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RESUMO
FONTANEZI, B. B. Desenvolvimento e caracterização de carreador lipídico
nanoestruturado contendo própolis vermelha brasileira em formulações
tópicas. 2021. 158f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2021.
A própolis vermelha brasileira (PVB) é descrita pelos seus efeitos antioxidantes,
anti-inflamatórios, antitumorais e fotoprotetores e pode ser grande aliada no
combate aos danos gerados pela radiação solar e pelo envelhecimento natural
da pele, porém possui características físico-químicas desfavoráveis para
aplicação tópica. A nanotecnologia pode superar essas limitações e, desta
forma, objetivou-se a avaliação biológica da PVB e suas frações e o
desenvolvimento e avaliação biológica de um carreador lipídico nanoestruturado
(CLN) contendo PVB visando sua aplicação tópica. Foi avaliado o extrato
etanólico de PVB e três frações da PVB. A PVB e a fração hexano
demonstraram-se fototóxicas em cultura de fibroblastos e a fração diclorometano
foi considerada a mais citotóxica. Todas as frações apresentaram atividade
antioxidante, destacando-se as frações hexano e o extrato de PVB. As frações
acetato de etila e diclorometano e o extrato de PVB reduziram o marcador
inflamatório óxido nítrico em concentrações não tóxicas. A avaliação da
toxicidade aguda demonstrou que a fração diclorometano foi considerada a mais
tóxica no modelo Galleria mellonella. O extrato de PVB foi escolhido para ser
encapsulado pois apresentou baixa toxicidade in vivo e possui a atividade
biológica em baixas concentrações. O CLN foi otimizado pelo planejamento
experimental Box-Behnken e apresentou diâmetro médio de 141,2 ± 2,7 nm,
índice de polidispersão (PdI) de 0,131 ± 0,020, potencial zeta negativo (- 8,90 ±
0,25mV) e encapsulamento de 5 bioativos superior a 98%, sendo estável por
mais de 420 dias. A atividade anti-inflamatória do CLN-PVB mostrou-se superior
ao extrato PVB com a vantagem da diminuição da toxicidade. Tanto a PVB,
quanto os CLNs com e sem PVB não apresentaram irritação ocular e são
compatíveis com a via tópica, além de apresentarem elevada atividade
antioxidante. Como última etapa do projeto, foi proposto o escalonamento do
CLN em homogeneizador de alta pressão e as nanopartículas obtidas
apresentaram baixo PdI e diâmetro próximo ao CLN desenvolvido em sonicador.
A dispersão de CLN-PVB foi incorporada em um gel de goma guar quaternizada
que permaneceu estável por 8 meses. Desta forma, o CLN-PVB desenvolvido
tem potencial para ser utilizado como uma formulação tópica e que traz como
benefício a redução da citotoxicidade da PVB e a potencialização de seu efeito
antioxidante e anti-inflamatório, além de ser possível a produção em uma escala
semi-industrial.

Palavras-chave: Carreador lipídico
Brasileira; Formulações tópicas
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ABSTRACT
FONTANEZI, B. B. Development and characterization of nanostructured
lipid carriers containing Brazilian red propolis in topical formulations. 202.
158f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.
Brazilian red propolis (BRP) is known for its antioxidant, anti-inflammatory,
antitumor and photoprotective effects and can be a great ally against solar
radiation damage and natural aging of the skin. However, it has unfavorable
physicochemical characteristics for topic applications. Nanotechnology can
overcome these limitations. Therefore, our main objective was the biological
evaluation of BRP and its fractions and the development and biological evaluation
of a nanostructured lipid carrier (NLC) containing BRP aiming its topical
application. The ethanolic extract of BRP and 3 fractions of BRP were evaluated:
BRP and the hexane fraction proved to be phototoxic in fibroblast cultures and
the dichloromethane fraction was considered the most cytotoxic. All fractions
showed antioxidant activity, highlighting the hexane and BRP extract fractions.
Ethyl acetate and dichloromethane fractions and BRP extract reduced the
inflammatory marker nitric oxide to non-toxic concentrations. The evaluation of
acute toxicity showed that the dichloromethane fraction was considered the most
toxic in the Galleria mellonella model. The BRP extract was chosen to be
encapsulated because, despite its phototoxicity, presented low in vivo toxicity and
biological activity even at low concentrations. The NLC was optimized by the BoxBehnken factorial design. It had a diameter around 141.2 ± 2.7 nm,
polydispersion index (PdI) of 0.131 ± 0.020, negative zeta potential (- 8.90 ±
0.25mV) and encapsulation of 5 bioactives greater than 96%, being stable for
420 days. The anti-inflammatory activity of NLC-BRP was superior to the BRP
extract with the advantage of decreasing toxicity. Both BRP and NLCs with and
without BRP did not show eye irritation and are compatible with the topical route,
in addition to having high antioxidant activity. As the last stage of the project, the
scaling of the NLC in a high-pressure homogenizer was proposed and the
nanoparticles obtained presented low PdI and diameter close to the NLC
developed in a sonicator. The NLC-BRP dispersion was incorporated into a
quartenized guar gum gel that remained stable for 8 months. Thus, the developed
NLC-BRP has the potential to be used in topical formulation, which has the
benefit of reducing the cytotoxicity of BRP and enhancing its antioxidant and antiinflammatory effect, in addition to being possible to produce it on a semiindustrial-scale.

