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RESUMO 
 

DE SOUZA, P. F. Desenvolvimento de carreador lipídico nanoestruturado (CLN) 
como sistema de co-encapsulação de curcuminóides e timol para aplicação 
tópica. 2017. 186f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
A pele desempenha um importante papel na homeostasia e é uma via muito utilizada 
na administração de fármacos. O envelhecimento compromete sua função protetora 
e contribui para o aparecimento de sintomas como a rugosidade, flacidez, secura, 
prurido, hiperpigmentação dificuldade de cicatrização e a incidência de melanomas. 
Os raios UV são a principal causa do envelhecimento devido à geração de espécies 
reativas de oxigênio (ROS) e peroxidação lipídica. Os danos causados pelos ROS 
podem ser mitigados pelo uso de antioxidantes tópicos como a curcumina e timol 
(TML). No entanto, a baixa permeabilidade e estabilidade são fatores limitantes para 
sua aplicação. Para superar esses desafios, ECUR e TML podem ser encapsulados 
em nanopartículas, como os carreadores lipídicos nanoestruturado (CLN). Assim, os 
objetivos desse projeto foi desenvolver um CLN estável com manteiga Illipê, óleo de 
calêndula e TPGS para co-encapsular ECUR e TML e incorporação em uma 
formulação tópica. O padrão analítico dos curcuminóides foi isolado de amostra 
comercial, identificado por LC-MS e RMN e a metodologia analítica para 
quantificação CUR e TML foi validada. Os CLNs foram produzidos por emulsão 
quente e sonicação e otimizados utilizando a ferramenta de DoE Box-Behnken. 
Foram caracterizados em relação às propriedades físicas, citotoxicidade em cálulas 
HaCaT e atividade antioxidante. O CLN otimizado apresentou tamanho em torno de 
130 nm, índice de polidispersão abaixo de 0,200 e potencial zeta negativo. A 
eficiência de encapsulação foi acima de 97% tanto para TML quanto CUR. CLN com 
e sem ativos demonstrou baixo índice de recristalização e forma esférica 
caracterização por DSC e AFM e não foram citotóxicos para células HaCaT, 
mostrando viabilidade celular superior a 80% na concentração 1,48x1012 
partículas/ml, correspondente a 0,8 μg/ml de TML/CUR co-encapsulados. Além 
disso, TML/CUR livre e co-encapsulado mostrou alta atividade antioxidante em 
ensaios in vitro para inibição de xantina oxidade e auto-oxidação do pirrogalol, 
indicando sua potente capacidade de inibição da enzima superóxido dismutase 
mesmo quando encapsulados. O emulgel tópico foi desenvolvido e apresentou 
estabilidade física após a incorporação do CLN no teste de estabilidade acelerada. 
O perfil reológico do emulgel demonstrou característica plástica e reoplexa e se 
manteve estável com o tempo e sob as variações de temperatura de analise, 
indicando alta estabilidade física da formulação. O perfil de liberação de ECUR e 
TML indicou cinética de liberação correspondente ao modelo de Higuchi sem 
influência da co-encapsulação na liberação da CUR e com liberação mais lenta do 
TML encapsulado. Os dados de permeação sugerem que os ativos possam permear 
na pele. A extensão e a intensidade da permeabilidade dos ativos promovida pelo 
CLN determinarão a aplicabilidade da formulação que poderá ser interessante para 
o desenvolvimento de um produto cosmético, dermocosmético, ou mesmo para um 
medicamento transdérmico. Em conclusão, o CLN desenvolvido apresentou 
características físicas e biológicas interessantes para a aplicação tópica.  
 
Palavras-chave: carreadores lipídicos nanoestruturados, curcuminóides, timol, 
aplicação tópica, emulgel. 



ABSTRACT 
 
DE SOUZA, P. F. Development of nanostructured lipid carrier (NCL) as a co-
encapsulation system of curcumin and thymol for topical application. 2017. 
186f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
– Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 

 Skin plays an important role in homeostasis and it is an important route for 
drug delivery. Aging compromises its protective function and contributes to the 
appearance of symptoms such as roughness, sagging, dryness, pruritus, 
hyperpigmentation, scarring deficient and the incidence of melanomas. UV rays are 
the main cause of photo-aging due of ROS generation and lipid peroxidation. ROS 
damage can be mitigated by using topical antioxidants as curcumin and thymol. 
However, low permeability and physico-chemical stability are disadvantages for its 
clinical application. To overcome these challenges, ECUR and TML can be 
encapsulated in nanoparticles such as nanostructured lipid carriers (NLC). This 
project aimed to develop a stable NLC composed by Illipê butter, calendula oil and 
TPGS to co-encapsulate ECUR and TML, followed by the NLC incorporation into a 
cosmetic formulation. Curcuminoid’s analytical standard was isolated from 
commercial sample, identified by LC-MS and NMR, and the analytical methodology 
for quantification CUR and TML was validated. NLCs were produced by sonication 
emulsification method and their development was designed by Box-Behnken DoE 
and characterized in relation to physical properties, HaCaT cell cytotoxicity and 
antioxidant activity. Optimized NLC with size around 130 nm, polydispersity index 
(PdI) below 0.200 and negative zeta potential was obtained. The encapsulation 
efficiency (EE%) was above 97% for both TML and CUR. Empty and co-
encapsulated NLC showed in DSC and AFM characterization low recrystallization 
index and spherical shapes and were not cytotoxic for HaCaT cells, showing cell 
viability over 80% at the maximum concentration evaluated (1.48x1012 particles / ml, 
wich corresponds to 0.8 μg / ml co-encapsulated TML / CUR). Furthermore, free and 
co-encapsulated TML / CUR showed high antioxidant activity in in vitro assays due 
inhibition of xanthine oxidation and pyrogallol autoxidation, indicating their potent 
superoxide dismutase inhibition even when co-encapsulated. The cosmetic emulgel 
was developed and physically stable after NLC incorporation in accelerated stability. 
Emulgel rheological profile showed a plastic and rheopexy characteristic, which 
remained storage stability. The rheological profile did not change due variations in 
the temperature analysis, indicating good formulation physical stability and cosmetic 
acceptability. The release profile of ECUR/TML release kinetics corresponded to the 
Higuchi model without influence of co-encapsulation with slower release of the 
encapsulated TML. Permeation data suggest that the active substances may 
permeate deep into skin. The actives permeability extent and intensity promoted by 
CLN will determine the applicability of the formulation that can be interest for the 
development of a cosmetic, dermocosmetic product or even for a transdermal drug. 
In conclusion, the developed CLN presented interesting physical and biological 
characteristics for topical application. 
 
Keywords: nanostructured lipid carriers, curcumin, thymol, topical application, 
emulgel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Estruturas da pele e Permeação cutânea 

 

A pele constitui o maior órgão do corpo humano, estando constantemente 

exposta aos danos físicos, químicos e microbiológicos aos quais estamos 

suscetíveis, sendo, portanto uma barreira de proteção (Lin et al., 2018). Também 

permite a percepção de estímulos sensoriais e conserva a homeostasia do corpo 

através da regulação térmica, hidrodinâmica e do metabolismo. Seu revestimento 

é multifuncional e de composição complexa, sendo histologicamente dividida em 

duas camadas teciduais distintas a camada mais externa, denominada derme; e 

a epiderme, camada mais interna que tem continuidade com a hipoderme, rica 

em tecido adiposo (Souto e Lopes, 2011). 

A derme é formada por um tecido conjuntivo denso, altamente 

vascularizado e inervado com terminações nervosas livres. As células principais 

da derme são os fibroblastos, responsáveis pela síntese de colágeno e elastina 

(Losquadro, 2017). Também estão presentes as células responsáveis pelas 

respostas imunitárias (mastócitos e macrófagos) e as glândulas sudoríparas e 

sebáceas, folículos pilosos e as unhas, esses são denominados de anexos 

cutâneos (Souto e Lopes, 2011).  

A epiderme é por sua vez composta de diversas camadas celulares, sendo 

elas desde a mais profunda até a mais superficial, o estrato basal, espinhoso, 

granuloso e córneo (Fuchs e Raghavan, 2002; Baroni et al., 2012).  O estrato 

basal é responsável pela renovação celular, nele estão presentes os 

queratinoblastos, células indiferenciadas que sofrem proliferação, diferenciação e 

queratinação, passando a serem denominadas de queratinócitos, células 

fundamentais da epiderme (Ulmann et al., 2007; Lorencini et al., 2014). O 

processo de diferenciação ocorre desde o estrato basal até a camada mais 

superficial do estrato córneo, onde os queratinócitos se transformam em 

corneócitos (Souto e Lopes, 2011).  

