animais apresentam menor eritema. Porém, só 

foi observado uma diferença significativa na diferença do valor de “a”, após 48 horas de 

exposição, para os animais do protocolo de tratamento 2. 
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Figura 39 – Diferença no valor de “a” calculado após 24 e 48 horas da exposição à radiação UVB para os 
animais do protocolo de tratamento 1. C: Controle; F2 B: Formulação 2 base (sem extrato); F2 EPA: 
Formulação 2 com extrato. 
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Figura 40 – Diferença no valor de “a” calculado após 24 e 48 horas da exposição à radiação UVB para os 
animais do protocolo de tratamento 2. C: Controle; F2 B: Formulação 2 base (sem extrato); F2 EPA: 
Formulação 2 com extrato. (*) Diferença significativa, para p<0,05 – One Way Anova. 
  

 

Ao compararmos os dois protocolos de tratamento, foi possível observar que para 

maior efetividade do antioxidante, há a necessidade da realização do tratamento com a F2 

contendo extrato de própolis não só antes como também depois da exposição à irradiação 

UVB. Estes resultados estão de acordo com o encontrado na literatura para outros 

antioxidantes como tocoferol, SOD e glutationa, que mostraram ser incapazes de proteger a 

pele contra o eritema quando foram aplicados topicamente antes da exposição à irradiação 

UVB. Provavelmente, estes resultados podem estar relacionados a uma rápida depleção dos 

compostos naturais dentro da pele, causado pela irradiação UVB, ou também por um rápido 

metabolismo dentro da epiderme viável ou pela reabsorção pela microcirculação na derme 

(BONINA et al., 1998). 

 Portanto, apesar dos tratamentos propostos com a formulação adicionada do EPA não 

serem capazes de evitar completamente todas alterações que a exposição à radiação UVB 

causam na pele de camundongos sem pêlo, pode ser sugerido que a formulação adicionada do 

EPA apresenta boas perspectivas para ser efetiva na diminuição dos prejuízos na pele 

*
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causados pela radiação UVB, pois foram capazes de diminuir o eritema, evitar o edema e 

acelerar a cicatrização (somente protocolo de tratamento 2). Desta forma, estes resultados 

sugerem que mais estudos nesta área merecem ser realizados para o completo entendimento 

do efeito do extrato de própolis na prevenção e/ou tratamento de doenças da pele causadas 

pela radiação UVB. 

 

4.5.4 Avaliação da inibição da depleção dos níveis de GSH pela formulação adicionada 

de extrato de própolis 

 

4.5.4.1 Determinação da dose de irradiação para depleção dos níveis de GSH 

 Como descrito na literatura (CASAGRANDE et al., 2006b), a dose de irradiação UVB 

de cerca de 2,538 J cm-2  é a dose submáxima capaz de reduzir os níveis intracelulares de 

GSH na pele de camundongos de forma significativa. Esta dose foi então novamente avaliada 

e os resultados podem ser observados na Figura 41. Pode ser observado que com esta dose de 

irradiaçao, há uma diminuição de aproximadamente 37% da concentração de GSH nas 

amostras de pele do grupo irradiado comparado ao grupo controle. Desta forma, a dose 

proposta de 2,538 J cm-2 foi adequada para a realização dos estudos posteriores. 
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Figura 41 – Concentração de GSH observado nos grupos controle e irradiado com uma dose de 2,538 J 
cm-2.  (*) Diferença significativa, para p<0,05 – t-test. (n = 3). 

* 
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4.5.4.2 Avaliação da inibição da depleção do GSH 

 No sistema de fotoproteção cutânea, a disponibilidade de quantidades suficientes de 

GSH reduzido é absolutamente essencial. GSH é um componente não enzimático do sistema 

de defesa antioxidante endógeno conjuntamente com ácido ascórbico e ubiquinona 9. GSH é 

um tripepitídio consistindo de ácido γ-glutâmico, cisteína e glicina e é o mais prevalente 

antioxidante na maioria dos tecidos, incluindo a pele. Este antioxidante pode atuar como um 

seqüestrador direto de radicais livres, sendo assim, seu principal efeito protetor contra a 

radiação UVB. O GSH quela radicais pela doação de átomos de hidrogênio e o resultante 

radical, que é muito menos reativo decai biomolecularmente formando GSSH. Além disso, o 

GSH também pode atuar como um doador de hidrogênio para vários outros antioxidantes 

endógenos, como o ascorbato (AFAQ; MUKHTAR, 2001). 

Com a exposição á irradiação UVB, o conteúdo de GSH é significativamente reduzido 

induzindo um aumento nos níveis de EROS (ASHRAF; GALADARI; PATEL, 2006; HO et 

al., 2005). Assim, tem sido demonstrado que a depleção de GSH pode predominantemente 

levar à morte celular devido ao acúmulo de EROS em fibroblastos de pele humana irradiados 

com UVB, pois o GSH é o principal sistema antioxidante nas células (HO et al., 2005). No 

entanto, estudos evidenciam que a Vitamina C, cafeína, quercetina, e outros compostos 

fenólicos atuam como protetores da depleção de GSH induzida pela radiação UV 

(CASAGRANDE et al. 2006b; HO et al., 2005)  

 Com base nestas evidências, foi detectado que a dose 2,538 J cm-2, como mostrado 

acima, é capaz de levar a depleção dos níveis GSH na pele de camundongos, comparado com 

o grupo não irradiado. Na Figura 42 pode ser observado a curva padrão de GSH na 

concentração de 0-40 µM, que foi utilizada para determinação dos níveis de GSH na pele dos 

animais. 
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Figura 42 – Curva Padrão do GSH utilizando como reagente de derivação o OPT. A fluorescência foi 
determinada em 350 e 420 nm, para excitação/emissão. 

 

 

O tratamento tópico dos animais expostos à radiação UVB com a F2 adicionada de 

EPA 2,5% pode ser observado na Figura 43. Nos grupos 1 e 4 (C = Controle) onde não houve 

tratamento, percebemos a diminuição dos níveis de GSH no grupo de animais irradiados. Com 

relação aos animais irradiados, foi observado que o tratamento com a F2 B (F2 base, ou seja, 

sem extrato), não mostrou diferença significativa na redução dos níveis de GSH comparado 

ao grupo Controle. No entanto, podemos perceber que o tratamento dos animais com a F2 

adicionada de EPA 2,5% protegeu significativamente a depleção de GSH, comparando com 

os animais irradiados, mas sem tratamento. Também foi observado que os níveis de GSH do 

grupo de animais tratados com F2 EPA e irradiados foi até mesmo maior do que os níveis de 

GSH dos animais sem irradiar, o que é difícil ser explicado. Desta forma, estes estudos 

merecem ser realizados posteriormente com um número maior de animais para serem mais 

bem entendidos. 
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Figura 43 – Concentração dos níveis de GSH encontrado nos grupos de animais sem irradiar e irradiados 
tratados ou não com F2 adicionada de extrato de própolis 2,5%. C: Controle (sem formulação); F2 B: 
Formulação 2 base (sem extrato); F2 EPA: Formulação 2 com extrato.; (n = 3). 
 

 

Há pelo menos três mecanismos envolvidos na depleção dos antioxidantes pela 

radiação UV, que podem explicar a ação fotoquimioprotetora dos antioxidantes aplicados 

topicamente: (i) absorção direta da luz; (ii) interação com EROS gerados por moléculas 

fotosensibizadas pela radiação UV, e (iii) reciclagem de antioxidantes, onde um antioxidante 

é consumido pela reciclagem de outro (SHINDO et al., 1994). Baseado nestas evidências foi 

avaliado a capacidade da formulação adicionada de EPA em agir como um fotoprotetor, pela 

determinação do fator de proteção solar (FPS) in vitro (MANSUR et al., 1986). O FPS desta 

formulação em estudo foi inferior a 0,5, indicando que a ação antioxidante da formulação 

deve estar relacionada à sua capacidade de seqüestrar EROS, além de reciclar outros 

antioxidantes endógenos como o GSH, o que poderia explicar os altos níveis de GSH nos 

animais tratados com F2 EPA. 

Foram realizados também estudos onde se aplicou uma solução de propilenoglicol 

com EPA 2,5% (v/p) nos animais, porém este tratamento não preveniu a depleção do GSH 

induzido pela irradiação UVB de forma significativa. Este tratamento foi capaz de recuperar 
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cerca de 20% os níveis de GSH após a exposição à irradiação UVB, sugerindo que a 

utilização da solução com propilenoglicol não possibilitou a passagem efetiva dos 

componentes antioxidantes do extrato de própolis para a epiderme e derme dos animais. Para 

avaliar esta hipótese, foi realizado um estudo de permeação cutânea, onde esta solução de 

propilenoglicol proposta foi avaliada. Os resultados mostraram que esta solução não foi capaz 

de promover a permeação/retenção cutânea dos componentes antioxidantes presentes no 

extrato de própolis, indicando que o veículo utilizado na aplicação tópica influencia 

diretamente na eficácia de substâncias fotoquimioprotetoras, tais como o extrato de própolis.  