Keywords: nanostructured lipid carrier, brazilian red propolis, topical application
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1. Introdução
A pele, assim como os outros órgãos, está sujeita ao processo de
envelhecimento, entretanto, ele possui fatores extrínsecos adicionais, como a
exposição ao sol, poluição do ar, condições climáticas e tabagismo. Ela é
composta por três camadas, a epiderme, a derme e a hipoderme. Na parte
superior da epiderme se localiza o estrato córneo (EC), que possui a característica
de ser uma barreira contra moléculas exógenas devido a sua composição lipídica
e arquitetura celular.
Diversas teorias propõem modelos que expliquem o envelhecimento da
pele, onde se destacam o estresse oxidativo, danos ao DNA, encurtamento de
telômeros, regulação de MicroRNA, mutações genéticas, inflamação e acúmulo
de produtos finais de glicação avançada (AGE).
Neste contexto, a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) tem um
importante papel na oxidação de lipídios e proteínas importantes para a pele, além
de ativar cascaras de sinalização celular que propiciam a degradação do colágeno
e elastina e o aumento do ambiente inflamatório na pele.
Os produtos naturais estão sendo cada vez mais utilizados na área
cosmética devido a suas propriedades biológicas e efeitos sinérgicos, sendo que
compostos que possuam moléculas fenólicas, como flavonóides e polifenóis
podem proteger a pele contra a radiação UV, diminuir a geração de ROS e ainda
diminuir a inflamação.
A própolis vermelha brasileira (PVB) vem ganhando destaque no cenário
mundial não apenas pela sua coloração avermelhada, mas também por suas
distintas propriedades biológicas como atividade antioxidante, anti-inflamatória,
antitumoral, antimicrobiana e fotoprotetora.
Entretanto, a baixa penetração na pele dos compostos da PVB, a baixa
solubilidade em água de seus principais componentes, o forte odor característico
da própolis, a presença de álcool na formulação final e sua toxicidade dose
dependente dificultam o uso da PVB em formulações cosméticas e tópicas. Neste
sentido, tais limitações podem ser superadas com encapsulamento da PVB em
carreadores lipídicos nanoestruturados (CLN).
Os CLNs são nanopartículas compostas por uma matriz lipídica
desestruturada pela presença de um óleo. Assim como outras nanopartículas eles
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possuem propriedades distintas devido ao seu tamanho reduzido, como a
proteção e estabilidade físico-química do ativo, aumento da biodisponibilidade,
redução de dose, liberação controlada do ativo, aumento do tempo de circulação,
diminuição da toxicidade e efeitos adversos, aumento da penetração intracelular
e permeação na pele e direcionamento a sítios específicos por meio de
modificações na superfície dos nanocarreadores.
Além destas vantagens, os CLNs são capazes de formar um filme oclusivo
na pele devido a sua característica lipídica, evitando a perda de água
transepidermal e promovendo a hidratação na pele. Este fenômeno causa um
intumescimento das células do EC, facilitando a penetração dos ativos. A matriz
lipídica também proporciona uma liberação controlada do ativo, o que pode ser
interessante para a PVB visto que há indícios de sua toxicidade.
Neste trabalho foi realizado a caraterização química da PVB e de suas
frações em cromatógrafo líquido de ultra eficiência acoplado a espectrometria de
massas (UPLC/MS) e a avaliação das atividades biológicas da PVB e de suas
frações a fim de selecionar o composto que possui melhor equilíbrio entre perfil
fitoquímico, efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios e toxicidade. A PVB foi
escolhida e nanoencapsulada em CLN composto por manteiga e óleos naturais.
contendo a PVB que foi caracterizado quanto a atividades biológicas antioxidante
e anti-inflamatória e perfil toxicológico/segura, incluindo ensaios em fibroblastos
3T3, queratinócitos HaCat, macrófagos RAW-BLUE, HET-CAM e Galleria
mellonella.
Por fim, os CLN foram produzidos em escala semi-industrial com auxílio de
um homogeneizador de alta pressão e foram adicionados em uma formulação
tópica composta por gel de goma guar quaternizada.

4

Revisão Bibliográfica

5

2. Revisão Bibliográfica
2.1.

O processo de envelhecimento da pele

2.1.1. A composição da pele
A pele é o maior órgão do corpo humano e é considerada a primeira barreira entre
o corpo e o ambiente externo, prevenindo ou minimizando a entrada de
microrganismos, alérgenos e irritante, absorvendo a radiação ultravioleta,
evitando a perda de água, controlando a temperatura corpórea e reduzindo os
danos por forças mecânicas (1,2).
Ela é composta por três camadas (Figura 1), a epiderme, derme e
hipoderme e apêndices como folículos pilosos e glândulas sudoríparas. A camada
mais externa é a epiderme, formada por um epitélio escamoso estratificado em
constante renovação, com presença majoritária de queratinócitos e melanócitos,
células de Langerhans e de Merkel (2,3).
Figura 1. Representação das três camadas da pele: epiderme, derme e hipoderme. Fonte:
Adaptado de Khavkin & Ellis, 2011 (3).

Epiderme
Derme

Hipoderme

Os queratinócitos passam por um processo de diferenciação que se inicia
na camada basal e termina na superfície da pele, no EC, onde se tornam
anucleados e achatados, originando os corneócitos. Estes, por sua vez, degradam
fosfolipídios, ativam a profilagrina e sintetizam ceramidas que são depositadas no
espaço intercelular. Desta forma, o EC é composto por corneócitos revestidos por
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uma matriz lipídica extracelular na forma de bicamadas lipídicas e depositados em
redes de ligações cruzadas de filagrina, o que resulta em uma barreira natural de
moléculas, especialmente hidrofílicas (4).
Os lipídios da matriz intercelular correspondem a 50 % de ceramidas, 25 %
de colesterol e 15 % de ácidos graxos livres (AG) (5). Os AG contribuem para a
manutenção da função barreira, reduzindo a perda de água e evitando a entrada
de substâncias danosas. Além disso, eles também podem agir em certos
processos metabólicos, contribuir para a formação de uma emulsão na superfície
da pele, e ainda podem ativar ou não a resposta imunológica (6).
Os AG são responsáveis pelo pH da pele levemente ácido entre 4,5 e 6 que
é necessário para manter a integridade da membrana lipídica, possibilitando maior
estabilidade da pele. Os ácidos graxos essenciais (AGE), como ácido linoleico
(ômega-3) e ácido linolênico (ômega-6) possuem um papel importante na
manutenção da saúde da pele, sendo precursores de ceramidas e moduladores
da resposta imune. Entretanto, devem ser obtidos da dieta ou de uma
suplementação tópica com formulações ricas em AGE, principalmente no caso de
peles sensíveis (5,7,8). O ácido oleico, ou ômega-9, também é um AG importante
na modulação da resposta imune, visto que já foi demonstrado que o uso tópico
de formulações contendo óleo de uva, rico neste AG, acelerou a cicatrização de
feridas (9).
Além do EC , a epiderme é composta pela camada lúcida, presente apenas
em epitélios mais espessos, a camada granulosa, a camada espinhosa e
finalmente a camada basal (2). Logo após a camada mais interna da epiderme, as
células da camada basal se depositam sobre a membrana basal, caracterizando
a junção dermoepidérmica. Esta região é considerada uma zona de transição,
apresentando tanto queratinócitos como fibroblastos dérmicos.
A derme é a camada intermediária da pele e possui células chamadas de
fibroblastos, que mantém a produção da matriz extracelular rica em estruturas
como colágeno e elastina. As fibras de colágeno possuem a capacidade de
sustentar o tecido, manter a estrutura e hidratação da pele, enquanto as outras
proporcionam elasticidade e flexibilidade à pele (10).
A derme também contém células do sistema imune como histiócitos e
mastócitos,

além

de

adipócitos

dérmicos.