No estrato basal também está presente a maior concentração de cisteína, 

aminoácido que dá origem a proteína estrutural da pele, a queratina. A 

biossíntese da queratina tem início no estrato basal, formando a queratohialina, 
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molécula precursora que se organiza em granulações nas células do estrato 

granuloso dando origem à queratina (Souto e Lopes, 2011).  

O estrato córneo apresenta a maior barreira de proteção da pele, possui 

uma espessura de 15 a 20 µm, constituída principalmente pelos corneócitos, 

células desidratadas, anucleadas e cheias de queratina (Souto e Lopes, 2011). A 

organização dos corneócitos vai se tornando frouxa e desorganizada nas 

camadas mais superficiais da pele onde sofrem descamação (Eckhart et al., 

2013; Costanzo et al., 2015). No estrato córneo ocorre a liberação de emulsão de 

lipídeos e conteúdos aquosos provenientes das glândulas sudoríparas e 

sebáceas e produtos da queratinização. Essas secreções embebem as células 

mortas e possui um pH entre 5,0- 5,5. Na interface celular encontra-se a matriz 

intercelular, formada por compostos com propriedades tensoativas como 

ceramidas, colesterol e ácidos graxos livre que formam a bicamada lipídica cuja 

composição influí diretamente na permeabilidade da pele (Hadgraft, 2001).  

 

 

Figura 1. Anatomia da pele evidenciando as camadas da epiderme. Adaptado de 
Fonte: http://www.dermatologia.net/a-pele/. 

 

Existem vias pelas quais os fármacos podem permear através da pele 

para exercer funções farmacológicas sejam elas vias tópicas ou sistêmicas 

(Marwah et al., 2016). A permeação dérmica ou transdérmica pode ocorrer de 

forma passiva pela difusão do fármaco através da pele e está por sua vez pode 

ocorrer por duas vias, a via anexial, onde a permeação ocorre pelos anexos 

cutâneos, e a via transepidérmica que envolve a passagem do fármaco pela 

matriz lipoproteica intercelular ou através das células da epiderme (intracelular) 

(Herman e Herman, 2015; Marwah et al., 2016). 
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A via transepidérmica é a principal via de permeação para fármacos e 

ativos cosméticos e cosmecêuticos. As  características físico-químicas das 

moléculas irão influenciar na via de permeação da mesma na pele. Que por sua 

vez terão sua permeabilidade influenciada diretamente pela característica do 

veículo ao qual está incorporado e as condições da pele (Herman e Herman, 

2015). Embora existam meios pelos quais os fármacos e moléculas possam 

permear através da pele, o desenvolvimento de produtos tópicos continua sendo 

um desafio enfrentado pela indústria farmacêutica e cosmética (Naik et al., 2000). 

Isso porque muitas moléculas apresentam baixa permeabilidade por essas vias, 

podendo, além disso, ser irritantes para as células da epiderme, não 

apresentarem estabilidade adequada ou mesmo não atingir o local desejado para 

sua ação (Naik et al., 2000; Walter e Xu, 2015). 

Como consequência, diversas tecnologias têm sido desenvolvidas para 

viabilizar a aplicação tópica de moléculas (Marwah et al., 2016).  Dentre elas 

pode-se citar o uso de substâncias promotoras da absorção que incrementam a 

solubilidade da molécula nas estruturas da epiderme ou mesmo modificam a 

estrutura do estrato córneo. Embora, esta técnica possa aumentar a 

permeabilidade de moléculas ativas muitas vezes não será eficiente para diminuir 

sua irritabilidade, melhorar sua estabilidade ou direcioná-lo para o local de ação 

(Walter e Xu, 2015). Para tal, umas das estratégias que vem sendo utilizada é o 

encapsulamento do fármaco ou moléculas ativas em nanoestruturas (Costa e 

Santos, 2017), dentre as quais se destacam o desenvolvimento de sistemas 

micro ou nanoemulsionados, os lipossomas, e as nanopartículas lipídicas sólidas 

(NLS), que além de permitirem uma maior permeação do fármaco quando 

comparado à molécula livre, fornece uma liberação sustentada e direcionada do 

mesmo, diminuindo possíveis efeitos irritantes e melhorando sua estabilidade 

(Uprit et al., 2013; Walter e Xu, 2015; Montenegro et al., 2016). 

 

1.2. Envelhecimento da pele e ação preventiva dos antioxidantes  

 

O envelhecimento é um processo natural e tempo-dependente que ocorre 

no organismo. Trata-se de alterações biomoleculares que acontecem a nível 

celular. Essas alterações levam a perda progressiva das funções normais dos 
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órgãos e sofrem influência do meio no qual o organismo está exposto ao longo 

da vida (Montagner e Costa, 2009). 

As principais alterações biomoleculares observadas no processo de 

envelhecimento são a senescência celular e a diminuição da produção de 

colágeno associado ao aumento da sua degradação. Essas alterações 

acontecem seja pelo fator cronológico intrínseco e predisposição genética como 

pela exposição a agentes químicos e físicos, como os raios UV através da 

exposição solar (foto-envelhecimento) (Lorencini et al., 2014). 

A exposição aos raios UV são os principais responsáveis extrínsecos 

pelos danos celulares e genéticos sofridos na pele, e principais responsáveis 

pelo foto-envelhecimento. A exposição aos raios UVA e UVB formam, através de 

mecanismos distintos, espécies reativas do oxigênio (ROS), causam a diminuição 

da síntese de colágeno nos fibroblastos, acelerando a pigmentação pela 

estimulação da melanogenese e a atividade das glândulas sebáceas. Além disso,  

pode aumentar a secreção de sebo devido ao aumento a oxidação de lipídeos, 

colesterol e triglicerídeos presentes na pele, favorecendo o desenvolvimento da 

acne e processos inflamatórios (Masaki, 2010). 

Os ROS podem ser formados de forma endógena (através da respiração 

celular e processos biológicos) ou exógena (Montagner e Costa, 2009). 

Fisiologicamente as células da epiderme possuem mecanismos de combate aos 

ROS, dentre eles destaca-se o sistema ubiquitina-proteossoma que funciona 

como um antioxidante secundário, marcando as células senescentes e 

destinando-as à proteólise com a função de renovação celular. Porém, esses 

mecanismos se tornam enfraquecidos com o envelhecimento e como 

consequência ocorre um aumento no estresse oxidativo e dos danos às proteínas 

celulares da epiderme e ao DNA, somado à maior senescência celular (Lorencini 

et al., 2014). 

As alterações na morfologia da epiderme por consequência do 

envelhecimento não só comprometem sua função de proteção como também 

colabora para o surgimento de rugosidades e flacidez, secura, prurido, 

hiperpigmentação, fragilidade, dificuldade de cicatrização e diminuição da 

absorção de fármacos como também da incidência de melanomas (Lorencini et 

al., 2014). Portanto, a preservação da sua homeostasia e tenacidade se fazem 
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importante não somente pelo fator estético como para prevenção de doenças 

relacionadas à senilidade e uma maior qualidade de vida (Cui et al., 2016). 

O uso tópico de substâncias antioxidantes atenua os efeitos causados pelo 

acúmulo de ROS, despertando grande interesse de pesquisadores e da indústria 

(Costa e Santos, 2017). Na área cosmética produtos com atividade antioxidante 

são os anti-aging mais populares do mercado e somado ao aumento na demanda 

dos consumidores por produtos de origem natural (Antignac et al., 2011; Brewer, 

2011), tem-se os curcuminóides e  (ECUR) e o timol (TML) como potenciais 

moléculas com efeito antioxidante para uso como anti-aging (Ratz-Lyko et al., 

2015).  

 

1.2.1. Curcuminóides 

 

A curcumina, como é popularmente conhecida, é um corante natural de 

coloração amarelo da classe dos polifenóis isolado dos rizomas da planta 

Curcuma longa. O seu extrato comercial é composto de uma mistura de 

curcuminoídes, sendo os três principais a própria curcumina (CUR), a 

demetoxicurcumina (DMC) e a bis-demetoxicurcumina (BDMC), todos com 

atividades biológicas relatadas (Syedl et al., 2015). Tem sido extensivamente 

utilizando na medicina Ayuverdica como anti-inflamatório, mas também possui 

atividades relatadas como antioxidante, antimicrobiano, anti-carcinogênico, e 

atividade nos processos degenerativos relacionados à senescência (Miquel et al., 

2002).  