Esta influencia do veículo também foi verificada para a eficácia fotoquimioprotetora da 

quercetina. Casagrande e colaboradores (2006b) demonstraram que formulações tópicas 

adicionadas de quercetina que possuíam maior conteúdo graxo apresentaram maior ação 

inibidora da depleção de GSH UV-induzido do que formulações com menor conteúdo graxo.  

 Os resultados observados nestes estudos preliminares da ação fotoquimioprotetora do 

extrato de própolis devem ser levados em consideração em futuras pesquisas para comprovar 

a eficácia e a segurança deste promissor extrato natural, que poderá ter importante aplicações 

terapêuticas em certas doenças de pele causadas, iniciadas ou exacerbadas pela irradiação UV. 

Assim, novos estudos com número maior de animais, com formulações com composição 

diferenciada e contendo promotores de absorção merecem ser realizados em um futuro 

próximo. 
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 Após a avaliação cuidadosa dos resultados obtidos durante o período de estudo, as 

conclusões foram: 

5.1 – Os extratos de própolis alcoólico e glicólico apresentaram teor de polifenóis e, 

flavonóides de acordo com as normas da Legislação Brasileira (BRASIL - Instrução 

Normativa no.3, 2001); 

5.2 – O EPA e EPG demonstraram atividade antioxidante inibindo a peroxidação lipídica, a 

degradação da deoxirribose, a quimioluminescência gerada no sistema H2O2/luminol/HRP e 

em maior extensão inibindo a quimioluminescênica gerada no sistema xantina/luminol/XOD, 

apresentando neste método valores de  IC50 0,006 e 0,007 µL mL-1, para EPA e EPG, 

respectivamente; 

5.3 – Dentre as formulações desenvolvidas e submetidas à um estudo prévio de estabilidade 

física, as formulações preparadas com Hostacerin®  SAF (F1) e Polawax® (F2) se 

apresentaram estáveis por 30 dias e foram selecionadas para serem avaliadas em estudo de 

estabilidade acelerada e de longa duração; 

5.4 – No período de estudo (1 ano) da estabilidade acelerada e de longa duração das 

formulações, foi observado que somente a F2 apresentou estabilidade quanto às características 

organolépticas, ao teste de centrifugação, ao valor do pH (apesar da formulação precisar de 

um tempo para estabilização do pH) quando armazenadas à TA. Quanto à homogeneidade das 

gotículas e quanto à estabilidade funcional, estas formulações permaneceram estáveis tanto 

em temperatura ambiente quanto a 40º.C ± 2º.C/70% UR ± 5% UR; 

5.5 – O método de determinação do ácido p-cumárico por CLAE foi adequado para avaliar os 

estudos de liberação das formulações adicionadas de extrato de própolis, apresentando 

resultados de validação dentro de normas estabelecidas (ANVISA, 2003; EUA – FDA, 2001); 

5.6 – O método de quantificação da atividade antioxidante na solução receptora se apresentou 

adequada para avaliar os estudos de liberação, permeação e retenção cutânea das formulações 
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adicionadas de extrato de própolis apresentando os resultados da validação dentro de normas 

estabelecidas (ANVISA, 2003; EUA – FDA, 2001); 

5.7 – Os estudos de liberação in vitro das formulações adicionadas de extrato de própolis 

alcoólico demonstraram que o ácido p-cumárico e EEP (equivalentes ao extrato de própolis) 

foram liberados segundo o modelo de Higuchi, sendo que a formulação com menor conteúdo 

graxo (F1 - Hostacerin®  SAF) foi capaz de liberar quantidades maiores de EEP e 

principalmente do ácido p-cumárico, comparada à formulação com Polawax® (F2); 

5.8 – No estudo de permeação e retenção cutânea in vitro em pele de camundongo, não foi 

observado diferença estatística na permeação e retenção cutânea de EEP entre as formulações; 

5.9 – No estudo de permeação e retenção cutânea na pele de porco, foi observado que a F2 

permitiu uma maior retenção cutânea (significativamente diferente, com p < 0,05) de EEP que 

a F1, porém sem diferença significativa para a permeação cutânea. A melhor retenção causada 

pela F2 pode estar relacionada à desestruturação da camada córnea pelos seus componentes; 

5.10 – Os estudos preliminares de eficácia in vivo demonstraram que formulações contendo 

EPA aplicadas antes e após a exposição à irradiação UVB levaram à diminuição do eritema e 

inibição do edema, além de também ter aumentado a cicatrização da região lesionada de 

camundongos sem pêlo, sugerindo sua ação antiinflamatória; 

5.11 –A aplicação tópica do extrato de própolis também pode ser efetiva na inibição da 

depleção do GSH pela irradiação UVB; 

5.12 – Mais estudos relacionados à eficácia do extrato de própolis merecem ser realizados 

para o completo entendimento do seu efeito na prevenção e/ou tratamento de doenças da pele 

causadas pela radiação UVB. 
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Fotomicrografias da Formulação 1 adicionada de EPA ou EPG armazenada à temperatura ambiente. A e 
B: 1 dia armazenamento; C e D: 30 dias de armazenamento; E e F: 180 dias de armazenamento; G e H: 360 dias 
de armazenamento. 
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Abstract

The antioxidant activity of extracts of propolis and of formulations added with these extracts were measured by scavenging different radicals
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n different systems. For the ethanolic extract of propolis (EEP) and the glycolic extract of propolis (GEP) the IC50 observed were respective
f 0.024 and 0.035�L/mL in scavenging hydroxyl radical, 0.016 and 0.012�L/mL in inhibiting lipid peroxidation, 0.22 and 0.24�L/mL in

nhibiting chemiluminescence produced in the H2O2/luminol/horseradish peroxide (HRP) system and about 0.005�L/mL for both extracts
n inhibiting chemiluminescence produced in the xanthine/luminol/xanthine oxidase (XOD) system.

The antioxidant activity of extracts of propolis in the formulations was not able to be assessed neither using the deoxyribose a
he formulation components interfered in the assay measurements, nor using chemiluminescence in the H2O2/luminol/HRP system, sinc
his method did not show to be sensitive for the extract of propolis evaluation. However, the antioxidant activity of extracts of prop
e successfully evaluated in the formulations using both lipid peroxidation and chemiluminescence generated in the xanthine/lum
ystem inhibitions.
2005 Published by Elsevier B.V.

eywords: Propolis; Antioxidant; Topical formulation; Chemiluminescence; Lipid peroxidation; Deoxyribose assay

. Introduction

Skin is a biological interface with the environment and
unctions as the first line of defense against noxious exter-
al stimuli such as ultraviolet, visible irradiation, prooxidant
hemicals, infection and ionizing radiation[1].

However, by acute or chronic exposure to UV light the skin
rooxidant/antioxidant equilibrium can be overwhelmed due

o severe decrease of its antioxidant content and to striking
ormation of reactive oxygen species (ROS). This way the
OS generated in excess can attack lipids in cell membranes,
roteins in tissues or enzymes, carbohydrates and DNA. So

he deleterious effects of sunlight and particularly UV radia-

∗ Corresponding author. Tel.: +55 16 602 4315; fax: +55 16 633 1941.
E-mail address: frandm@fcfrp.usp.br (F.D. Marquele).

tion on the skin can lead to a variety of ravages as inflam
tion, skin aging, tumour promotion, cutaneous auto-imm
disease, and phototoxicity/photosensitivity[1].

Topical administration of antioxidants provides an e
cient way to enrich the endogenous cutaneous prote
system, and thus may be a successful strategy for dim
ing ultraviolet radiation-mediated oxidative damage in s
[2].

Extracts of propolis are receiving renewed atten
worldwide because of their beneficial effects, among th
the effective antioxidant activity and a general “back to na
trend”. Propolis typically conserts of waxes, resins, wa
inorganics, phenolics and essential oils[3], the exact compo
sition of which is dependent upon the source plant(s).

Despite the chemical differences, it is well known t
samples of different geographical origin and chemical c

731-7085/$ – see front matter © 2005 Published by Elsevier B.V.
oi:10.1016/j.jpba.2005.04.004
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position usually demonstrate similar pharmacological activ-
ity. Propolis has shown pharmacological activities such as
antioxidant [4–9], antiviral, antibacterial, antifungal, anti-
amoebic[3,10,11], antiinflamatory[9], etc. This fact has led
some researchers to the assumption that biological and bio-
chemical test are the best way to standardization and evalua-
tion of propolis. Among these tests, the assessment of the
antioxidant activity by different methodologies, using en-
zymatic or non-enzymatic methods, it would be indicated
[12].

Knowing that propolis has high antioxidant activity, it
would be very important the development of topical formu-
lations added with extracts of propolis. Also the antioxidant
activity of these formulations should be accordingly assessed,
using several methodologies, in order to choose the most ad-
equate one. So raises the necessity to be concerned about
formulations, since one of most challenging tasks in evalu-
ating topical formulations is to deal with the presence of the
formulations compounds that may cause interference if using
a non specific method.