Existem

também

diversos
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mecanorreceptores e vasos sanguíneos, que conferem as sensações táteis e
termorregulação, respectivamente (11–13).
Por fim, a camada mais interna é a hipoderme que possui adipócitos com
a função de proteção mecânica e reserva energética. A espessura desta camada
varia de acordo com condições anatômicas e nutricionais de cada indivíduo (3).
2.1.2. O envelhecimento da pele
O envelhecimento da pele está diretamente relacionado ao envelhecimento do
organismo, podendo ser um indicativo de expectativa de vida e saúde. Além disso,
é de desejo humano usufruir da juventude pelo maior tempo possível, o que
justifica o aumento do interesse em pesquisas que visam a melhor compreensão
dos mecanismos relacionados ao envelhecimento da pele e sua prevenção (14).
Visualmente, o envelhecimento da pele se caracteriza com formação de
rugas, com perda da elasticidade e firmeza da pele, resultando em flacidez. Vários
fatores contribuem este processo, sendo intrínsecos e extrínsecos. O primeiro
está relacionado com fatores genéticos, cronológicos e hormonais, ou seja, é um
processo inevitável da pele (3,15). Estudos demonstram que a pele de indivíduos
caucasianos apresenta mais precocemente sinais do envelhecimento, como
rugas, em relação aos asiáticos, no entanto, estes últimos apresentam mais
frequentemente desordens de hiperpigmentação da pele. Algumas variantes
genéticas, como polimorfismos, ainda contribuem para maior predisposição ao
envelhecimento da pele (16)
As mudanças histológicas que ocorrem na pele devido ao envelhecimento
intrínseco estão principalmente relacionadas com alterações na camada basal da
epiderme, com redução na capacidade de proliferação das células que a compõe.
A epiderme se torna fina, e a há uma redução da espessura da junção
dermoepidérmica, resultando em um menor fornecimento nutricional para a
epiderme e capacidade de proliferação das células da camada basal (17,18).
Durante o envelhecimento há alteração de diversos mensageiros celulares
importantes para a replicação celular, como por exemplo, que levam a substituição
de histonas convencionais por variantes que modificam a estrutura da cromatina.
A variante H2A.J, quando expressa durante a replicação de fibroblastos
senescentes, contribui para a alteração na estrutura da cromatina e aumenta a
expressão de fatores inflamatórios. Os estudos feitos por Rübe e colaboradores

8
demonstraram que há um aumento de 5 % de presença da variante H2A.J em
indivíduos com menos de 30 anos, e de 20 % em indivíduos com mais de 60 anos.
Desta forma, o aumento de variantes como a H2A.J pode contribuir para
alterações no ciclo celular, que diminui a habilidade germinativa da camada basal
e portanto, diminui a densidade celular do EC e contribui para seu afinamento (19).
Há também uma redução no número de mastócitos e fibroblastos, com
redução da presença de fibras de colágeno e elastina na derme. Na pele
envelhecida há diminuição da produção de novas fibras de colágeno e elastina
por processos de autorregulação e diminuição da expressão de seu fator de
crescimento do tecido conjuntivo. Além disso, a produção de oligossacarídeos
presentes na matriz extracelular é prejudicada, o que diminui a capacidade da
pele em reter água, aumentando a perda de água epidérmica e o ressecamento
da pele (18,20). A produção de sebo pelas glândulas sebáceas é diminuída, assim
como há redução da gordura subcutânea na face, evidenciando nervos, ossos e
alterações anatômicas (20).
Os fatores externos que contribuem para o envelhecimento da pele incluem
exposição excessiva à radiação ultravioleta (UV), poluição do ar, tabagismo,
estado nutricional, estresse e privação do sono. O principal fator de
envelhecimento da pele facial está relacionado com a exposição ao sol (21,22)
A epiderme envelhecida por processos extrínsecos também apresenta um
afinamento, porém, no EC há uma falha na degradação das estruturas que ligam
os queratinócitos entre si, os desmossomos, provocando o aumento da sua
espessura (18,23,24).
Há também uma maior degradação do colágeno tipo VII, importante para
manter a estrutura da junção dermoepidérmica, o que gera rugas devido à
instabilidade na conexão derme-epiderme (18). Outros tipos de colágeno também
têm sua produção prejudicada pois a radiação induz uma maior produção de
metaloproteinases de matriz (MMPs), que são responsáveis por degradar o
colágeno (25–27).
Inicialmente a radiação UV provoca um aumento na produção de elastina
em cerca de 4 vezes, entretanto, logo depois aumenta-se o número de enzimas
que a degradam, como as MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-9 e MMP-12. O aumento
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destas MMPs a presença de elastina funcional na derme e gera um processo
chamado de elastose solar, presente no processo de fotoenvelhecimento (28,29).
2.1.3. Mecanismos moleculares relacionados ao envelhecimento da pele
Muitas teorias e mecanismos tentam explicar quais as bases moleculares
relacionadas ao envelhecimento da pele, sendo que estima-se que apenas 3 %
são fatores intrínsecos e cerca de 80 % exposição solar (30,31). As teorias incluem
modelos onde se destacam o estresse oxidativo, danos ao DNA, encurtamento de
telômeros, regulação de MicroRNA, mutações genéticas, inflamação e acúmulo
de AGE (18).
As ROS possuem um papel fundamental no envelhecimento da pele, seja
extrínseco ou não. Naturalmente, cerca de 1 a 5 % do oxigênio consumido é
convertido em ROS, o que torna sua produção relevante no envelhecimento
intrínseco (18,32). A pele possui próprios mecanismos de defesa que neutralizam
a ação dos ROS, por meio de seu próprio metabolismo. Os mecanismos
enzimáticos estão relacionados a ação da glutationa peroxidase, superóxido
dismutase e catalase, enquanto os não enzimáticos à presença de moléculas
antioxidante como vitamina E, vitamina C, glutationa, ácido úrico e ubiquinol (10).
Existe um equilíbrio natural entre a produção de ROS e a capacidade de
neutralização destes compostos pela pele, e quando a concentração de ROS
excede um limiar crítico, os mecanismos de defesas não são mais suficientes e
inicia-se o processo de estresse oxidativo (10,33).
A pele é suscetível à radiação UV devido a presença de cromóforos como
melanina, DNA, proteínas, lipídeos e aminoácidos. A absorção dos fótons da
radiação UV por esses cromóforos pode provocar efeitos danosos ao DNA com
produção de dímeros mutagênicos, formação de ROS, inflamação e ativação de
caminhos de transdução de sinais, que podem ser determinantes para o
fotoenvelhecimento (25,27,30).
Desta forma, o aumento da produção de ROS, seja por fatores intrínsecos
ou extrínsecos, está relacionado com o envelhecimento da pele (Figura 2). As
ROS produzidas pela radiação UV ou pela respiração celular são capazes de
inativar o receptor de proteína tirosinase fosfatase (RPTPs), de forma que este
receptor não seja mais capaz de converter a forma ativa do receptor de tirosina
quinase fosforilado (RTKs-P) em sua forma inativa e desfosforilada (RTKs). A
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presença do RTKs-P no espaço intercelular ativa a proteína quinase ativada por
mitógeno (MAPK), que por sua vez, permite a ativação do fator de transcrição
nuclear κB (NF-κB). Este fator regula eventos relacionados à imunidade inata e
adquirida, reposta inflamatória e progressão de tumores (18,33,34).
Figura 2. Efeitos celulares do aumento da produção de ROS na pele. As ROS, sejam
produzidas por radiação UV ou por respiração celular, ativam a via do NF-κB e do AP-1,
que aumentam a produção de MMPs e de citocinas inflamatórias, resultando em uma
diminuição de colágeno e elastina na pele. Fonte: acervo pessoal