 

 

Figura 2. Fórmulas estruturais dos principais curcuminóides encontrados na 
amostra comercial de curcumina. 
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Processos biológicos com mecanismos relacionados ao estresse oxidativo 

são de especial interesse para a ação antioxidante da CUR, incluindo anti-aging 

(Lima et al., 2011; Jang et al., 2012; Tundis et al., 2015). Testes realizados in 

vitro e in vivo comprovaram uma importante ação antioxidante da CUR pela 

inibição da peroxidação lipídica (Ramirez-Tortosa et al., 1999). Outra atividade 

apresentada foi o efeito anti-psoriático observado em modelo em ratos e em 

pacientes com psoríase ativa (Heng et al., 2000). Também já foi descrito na 

literatura a atividade anti-inflamatória, antitumoral, antirreumática, antidiabética, 

antiviral da CUR além de atuar como modulador imunológico (Miquel et al., 2002; 

Teiten et al., 2014; Tundis et al., 2015). Embora seja um antioxidante potente, a 

curcumina apresenta uma limitada aplicação clínica devido a sua alta 

lipofilicidade, baixa permeabilidade, baixa biodisponibilidade tópica e oral, e 

instabilidade físico-química (Friedrich et al., 2015). 

Muitas técnicas para encapsulamento e promoção da permeabilidade da 

CUR já foram testadas visando favorecer seu uso em produtos, seja farmacêutico 

ou cosmético (Anand et al., 2007).  O desenvolvimento de vesículas lipossomais 

e niossomas de CUR aumentou sua solubilidade e permeabilidade na epiderme, 

favorecendo seu efeito antioxidativo no foto-envelhecimento e estresse oxidativo 

(Gupta e Dixit, 2011). 

O nano-encapsulamento de CUR com resveratrol em partícula polimérica 

de poli(caprolactona) com óleo de semente de uva aumentou a permeabilidade e 

a biodisponibilidade destes compostos, apresentando um efeito sinérgico sobre a 

biodisponibilidade e permeabilidade do resveratrol (Friedrich et al., 2015).  

 

1.2.2. Timol 

 

O timol (TML) é um monoterpeno encontrado em alta concentração no 

óleo essencial obtido das folhas de Lippia sidoides Cham., arbusto aromático 

presente no nordeste brasileiro conhecido popularmente pelo nome de alecrim-

pimenta (Maia De Oliveira et al., 2014) ou erva do Thyme (Thymus vulgaris), o 

popular orégano (Pan et al., 2014; Marchese et al., 2016). 
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Figura 3. Fórmula estrutural do timol (TML). 
 

Seu uso na medicina popular e como fitoterápico é amplamente conhecido 

(Maia De Oliveira et al., 2014). Diversas atividades farmacológicas são descritas 

para o TML, como anti-inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana e antioxidante 

(Riella et al., 2012; Wattanasatcha et al., 2012; Marchese et al., 2016). 

Como antioxidante foi relatada sua atividade sobre a inibição da 

peroxidação lipídica e na geração de radicais livres (Braga et al., 2006). Além 

disso, pode também estimular a proliferação de fibroblastos podendo levar ao 

aumento na deposição de colágeno, conforme observado em estudo in vivo 

realizado em ratos (Riella et al., 2012). Cornaghi e colaboradores (2015), 

demostraram importante efeito do timol e do extrato de Thymus vulgaris L. na 

prevenção de danos celulares causados pela exposição aos raios UV e 

suportaram a possibilidade do seu uso tanto na indústria alimentícia como 

cosmética (Cornaghi et al., 2015). 

Devido a essas propriedades sugere-se seu potencial uso como anti-aging 

(Javan e Javan, 2014). O TML pode ainda fornecer um efeito sinérgico quando 

associado a outro composto com atividade antioxidante como os curcuminóides 

(Gao e Singh, 1997; 1998). Os terpenos possuem conhecida capacidade em 

atuar como promotor de permeação aumentando a permeabilidade de fármacos 

da pele por dissolver componentes da camada córnea aumentando a 

descontinuidade e fluidez do tecido (Jain et al., 2017).  Dessa forma o TML 

também pode atuar sinergicamente como um promotor de permeação para os 

curcuminóides. 

Entretanto, assim como os curcuminóides, o TML apresenta elevada 

lipossolubilidade, baixa estabilidade e alta reatividade (Pan et al., 2014). 

Apresenta atividade sobre as membranas celulares desestabilizando a dupla 

camada lipídica e atua sobre as proteínas dos canais iônicos de cálcio alterando 
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o fluxo do íon e por isso, pode apresenta citotoxicidade dependendo da 

concentração utilizada (Kang et al., 2014; Maia De Oliveira et al., 2014). Assim, 

acredita-se que inclusão do TML em um carreador lipídico nanoestruturado 

poderá além de melhorar sua solubilidade diminuir seu potencial efeito citotóxico 

e a dose de aplicação.  

Diversas tecnologias de encapsulação e complexação já foram testadas 

visando melhorar as propriedades farmacológicas do TML dentre elas pode-se 

citar a sua inclusão em ciclodextrinas melhorando sua biodisponibilidade e 

propriedades organolépticas para uso oral, sendo que parte do TML não 

absorvido no trato gástrico apresentou efeito tópico intestinal como 

antimicrobiano (Nieddu et al., 2014).  

O estudo de incorporação do TML em emulsões O/A e A/O demonstrou 

que sua atividade antioxidante foi maior em formulações O/A enquanto que a 

atividade antimicrobiana foi maior nas formulações A/O (Deng et al., 2015). Sua 

encapsulação em micropartículas poliméricas de celulose obtidas por spray 

drying aumentou a meia vida e a biodisponibilidade oral do TML demonstrando o 

potencial destas formulações para uso na terapia antimicrobiana (Rassu et al., 

2014). 

 

1.3. Nanopartículas lipídidas sólidas (NLS) e carreadores lipídicos 

nanoestruturados (CLN) 

 

As NLS surgiram no início da década de 90, como estruturas semelhantes 

às nanoemulsões, porém constituídas por uma matriz lipídica sólida à 

temperatura corporal (Souto e Lopes, 2011).  

O interesse das NLS como transportadores de fármacos deve-se as 

vantagens que estes sistema pode proporcionar como, por exemplo, aumentar a 

estabilidade físico-química dos fármacos, aumentar a biodisponibilidade e 

permeabilidade de ativos lipofílicos, direcionar o fármaco ao alvo terapêutico, 

permitir uma liberação prolongada, e diminuir sua toxicidade e efeitos adversos. 

Essas propriedades, já eram observadas nos sistemas coloidais tradicionais 

como lipossomas e nanoemulsões, entretanto as NLS minimizam as 

desvantagens observadas para esses sistemas. As dimensões nanométricas das 
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NLS (50-1000nm) permite sua aplicação por diversas vias de administrações 

(Souto e Lopes, 2011; Beloqui et al., 2016; Geszke-Moritz e Moritz, 2016).  

Os fármacos podem ser incorporados na matriz lipídica de três maneiras 

distintas. O modelo tipo I é definido como matriz homogênea onde fármaco 

encontra-se distribuído por toda a matriz. No modelo de tipo II o fármaco 

encontra-se concentrado na parede externa da NLS envolvendo um núcleo 

lipídico. E na NLS tipo III ocorre o oposto do observado no tipo II e o fármaco 

encontra-se concentrado mais interiormente na matriz lipídica. Esses três tipos 

de NLS representam modelos, porém podem coexistir em uma mesma partícula, 

ou mesmo o fármaco pode estar ligado à camada externa da nanopartícula 

dependendo do tensoativo utilizado. O tipo de partícula obtido de uma forma 

geral dependerá das características físico-químicas dos constituintes da matriz, 

do coeficiente de partição do fármaco na matriz e da técnica utilizada no preparo 

da NLS (Souto e Lopes, 2011; Geszke-Moritz e Moritz, 2016).  

 

 
 
Figura 4.  Esquematização dos tipos de estruturas de NLS. Adaptado de Müller 
et al. Adv Drug Deliv Rev, 2002. 

 

Potenciais desvantagens das NLS são a baixa capacidade de 

encapsulação, ocorrências de transições polimórficas dos lipídeos levando a 

problemas de estabilidade durante seu armazenamento e à possibilidade de 

expulsão do fármaco da matriz. A baixa capacidade de encapsulamento das 

NLS, em partes foi aperfeiçoada pela incorporação de um lipídio líquido na matriz 

sólida permitindo a incorporação de uma quantidade maior de fármaco, 

mantendo a estabilidade física da partícula, minimizando a expulsão do fármaco 

da partícula com o tempo e diminuindo o volume de água da formulação. Essa 

geração de NLS surgiu no final da década de 90, e foi denominada de CLN 

(Souto e Lopes, 2011; Montenegro et al., 2016).  