So, one of the objectives of this work was standardiza-
tion of ethanolic and glycolic extracts of propolis using en-
zymatic or non-enzymatic antioxidant methodologies per-
formed against different radicals and in different systems.
It was also intended the development of different topical for-
mulations added with extract of propolis and evaluation of
t racts,
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of reagent grade and were used without further purifica-
tion.

2.2. Total polyphenol and flavonoid contents in the
Brazilian extracts of propolis

Total polyphenol contents in Brazilian extracts of propo-
lis were determined by the Folin–Ciocalteau colorimetric
method. 0.5 mL of EEP or GEP solution was mixed with
0.5 mL of the Folin–Ciocalteau reagent and 0.5 mL of 10%
Na2CO3, and the absorbance was measured at 760 nm after
1 h incubation at room temperature. Total polyphenol con-
tents were expressed as mg/g (gallic acid equivalents)[13].

Total flavonoid contents were determined using the
aluminium chroride colorimetric method. To 0.5 mL of
EEP or GEP solution, 0.5 mL of 2% AlCl3 ethanol so-
lution was added. After 1 h at room temperature, the ab-
sorbance was measured at 420 nm. Total flavonoid con-
tents were calculated as quercetin (mg/g) from an analyti-
cal curve. The amount of 2% aluminium chloride was sub-
stituted by the same amount of distilled water in blank
[13].

2.3. Test formulations

sed
f lari-
a ary-
i nic
h
w t oil,
i mol-
l as a
m ater
w
E rstly
s the
f

T
P

C

H
C
I
I
M
P
G
C
P
W

ium
a es-
t

tty
a

hese formulations using the same methods for the ext
n order to verify, if the antioxidant activity is lost in th
resence of the formulations compounds or if these c
ounds interfere with the method of evaluation. This

t will be possible to choose the most suitable metho
erform the quality control and stability studies of the

ioxidant activity of formulations added with propolis e
ract.

. Materials and methods

.1. Chemicals

Brazilian extracts of propolis were purchased from A
LORA (Ribeir̃ao Preto, SP, Brazil. The extracts were s
ardized using propolis from several sites of Brazil. Pa
umber PI 0405483-0, published in Revista de Proprie

ndustrial no. 1778 from 01/02/2005). One of these
racts was ethanolic (EEP) and the another one was
olic (GEP). The GEP was obtained from the EEP
er evaporating the ethanolic portion and adding propy
lycol in the same amount. Luminol, horseradish per
ase (HRP), thiobarbituric acid (TBA), xanthine, xanth
xidase (XOD) were purchased from Sigma Chemical
St. Louis, MO, USA), hydrogen peroxide 36% was p
hased from Calbiochem (California, USA), deoxyrib
nd quercetin were purchased from Acros (New Je
SA), Gallic Acid and Folin–Ciocalteu were purchased fr
erck (Darmstadt, Germany). All other chemicals w
All the raw materials for the formulations were purcha
rom Galena (Campinas, SP, Brazil) or were a gift from C
nt (S̃ao Paulo, SP, Brazil). Emulsions were developed v

ng the emulsifying agent and in formulation 3 the anio
ydrophilic colloid (carboxypolymethylene, Carbopol® 940)
as also added as a stabilizing agent. Macadamia nu

sodecyl oleate and isopropyl palmitate were added as e
ient, and glycerol as a moisturizer. The preservative w

ixture of phenoxyethanol and parabens. Deionized w
as used for the preparation of all formulations (Table 1).
xtracts of propolis (2.5%) and preservatives were fi
olubilized in propylene glycol and next incorporated to
ormulations at room temperature.

able 1
ercent composition (w/w), of the emulsion media of the formulations

omponent F1 (%) F2 (%) F3 (%)

ostacerin® SAFa – – –
roda®b – 8 2

sodecyl oleate 0.5 1 0.5
sopropyl palmitate 0.5 1 1
acadamia nut oil 1.5 2 –
ropylene glycol 5 5 5
lycerol – 3 2
arbopol® 940 (dispersion 2%) – – 40
henoxyethanol and parabene 0.5 0.5 0.5
ater 86.6 79.5 49
a Self-emulsifying agent prepared without heating (ammon
cryloyldimethyl-taurate/VP copolymer + rapeseed oil sorbitol

ers + trilaureth-4 phosphate + mineral oil + isopropyl palmitate).
b Self-emulsifying wax (mineral oil + petrolatum + lanolin alcohol + fa
lcohol + ethoxilated fatty alcohol).
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2.4. Preparation of samples

Five hundred microlitres of each extract of propolis was
solubilized with propylene glycol and diluted using the
medium of each reaction to final concentrations of 0.4, 0.3,
0.2, 0.1, 0.5, 0.025, 0.0125, 0.00625, and 0.00325�L/mL,
for the following methodologies: inhibition of lipid peroxi-
dation assay; H2O2/luminol/HRP chemiluminescence assay;
and the deoxyribose assay. For the xanthine/luminol/XOD
chemiluminescence assay the final concentrations were 0.15,
0.075, 0.045, 0.037, 0.03, 0.019, 0.0093, and 0.0047�L/mL.
Formulations containing 2.5% of ethanol extract of propolis
or glycolic extract of propolis and propolis-free formulations,
were diluted 1:5 with the medium of each reaction. Next, the
antioxidant activities found in the formulations were com-
pared to the extracts of propolis in the same final concentra-
tion.

2.5. Inhibition of lipid peroxidation assay

Ten microlitres of each sample was added to 1.0 mL of
a reaction mixture sucrose (125 mM), KCl (65 mM) and
Tris–HCl (10 mM) (pH 7.4; medium I), and mitochondria
was added to yield a final concentration of 1 mg of pro-
tein. Then, plus 50�M ferrous ammonium sulfate and 2 mM
s bated
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2.6.2. Xanthine/luminol/XOD system
Chemiluminescent mixture was prepared immediately

before analysis by mixing: 400�L glycine buffer (0.1 M
pH 9.4, 1 mM EDTA) (medium III), 150�L xanthine
(6 mM in glycine buffer), 10�L sample, 10�L of luminol
(0.6 mM). Adding 100�L xanthine-oxidase (XOD) solution
(20 IU/mL) started the reaction. The buffer and the xanthine
solution were stable for 4 and 2 weeks, respectively, when
kept at 4◦C, while the XOD and luminol solutions were
freshly prepared each time. Chemiluminescence was mea-
sured for 5 min at 25◦C with an Autolumat LB 953 apparatus
[18].

2.7. Deoxyribose assay

The degradation of the deoxyribose by the hydroxyl radi-
cal was evaluated by mixing: 1 mL of KH2PO4-KOH buffer
(20 mM, pH 7.4) (medium IV), 10�L ascorbate (100�M),
10�L sample, 10�L deoxyribose (2.8 mM), 10�L H2O2
(1 mM), 10�L of Fe-EDTA solution (FeCl3 100�M, EDTA
104�M). Reaction mixtures were incubated at 37◦C for
30 min, next it was added 1 mL tiobarbituric acid (1%),
100�L of NaOH (10 M) and 500�L H3PO4 (20%), and the
reaction mixtures were incubated at 85◦C for 20 min. So-
lutions of FeCl3 and ascorbate were made up immediately
before use in deaerated water. The measurements were made
a
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,
t nts,
odium citrate was added and the samples were incu
t 37◦C for 30 min. Mitochondria was isolated by diffe
ntial centrifugation from livers of male Wistar rats as
cribed for Pedersen et al.[14] and mitochondrial protei
ontent was determined by the biuret reaction[15]. For TBA-
eactive compounds determination, 1 mL of 1% thioba
uric acid (TBA) (prepared in 50 mM NaOH), 0.1 mL
aOH (10 M) and 0.5 mL of H3PO4 (20%) were added, fo

owed by incubation for 20 min at 85◦C. The TBA-reactive
ompounds were extracted with 2mL ofn-butanol. The sam
les were then centrifuged at 9800× g for 10 min. The
easurement was performed on the supernatant at 5

16]. The amount of TBA-reactive compounds were ev
ted as malondialdehyde (MDA), and was calculated
= 1.56× 105/M.

.6. Chemiluminescence assay

.6.1. H2O2/luminol/HRP system
Changes of chemiluminescence intensity of

2O2/luminoL/HRP system were measured as follo
0�L of each sample was mixed with phosphate bu
0.1 M; pH 7.4) (medium II), and a 2 mg/mL lumin
olution in DMSO was added to yield a final concentra
f 1.13× 10−4 M. H2O2 was then added to a final conce

ration of 5× 10−5 M. The reaction was started by add
RP at a final concentration of 0.2 IU/mL, yielding fin
olume of 1 mL of solution[17]. Chemiluminescence w
easured for 10 min at 25◦C with an Autolumat LB 953
pparatus.
t 535 nm at room temperature[19].