Em situações normais, ou seja, quando se encontra no citoplasma celular,
o NF-κB se encontra ligado a um inibidor, o iNF-κB, formando um complexo. Após
a ativação da MAPK por ROS ou fatores inflamatórios, ocorre uma desfosforilação
do complexo e o NF-κB é liberado e translocado para o núcleo celular por meio
dos poros celulares. No núcleo, ele ativa fatores de transcrição gênica que
resultam no aumento da expressão de MMPs. Juntamente com a ativação do NFκB ocorre o aumento do ativador de proteína-1 (AP-1), e juntos eles estimulam a
síntese das MMP-1, MMP-2 e MMP-9, que estão intrinsicamente relacionadas a
uma maior degradação de colágeno e da matriz extracelular. Além disso, o NF-κB
aumenta a síntese e liberação de fatores inflamatórios como Fator de Necrose
Tumoral Alfa (TNF-α), interleucinas 2 e 6 (IL-2, IL-6) e INF-γ (18,33,34).
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Outros mecanismos inflamatórios estão envolvidos no envelhecimento da
pele. As ROS também são capazes de gerar a oxidação de lipídios, que são
reconhecidos pelo sistema complemento e ativam o sistema imune, resultando
em recrutamento celular e ativação de macrófagos para remoção dos lipídios
oxidados. Os macrófagos ativados estimulam a liberação de MMPs para degradar
a matriz extracelular e facilitar seu acesso ao sítio de inflamação. A radiação UV
pode sucessivamente contribuir para esta condição, tornando-a crônica. Desta
forma, são causados danos à junção dermoepidérmica, com liberação de fatores
inflamatórios que aumentam ainda mais a degradação da matriz extracelular e
contribuem para o envelhecimento da pele (18).
Outro fator que contribui para o ambiente inflamatório na pele envelhecida
é a produção pelas células senescentes de um conjunto específico de citocinas
pró-inflamatórias, fatores de crescimento, lipídios e proteases, denominado
fenótipo secretor associado a senescência (SASP), que também é induzível pelo
NF-κB. Além da produção de fatores inflamatórios, devido a perda da capacidade
de se replicar corretamente, as células senescentes não contribuem para a
renovação da pele, alterando a homeostasia e contribuindo para o envelhecimento
(35,36).

Adicionalmente, as proteínas que se encontram glicadas devido à maior
exposição do organismo ao açúcar, neste caso os AGEs, também podem gerar a
produção de ROS. Quando há uma ligação dos AGEs com seus receptores na
superfície celular, há indução de sinalizações celulares que culminam no aumento
da produção de ROS e também na produção de NF-κB. Desta forma, a glicação
de proteínas da pele, como colágeno e elastina, não apenas as deixam
disfuncionais, mas também propiciam um ambiente de estresse oxidativo e
inflamatório na pele (37–39).
Visando a redução dos danos causados pela geração de ROS e pelos
processos inflamatórios que ocorrem na pele envelhecida, o uso de substâncias
com ação antioxidante e anti-inflamatória pode ser uma alternativa para retardar
os sinais clínicos do envelhecimento da pele (40–42).
Assim, destacam-se o uso de produtos naturais. Muitos organismos vivos,
em resposta ao ambiente em que vivem e, inclusive, em resposta à radiação solar
intensa,

produzem

metabólitos

secundários

baseados

em

mecanismos
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fotoadaptativos como a produção de antioxidantes e a absorção secundária de
raios UV, além de substâncias com ação anti-inflamatória (43,44).
Compostos fenólicos como flavonoides e polifenóis de origem natural
podem proteger a pele contra os danos prejudiciais da radiação UV, minimizar o
estresse oxidativo e diminuir a inflamação da pele envelhecida (45).
2.2.

Própolis: composto natural com multibenefícios

O uso do extrato da própolis é descrito desde a antiguidade e até hoje a literatura
se atualiza em relação as suas atividades biológicas (46) que incluem propriedades
antimicrobianas (47), antiviral (48), antioxidante (49,50), imunomodulatória e antiinflamatórias (49), antialérgicas (51), antitumoral (52), fotoprotetora (53), entre
outras.
A própolis é uma resina natural produzida pelas abelhas a partir de
exsudatos de plantas que são coletados e adicionados a secreções orgânicas e
salivares e sua composição varia de acordo com sua origem botânica, sendo
identificados, até o momento, mais de 300 substâncias em diferentes amostras de
própolis (50,54,55). A função ecológica da própolis é oferecer proteção as abelhas,
pois ela é capaz de vedar fissuras e furos na colmeia, manter a temperatura
interna da colmeia por volta dos 35 ºC e ainda oferecer defesa contra invasores e
tornar o ambiente interno asséptico (56).
No Brasil, a própolis é produzida pelas abelhas Apis mellifera africanizadas
e foi classificada, inicialmente, em 12 tipos diferentes de acordo com a região
geográfica que é encontrada. Elas variam de acordo com sua coloração, sendo
as mais estudadas a própolis verde, vermelha e marrom devido a suas
propriedades biológicas e alto valor comercial. O 13º tipo de própolis brasileira foi
identificado

mais

tardiamente

e

é

conhecida

como

PVB,

encontrada

majoritariamente na região nordeste do Brasil (57–59).
A PVB possui duas origens botânicas: a Dalbergia ecastophyllum (L.)
Taub., que confere sua coloração avermelhada devido à presença dos pigmentos
retusapurpurinas A e B, e a Symphonia globulifera L.f. (Clusiaceae), que foi
recentemente descoberta como a fonte das benzofenonas polipreniladas
Gutiferona E e Oblongifolina B (46,60–62). Muitos compostos químicos da PVB já
foram identificados, como por exemplo, a elimicina, isoelimicina, metil leugenol,
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formononetina, biochanina A, medicarpina, quercetina, naringenina e vestiol.. Por
serem encontradas em grandes quantidades nos extratos de PVB, a
formononetina e biochanina A são considerados seus marcadores químicos
(60,63). As estruturas químicas de alguns compostos da PVB com suas respectivas

atividades biológicas podem ser vistas na Figura 3.
Figura 3. Estrutura química e atividades biológicas relacionadas aos compostos
encontrados na PVB: Formononetina, Biochanina A, Vestitol, Gutiferona E/ Xantoquimol
e Oblongifolina B Fonte: Freires et al, 2016.
Composto