Tipo I Tipo II Tipo III 
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Assim como descrito para as NLS, os CLN são exemplificados em três 

modelos. O tipo I é definido como CLN imperfeito, uma vez que na sua matriz 

existem imperfeições que permitem acomodar elevadas concentrações de 

fármacos. Isso ocorre devido ao uso de lipídeos sólidos de cadeias de ácidos 

graxos de diferentes comprimentos ocasionando imperfeições no cristal e 

gerando espaços onde as moléculas do fármaco podem se acomodar. O modelo 

tipo II é definido como amorfo e é obtido pela mistura de lipídeos sólidos e 

líquidos, minimizando a eventual expulsão do fármaco. E o modelo tipo III é 

designado como múltiplo, podendo ser comparado às emulsões múltiplas. Nele a 

mistura do lipídeo líquido no lipídeo sólido ultrapassa sua solubilidade levando a 

formação de pequenos compartimentos de óleo no interior da matriz lipídica 

sólida, aumentando sua capacidade de encapsulação uma vez que a maioria dos 

fármacos lipofílicos apresenta maior solubilidade nos óleos em relação aos 

lipídeos sólidos (Souto e Lopes, 2011; Beloqui et al., 2016; Montenegro et al., 

2016).  

 

                                                           
 

 

Figura 5. Modelos esquemáticos CLN: Tipo I – CLN imperfeito; Tipo II – CLN 
amorfo e Tipo III CLN múltiplo. Adaptado de Souto e Lopes, 2011. 
                                                        

Diversos trabalhos demonstram as vantagens das NLS e CLN. A 

estratégia de co-delivery pelo uso das NLS foi relatada como benéfica na terapia 

do câncer e na atividade antimicrobiana. A combinação de dois agentes em um 

mesmo nanocarreador lipídico pode diminuir a toxicidade e os efeitos adversos 

advindos da terapia, bem como aumentar a atividade farmacológica pelo efeito 

sinergético ou aditivo das moléculas encapsuladas, conforme descrito para a 

associação do antibiótico vancomicina com ácido linoleico (Geszke-Moritz e 

Moritz, 2016).  

Tipo I  -  Imperfeito Tipo II - amorfo Tipo III -  múltiplo 
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 O potencial dos CLN para aplicação tópica tem sido demonstrado em 

vários estudos, tanto para ação local como para produtos transdérmicos (Beloqui 

et al., 2016).  

A encapsulação do extrato de cenoura em CLN utilizando os diferentes 

óleos na constituição da matriz lipídica (cártamo, cardo ou espinheiro do mar) 

demonstrou que cada carreador apresentou ações antioxidantes e anti-

inflamatórias complementares e com ação em mediadores distintos, demostrando 

a influência direta da composição da matriz lipídica na atividade da molécula 

encapsulada.   (Istrati et al., 2016).  

Outro estudo relatou a incorporação do anti-inflamatório naproxeno em 

NLS, levando ao aumento da permeação dérmica deste fármaco. A otimização 

das concentrações dos tensoativos Tween e Span utilizados diminuiu a absorção 

sistêmica do fármaco, direcionando o fármaco para o local de ação (Akbari et al., 

2016).  

A comparação da incorporação do antioxidante luteína em NLS de cera de 

carnaúba, CLN composta de cera de carnaúba com triglicerídeos de cadeia 

média, e uma nanoemulsão demonstrou que os três sistemas apresentaram 

diferentes perfis de permeação, sendo que as NLS e CLN apresentaram perfil de 

permeação mais prolongado além de aumentar a foto-estabilidade do fármaco 

quando comparado à nanoemulsão (Mitri et al., 2011).  

Os estudos utilizados como exemplo demonstram o potencial uso dos 

carreadores lipídicos nanoestruturados e das nanopartículas lipídicas sólidas em 

formulações para aplicação tópica evidenciando a estratégia de co-delivery para 

obtenção de um efeito sinérgico ou aditivo da atividade pretendida. 

A escolha da composição para o CLN desenvolvido nesse trabalho teve 

como base o trabalho anteriormente desenvolvido pelo grupo de pesquisa do 

Laboratório de Nano biotecnologia – FCFRP (NanoBiolab) sob coordenação da 

Profª Drª. Priscyla Daniely Marcato Gaspari, no qual foi realizado o 

encapsulamento do timol em CLN composto de manteiga de illipê, óleo de 

calêndula e Poloxamer 188. Esse CLN serviu como base inicial dos estudos, e 

posteriormente foi modificado quantitativamente quanto às concentrações dos 

componentes e qualitativamente pela troca do estabilizante Poloxamer 188 pela 

Vitamina E - TPGS. Não foram encontrados dados anteriores ao 
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desenvolvimento do projeto sobre o uso associado da manteiga de illipê, óleo de 

calêndula e TPGS para formação de nanopartículas, o que torna o CLN 

desenvolvido para co-encapsulamento de CUR e TML inédito. 

 

1.3.1.  Manteiga e Illipê 

 

A manteiga de illipê ou “engkabang fat” é extraída de sementes de plantas 

de espécies pertencentes ao gênero Shorea. Essas plantas são encontradas e 

produzidas em grande quantidade na floresta de Borneo (Sarawak e Kalimamtan) 

(Abd Gani et al., 2011). Mais de 50% da sua composição é formada por 

triglicerídeos de alto valor agregado com grande aplicação nas áreas alimentícia, 

farmacêutica e cosmética (Fariza et al., 2013). Segundo o estudo de 

caracterização realizado por Rahman et al. (2011), seus principais constituintes 

foram identificados como sendo triglicerídeos como o ácido esteárico (43,3%), 

ácido oleico (37,4%) e ácido palmítico (18%) (Abd Gani et al., 2010).   

Suas características físico-químicas são semelhantes à da manteiga de 

cacau, e por isso é considerado um ótimo substituinte na fabricação de 

chocolates (Rahman et al., 2011). A manteiga de illipê é sólida à temperatura 

ambiente devido à alta concentração de ácido esteárico, com faixa de fusão entre 

34 – 38°C, com uma coloração levemente amarelado e com um odor suave de 

noz (Abd Gani et al., 2010).  

Devido à sua composição nutritiva, a manteiga de illipê apresenta diversas 

propriedades como antioxidante, emoliente, calmante, hidratante e restauradora 

da elasticidade da pele. Essas propriedades somadas às propriedades físico-

químicas fazem com que a manteiga de illipê seja considerada uma manteiga 

exótica, tendo importante papel na indústria cosmecêutica (Abd Gani et al., 2011; 

Rahman et al., 2011).  

Gani et al (2010), comparou os efeitos potencializadores na hidratação da 

pele obtido pelo uso da manteiga de illipê ou de derivados esterificados com a 

cera de abelhas em emulsões para incorporação dos ativos vitamina E e óleo 

essencial de lavanda. As formulações foram preparadas utilizando 

homogeneização por hight shear seguida por homogeneização de alta pressão. 

O estudo demonstrou que as partículas apresentaram alta estabilidade. Nos 
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estudos de avaliação da eficácia da hidratação as formulações com manteiga de 

illipê aumentaram mais a hidratação da pele quando comparadas as formulações 

que continham somente a cera de abelhas (Abd Gani et al., 2010).  

 

1.3.2. Óleo de Calêndula 

 

O óleo de calêndula é obtido através da extração das folhas secas de 

Calendula officinalis L. (Asteraceae), planta nativa da região do mediterrâneo, 

popularmente conhecida como marigold ou maravilha (Parente et al., 2009; 

Fonseca et al., 2010). O uso da C. officinallis na medicina popular é conhecido 

desde a antiguidade no tratamento de queimaduras, equimoses, erupções 

cutâneas, lesões na pele, dentre outras doenças inflamatórias tanto tópicas como 

internas (Parente et al., 2009).  

As propriedades terapêuticas da C. officinallis são atribuídas à grande 

riqueza de compostos que a compões que incluem substâncias esteroides, 

terpenóides, triterpenos alcoólicos livres e esterificados, ácidos fenólicos, 

flavonoides (quercetina, rutina, narcissina, isorhamnetina, kaempferol), quinonas, 

coumarinas e carotenoides (carotenos, licopeno, flavoxantina, luteína e 

rubixantina) (Parente et al., 2009; Fonseca et al., 2010).  