.8. Statistical analysis

Data were expressed as mean± S.E. determined of trip
icate or duplicate analysis. The percentage which ca
0% of inhibition of the system assessed (IC50) by the ex-

racts of propolis were determined using GraphPad Pr®

oftware. Extracts of propolis data and formulations con
ng these extracts data were evaluated using Student’st-test,
t P-values < 0.05 determined significant differences am
eans.

. Results and discussion

A series of experiments were performed in an attem
valuate the antioxidant activity of two extracts of prop

n order to show the ability of these extracts in scaven
ifferent radicals in different systems. It was also inten

o assess if the antioxidant activity expected for both ext
f propolis alone could be measured in the presence o

ormulation components.
The antioxidant activity may be related to polyphenol

avonoid content since it has been reported that these
olic compounds can act breaking the chain reaction of

20], inhibiting chemiluminescence reactions[21,22], scav-
nging several ROS[23], etc.

The Folin–Ciocalteau method and the AlCl3 coloration
o determine the total polyphenol and flavonoid conte
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Table 2
Polyphenol and flavonoid content in Brazilian extracts of propolis

Extract Polyphenol content (mg/g) Flavonoid content (mg/g)

EEP 13.3 4.7
GEP 13.33 4.79

respectively, are currently used to analyze plants and food
materials. In the present study, these methods were applied
to determine total polyphenol and flavonoid contents of two
extracts of propolis.

The total flavonoid and polyphenol contents were sim-
ilar for both extracts and are demonstrated inTable 2. The
polyphenol content in both extracts was about 2.8 times of the
flavonoid content. The most common constituents of propolis
from Brazil and other tropical zones are prenylated deriva-
tives ofp-coumaric acid, various diterpenes and flavonoids.
This composition is different if compared to extracts from
other origins, since the composition of propolis depends upon
the vegetation of the area and the season from which it is col-
lected[13,24].

Regarding to lipid peroxidation induced by Fe2+/
ascorbate, the initiation of peroxidation sequence of a mem-
brane in a free lipid peroxide system refers to the attack of
any species that has sufficient reactivity to abstract a hydro-
gen atom from a polyunsaturated fatty acid.

Considering that membrane fractions (mitochondria) iso-
lated from disrupted cells, as used in this experiment, may
contain some lipid peroxides, which are formed enzymat-
ically in tissues by cyclooxygenase and lypoxygenase en-
zymes when iron salts are added, these lipid peroxides can be
decomposed to generate peroxyl (LOO•) and alkoxyl (LO•)
radicals that can abstract hydrogen from polyunsaturated acyl
c

om-
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c nyl,
w two
m in
5

ed
i re
a

Fig. 1. Inhibition of lipid peroxidation induced by Fe2+ found for different
concentrations of: (�) glicolic extract of propolis and (�) ethanolic extract
of propolis. Results are mean± S.E. of three experiments run in parallel.

concentration–response curves obtained for this method. The
percent of peroxidation inhibition was plotted against differ-
ent concentrations of the extract of propolis examined and the
concentration which caused 50% inhibition was taken as the
IC50 value. The same procedure for expressing results was
used for all the methodologies employed.

The percentage of inhibition was calculated using the fol-
lowing equation

Inhibition (%) = 100− 100As

A0
(1)

whereAs is the absorvance observed when experimental sam-
ple was added, andA0 the absorvance of the positive control
(sample absence or the extract of propolis-free control for-
mulation).

The IC50 for EEP and GEP were 0.016 and 0.012�L/mL,
respectively.�-Tocopherol, a well known lipophilic antiox-
idant of endogenous origin found in tissues showed in this
methodology IC50 of 0.48�g/mL [26]. These results suggest
that both extracts of propolis act inhibiting the lipid peroxida-
tion in a more effective way than�-tocopherol. The inhibition
of lipid peroxidation may be probably due to the scavenging
activity against lipid peroxides, peroxyl and alkoxyl radi-
cals and, in same extend, to the Fe2+ chelating activity. The
precision of this method was also evaluated, showing 2.58%
w bility.

T
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-reactiv
pounds

0 2
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0 2
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0 3
C

hains and propagate lipid peroxidation[25].
The peroxides breaking down will produce carbonyl c

ounds known as TBA-reactive compounds. The 3-ca
ompound malondialdehyde (MDA) is one such carbo
hich forms a characteristic chromogenic adduct with
olecules of thiobarbituric acid (TBA), that is evaluated
35 nm.

Table 3 shows the TBA-reactive compounds form
n lipid peroxidation when extracts of propolis we
dded in this system and inFig. 1 it is shown the

able 3
BA-reactive compounds formed in lipid peroxidation induced by Fe2+

inal concentration
n medium (�L/mL)

EEP

TBA-reactive compounds
(nM/mg of protein)

TBA
com

.1 0.17 3.2

.05 0.36 7.0

.025 1.70 32.8

.0125 3.42 66.0

.0065 3.72 71.8
ontrola 5.18 100
a Antioxidant absence.
ithin-assay precision and 4.33% between-day repeata

GEP

e
(%)

TBA-reactive compounds
(nM/mg of protein)

TBA-reactive
compounds (%)

0.13 2.47
0.13 2.61
0.90 17.38
2.76 53.29
3.70 71.44
5.18 100
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Fig. 2. Inhibition of lipid peroxidation induced by Fe2+, when formula-
tions containing extracts of propolis were evaluated: F, formulations; EEP,
ethanolic extract of propolis; GEP, glycolic extract of propolis. The samples
of extract of propolis were proportional to the content of the extract in the
formulations and were evaluated in a final concentration of 0.05�L/mL.
Results are mean± S.E. of three experiments run in parallel.

The antioxidant activity observed in our studies was also
kept when both extracts were added to different formulations,
as observed inFig. 2. The inhibition of lipid peroxidation by
extracts of propolis when analyzed in a final concentration of
0.05�L/mL were similar to that found for formulations added
with the extracts (no significant difference), suggesting that
the antioxidant activity may be properly measured since the
formulations components showed no interference.

The chemiluminescence assays were evaluated based on
the measurements of the areas under the time courses of the
luminescent emission in the presence of the extracts of propo-
lis and the formulations containing these extracts. We esti-
mated the relative inhibitory activity of each sample at dif-
ferent concentrations and in both systems used.

The percent inhibition caused by each sample was calcu-
lated as:

Inhibition (%) = 100− 100 AUC1

AUC0
(2)

where AUC0 represents the area under the curve observed for
the control (extract absence or propolis-free control formu-
lations) and AUC1 (experimental samples).

Among the assays for antioxidant activity, chemilumines-
cence is advantageous because of its high sensitivity and ra-
pidity. Light emission can be markedly amplified using the
H of
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l ced,
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e

The xanthine/luminol/XOD assay was evaluated by the
ability of extract of propolis and the formulations contain-
ing these extracts in scavenging superoxide radical (O2

•−)
generated in the following reaction:

Xanthine+ O2
XOD−→ Uric acid+ O2

•−

Luminol is used as a detector, which is oxidized by the super-
oxide anions. The inhibition of luminescent emission caused
by the decrease of superoxide anions was measured.

Concerning the possibility of enzyme inhibition in both
chemiluminescent assays, the enzymes (HRP and XOD) were
incubated with extracts of propolis at different temperatures
varying the contact time. No enzyme inhibition was found
(data not shown), showing that extracts of propolis act exclu-
sively scavenging free radicals generated in these systems.

The IC50 calculated in the H2O2/luminol/HRP system for
EEP and the GEP were 0.22 and 0.24�L/mL, respectively.
In the xanthine/luminol/XOD system the IC50 found for EEP
and GEP were both about 0.005�L/mL, showing that the
strongest antioxidant activity for propolis was found in scav-
enging superoxide radical (seeFigs. 3 and 4). The preci-
sion of these methods were also evaluated, showing 0.78%
within-assay precision and 1.10% between-day repeatability
for the H2O2/luminol/HRP system, and 1.57% within-assay
p xan-
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a easier
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2O2/luminol/HRP system[27], where in the presence
2O2, HRP catalyses the one-electron oxidation of var
ivalent redox molecules (luminol radical) through the
lytic cycle of the enzyme. The luminol radicals gener
eacts with O2 to yield oxidized luminol and O2•−. This su-
eroxide radical reacts with luminol radical to yield an
operoxide, which then decomposes to yield an eletroni
xcited 3-aminophthalate dianion, which in returning to
round state emits light[28].

When compounds like propolis are added to the ch
uminescent solution, the light emission should be redu
ndicating antioxidant activity by scavenging any radical g
rated in this system.
recision and 1.17% between-day repeatability for the
hine/luminol/XOD system.

Extracts of propolis showed about 40 times more effec
n the xanthine/luminol/XOD (pH 9.4) system compared
he H2O2/luminol/HRP (pH 7.4) system, this may proba
e due to the pH of the medium which permitted differ
edox potential of the propolis antioxidant compounds,
lso due to the different kind of radicals formed. May

n this more basic reaction medium (pH 9.4) the prop
ntioxidant compounds can scavenge the radicals in an
ay.

ig. 3. Inhibition of light emission from xanthine/luminol/XOD lumine
ent reactions with luminol found for different concentrations of: (�) gly-
olic extract of propolis and (�) ethanolic extract of propolis. Results
ean± S.E. of three experiments run in parallel.
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Fig. 4. Inhibition of light emission from H2O2/luminol/HRP luminescent
reactions with luminol found for different concentrations of: (�) gly-
colic extract of propolis and (�) ethanolic extract of propolis. Results are
mean± S.E. of three experiments run in parallel.