Formononetina

Estrutura química

Atividade
biológica

Antiproliferativa

Antiinflamatória,
Vestitol

antibacteriana,
anti-cárie, e
antioxidante

Biochanina A

Antiproliferativa

Antibacteriana,
Gutiferona E /

antifúngica,

Xantoquimol

antioxidante e
antiproliferativa

Oblongifolina B

Antiproliferativa e
antioxidante
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O interesse da academia e do setor produtivo tem aumentado pela PVB
devido as suas distintas propriedades biológicas, como atividade antiproliferativa.
A avaliação da atividade citotóxica do extrato de PVB foi investigada contra
linhagens de células tumorais do ovário (OVCAR-8) e do colón (HCT-116) por
Mendonça e colaboradores (49). Os resultados demonstraram que em
concentrações de até 12,5 μg/mL a porcentagem de células viáveis foi levemente
maior do que o controle negativo provavelmente devido ao efeito citoprotetor da
PVB associado à sua propriedade antioxidante. Entretanto, a atividade citotóxica
foi dose dependente a partir da concentração de 25 μg/mL, sendo que na
concentração de 50 μg/mL a viabilidade celular foi similar ao grupo tratado com
doxorrubicina, um fármaco amplamente utilizado na quimioterapia (49).
O efeito anti-inflamatório da PVB também foi investigado em macrófagos
no qual a produção do mediador inflamatório óxido nítrico (NO) foi reduzida em
65% sem diminuição da viabilidade celular, além da diminuição da liberação de
citocinas inflamatórias e expressão de genes relacionados com a inflamação (64).
A aplicação de uma formulação tópica com extrato da PVB foi capaz de
inibir os sinais clínicos da inflamação como eritema após exposição à radiação UV
em estudos in vivo e diminuir os níveis teciduais de mieloperoxidase, que é um
biomarcador para infiltração de neutrófilos (53).
O poder antioxidante da PVB merece destaque e é bem descrito na
literatura. Substâncias antioxidantes são conhecidas pela sua capacidade de
proteção contra o estresse oxidativo. Um antioxidante ideal deve prevenir a
formação, neutralizar e remover ROS, além de inibir reações oxidativas em
cadeias como a peroxidação lipídica, quelar metais reativos e reparar e evitar
danos às moléculas biológicas como o

DNA (65). Além disso, os ativos

antioxidantes devem ser capazes de ultrapassar a barreira da pele, atravessando
o EC até chegar na derme viável, onde terá sua ação nas camadas mais internas
(66).

A ação antioxidante da PVB é atribuída aos seus compostos fenólicos, tais
quais a quercetina, daidzeína, apigenina, genisteína e ácido cafeico. Para fins
comparativo, Almeida e colaboradores (67) quantificaram a presença de
flavonoides em extratos hidroalcoólicos da PVB e da própolis verde brasileira,
sendo encontrados, respectivamente, 1,87 ± 0,26 % e 0,95 ± 0,44 %. Os dados
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indicam a alta concentração dessas substâncias na PVB, destacando o uso da
PVB como um composto bioativo antioxidante. Mendonça e colaboradores
avaliaram a atividade antioxidante do extrato etanólico da PVB através do ensaio
in vitro usando o radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH). Os resultados
revelaram um alto poder antioxidante principalmente das frações clorofórmica e
hexânica, que possuem grande quantidade de flavonoides e compostos fenólicos
(49).

Estudos conduzidos por Aguiar e colaboradores (68) demonstraram que o
extrato hidroalcóolico da PVB foi capaz de inibir mais efetivamente a oxidação do
radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) do que o padrão da Vitamina C, um
potente agente antioxidante. O extrato hidroalcóolico da PVB também apresentou
forte atividade antioxidante contra radicais superóxido, radicais alcoxila e na
reação de oxidação do luminol sobre o peróxido de hidrogênio (69). Estudos in vitro
demonstraram que o pré-tratamento com extrato da própolis aumentou a
viabilidade celular de fibroblastos humanos e diminuiu o número de células
senescentes após exposição à radiação UVB, evidenciando a forte atividade
antioxidante deste composto natural frente aos radicais livres causados pela
radiação (45).
Dessa forma, a combinação entre as atividades anti-inflamatória e
antioxidante da própolis a torna um importante composto para combater os
radicais livres gerados pela exposição da pele à radiação UV, inibindo ou
retardando seus efeitos prejudiciais, e também aos efeitos do envelhecimento
cronológico (70). Já foi demonstrado o poder fotoprotetor do extrato da PVB in vivo
(53),

sendo que a aplicação tópica do extrato da própolis foi capaz de reduzir a

inflamação cutânea, a imunossupressão e a peroxidação lipídica causada pela
exposição à radiação UV (44).
Além disso, a PVB possui uma classe de substâncias com grande absorção
na região do UVB e do UVA, as benzofenonas, como Guttiferona E / Xantoquimol
e Oblongifolina A (71). Formulações contendo 16% do extrato de PVB
proporcionaram um fator de proteção solar (FPS) 20, sendo o FPS teve seu valor
aumentado para 60 com a adição filtro solar inorgânico dióxido de titânio (70).
Assim, a presença de bioativos com alta capacidade antioxidante, antialérgica,
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anti-inflamatória e fotoprotetora destacam o uso da PVB em produtos de uso
tópico e cosmético.
Entretanto, a baixa penetração na pele dos compostos da PVB (42), a baixa
solubilidade em água de seus principais componentes (72), o forte odor
característico da própolis, a presença de álcool na formulação final (73) e sua
toxicidade dose dependente (74) são algumas desvantagens que devem ser
superadas para a obtenção de uma formulação tópica cosmética com extrato da
PVB. Nesse contexto, o uso da nanotecnologia se torna um aliado para superar
essas limitações e possibilitar o encapsulamento do extrato da PVB conferindo
todos os benefícios associados às nanopartículas para este composto natural com
multibenefícios.
Algumas nanopartículas já foram utilizadas para o encapsulamento da
PVB. O primeiro registro encontrado na base de dados PubMed que envolve o
nanoencapsulamento da PVB é datado do ano de 2016. Neste estudo,
Nascimento e colaboradores (54) coletaram a PVB de Marechal Deodoro, em
Macéio no Brasil, e prepararam um extrato etanólico que foi posteriormente
encapsulado em nanopartículas poliméricas compostas por policaprolactona e
pluronic F-108. Nanopartículas de 200 a 280 nm foram obtidas e apresentaram
atividade antioxidante e anti-leishimaniose in vitro.
Em relação a aplicação tópica de nanocarreadores contendo a PVB, Correa
e colaboradores (75) desenvolveram um nanoemulgel contendo PVB, com residual
de carga positiva devido a presença do lipídio catiônico 1,2-dioleoil-3trimetilamônio-propano (DOTAP). Os resultados demonstraram que a penetração
cutânea das benzofenonas da PVB foi 29 % superior em relação a nanoemulsões
que não contém o lipídio DOTAP. Desta forma, o nanoencapsulamento da PVB
contribui para superar limitações como baixa solubilidade em água e baixa
penetração na pele das benzofenonas.
2.3.

Carreadores lipídicos nanoestruturados na administração tópica
de substâncias ativas

Nas últimas duas décadas, o uso da nanotecnologia na área cosmética e de
cuidados pessoais sofreu um aumento significativo. As nanopartículas ou
nanocarreadores são conhecidos por aumentar a biodisponibilidade, minimizar a
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taxa de degradação, reduzir efeitos adversos e proporcionar uma liberação
modificada de ativos (76,77).
No início da década de 1990, os pesquisadores Maria Rosa Gasco, na
Itália, e Rainer H. Müller, na Alemanha, propuserem, de forma independente, o
conceito e uso de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) como sistema de
liberação de ativos (78–81).
As NLS consistem em uma matriz lipídica sólida inerte, à temperatura
ambiente e corporal, estabilizada por tensoativos em uma solução aquosa. A
presença da matriz sólida oferece grande proteção aos ativos nanoencapsulados,
além de modular o perfil de liberação. Por definição, são partículas coloidais com
tamanho médio entre 50 e 1000 nm, e devido ao tamanho nanométrico, possuem
característica físicas e biológicas distintas (77).
As nanopartículas mais utilizadas na área cosmética são os lipossomos, as
NLS e sua 2ª geração de nanoestruturas, os CLN, nanoemulsões, nanopartículas
poliméricas e nanopartículas inorgânicas. O uso das NLS e dos CLNs possuem
vantagens em relação aos outros sistemas pois são biocompatíveis e
biodegradáveis, aumentam a penetração cutânea dos ativos, possuem alto poder
oclusivo e hidratante e o processo de produção é reprodutivo em escala industrial
(76).