A grande concentração de compostos antioxidantes encontrados no óleo 

de C. officinallis, sugere que ele possa desenvolver uma importante atividade 

prevenindo danos na pele provenientes da indução de ROS por exposição à 

radiação UV. Em um estudo realizado em ratos com administração oral do 

extrato de C. officinallis foi observado que após a administração houve uma 

diminuição na indução da depleção de GSH na pele após a exposição a raios 

UVB. Também foi observada uma alteração na secreção e atividade de 

proteinases, aumentando a atividade da gelatinase e promovendo um efeito 

benéfico pelo aumento da síntese de pró-colágeno (Fonseca et al., 2010).  

O estudo de nanopartículas envolvendo C. officinallis foi relatado para 

incorporação do seu extrato em uma nanopartícula sólida para uso no tratamento 

da secura ocular e demonstrou aumento na re-epitelização do epitélio conjuntival 

em estudo realizado em células (Arana et al., 2015). Outro estudo encontrado foi 
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o uso do extrato da folha de C. officinallis na produção de nanopartícula de prata. 

As partículas obtidas demonstraram efeito antioxidante (Baghizadeh et al., 2015).  

Portanto, sua rica atividade antioxidante e protetora dérmica associada às 

suas propriedades lipídicas torna o óleo de calêndula uma opção interessante 

para uso na construção de carreadores lipídicos nanoestruturados focados na 

aplicação dermocosmética para prevenção do envelhecimento. 

 

1.3.3. Kolliphor TPGS 

 

O Kolliphor TPGS (d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succicinate) é 

um éster hidrossolúvel derivado da vitamina E natural, produzido e 

comercializado pela BASF® (Saadati e Dadashzadeh, 2014). 

 

 

Figura 6. Fórmula estrutural do TPGS. 
  

Devido sua propriedade anfifílica, o TPGS atua como um tensoativo (HLB 

~13) não iônico onde a porção succinato de tocoferol é a parte lipofílica e a parte 

do polietileno glicol hidrofílica (Saadati e Dadashzadeh, 2014). Possui um peso 

molecular de aproximadamente 15313 g/mol e à temperatura ambiente se 

apresenta como uma cera sólida com ponto de fusão entre 37-41°C. O conteúdo 

de vitamina E na molécula é de 260-300 mg/g como d-α-tocoferol. É estável na 

faixa de pH entre 4,5 – 7,5 com uma concentração micelar crítica de 0,02% m/v. 

Pode ser dissolvido na água e deve ser utilizado preferencialmente na 

concentração 0,5-20% (Reintjes, 2011). 

Nas formulações farmacêuticas pode aumentar a biodisponibilidade de 

fármacos com baixa solubilidade tanto pelo aumento na solubilidade como pela 

modulação do efluxo de fármacos dependente de glicoproteína-P (Johnson et al., 

2002; Wang et al., 2014), além de poder ser utilizado na formulação de emulsões 

O/A como tensoativo. Também atua reduzindo a sensibilidade da pele a certos 
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fármacos, como carreador em aplicações tópicas e como ligante em tecnologias 

de “hot-melt granulation” e “hot-melt extrusion” (Guo et al., 2013; Lee et al., 2015; 

Lamm et al., 2016).  

Farmacologicamente tem sido utilizado como suplementação oral de 

vitamina E em pacientes com deficiência na absorção de vitamina E (Papas et 

al., 2007), uma vez que mesmo com a ausência do grupo hidroxila livre ainda 

assim pode ser utilizado como antioxidante (Baumgart et al., 2015).  

Acredita-se que seu uso na construção das nanopartículas lipídicas poderá 

favorecer sua permeabilidade na epiderme, diminuir eventuais efeitos citotóxicos, 

além de atuar sinergicamente como antioxidante (Baumgart et al., 2015), uma 

vez que sofre hidrolise por esterases citoplasmáticas liberando a Vitamina E que 

tem comprovada ação anti-aging (Yan et al., 2007). 

 

1.4. Desafios no desenvolvimento de formulação tópica 

 

A aplicação cutânea de NPL e CLN pode ser realizada a partir da 

incorporação destes sistemas em formulações de uso tópico (Souto e Lopes, 

2011).  São consideradas formulações tópicas os cosméticos, cosmecêuticos ou 

medicamentos que são aplicados diretamente sobre a pele (Nair et al., 2013).  

Diversas formas farmacêuticas podem ser utilizadas para veiculação tópica de 

ativos, sendo as formulações semissólidas as mais utilizadas. Dentre as quais 

podemos citar as pomadas, géis, cremes e loções (Chang et al., 2013).  Produtos 

para uso tópico possuem maior aceitabilidade de mercado, pois são de fácil 

aplicação e convenientes para o transporte. As desvantagens são a baixa 

absorção e considerações cosméticas da formulação (Joshi et al., 2014).  

Primariamente o sítio alvo de formulações tópicas é formado pelas 

diferentes camadas da pele. Em geral almeja-se a modulação da permeação do 

ativo na pele para que o mesmo atinja uma camada especifica da pele ou mesmo 

atinja a circulação sanguínea para ação sistêmica (Jain et al., 2017). Entretanto, 

direcionar a entrega de substâncias veiculadas em formulações tópicas para um 

sítio específico é provavelmente um dos maiores desafios no desenvolvimento de 

um produto (Nair et al., 2013).  Nesta linha, os sistemas vesiculares e 

nanoparticulados têm sido utilizados demonstrando potencial em aumentar a 
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permeabilidade de moléculas tanto lipofílicas como hidrofílicas. Dentre os 

sistemas podem ser citados as microemulssões, lipossomas e as nanopartículas 

lipídicas ou poliméricas (Aulton, 2007; Riviere e Brooks, 2011; Nair et al., 2013) 

Devido à complexidade da matriz dérmica e as características desejadas 

para as formulações tópicas, existem alguns pontos importantes a serem 

considerados durante o desenvolvimento (Nair et al., 2013). Uma formulação 

tópica deve permite a combinação e o armazenamento de múltiplos compostos 

em um ambiente estável, deve ser esteticamente agradável, apresentar 

estabilidade física e química, permitir a permeação desejada na pele e 

apresentar pH compatível com o pH da pele (aproximadamente 5,5) (Nair et al., 

2013).  Para atendimento desses pontos diversos excipientes podem ser 

necessários, o que torna as formulações de uso tópico complexas na sua maioria 

(Chang et al., 2013). 

Uma vez aplicada na pele, a formulação tópica deve interagir com a 

mesma de forma a influenciar na taxa de liberação dos compostos para atingir a 

absorção adequada. Os excipientes podem exercer papel adicional modificando 

fisicamente as caraterísticas da pele, promovendo oclusão, hidratação ou 

ressecamento (Nair et al., 2013). 

A absorção de moléculas através da pele é influenciada por diversos 

fatores, dentre eles o tamanho, a lipofilicidade e a concentração do composto 

ativo, pH da formulação, presença de promotores de permeação, estado de 

hidratação da pele, variação das enzimas presentes na pele, temperatura, 

composição da formulação, dentre outros. Assim, tanto as propriedades do 

fármaco como da formulação são de equivalente importância para a disposição 

do ativo nas camadas da pele, que poderá ainda sofrer influência das 

características intrínsecas da pele do paciente (Chang et al., 2013; Jain et al., 

2017). 

No que diz respeito às características físico-químicas do ativo, o peso 

molecular afeta o coeficiente de difusão, estabelecendo uma relação 

inversamente proporcional com a absorção percutânea. Moléculas com tamanho 

superior a 500 Da possuem maior dificuldade de permeação (Bos e Meinardi, 

2000). Outro fator crucial é o coeficiente de partição óleo água (log P), sendo que 

maior permeabilidade é esperada para moléculas com Log P≥1 (Shashi et al., 
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2012). Já a concentração da molécula solúvel leva ao aumento proporcional no 

fluxo e excessos de moléculas insolúveis atuam como reservatórios mantendo a 

concentração constante por um período maior de tempo (Shashi et al., 2012). 

Relacionado à formulação, o pH do veículo possui alta influência na 

permeabilidade de moléculas através da pele.  Sendo mais indicado o uso de 

valores moderados de pH, e preferencialmente próximo ao ponto isoelétrico da 

pele (pI~ 4) (Marro et al., 2001; Shashi et al., 2012). Ainda em relação ao pH é 

importante avaliar o valor no qual o maior número de moléculas esteja na forma 

não ionizada, uma vez que essas difundem-se através da matriz intracelular do 

estrato córneo.  Por outro lado, em pH fisiológico a pele possui cargas negativas 

sendo, portanto seletiva para permeação de cátions (Merino et al., 1999; Marro et 

al., 2001). Moléculas ionizadas, embora em menor velocidade, podem permear 

pela via intercelular, ou ainda tornarem-se neutras pela formação de pares com 

íons presentes na pele, o que a torna capaz de difundir pela barreira da pele 

(Smith, 2007; Nair et al., 2013). 