These methods were also evaluated for�-tocopherol and
showed IC50 of 3,3�g/mL in the H2O2/luminol/HRP assay
[26], and this potent antioxidant didn’t show any activity in
xanthine/luminol/XOD assay (data not shown).

The chemiluminescence assay using xanthine/luminol/
XOD system was also performed to assess the formulations
(Fig. 5). The inhibitions of chemiluminescence in this system
by extracts of propolis when analyzed in a final concentration
of 0.075�L/mL were similar to those observed for formula-
tions (no significative variance). These results suggest that
the varying formulation components caused no interference
with the antioxidant measurement.

However, the H2O2/luminol/HRP system was not able to
evaluate the formulations, since the final concentration of
extract of propolis in the medium when formulations are di-
luted (1:5) was 0.05�L/mL, and the activity found for the
extracts of propolis in this concentration was less than 5%.
So it would be necessary a 20% extract of propolis formula-
tion to reach the same activity (about 90% inhibition) found
for the other methodologies used. Nevertheless, this antiox-

F ent
r olis
w GEP,
g por-
t uated
i
e

idant methodology could be successfully applied in evalu-
ating other antioxidant compounds which had a lower IC50
than the extracts in study (0.22 and 0.24�L/mL for EEP and
GEP, respectively).

The very low IC50 (about 0.005�L/mL) found for both ex-
tracts of propolis in the xanthine/luminol/XOD system con-
firms that besides the high antioxidant activity of the extracts
of propolis, this method presents high sensitivity. This im-
plies that this method could have high applicability when
intending to evaluate the antioxidant activity in very diluted
formulations or in formulations which the antioxidant com-
pound is used in low concentration.

The inhibitory capacity of chemiluminescence was also
reported by Pascual[10] evaluating extracts of propolis from
Cuba. These extracts had strong antioxidant activity against
superoxide radicals, alkoxyl radicals and in the oxidation re-
action of luminol on hydrogen peroxide.

In order to find out if propolis is active against hydroxyl
radicals, the deoxyribose assay was used. The sugar deoxyri-
bose (2-deoxy-d-ribose) is degraded on exposition to hy-
droxyl radical generated by a mixture of Fe3+, ascorbate, and
H2O2 in a presence of a slight molar excess of EDTA over
the Fe3+ salt. The•OH radicals attack the deoxyribose and
set off a series of reactions that eventually result in formation
of MDA. MDA may be detected by its ability to react with
thiobarbituric acid (TBA) in acid conditions[19,29].
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ig. 5. Inhibition of light emission from xanthine/luminol/XOD luminesc
eactions with luminol when formulations containing extracts of prop
ere evaluated: F, formulations; EEP, ethanolic extract of propolis;
lycolic extract of propolis. The samples of extract of propolis were pro

ional to the content of the extract in the formulations and were eval
n a final concentration of 0.075�L/mL. Results are mean± S.E. of three
xperiments run in parallel.
Any other molecule added to the reaction mixture th
apable of reacting with•OH should compete with deoxy
ose for•OH, hence, it will decrease the rate of deoxyrib
egradation. The precision of this method was also evalu
howing 2.03% within-assay precision and 3.5% betw
ay repeatability.

The activity of extracts of propolis in scavenging•OH
adicals can be seen inFig. 6, the percentage inhibition w
alculated as in Eq.(1), and it was observed that these
racts scavenge•OH in a dose-response way, showing IC50
or EEP and GEP of 0.024 and 0.035�L/mL, respectively
hese results are also better when compared to�-tocopherol

ig. 6. Inhibition of deoxyribose degradation found for different conce
ions of: (�) glycolic extract of propolis and (�) ethanolic extract of propoli
esults are mean± S.E of two experiments run in parallel.
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Table 4
IC50 values for the antioxidant activities of extracts of propolis

Methodologies IC50
a

EEPb GEPc

Lipid peroxidation assay 0.016 0.012
H2O2/luminol/HRP assayd 0.22 0.24
Xanthine/luminol/XOD assayd 0.005 0.005
Deoxyribose assay 0.024 0.035

a Concentration which caused 50% inhibition.
b Ethanolic extract of propolis.
c Glycolic extract of propolis.
d Chemiluminescence.

which showed IC50 of 0.3�g/mL[26]. However, this method
was not able to evaluate this activity when the extracts were
added in the formulations. All the formulations with propolis
extract tested produced the same content of MDA as the for-
mulation without propolis extract, implying no antioxidant
activity. This result is probably due to the high reactivity of
•OH and its unspecificity, thus•OH may react fast to the
components of the formulations. Hence, the propolis antiox-
idant compounds do not have enough•OH to react, since the
formulation compounds are present in a higher concentration.

This unspecific activity of hydroxyl radicals was reported
for Halliwell and Gutteridge[25] showing the ability of•OH
to hydroxylate easily compounds such as salicylate, benzoate,
phenylalanine or phenol, attack tryptophan, convert dimethyl
sulfoxide to methanal, methanesulfinic acid, or methane de-
carboxylate benzoic acid to CO2, etc.

4. Conclusion

The IC50values observed for the extracts of propolis tested
in the present study showed how different activities these ex-
tracts may have, and the extension that each radical may be
scavenged (Table 4). In all the methodologies studied, it was
possible to build a dose-response curve, showing that these
m idant
a al-
u olis
e

s
c ts of
p ner-
a pid
p
d

D
a rmu-
l olis-
f trols,
s m-
p

uced
t ula-

tions and their antioxidant activity are maintained in order to
protect skin against damage caused by free radical. Neverthe-
less, it is essential to choose the correct method to evaluate the
antioxidant activity of these formulations, with the purpose
of performing a quality control work. Besides this it would be
of very importance the antioxidante activity evaluation in sta-
bility studies, knowing that an antioxidant formulation could
become pro-oxidant, without altering the marker compound
stability that is usually used in these studies.
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Abstract

Propolis is a resinous bee hive product that has many biological activities. Among these activities, the antioxidant activity deserves special
interest since it suggests propolis could be successfully applied topically to prevent and treat skin damages. The skin is continuously exposed to
free radicals generated in the aging process and by external stimuli such as sunlight. Thus, the development of topical formulations added with
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ropolis extract is justified. However, it raises the necessity of being concerned about the methodologies that could be used to evaluate the propolis
xtract release from these formulations. So, p-coumaric acid content using HPLC and the antioxidant activity using chemiluminescence were used
o assess the release of propolis extract from topical formulations. A low fat content formulation (F1) and a high fat content formulation (F2) were
valuated and they showed that after 6 h, 4.6 �g/cm2 (F1) and 2.75 �g/cm2 (F2) of the p-coumaric acid was released, while it was found that both
ormulations released about 0.85 �L/cm2 of the antioxidant activity as propolis extract equivalent (AAPEE). Thus, once the antioxidant activity
f propolis extract may be the result of the synergic action of several compounds, the obtained results indicate that a release study would be more
onclusive if the antioxidant activity was evaluated, besides the measurement of a marker compound content.

2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

eywords: Propolis; Release studies; Topical formulation; Chemiluminescence; Antioxidant activity; HPLC

. Introduction

Propolis is a resinous bee hive product that has been used
y man since ancient times for its pharmaceutical properties
nd it is still used as a constituent of “bio-cosmetics”, “health
ood” and for numerous other purposes [1]. Numerous studies
ave reported that propolis has a broad spectrum of biological
ctivities such as antioxidant [2–5], cytotoxic, hepatoprotective
6], antiinflamatory [7,8], immunomodulatory [9], antibacterial,
ntifungal and antiviral [1].

From the biological activities found for propolis, the antiox-
dant activity deserves special interest since it suggests propolis
ould be successfully applied topically to prevent and treat
kin damages. The skin is continuously exposed to free radi-
als generated in the aging process and by external stimuli such

∗ Corresponding author. Tel.: +55 16 602 4315; fax: +55 16 633 1941.
E-mail address: magika@fcfrp.usp.br (M.J.V. Fonseca).

as sunlight. It is well known that sunlight coupled with living
in an oxygen-rich atmosphere causes unwanted and deleterious
stresses on skin, since sunlight can overwhelm the antioxidant
system, making natural protective controls inadequate, result-
ing in oxidative damage [10]. Thus, the development of topical
formulations added with propolis extract is justified.