Entretanto, as NLS possuem algumas limitações devido a presença da
matriz lipídica cristalina, que afeta a estabilidade e capacidade de armazenamento
dos ativos durante o tempo de estocagem. Os lipídios que constituem as NLS
geralmente possuem estruturas químicas muito semelhantes, o que gera
compactação e estrutura de cristais perfeitos. Para serem encapsulados, os ativos
preencher os espaços entre as cadeias lipídicas, e no caso de maior compactação
destas cadeias, há menor espaço de armazenamento disponível para os ativos,
resultando em uma baixa eficiência de encapsulamento (EE %). A cristalização
dos lipídicos também pode ocorrer logo após o preparo das NLS, onde há uma
transição dos lipídicos que se encontram na forma polimórfica mais energética e
imperfeita (α), para a de menor energia e mais estável (β), resultando na formação
de um cristal perfeito e expulsão do ativo durante o tempo de estocagem (80,82).
Nesse contexto, foram desenvolvidos os CLN (Figura 4). Lipídeos líquidos
(óleos) foram adicionados na matriz sólida lipídica, conferindo uma estrutura com
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baixa organização, considerada cristalina amorfa. Como resultado, aumentou-se
o espaço interno livre, permitindo uma incorporação de uma quantidade maior de
fármaco, e estabilidade devido a prevenção da expulsão do fármaco durante o
período de estocagem (83).
Assim, os CLN possuem maior estabilidade e capacidade de carga, além
das propriedades intrínsecas das NLS, como a formação de filme oclusivo, o que
aumenta a penetração cutânea dos ativos (81). Neste sentido, diversos tipos de
nanopartículas podem ser utilizados para a aplicação e entrega de ativos por
administração tópica, inclusive ativos com atividade anti-inflamatória e
antioxidante. Dependendo das características físico-químicas das nanopartículas,
pode ocorrer o aumento da penetração de ativos na pele devido ao contato íntimo
com o EC , aumentando o tempo de contato com a pele e a liberação do ativo (76).
Figura 4. Representação esquemática da estrutura de uma NLS (à esquerda) e de
um CLN (à direita). Observa-se que estruturalmente são semelhantes, compostas por
lipídeos sólidos e tensoativos, entretanto, há a presença de um óleo na estrutura do CLN,
conferindo uma estrutura cristalina amorfa. Fonte: acervo pessoal

A penetração cutânea dos ativos pode ocorrer por duas vias: a via
transepidermal e a via por anexos cutâneos (Figura 5). Os ativos cosméticos
devem ser capazes de penetrar no EC e alcançar camadas mais internas da pele,
como a epiderme viável e a derme, entretanto, o EC é uma barreira para a
penetração devido a presença de lipídios e sua arquitetura com queratinócitos
justapostos. Os ativos devem penetrar o EC por meio de difusão passiva, sendo
uma etapa limitante no processo de penetração (4,84).
Neste sentido, as propriedade físico-químicas das nanopartículas podem
influenciar em sua capacidade de interagir com a pele e promover a penetração
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dos ativos. Desta forma, o tamanho, a carga superficial e a composição são
parâmetros que devem ser avaliados. Já foi demonstrado que partículas lipídicas
com tamanho médio por volta de 100 nm oferecem maior penetração de ativos
em relação à maiores, por volta de 300 nm, devido à maior acumulação nos
folículos pilosos. Nanopartículas menores do que 10 nm, como as metálicas, são
capazes de atravessar o EC eficientemente, entretanto, há grande preocupações
acerca de sua toxicidade (4,76).
Figura 5. Representação esquemática das vias de penetração cutânea. Existem duas vias
a transepidérmia, que se dá por meio de mecanismos intra e intercelulares, e a via por
anexos cutâneos, por meio de folículos pilosos e glândulas écrinas. Fonte: acervo
pessoal.

Além disso, a carga superficial das nanopartículas pode influenciar na
penetração cutânea dos ativos, já que partículas carregadas positivamente
possuem maior afinidade com os domínios carboxilados dos lipídios do EC,
contrário ao que ocorre com as partículas carregadas negativamente. Apesar de
estudos demonstrarem que nanopartículas com morfologia em forma de
bastonetes permitem maior penetração cutânea de ativos, a forma esférica dos
CLNs fornece propriedades oclusivas que estão relacionadas com maior
hidratação da pele (76,84,85).
O efeito oclusivo dos CLNs está intimamente relacionado com seu mecanismo de
ação. Sugere-se que após a aplicação de uma formulação semissólida na pele, os CLNs
são capazes de se organizar na superfície do EC de modo a formar uma monocamada
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contínua hidrofóbica devido a suas propriedades adesivas, que minimizam a perda de
água transepidermal (

Figura 6). Ocorrem então mudanças no EC incluindo o intumescimento dos
corneócitos e alargamento dos espaços intercelulares, que possibilitam uma
redução na resistência e na compactação do EC facilitando a penetração de ativos
(4,81,85).

Figura 6. Mecanismo de oclusão dos CLN considerando sua aplicação tópica em uma
formulação semissólida. Há evidências da formação (86) de uma fina camada hidrofóbica,
que impede a perda de água transepidermal e aumenta a hidratação da pele. Outra rota
proposta de penetração dos ativos pelos CLNs é por meio da via folicular. Fonte: acervo
pessoal.

Outra grande vantagem dos CLN é que podem ser preparados com lipídeos
naturais com distintas propriedades biológicas. Um exemplo de lipídio sólido é a
manteiga de Illipê, também conhecida como “engkabang”, ou sebo de Bornéu
(Borneo tallow), obtida das sementes da Shorea sp da Ilha de Bornéu, no sudeste
Asiático (87). Dentre os benefícios da manteiga de Illipê pode-se destacar ação
calmante e hidratante da pele devido a presença de ácidos graxos, triglicerídeos
e fitoesteróios, que hidratam e protege a pele. Além disso, ela é uma excelente
opção na substituição da manteiga de cacau, pois apresenta uma similar
composição química, porém com um custo menor. O ponto de fusão da manteiga
de Illipê é próximo a temperatura corporal, o que permite uma espalhabilidade
suave e fácil na pele. Desta forma, o uso desta manteiga na área cosmético é
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interessante, sendo que há relatos na literatura do preparo de CLN com o uso
desta manteiga para a via tópica (88,89).
Outro lipídio que é de interesse cosmético é o óleo de amêndoas doce.
Muito frequente em emulsão, o óleo de amêndoas doce possui tem propriedades
emolientes e já é utilizado em aplicações tópicas, além disso ele possui a
capacidade de diminuir inflamações e úlceras e melhorar a hidratação da pele (90).
Ainda sobre a penetração na pele, a escolha do tensoativo influencia, além
da estabilidade do CLN, na estrutura do EC e, portanto, na capacidade de
promover a penetração do ativo. Desta forma, tensoativos não iônicos como o
Tween (Polisorbato 80), são capazes de desestabilizar o EC, facilitando a entrada
de ativos (91). Os tensoativos da família dos poloxâmeros conferem às
nanopartículas estabilidade estérica por serem estabilizantes poliméricos, que se
torna fundamental no desenvolvimento de CLNs (4,76,85).
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3. Objetivos
3.1.