O efeito oclusivo que a formulação causa na pele previne a perda de água 

transepidérmica, aumentando a hidratação do estrato córneo e favorecendo o 

transporte de fármacos. A oclusão também aumenta a temperatura do local em 

2-3°C aumentando a mobilidade molecular e permeabilidade (Garnett et al., 

1994; Nair et al., 2013). No geral a capacidade oclusiva das formulações 

decresce na seguinte ordem: adesivos transdérmicos > pomadas lipofílicas > 

emulsões A/O > emulsões O/A (Jetzer et al., 1988; Nair et al., 2013). A 

composição da formulação, incluindo o tipo de polímero utilizado influência 

diretamente na liberação e permeação no estrato córneo (Aulton, 2007; Nair et 

al., 2013). Além desses fatores, a pele possui a capacidade de metabolizar 

agentes químicos e fármacos, aplicados topicamente. Portanto, para a eficácia 

terapêutica desses compostos o metabolismo deve ser levado em consideração 

(Aulton, 2007).  

Segundo orientações do FDA, descritas no Draft Guindance for Industry 

(1998), durante o desenvolvimento de um produto de uso tópico os testes clínicos 

devem fornecer dados não somente da estabilidade do produto, mas também da 

sua segurança, eficácia e biodisponibilidade. Para tanto, estudos relacionados à 

farmacocinética devem ser realizados (Fda, 1998). A cinética de um fármaco na 
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pele é comparável aos estudos de cinética no plasma ou urina (Nair et al., 2013). 

Entretanto, deve-se ter em mente que os parâmetros farmacocinéticos envolvidos 

na pele não são dependentes apenas da absorção, mas também depende da 

liberação do fármaco da formulação, do tempo de permanência da formulação no 

local de aplicação e conforme já comentado das características intrínsecas da 

pele de cada indivíduo (Flaten et al., 2015). No geral, estudos de 

dermofarmacocinética envolvem a quantificação do princípio ativo nas diversas 

camadas da pele, bem como estudos de eliminação baseado na curva de 

concentração do princípio ativo no estrato córneo pelo tempo. Para isso, testes in 

vitro de liberação do princípio ativo da formulação utilizando sistemas 

reservatórios como células do tipo Franz, e testes de permeação e retenção 

cutânea ex vivo ou in vivo devem ser realizados com a finalidade de caracterizar 

a formulação e correlacionar com possíveis efeitos in vivo (Chang et al., 2013; 

Flaten et al., 2015; Leal et al., 2017). 

Por fim, além de estável e eficaz, a formulação para uso tópico deve 

apresentar características físicas que as tornem agradáveis ao uso, sendo, 

portanto atrativas para o consumidor. Dessa forma, independente da indicação 

final do produto a escolha dos componentes da formulação é de extrema 

importância e se torna ainda mais complexa. Na área cosmética e cosmecêutica, 

existe ainda uma alta demanda por produtos inovadores, e de origem natural 

fazendo com que o uso de materiais novos, que levem ao incremento tecnológico 

do produto seja altamente requerido (Rajput, 2016). 

1.4.1. Emulgel 

 

O gel é uma forma farmacêutica semissólida muito utilizada na indústria 

farmacêutica principalmente para aplicações dermocosméticas e farmacológicas 

de uso tópico (Kumar et al., 2016). Os géis basicamente são formados pelo 

intumescimento de polímeros sintéticos ou naturais na presença de grande 

quantidade de água ou de alguns solventes orgânicos específicos formando um 

sistema coloidal de rede polimérica (Aulton, 2007). Em sua maioria são aquosos 

e possuem características tixotrópicas, o que facilita sua aplicação e são 

facilmente removíveis (Aulton, 2007). Entretanto, dependendo do tipo de 

polímero utilizado pode levar a problemas de instabilidade da formulação, sendo 
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que os géis hidrofílicos não permitem a incorporação de fármacos insolúveis 

(Jeengar et al., 2016; Khalil et al., 2016; Kumar et al., 2016).  As emulsões são 

sistemas instáveis formados pela dispersão de duas fases imiscíveis, onde a fase 

dispersa encontra-se dividida em gotículas estabilizadas por um agente 

tensoativo. Em emulsões do tipo O/A o óleo constituí a fase dispersa enquanto 

que nos sistemas A/O a fase dispersa é oleosa. As emulsões permitem a 

incorporação de fármacos lipofílicos e possuem grande aceitação no mercado 

cosmético e cosmecêutico (Aulton, 2007). Porém, devido à alta concentração de 

emolientes e bases oleosa presentes nos cremes de aplicação tópica, levam 

liberação retardada de fármacos e são mais pegajosas e desagradáveis ao toque 

(Aulton, 2007).  

Dessa forma os emulgéis são emulsões onde as finas partículas da sua 

fase interna são incorporadas à matriz polimérica do gel. Combinando em uma 

única formulação as vantagens de uma emulsão e de um gel. Funciona como um 

duplo sistema de liberação são menos pegajosas, de fácil aplicação e remoção e 

possuem boa aceitabilidade (Kumar et al., 2016). 

1.4.2. Viscosidade e Comportamento reológico 

 

O termo reologia do grego rheo = fluxo e logos = ciência, foi introduzido 

por Bingham e Crawford no século XIX e adotado formalmente em 1929. A 

reologia tem a finalidade de caracterizar a deformação dos sistemas líquidos, 

sólidos e semissólidos. A reologia pode então, ser definida como o estudo das 

propriedades de fluxo e deformação da matéria (Aulton, 2007). 

Na área farmacêutica e cosmética a avaliação do comportamento 

reológico possui diversas aplicabilidades sejam no desenvolvimento de um novo 

produto, avaliações de processos produtivos, desempenho de uso e estocagem, 

além de ser um importante parâmetro de avaliação da estabilidade (Aulton, 

2007).  

Diferentes propriedades relacionadas à deformação da matéria são 

englobadas pela reologia, dentre as quais se encontram dados importantes para 

aplicação na área farmacêutica e cosmética como a extrussibilidade; 

compressibilidade; ductibilidade; espalhabilidade; elasticidade, fluidez e 

viscosidade (Netz e Ortega, 2002). Possuindo fundamental importância na 
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avaliação de produtos cosméticos, dermocosméticos e farmacêuticos de 

aplicação tópica (Tadros, 1994; Netz e Ortega, 2002). 

A viscosidade mede a resistência de um fluído ao fluxo e quanto maior a 

resistência maior a viscosidade. Para que um corpo se deforme, deve-se realizar 

sobre ele uma força tangencial denominada na reologia de tensão de 

deformação, ou também denominado tensão de cisalhamento, que gerará um 

gradiente de velocidade denominado gradiente de cisalhamento. Esta é 

dependente da resistência interna da substância, ou seja, de sua viscosidade 

(Massey, 2002; Lahoud e Campos, 2010). 

De acordo com suas propriedades de fluidez e deformação os fluídos 

podem ser classificados em dois tipos, os fluidos Newtonianos e não 

newtonianos. Os fluídos newtonianos possuem a velocidade de cisalhamento 

diretamente proporcional à tensão de cisalhamento aplicada e cumprem a 

relação de proporcionalidade proposta por Isaac Newton descrita pela equação 

1. Neste tipo de fluído, sua viscosidade não se alterada por variações na 

velocidade de cisalhamento ou tensão de cisalhamento (Figura 7) (Netz e 

Ortega, 2002; Aulton, 2007; Lahoud e Campos, 2010). 

 

η = t / D                                                                                                           (Eq.1) 

 

Onde o η corresponde à viscosidade, t corresponde à tensão de 

cisalhamento e D corresponde à velocidade de cisalhamento. 

Os fluídos não newtonianos não obedecem à equação proposta por 

Newton, sendo dependente de outros fatores como estrutura da substância; 

forma de preparo; tempo de repouso, etc. Logo, a viscosidade será influenciada 

por variações da velocidade e tensão de cisalhamento. Para esses fluídos não é 

possível determinar um valor real de viscosidade, sendo por isso determinada 

como um valor aparente (denominado viscosidade aparente) que está 

relacionado à tensão de cisalhamento aplicada no momento da medição. Esses 

fluídos podem ser classificados como reofluidificantes se a viscosidade diminuir 

ou reoespessantes se a viscosidade aumentar com o aumento da velocidade de 

deformação. Esse tipo de comportamento reológico pode ser descrito pela 



Iiiii     22 
 

 

 

Introdução 

equação (2) de Ostwald-de-Waele, tembém conhecido por Lei da Potência 

(Aulton, 2007; Lahoud e Campos, 2010). 