When drugs, be it modern or traditional, are applied topically
on the skin, an active agent must be released from the carrier
(vehicle) before it contacts the epidermal surface and be avail-
able for penetration into the stratum corneum and lower layers
of the skin, but in the case of propolis, and other phytopharma-
ceuticals, there are many constituents that are able to be released
from the formulation. For example, more than 150 compounds
have been identified as constituents of propolis [11], thus, it is
difficult to establish just a marker compound to evaluate a release
study since the activity desired when propolis extract is added
to topical formulations is the result of synergic action of several
compounds present in the extract. The objectives of this study
were, therefore, to elaborate and validate a HPLC analysis of

731-7085/$ – see front matter © 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.

oi:10.1016/j.jpba.2005.12.022
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p-coumaric acid (a component present in large amounts in propo-
lis), to evaluate and validate an antioxidant activity of propolis
extract by chemiluminescence, and to study the release profile of
propolis extract from topical formulations using both validated
methods.

2. Experimental

2.1. Chemicals and reagents

p-Coumaric acid was supplied by Sigma–Aldrich (St. Louis,
MO, USA), ethanolic propolis extract was purchased from
Apis Flora (Ribeirão Preto, Brazil—the extract was standard-
ized using propolis from several sites of Brazil. Patent number
PI 0405483-0, published in Revista de Propriedade Industrial
no. 1778 from 01/02/2005). Methanol was purchased from
Merck (Darmstadt, Germany) and was of chromatographic
grade. Acetic acid was supplied by Zilquı́mica (Ribeirão Preto,
Brazil). Sodium chloride and sodium dihydrogen phosphate
were obtained from Merck (Darmstadt, Germany) all of ana-
lytical grade. The water used to prepare the solutions or mobile
phase was purified in a Milli-Q-plus System (Millipore, Bed-
forte, MA, USA). Luminol, xanthine and xanthine-oxidase
(XOD) were purchased from Sigma Chemical Co. (St. Louis,
MO, USA). All other chemicals were of reagent grade and
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2.2.3. Validation of the method
Calibration curves were obtained by spiking aliquots of

1 mL drug-free receptor solutions with standard solutions of p-
coumaric acid in the concentration range of 25–5000 ng/mL. No
internal standard was used in this method.

The sensitivity of the method was evaluated by determin-
ing the quantification limit (LOQ). The LOQ was defined as
the lowest concentration that could be determined with accu-
racy and precision below 20% [13] over five analytical runs
and it was obtained using receptor solution (1 mL) spiked with
25 ng/mL of p-coumaric acid. Precision was expressed as rel-
ative standard deviation (R.S.D.%) and accuracy as percent of
deviation between the true and the measured value. To assess
within-day precision and accuracy, replicate analyses (n = 10)
of 1 mL of receptor solution spiked at concentrations of 75 and
4000 ng/mL of p-coumaric acid were performed. For between-
day assays, quintuplicate receptor solution of p-coumaric acid
were analyzed for 5 consecutive days (n = 5). The selectivity of
the method was assured in the release studies, which are further
described. For this determination, blank receptor solutions were
analyzed before and after release studies.

Freeze–thaw cycle stability and short-term room temperature
stability were determined. To perform the freeze–thaw cycle
stability test, three aliquots (n = 3) at the low (25 ng/mL) and
high concentration (4000 �g/mL) of the quality control samples
were stored at −20 ◦C for 24 h and thawed at room tempera-
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ere used without further purification. All the raw materi-
ls for the formulations were purchased from Galena (Camp-
nas, SP, Brazil) or were a gift from Clariant (São Paulo, SP,
razil).

.2. Determination of p-coumaric acid by HPLC

.2.1. Apparatus and chromatographic conditions
Analyses were conducted using a Shimadzu (Kyoto, Japan)

iquid chromatograph, equipped with an LC-AT VP solvent
ump unit and an SPD-10A UV–visible detector operating at
68 nm. Injections were performed manually through a 50 �L
oop with a Rheodyne model 7125 injector (Rheodyne, Cotati,
SA). Data were collected using a Chromatopak CR6A inte-
rator (Shimadzu, Kyoto, Japan). The separation of p-coumaric
cid was carried out at 22 ± 2 ◦C on Lichrospher 100 RP-8 col-
mn (Merck, Darmstadt, Germany) using methanol–acetic acid
olution 1% (25:75, v/v), at flow rate of 1.2 mL/min. A CN
olumn (4 mm × 4 mm, 5 �m particle size, Merck, Darmstadt,
ermany) was used as guard column.

.2.2. Standard solutions
Stock standard solutions of p-coumaric acid were prepared

n methanol in the concentration range of 1–200 �g/mL. They
ere stored frozen at −20 ◦C, remaining stable for at least
months. Working solutions of p-coumaric acid were pre-

ared daily in receptor solution in the concentration range of
5–5000 ng/mL. Both standard and working solutions were
rotected from direct light, since we previously observed p-
oumaric acid was degraded by light [12]. The reception solution
ontent is further described.
ure protected from direct light. When completely thawed, the
amples were refrozen for 12 h under the same conditions. The
reeze–thaw cycle was repeated twice more, and then the sam-
les were analyzed on the third cycle. For the determination
f short-term room temperature stability, three aliquots of each
uality control sample (at the same concentrations as described
bove) were prepared and kept at room temperature (22 ± 2 ◦C)
or 12 h protected from direct light. After this period, the sam-
les were analyzed. The peak areas obtained from both stability
ests were compared to the peak areas obtained with freshly pre-
ared samples. Student’s t-test was applied, with the level of
ignificance set at p ≤ 0.05.

.2.4. Determination of p-coumaric acid in propolis extract
p-Coumaric acid was chosen as marker compound in propo-

is extract and it was determined after diluting propolis extract
:1000 in methanol and injecting into the HPLC instrument.

.3. Determination of the antioxidant activity by
hemiluminescence

.3.1. Apparatus of chemiluminescence
This method was slightly modified from Girotti et al. [14]

nd Marquele et al. [15]. Chemiluminescent mixture was pre-
ared immediately before analysis by mixing 360 �L glycine
uffer (0.1 M pH 9.4, 1 mM EDTA), 150 �L xanthine (6 mM in
lycine buffer), 50 �L sample and 10 �L of luminol (0.6 mM).
dding 100 �L xanthine-oxidase solution (20 IU/mL) started

he reaction. The buffer and the xanthine solution were stable
or 4 and 2 weeks, respectively, when kept at 4 ◦C, while the
OD and luminol solutions were freshly prepared each time.
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Chemiluminescence was measured for 5 min at 25 ◦C with an
Autolumat LB 953 apparatus. Light emission was recorded in
counted photons per minute (cpm). The area under the time-
course curves (AUC) was calculated. Percentage of inhibition
of chemiluminescence of each sample was calculated by the
formula:

Inhibition (%) = 100 − 100 × AUC1

AUC0

where AUC0 represents the area under the curve observed for
the control (extract absence) and AUC1 (experimental samples).

2.3.2. Standard solutions
Stock standard solutions of propolis extract were prepared

daily in propylene glycol in the concentration of 100 �L/mL.
Working solutions of propolis extract were prepared diluting
the stock solution in the drug-free receptor solution in the final
medium concentrations range of 0.005–0.014 �L/mL.

2.3.3. Validation of the method
Calibration curve was obtained in the concentration range of

0.005–0.014 �L/mL of propolis extract in medium. The LOQ
was defined as the lowest concentration that could be deter-
mined with accuracy and precision below 20% [13]. Precision
was expressed as relative standard deviation and to assess within-
day precision, replicate analyses (n = 10) of the concentrations
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Table 1
Percent composition (w/w), of the emulsion media of the formulations

Component F1 (%)a F2 (%)b

Hostacerin® SAFc 6 –
Polawax®d – 8
Isodecyl oleate – 2
Isopropyl palmitate – 1.5
Propylene glycol 5 5
Glycerol – 3
Phenoxyethanol and parabens 0.5 0.5
Water 88.5 80

a Lower fat content.
b Higher fat content.
c Self-emulsifying agent prepared without heating (ammonium acryloyl-

dimethyl-taurate/VP copolymer + rapeseed oil sorbitol esters + trilaureth-4-
phosphate + mineral oil + isopropyl palmitate).

d Self-emulsifying wax (mineral oil + petrolatum + lanolin alcohol + fatty
alcohol + ethoxilated fatty alcohol).

2.4. Formulations

Emulsions were developed using two different self-
emulsifying agents, as it can be seen in Table 1. The developed
formulations presented different fat material contents next (F1)
which had the presence of hydrophilic colloid as emulsion stabi-
lizing agent, presented lower fat content than F2. The preserva-
tive was a mixture of phenoxyethanol and parabens. Extract of
propolis (2.5%, v/w) and preservatives were firstly solubilized
in the propylene glycol amount and next incorporated to the for-
mulations at room temperature. The formulations were allowed
to equilibrate for 24 h at room temperature before carrying out
the studies.

2.5. In vitro release studies from topical formulations
containing propolis extract

The release experiments were performed using modified
diffusion cells (Franz type) with 1.77 cm2 diffusion area
and a cellulose ester membrane HA (nitrate 75–80% and
acetate—Millipore, Brazil) with pore size of 0.45 �m. Samples
of 1 g of the formulations were placed on the membrane and the
receptor compartment was filled with 12 mL of receptor solu-
tion: isotonic phosphate buffer 20 mM (pH 7.4) added of 0.5
% (v/v) of polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate in order
t
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.005, 0.007 and 0.0014 �L/mL were performed. For between-
ay assays, quintuplicate of the same concentrations were ana-
yzed for 5 consecutive days (n = 5).