Geral

O objetivo geral do projeto foi a avaliação biológica da PVB e suas frações
assim como o desenvolvimento e avaliação biológica de um CLN contendo PVB
visando sua aplicação tópica.
3.2.


Específico Atingidos

Desenvolvimento e validação de método analítico para quantificação de
biomarcadores da PVB e de suas frações;



Quantificação dos biomarcadores da PVB e de suas frações;



Desenvolvimento do CLN contendo PVB e sua otimização por
delineamento experimental Box-Behnken (DBB);



Caracterização dos físico-química do CLN desenvolvido quanto a diâmetro,
índice de polidispersão (PdI), potencial zeta, cristalinidade, morfologia e EE
%,



Estudos de estabilidade físico-química e EE % do CLN-PVB;



Avaliação das propriedades biológicas PVB, de suas frações e do CLN
desenvolvido quanto a atividades antioxidante e anti-inflamatória e perfil
toxicológico;



Escalonamento da produção dos CLNs em homogeneizador de alta
pressão;



Incorporação dos CLNs em gel de goma guar quaternizada.
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6. Conclusões
A caracterização fitoquímica da PVB e de suas frações demonstrou que a
PVB apresenta os seguintes bioanalitos: formononetina, vestitol, biochanina A e
as benzofenonas

Gutiferona E/Xantoquimil e Oblongifolina, que

foram

identificados por um método analítico validado em UPLC/MS. A concentração dos
bioanalitos sofreu variações na análise da PVB colhida em outra data.
A fração acetato de etila possui baixa concentração de benzofenonas e
formononetina, o que justifica a menor citototoxicidade, menor atividade
antioxidante e presença da atividade anti-inflamatória. A fração diclorometano
possui perfil fitoquímico similar a PVB, porém com menores concentrações de
benzofenonas, o que possibilitou obter menor citotoxidade em macrófagos do que
a PVB e também menor atividade antioxidante. Por fim, a fração hexano foi
majoritariamente composta por benzofenonas, e desta forma, apresentou alta
capacidade antioxidante e foi considerada a mais tóxica.
A caracterização biológica da PVB e das frações demonstrou que a PVB
foi mais adequada para a aplicação tópica pois obteve efeito sinérgico nas
atividades antioxidante e anti-inflamatória. Entretanto, ela se apresentou
fototóxica e foi escolhida para ser nanoencapsulada no CLN com o objetivo de
minimizar a toxicidade e manter a atividade biológica.
O desenvolvimento do CLN se deu por meio de planejamento experimental
BBD. A manteiga de Illipê e o óleos de amêndoas doce foram escolhidos como
matriz lipídica, enquanto a solução de tensoativos foi composta por Tween 80 e
Kolliphor P 407. O CLN contendo ou não PVB demonstrou morfologia esférica,
redução no índice de recristalização, perfil de diâmetro monomodal e tamanho de
partícula médio de 141,2 ± 2,7 e 135,0 ± 2,3 nm, respectivamente. Os CLNs ainda
apresentaram estabilidade físico-química em termos de tamanho de partícula,
potencial zeta, PdI, pH e EE por até 420 dias.
Os ensaios com fibroblastos e queratinócitos demonstram que o
encapsulamento da PVB em CLN é eficiente para redução da citotoxicidade e da
fototoxicidade, entretanto, mais estudos devem ser realizados, principalmente em
modelos

de

pele

tridimensional,

biodisponibilidade dos ativos na pele.

que

mimetizam

as

condições

de
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Devido a redução da citotoxicidade, houve um aumento da atividade
antioxidante da PVB em concentrações que não eram possíveis quando ela
estava livre. O mesmo comportamento foi observado em macrófagos, pois quando
a PVB foi encapsulada, além da redução da citotoxicidade, houve um aumento da
atividade anti-inflamatória. Foi verificado que mesmo após o encapsulamento, a
PVB se mostrou eficaz na redução de marcadores inflamatórios como NO e NFΚb, importantes na progressão do envelhecimento da pele.
Não houve potencial de irritação para nenhum dos CLNs desenvolvidos
pelo método alternativo HET-CAM, assim como a inoculação dos CLNs em
Galleria mellonella não ocasionou morte durante 10 dias.
Como última etapa, a nanopartículas obtidas pelo processo de
homogeneização de alta pressão apresentaram características físico-químicas
muito similares as obtidas por sonicação, demonstrando a fácil transposição e alta
reprodutibilidade do método desenvolvido para escala semi-industrial. Além disso,
elas foram incorporadas em um gel de goma guar quartenizada que foi estável no
período avaliado (8 meses).
Desta forma, com os resultados aqui apresentados, pode-se concluir que
foi desenvolvido um novo CLN contendo PVB visando aplicações tópicas que traz
como benefício a redução da citotoxicidade da PVB e a potencialização de seu
efeito antioxidante e anti-inflamatório, além de ser possível a produção em uma
escala semi-industrial.
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8. Apêndices
Apêndice 1. Robustez do método analítico em UPLC/MS para os analitos formononetina, vestitol, biochanina A, gutiferona E e
oblongifolina A.
Experimento
6
8
5
2
4
2
4
7
3
5
6
7
3
5
2
1
4
1
1
6
7

Formononetina
Área
Tr
31291,75
2,92
34814,61
3,09
33747,28
3,11
34639,34
2,9
38643,44
3,11
34095,40
2,9
38022,78
3,12
33207,76
2,92
36725,54
3,09
35055,54
3,11
32595,59
2,92
33346,88
2,93
37525,65
3,09
34553,68
3,11
34224,43
2,9
31117,84
2,93
38906,12
3,11
33651,56
2,93
35055,55
2,93
32935,88
2,92
31546,81
2,92

Vestitol
Área
33194,77
35606,23
36592,74
30750,65
34032,58
30555,49
34032,58
33724,59
33479,17
36287,88
33324,02
32792,41
33514,19
36901,78
30245,24
36560,04
30245,24
34137,03
31161,54
32238,46
32333,80

Tr
2,92
3,08
3,10
2,90
3,10
2,89
3,10
2,92
3,08
3,1
2,92
2,92
3,08
3,10
2,89
2,92
2,89
2,92
2,92
2,92
2,92