 

t = t0 + K*Dn                                                                                                   (Eq. 2) 

 

Onde K é o índice de consistência (em Pa.sn) e n é o índice de 

escoamento (adimensional). Para fluidos reofluidificantes n<1 e para 

reoespessantes n>1. Nos casos fluidos newtonianos n = 1 e K = η. 

Determina-se como comportamento reológico a maneira como o fluído se 

comporta em relação a essas variações, que pode ser classificado em três tipos 

principais: Pseudoplástico; plástico; e dilatantes. A maioria dos fluidos 

farmacêuticos são não newtonianos, pois não são formas simples, como a água 

e xaropes, mas sim sistemas coloidais ou dispersos, incluindo emulsões, 

suspensões, géis e xampus (Aulton, 2007). 

Sistemas com comportamento pseudoplástico formam um reograma onde 

a curva tem como origem o zero, assim como os fluidos newtonianos, porém a 

relação entre a tensão e a velocidade de cisalhamento não é linear em qualquer 

parte da curva (Figura 7). A viscosidade diminui com o aumento do cisalhamento 

aplicado e tende à linearidade quando submetidas a tensão de cisalhamento 

elevadas indicando que um valor de viscosidade mínimo foi atingido (Massey, 

2002; Netz e Ortega, 2002; Lahoud e Campos, 2010). 

Em um comportamento plástico as curvas de fluxo não se intersectam na 

origem dos eixos, o qual requer uma tensão de corte mínima denominada tensão 

crítico ou tensão de cedência para o início do fluxo. Em valores acima desta força 

prévia os sistemas plásticos passam a ter comportamento linear ou quase linear, 

enquanto que abaixo deste ponto, apresenta um comportamento elástico, 

reversível (Figura 7). O comportamento plástico é encontrado em suspensões 

concentradas, especialmente se a fase continua for de alta viscosidade, ou se as 

partículas estiverem floculadas (Netz e Ortega, 2002; Aulton, 2007). Alguns géis 

unguentos e cremes concentrados também são exemplos de substâncias que 

apresentam comportamento plástico (Lahoud e Campos, 2010). 

O comportamento reológico do tipo dilatante é do tipo reoespessante onde 

ocorre o aumento da viscosidade em função do aumento da tensão de 
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cisalhamento (Figura 7). Esse comportamento é típico de pastas e suspensões 

contendo grandes quantidades de sólidos insolúveis suspensos (Netz e Ortega, 

2002; Aulton, 2007). 

 
Figura 7 - Curvas exemplo para comportamentos de fluxo para fluídos 
newtoniano e não newtonianos (plástico, pseudoplástico e dilatante). 

 

Os fluidos não newtonianos podem ainda ser classificados segundo a 

alteração da viscosidade em função do tempo, podendo ser classificados como 

tixotrópicos ou antitixotropico ou reopéticos (Lahoud e Campos, 2010). A 

tixotropia descreve fluidos cuja viscosidade diminui em função do tempo durante 

a deformação, e volta à viscosidade inicial quando a tensão aplicada é cessada. 

Esse fenômeno é observado quando em um reograma a curva de volta, a 

descendente, encontra-se deslocada em um plano inferior à curva ascendente e 

está associado a perda da viscosidade. Que está associado a uma recuperação 

lenta da consistência e organização do material, perdidas durante o cisalhamento 

(Figura 8). O fenômeno contrário, ou seja, quando a curva descendente 

encontra-se deslocada em um plano superior à curva ascendente, é conhecido 

como reopético (Figura 8)  (Massey, 2002; Netz e Ortega, 2002; Aulton, 2007). 
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Figura 8 - Curvas de fluxo características de fluidos tixotrópicos e reopéticos. 

 

1.4.3. Avaliação do perfil de liberação para formulações tópicas 
 

O teste de liberação visa garantir que quantidade suficiente dos ativos 

sejam liberados da formulação e alcance o local de atividade para que ocorra o 

efeito biológico desejado. Dessa forma, estudos in vitro de liberação são 

utilizados para caracterizar a formulação quanto sua performance, não somente 

durante o desenvolvimento do produto, mas também nas etapas de scale up, 

controle de qualidade e alterações pós registro (FDA, 1998; Shah et al., 1999; 

Goebel et al., 2013).  

O uso de células de difusão do tipo Franz é um dos testes amplamente 

utilizados (Shah et al., 1999). E composto por compartimento doador onde se 

coloca a formulação de estudo, e um compartimento receptor que deve ser 

preenchido por solução tampão ou outro sistema que seja capaz de manter a 

condição sink de solubilidade do ativo. Permitindo que esse difunda entre os 

compartimentos através de uma membrana sintética (acetato de celulose, 

polietersulfona, politetrafluoroetileno, etc) utilizada para separar os 

compartimentos (OECD, 2004). O teste geralmente é realizado a 32°C para 

refletir a temperatura normal da pele (Shah et al., 1999; Siewert et al., 2003). A 

quantidade de ativo liberado é quantificada em diferentes intervalos e tempo e a 

equação da reta obtida pela curva da liberação relação ao tempo representa a 

taxa de liberação cinética do ativo (Nair et al., 2013). Diversos modelos 

matemáticos podem ser utilizados para avaliar a relação cinética para liberação 

de fármacos (Costa et al., 2001).  

O modelo de ordem zero relaciona a massa de ativo difundida de forma 

acumulada pela área de permeação da membrada em função do tempo. Em uma 
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cinética de ordem zero, a taxa de liberação é influenciada apenas pelo tempo e a 

concentração do ativo não interfere na liberação. O modelo matemático de ordem 

zero é representado pela equação 3. Sistemas reservatórios de fármacos 

geralmente apresentam cinética de liberação de ordem zero, como por exemplo, 

adesivos transdérmicos e comprimidos orais com sistemas de liberação 

matriciais ou por bombas osmóticas (Dash et al., 2010; Marcos, 2015). 

  

Ct = C0 + K0t                                                                                                  (Eq 3) 

 

Onde, Ct é a concentração de ativo liberado durante o tempo t; C0 é a 

concentração inicial de ativo liberada (geralmente é 0) e K é a constante de 

ordem zero. 

Na cinética de liberação de primeira ordem a velocidade de liberação é 

dependente da concentração. O veículo utilizado na formulação funciona 

controlando a velocidade de cedência, sendo a liberação do componente ativo da 

formulação a etapa limitante para sua absorção. Esse modelo é aplicado em 

estudos de dissolução, absorção e eliminação de fármacos. Esse modelo é 

representado pelo logaritmo da concentração liberada acumulada em função do 

tempo e expresso pela equação 4 (Dash et al., 2010; Marcos, 2015). 

 

log Ct = log C0 + K1t                                                                                     (Eq. 4) 

 

Onde, Ct é a concentração de ativo liberado durante o tempo t; C0 é a 

concentração inicial de ativo liberada (geralmente é 0) e K1 é a constante de 

liberação de primeira ordem. 

A ordem de cinética de liberação de Higuchi, ou pseudo primeira ordem, 

relaciona a concentração em massa de ativo liberada em função da raiz 

quadrada do tempo em uma função linear (Dash et al., 2010). É provavelmente o 

mais famoso e mais utilizado modelo matemático utilizado para equacionar a taxa 

de liberação de fármacos a partir de sistemas matriciais (Marcos, 2015). Este 

modelo pode ser utilizado para fármacos solúveis e insolúveis contidos na 

maioria das matrizes sólidas ou semissólidas (Marcos, 2015). A relação 

matemática de Higuchi correlaciona partículas de ativos que estão dispersas em 
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uma matriz homogenia submetida a um meio de difusão e é descrita pela 

equação 5. A partir do modelo de Higuchi outros modelos matemáticos foram 

desenvolvidos como, por exemplo, o modelo de Korsmeyer-Peppas e 

modificações propostas por Massaro e Zhu (Peppas e Narasimhan, 2014; 

Marcos, 2015). 

 

Ct = KH.√ t                                                                                                     (Eq. 5) 

 

Onde, Ct é a concentração de ativo liberado durante o tempo t; KH a 

constante de liberação de primeira ordem. 

 

1.4.4. Avaliação da permeabilidade de ativos incorporados em 
formulações tópicas 
 

A permeação cutânea através do estrato córneo ocorre devido ao 

coeficiente de permeabilidade (Kp) da substância ativa, fator principal que rege a 

difusão da substância através da membrana quando se supõe um estado 

estacionário e é traduzido pela lei de Fick, expressa pela equação 6, (Souto e 

Lopes, 2011; Jain et al., 2017).  