An antioxidant activity stability test was also performed. To
erform the freeze–thaw cycle stability test, three aliquots (n = 3)
t the low (0.005 �L/mL), medium (0.007 �L/mL) and high con-
entration (0.014 �L/mL) of the quality control samples were
tored at −20 ◦C for 24 h and thawed at room temperature. When
ompletely thawed, the samples were refrozen for 12 h under
he same conditions. The freeze–thaw cycle was repeated twice

ore, and then the samples were analyzed on the third cycle.
he antioxidant activities obtained were compared to the activity
btained with freshly prepared samples. The antioxidant activity
tability of propolis extract was also evaluated in the receptor
olution maintained at 37 ◦C for 24 h. For this determination the
ontent of propolis extract present in 1 g of formulation (25 �L)
as firstly solubilized in propylene glycol and then added to the

eceptor solution (12 mL) in the same conditions of the release
tudy. An aliquot (600 �L) was withdrawn at specific times dur-
ng 24 h. The antioxidant activity obtained from the different
imes were then compared to the first aliquot (time = 0). Student’s
-test was applied, with the level of significance set at p ≤ 0.05.

.3.4. Determination of the antioxidant activity of propolis
xtract and of p-coumaric acid

The propolis extract was solubilized 1:10 in propylene glycol
nd then diluted in receptor solution rending the final concentra-
ions in the medium: 0.002, 0.005, 0.007, 0.009, 0.014, 0.019,
.028, 0.037 and 0.075 �L/mL. p-Coumaric acid was diluted in
ethanol rending the final concentrations in the medium: 0.375,

.75, 1.5, and 3.0 �g/mL.
o ensure “sink conditions”. Receptor solution was stirred by a
otating Teflon-coated magnet and were maintained at 37 ◦C by
eans of a circulating water bath with a jacket surrounding the

ells.
Samples from the receptor solution (600 �L) were collected

rom the Franz cells in the following intervals: 2, 4, 6, 8, 10,
2 and 24 h and the same volume of fresh receptor solution
as replaced. The samples were stored until use at −20 ◦C.
he amount of p-coumaric acid released in the receptor
olution was assayed by HPLC using a calibration curve of
tandard p-coumaric acid. The antioxidant method was used to
etermine the inhibition (%) of light luminescence caused by
he receptor solution. The inhibition (%) of light luminescence
btained was transformed in antioxidant activity as propolis
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extract equivalent (AAPEE) �L/mL, using the regression
equation obtained from the calibration curve built by plotting
the concentrations of propolis extract against the inhibition
(%) of each concentration. The blank vehicles without active
agents served as references in the analytical measurements. Six
modified diffusion cells were used in the experiments.

3. Results and discussion

Propolis extract has presented a very important antioxidant
activity in several assays that we have performed in our labo-
ratory. Its activity may be compared with other plant extracts
and even with known isolated antioxidant compounds. As an
example, in the inhibition of lipid peroxidation assay, it showed
IC50 (concentration which caused 50% of inhibition of the
system) of 0.016 �L/mL, while Glycyrrhiza glabra showed
0.070 �L/mL, Ginkgo biloba 0.05 �L/mL [16], Isoflavin Beta®

0.033 �g/mL, Red clover 0.032 �g/mL (data not published),
quercetin 0.34 �g/mL [17] and �-tocopherol 1 �g/mL [16].
Among these methods that we have performed, such as inhi-
bition of lipid peroxidation and degradation of deoxyribose,
scavenging of DPPH radical, inhibition of chemilumines-
cence using H2O2/luminol/HRP, the inhibition of chemilumi-
nescence using xanthine/luminol/XOD showed the best sen-
sitivity and reproducibility [15]. So this method was chosen
to evaluate the release study, since this study could request a
m
c
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Fig. 1. Chromatograms referring to the separation of p-coumaric acid (1). (A)
Receptor solution spiked with p-coumaric acid, (B) propolis extract diluted
1:1000 in methanol, (C) receptor solution from the blank of formulation 1,
(D) receptor solution of formulation 1 after 6 h of release, (E) receptor solution
from the blank of formulation 2, (F) receptor solution of formulation 2 after 6 h
of release.
ethod which is able to quantify a low quantity of antioxidant
ompounds.

.1. Determination of p-coumaric acid by HPLC

p-Coumaric acid was chosen as a marker compound to be
valuated in propolis extract because it is a compound found
n large amounts in Brazilian propolis collected in southeastern
egion [18].

The HPLC method developed here to perform the separa-
ion of p-coumaric acid, proved to be linear over the concen-
ration range of 25–4000 ng/mL, with correlation coefficient,
≥ 0.9995. The precision and accuracy of the method were
ssessed for both within-day (10 spiked receptor solutions for
ach concentration on the same day) and between-day (5 spiked
eceptor solution for each concentration for 5 consecutive days)
eterminations. Table 2 shows the results achieved with two con-
entrations in the evaluation of the precision and accuracy of
he method; neither R.S.D.s nor relative errors exceeded a value
f 4.9%, in agreement with literature recommendations [13].
he lowest concentration quantified by the validated method

LOQs) was 25 ng/mL (Table 2). The method developed here
roved to be selective since the receptor solutions of the blank
ormulations analyzed under the established chromatographic
onditions did not show any interferences in the retention time
f p-coumaric acid (Fig. 1C and E). The stability test showed no
tatistically significant difference between freeze–thaw cycles
nd short-term room temperature stability studies with p-value
0.11.
Fig. 1A and B shows the chromatograms of the p-coumaric

eparation alone in receptor solution and in propolis extract.
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Table 2
Precision and accuracy of p-coumaric acid evaluated in receptor solution

Concentration added (ng/mL) Concentration
found (ng/mL)

Accuracya Precisionb

Within-day (n = 10)c

25d 26.1 4.73 4.90
75 75.1 0.14 3.38

4000 3900 −2.60 2.19

Between-day (n = 5)e

75 73.8 4.25 −1.50
4000 3806 4.77 −4.83

a Expressed as deviation from theoretical values.
b Expressed as relative standard deviation.
c Number of samples.
d Quantification limit, n = 5.
e Number of days.

It was found 0.82 mg of p-coumaric acid in 1 mL of propolis
extract.

3.2. Determination of the antioxidant activity by
chemiluminescence

As we have already pointed, the chemiluminescent method,
due to its high sensitivity, rapidity and reproducibility was cho-
sen for the evaluations of the antioxidant activity of propolis
extract and of p-coumaric acid. The xanthine/luminol/XOD sys-
tem emits luminescent light by oxidation of luminol, used as
detector, by superoxide anions (O2

•−) generated in the follow-
ing reaction:

Xanthine + O2
XOD−→Uric acid + O2

•−

The ability of a substance in scavenging superoxide anions
lead to the inhibition of the luminescent light emission. The inhi-
bition (%) of chemiluminescence versus the amount of propolis
extract (�L) in the reaction medium is shown in Fig. 2A.

The method proved to be linear over the final medium con-
centration range of 0.005–0.014 �L/mL, with correlation coef-
ficient, r ≥ 0.9675. This correlation coefficient could be prop-
erly acceptable, since this method presents multi-stages which
involve formation and scavenging of free radicals, besides the

Table 3
Precision of antioxidant activity of propolis extract evaluated in receptor solution

Concentration added in medium (�L/mL) Inhibition found (%) Precisiona

Within-day (n = 10)b

0.005c 41.0 8.32
0.007 55.5 2.95
0.014 69.0 2.01

Between-day (n = 5)d

0.005 43.4 7.22
0.007 54.5 5.4
0.014 70.8 3.47

a Expressed as relative standard deviation.
b Number of samples.
c Quantification limit, n = 5.
d Number of days.

presence of an enzyme. The precision was assessed for both
within-day (10 replics of the receptor solutions for each con-
centration on the same day) and between-day (5 replics of each
receptor solution for each concentration for 5 consecutive days)
determinations. Table 3 shows the results achieved with three
concentrations in the evaluation of the precision of the method;
the R.S.D.s of the concentrations analyzed did not exceed a value
of 8.3%, in agreement with literature recommendations [13]. The
lowest concentration in the linear range quantified with R.S.D.
lower than 20% (LOQs) was 0.005 �L/mL. The stability tests
showed no statistically significant difference in the freeze–thaw
cycles and in the antioxidant activity present in the receptor
solution during 24 h with p-value ≥0.097.

The ability of p-coumaric acid in scavenging superoxide
anions was also evaluated. The inhibition (%) of chemilumines-
cence versus the amount of p-coumaric acid (�g) in the reaction
medium is shown in Fig. 2B.