Biochanina
Área
Tr
260706,41
3,20
280625,75
3,37
228544,05
3,40
226329,47
3,18
252236,73
3,40
226890,53
3,18
253074,38
3,39
266681,28
3,21
235426,11
3,37
256754,41
3,39
256415,94
3,20
268370,97
3,21
244479,56
3,37
267517,34
3,39
226592,72
3,18
213429,31
3,21
250502,02
3,39
226835,38
3,21
219339,36
3,21
253399,25
3,21
250600,72
3,21

Gutiferona
Área
655700,19
632405,688
502465,91
224114,11
204109,30
229807,91
194675,33
639980,38
221575,16
553501,38
632296,25
638285,69
227547,34
483728,66
215246,55
17678,41
214235,08
171333,28
174629,70
653538,88
626186,81

Tr
4,14
4,12
4,34
4,06
4,31
4,07
4,31
4,15
4,27
4,34
4,14
4,16
4,28
4,34
4,07
4,08
4,31
4,08
4,08
4,15
4,16

Oblongifolina
Área
Tr
1039714,56
4,52
1249552,63
4,74
567518,50
4,34
508318,13
4,36
286686,22
4,31
485973,69
4,36
283047,75
4,31
1197208,00
4,53
250523,17
4,28
571976,56
4,34
1050420,75
4,51
1166253,25
4,53
256843,48
4,28
566799,13
4,34
518604,44
4,36
636235,69
4,44
282998,63
4,32
584051,81
4,44
595371,06
4,45
1084484,88
4,51
1110868,75
4,53
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8
8
3

35129,95
36075,27
36865,18

3,09
3,09
3,09

35584,80
35724,05
33402,56

3,08
3,08
3,08

283342,63
280517,44
238252,42

3,37
3,37
3,37

615714,688
625071,313
201031,95

4,13
4,11
4,27

1279126,50
1285606,50
253792,45

4,73
4,74
4,28
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Apêndice 2. Especificações de composição percentual de ácidos graxos dos lipídios em estudo. Fonte: Nature In Bottle
Especificações (%)
Ácidos graxos

Óleos

Manteiga de
illipê

Moringa

Macadâmia

Uva

Amêndoas

Argan

Jojoba

Ácido palmítico (C16: 0)

15,00 – 20,00 2,00 -10,00

7,00 – 10,00

5,50 – 11,00

3,00 – 9,00

10,00 – 15,00 Máximo 3,00

Ácido esteárico (C18: 0)

40,00 – 48,00 2,00 – 8,00

2,00 – 5,50

3,00 – 6,00

Máximo 4,0

4,00 – 7,00

Ácido oleico (C18: 1)

32,00 – 38,00

53,00 – 67,00 12,00 – 28,00 60,00 – 86,00 43,0 – 50,00

Ácido linoléico (C18: 2)

Máximo 1,20 Máximo 2,0

65 - 85,00

1,00 – 5,00

58,00 – 78,00 20,00 – 30,00 29,00 – 37,00

5,00 – 15,00
─
─

Ácido palmitoleico (C16: 1)

─

1,00 – 5,00 14,00 – 23,00 Máximo 1,20 Máximo 2,00

─

Máximo 1,00

Ácido Alfa-Linolênico (C18: 3)

─

Máximo 0,5

─

─

─

Ácido Araquídico (C20: 0)

─

2,00 – 5,00

1,00 – 3,00

─

─

─

─

Ácido 11-eicosenóico (C20: 1)

─

0,50 – 4,00

1,00 – 3,00

─

─

─

65,00 – 80,00

Ácido beênico (C22: 0)

─

3,00 – 10,00

Máximo 1,0

─

─

─

─

Ácido Erúcico (C22: 1)

─

─

─

─

─

─

─

Ácido Nervônico (C24: 1)

─

─

─

─

─

─

Máximo 3,00

Máximo 1,00 Máximo 2,00
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Apêndice 3. Valores de tamanho (nm) e PdI dos CLNs pilotos a temperatura ambiente até 60 dias.
24h
Proporção
MI/óleo
Tamanho

CLN

TA (1%)

MI

Óleo

P1
P2
P3
P4
P5*
P6*
P7*
P8*
P9
P10
P11
P12
P13**

Pluronic F68
Pluronic F68
Pluronic F68
Pluronic F68
Tween 80
Tween 80
Tween 80
Tween 80
Pluronic F68
Kolliphor P 407
Kolliphor P 407
Kolliphor P 407
Pluronic F68

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
1%
2%
3%
1%

Argan
Amendôas
Argan
Amendôas
Argan
Argan
Amendôas
Amendôas
Amendôas
Amendôas
Amendôas
Amendôas
Amendôas

70:30:00
70:30:00
60:40:00
60:40:00
70:30:00
60:40:00
70:30:00
60:40:00
60:40:00
70:30:00
60:40:00
60:40:00
70:30:00

170,5
160,9
183,8
183,8
100,2
121,3
107,4
124,5
253,8
162,8
241,8
291,1
232,2

0,244
0,192
0,219
0,184
0,271
0,223
0,246
0,225
0,182
0,113
0,092
0,139
0,198

Kolliphor P 407/ Tween
1% Amendôas
80 (40%/60%)

60:40:00

160,6

0,129

P14

PdI

30 dias
Tamanho
PdI
(nm)
159,3
0,203
166,3
0,143
185,8
0,246
182,5
0,132
104,9
0,276
117,9
0,228
108,5
0,251
125,3
0,216
258,5
0,18
167,1
0,105
274,2
0,107
279,3
0,135
225,3
0,073
ND

ND

60 dias
Tamanho
PdI
(nm)
156,8
0,209
161,9
0,152
172,3
0,169
181
0,212
102,5
0,258
120,7
0,254
109,3
0,259
123,5
0,199
266,2
0,205
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

*Distribuição bimodal. **Tampão fosfato pH 6,0 foi utilizado como fase aquosa. Estabilidade prévia dos pilotos desenvolvidos a
temperatura ambiente. ND: não determinado.
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Apêndice 4. Caracterização das nanopartículas produzidas por homogeneizador de alta pressão e sonicador de ponta de titânio com novo
lote de Manteiga de Illipê e PVB.
EE (%)
Bicohanina Gutiferona E e Xantoquimol

Nanocarreador

Tamanho
médio (nm)

PdI

CLN ciclo 1

252,8

0,197

NA

NA

NA

NA

NA

CLN ciclo 2

217,4

0,179

NA

NA

NA

NA

NA

CLN ciclo 3

203,7

0,165

NA

NA

NA

NA

NA

CLN ciclo 4

195,9

0,155

NA

NA

NA

NA

NA

CLN-PVB ciclo 1

231,8

0,203

99,47

99,88

100,00

99,72

99,9

CLN-PVB ciclo 2

199,0

0,146

99,28

99,88

100,00

99,96

99,94

CLN-PVB ciclo 3

192,6

0,128

99,62

99,77

100,00

99,98

99,9

CLN-PVB ciclo 4

189,0

0,128

94,59

96,11

97,63

98,00

98,21

CLN sonicador

156,5

0,185

NA

NA

NA

NA

NA

CLN-PVB sonicador

150,7

0,211

98,70

99,59

100,00

99,32

99,95

NA: Não aplicável

Formononentina Vestitol

Oblongifolina B