3.3. In vitro release studies from topical formulations
containing propolis extract

The antioxidant defense in skin may be overwhelmed by
external stimuli such as prolonged sun exposition [19], pollu-
tion and also by internal stimuli such as in the aging process.
So free radicals are formed in excess and may lead to several

F nt rea
p nt rea
p

ig. 2. (A) Inhibition of light emission from xanthine/luminol/XOD luminesce
arallel. (B) Inhibition of light emission from xanthine/luminol/XOD luminesce
arallel.
ction by propolis extract. Results are mean ± S.E. of eight experiments run in
ction by p-coumaric acid. Results are mean ± S.E. of three experiments run in
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Fig. 3. Released p-coumaric acid (A) and AAPEE (B) amount from formulations 1 (�) and 2 (�), added with propolis extract.

damages. To prevent and treat skin damages, propolis extract
may be used as a topical antioxidant in formulations. However,
when a formulation containing propolis extract is developed,
raises the necessity of being concerned with the release of this
extract. In release studies the measure of drug release as a deter-
mination of bioavailability has been a subject of debate for many
years. A consensus has been reached that an in vitro release test
can serve as a valuable tool for initial screening of experimen-
tal formulations in the product development area and can serve
to evaluate bioavailability [20]. Thus, a compound which is in
large amount in the extract is usually used as marker. But as
the antioxidant activity is the desired action, besides assaying a
marker, it would be of very great interest, evaluating the antioxi-
dant activity found in the receptor solution. So, the HPLC and the
antioxidant validated methods were used to evaluate the release
of propolis extract from formulations by assessing a marker (p-
coumaric acid) and the antioxidant activity, respectively. The
antioxidant activity as propolis extract equivalent was used to
estimate the antioxidant activity found in the receptor solution.

Fig. 1D and F shows the chromatograms of the receptor solu-
tion of formulations 1 and 2, respectively. The release profiles
of p-coumaric acid from both formulations are presented in
Fig. 3A. It was found that after 6 h, 4.6 �g/cm2 of the p-coumaric
acid was released from the formulation 1 (lower fat content),
while 2.75 �g/cm2 was released from formulation 2 (higher fat
content), and this difference in the release was maintained in the
f

t

6 h, but formulation 1 released a higher amount of AAPEE in the
following hours. This difference must be due to the fat content
of the formulations. The results of the first 6 h suggest that in
this period there was mainly a release of the less liposoluble
compounds for both formulations. However, in the following
hours, the most liposoluble compounds were probably released
and the fat content of the formulations influenced the release
profile. So F1, which has lower fat content, was able to release
these compounds more easily. While for F2, which has higher
fat content, presented more likeness to these compounds and
prevented them to be released in the same way that F1.

The release data were plotted against square root of time for
the determinations of the release rate from the profiles (Fig. 4).
Table 4 summarizes the slopes representing the diffusion rates
and also the released p-coumaric acid and AAPEE amounts after
12 h. The plots were linear as function of square root of time,
indicating that the release follows Higuchi model.

From the release studies, it is apparent that p-coumaric acid
and the AAPEE are better released from formulation 1 (lower
fat content) than from formulation 2 (higher fat content). This
behavior may be due to several influences, among them, the
rheological parameters of the vehicle [21], the pH of the for-
mulations and also due to the solubility of propolis extract
in the formulations. Furthermore, knowing that p-coumaric
acid as well as the antioxidant compounds of propolis extract
must be phenolic compounds, these results are in accordance
w
m
c

F hetic m
ollowing hours.
Fig. 3B shows the release profile of the AAPEE. It was found

hat both formulations released about 0.85 �L/cm2 of AAPEE in

ig. 4. Cumulative released p-coumaric acid (A) and AAPEE (B) through synt
ith Gete et al. [20], who concluded that a hydrophilic cream
ay function best in delivering flavonoids, which are phenolic

ompounds.

embrane from formulations 1 (�) and 2 (�), added with propolis extract.
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Table 4
Comparison of the diffusion rates, correlation coefficients and the cumulative released p-coumaric and AAPEE amounts after 12 h

p-Coumaric acid AAPEE

Diffusion ratea rb Q12 (�g/cm2)c Diffusion ratea rb Q12 (�L/cm2)d

F1 1.408 0.9895 5.68 0.413 0.9941 1.26
F2 1.012 0.9916 3.72 0.252 0.9502 1.00

a Slope of the plots of amount of drug released against square root of time.
b Linear correlation coefficients.
c Amount of p-coumaric acid released in 12 h, assayed by HPLC.
d Amount of AAPEE released in 12 h, assayed by chemiluminescence.

Comparing the release profiles in both formulations, it can
be concluded that p-coumaric acid was released more easily
than the AAPEE. This is probably due to the difference in the
solubility of p-coumaric acid and the propolis extract antiox-
idant compounds. The high release of p-coumaric acid, but
low AAPEE release can be explained by the low antioxidant
activity of p-coumaric acid compared to the propolis extract.
Propolis extract showed IC50 of 0.007 �L/mL while p-coumaric
acid showed 1.78 �g/mL. It is also important to note that p-
coumaric acid may suffer photoisomerization when exposed to
light [12], which was observed by the HPLC determination (data
not shown), however, the antioxidant activity was not lost. This
finding suggests that the antioxidant activity method evaluates
the activity which is present, even if a compound had suffered
decomposition.

In addition, in order to prove that it was not the p-coumaric
acid alone, the compound responsible for the antioxidant activity
found in the receptor solution, we used the regression equa-
tion obtained by plotting the concentrations of p-coumaric acid
against the inhibition (%) of each concentration, and we esti-
mated the p-coumaric acid content that would be corresponding
to the inhibitions found in the receptor solution during the
release study. After 24 of study, the receptor solution showed
73.1 and 64.9% of inhibition of chemiluminescence for F1 and
F2, respectively. To these data, we compared the p-coumaric
acid content determined by HPLC (Tables 5 and 6). Next, it

T
C
H

R
T

1
1
2

a
t

was observed after 24 h of release, that 1.24 and 0.77 �g/mL
of p-coumaric acid were released and determined by HPLC for
F1 and 2, respectively, while if it was the p-coumaric acid, the
responsible for the antioxidant activity, the release would be
52.9 and 44.0 �g/mL for F1 and 2, respectively. With this com-
parison it became easy to observe that many other compounds
must have been released and that the antioxidant method is
able to determine the whole activity that is released from the
formulation.

It is also important to note that the chemical composition of
propolis is diversified from region to region even in the same
country, as observed by Park et al. [18], the propolis from
the southeastern region of Brazil has as majority compounds
coumaric acid, pinobanksin and kaempferide, while the propo-
lis from the southern has as majority compounds pinobanksin
3-acetate, chrysin, etc., and in the northeastern, none of these
compounds are present. These data also suggest that an antioxi-
dant method would be the most appropriate to evaluate propolis
from different regions in order to establish quality parameters
and profile of activity.

The results obtained with the antioxidant method show the
real antioxidant activity released and which is able to pene-
trate into the skin. So, the evaluation of the antioxidant activity
showed to be an important method to perform release studies
of isolated compounds and mainly of extracts constituted for a
mixture of antioxidant compounds.
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able 5
omparison of the p-coumaric acid content released from F1 determined by
PLC and determined by its antioxidant activity

elease time,
(h)

Inhibition found
for the receptor
solution in the
chemiluminescent
assay (%)

Corresponding
p-coumaric acid
content (�g/mL)a

p-Coumaric
content
determined by
HPLC (�g/mL)

2 38.2 14.4 0.41
4 45.4 22.2 0.58
6 55.1 33.1 0.68
8 56.8 34.9 0.75
0 63.2 42.1 0.80
2 67.7 47.0 0.84
4 73.1 52.9 1.24

a The inhibition found in the receptor solution was estimated as of p-coumaric
cid content by using the regression equation obtained by plotting the concen-
ration of p-coumaric acid against the inhibition (%) of each concentration.
able 6
omparison of the p-coumaric acid content released from F2 determined by
PLC and determined by its antioxidant activity

elease time,
(h)

Inhibition found in
the chemiluminescent
assay (%)

Corresponding
p-coumaric acid
content (�g/mL)a

p-Coumaric
content
determined by
HPLC (�g/mL)

2 40.0 16.4 0.25
4 45.0 21.9 0.32
6 55.7 33.8 0.40
8 51.5 29.2 0.43
0 52.6 30.4 0.53
2 57.0 35.3 0.55
4 64.9 44.0 0.77

a The inhibition found in the receptor solution was estimated as of p-coumaric
cid content by using the regression equation obtained by plotting the concen-
ration of p-coumaric acid against the inhibition (%) of each concentration.
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4. Conclusion

As propolis extract is known for its great antioxidant activity,
the use of this extract added to topical formulations to prevent
and treat skin diseases is justified. During formulation devel-
opment and the release studies, besides evaluating a marker
compound such as p-coumaric acid, we showed that the antioxi-
dant activity may also be suitably evaluated. The results obtained
with both analyses are more conclusive because the antioxidant
activity desired is not only based in one marker compound, but it
is the result of the synergic action of several compounds present
in the extract.
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