 

         DxK 
J=                    (Cd – Cr)                                                                               (Eq. 6) 
           H 
 

O Kp é compreendido pela difusão efetiva da molécula no estrato córneo 

(D), o coeficiente de partição entre a formulação e a pele (Pp/f), e a extensão da 

difusão (h) através da barreira da pele. Sendo que o fluxo (J) é o Kp multiplicado 

pela concentração de fármaco (C) na formulação doadora. Cd é a concentração 

de fármaco na formulação doadora e Cr na solução receptora (Jain et al., 2017). 

Diversos fatores influenciam na difusão de moléculas através da pele, dentre as 

quais as características físico-químicas do fármaco e do veículo, as condições da 

pele e a presença de promotores de permeação (Nair et al., 2013). 

Estudos de permeação e retenção cutânea são realizados para garantir 

que o componente ativo da formulação será liberado da formulação e permeado 

no tecido da pele para atingir seu local de ação terapêutica ou cosmética. Uma 
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formulação com características de permeabilidade otimizadas é mais eficiente e 

pode utilizar menores concentrações de ativo reduzindo custos de produção, 

resultando em um ganho para a indústria. Além disso, resulta em produtos com 

menor potencial de irritação e máximo efeito clínico sendo, portanto, uma 

vantagem também para o paciente/ consumidor (Jain et al., 2017; Leal et al., 

2017). 

Assim como para os testes de liberação o uso de células de difusão do 

tipo Franz é um dos testes amplamente utilizados para conduzir os testes de 

permeação dérmica (FDA, 1998; Shah et al., 1998; Leal et al., 2017). Para esse 

experimento as membranas sintéticas são substituídas por pele humana obtida 

de cirurgias eletivas, caracterizando o teste ex vivo (Leal et al., 2017). A pele 

humana pode ser substituída por pele de animais como roedores, cobras, bovino 

ou suíno ou modelos artificiais.  A pele obtida da orelha de suínos é de fácil 

obtenção e reconhecida por ser o modelo animal mais apropriado devido a maior 

similaridade anatômica, histológica e fisiológica com a pele humana (Flaten et al., 

2015; Jain et al., 2017).  

Segundo Draft Guidance for Industry (FDA, 1998), os estudos de 

permeação podem ser oclusivos ou não oclusivos de forma a evitar ou não a 

perda de água de hidratação. Existem dois modelos de dose, o modelo de dose 

finita é utilizado quando se pretende avaliar os efeitos de uma concentração 

específica de ativo e sua eliminação ou toxicidade ocupacional. O modelo de 

dose infinita tem como objetivo atingir o estado estacionário de fluxo do ativo 

através da pele, sendo utilizado quando se quer avaliar as características de 

permeação de uma substância ou a influência da formulação (Souto e Lopes, 

2011). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho foi o desenvolvimento de uma formulação 

tópica contendo curcuminóides e timol co-encapsulados em um carreador lipídico 

nanoestruturado (CLN) e a avaliação biológica do mesmo visando a futura 

aplicação desta formulação em produto tópico anti-aging. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Isolamento, identificação e quantificação dos curcuminóides majoritários da 

amostra de CUR de trabalho; 

 Validação do método analítico para quantificação dos curcuminóides 

majoritários e TML; 

  Avaliação do TPGS na formação dos CLN em comparação com poloxamer 

188; 

  Desenvolvimento do CLN utilizando manteiga de Illipê e óleo de calêndula 

para o co-encapsulamento de ECUR e TML utilizando TPGS como estabilizante; 

  Caracterização físico-química (diâmetro médio, índice de polidispersão e 

potencial zeta) do CLN desenvolvido; 

  Quantificação da eficiência de encapsulamento de curcuminóides (DMC e 

CUR) e TML encapsulados nos CLN desenvolvidos; 

 Avaliação da estabilidade do CLN armazenados a 4°C; 

 Caracterização dos insumos e do CLN desenvolvido por calorimetria 

exploratória de varredura (DSC); 

 Caracterização das partículas por microscopia de força atômica (AFM); 

  Realização de estudos in vitro para avaliação da atividade antioxidante; 

  Formulação de gel tópico para incorporação da CLN; 

  Avaliação do comportamento reológico e estabilidade das formulações 

tópicas com CLN; 

 Realização de estudos de liberação e permeação cutânea das moléculas 

encapsuladas e livres. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Material 

 

3.1.1. Equipamentos 

 

 Colunador Automático CombiFlash ® Rf7 da Teledyne Isco acoplado a um 

detector de UV-VIS. 

 Espectrômetro de RMN da BRUKER® (modelo Fourier 300). 

 Cromatógrafo líquido de alta eficiência acoplado a detector de arranjo de 

diodos (UV-DAD) Shimadzu®. 

 Cromatrógrafo líquido acoplado ao espectrômetro de massas LC/MS da 

Bruker Daltonics®. 

 Sonicador de ponta Sonics® (VCX750) com ponta de 13 mm e ponta de 5 

mm. 

 NanoSize-ZS da Malvern Instruments®.  

 Calorímetro dinâmico de varredura Shimadzu® (DSC-50). 

 NanoSight NS300 (Malvern Instruments®) equipado com laser vermelho (642 

nm) e software NTA 3.1. 

 Microscópio de varredura Shimadzu® (modelo SPM-9600). 

 Microscópio Leica® com luz polarizada Carl Zeiss® (Modelo Axioplan 2 Image 

Pol.). 

 Microscócio LEICA®-TCS SP2; Software LAS-AF equipado com laser Hene 

633 nm. 

 Agitador magnético com aquecimento marca IKA® (Modelo RCT Basic). 

 Agitador magnético de10 pontos com aquecimento marca IKA® (Modelo RT 

10). 

 pHgametro digital de bancada Tecnopon®.  

 Centrifuga com rotor para tubos eppendorff® e tubos tipo Falcon da 

eppendorff® (modelo 5804F). 

 Rheometer R/S plus Brookfield® com Spidle G3/ C50-1 tipo placa-placa. 

 Espectofotômetro T70/T70 UV-VIS Spectrophotomers, PG Instruments. 

 Luminômetro – AUTO Luma LB 953.  
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 Microplate reader (Molecular Devices - SPECTRAmax/ Plus384). 

 Crisostato Leica® CM1860. 

 Células de difusão tipo Franz Modificadas, Hanson Corporation. 

 Dermatômetro elétrico (Dermaton Nouvag®, Switzerland). 

 

3.1.2. Substâncias e Reagentes 

 

 Curcumina (amostra de trabalho), Christian Hansen. 

 Timol, Sigma-Aldrich, EUA. 

 Sílica Flash, Sigma-Aldrich, EUA. 

 Clorofórmio, Synth, Brasil. 

 Metanol  J.T. BAKER, EUA. 

 Diclorometano, Synth, Brasil. 

 Acetato de etila, Synth, Brasil. 

 Hexano, Synth, Brasil. 

 Solução anisaldeído, Synth, Brasil. 

 Acetonitrila J.T. BAKER, EUA. 

 Ácido acético, Synth, Brasil. 

 Ácido clorídrico, Synth, Brasil. 

 Hidróxido de sódio, Synth, Brasil. 

 Carbopol EDT 2020, Lubrizol, EUA. 

 Metilparabeno, Synth, Brasil. 

 Propilparabeno, Synth, Brasil. 

 Propilenoglicol, Synth, Brasil. 

 Triglicerídeos de cadeia média (Labrafac Liphofile - WL1349), Gatefossé, 

França. 

 Cosmouguard, Cosmotec, Espanha. 

 Dimeticone L45/350, Dow Corning, EUA. 

 Sepineo P600, Seppic, França. 

 Manteiga e Illipê, IMCD, Brasil. 

 Óleo de calêndula, DermaClean, Brasil.  

 Vitamina E TPGS, BASF, Alemanha. 

 Poloxamer 188 (Pluronic® F68), BASF. 
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 Álcool etílico anidro PA, Synth, Brasil. 

 Polissorbato 80 (Tween® 80), Sigma-Aldrich, EUA  

 Peróxido de hidrogênio, Synth, Brasil 

 Cloreto de potássio, Synth, Brasil. 

 Cloreto de sódio, Synth, Brasil. 

 Cloreto de cálcio, Synth, Brasil. 

 Formaldeído, Synth, Brasil. 

 Corante vermelho neutro (Neutral red), MERCK, Brasil 

 Trypan blue solution, Sigma- Aldrich, EUA. 

 Fita adesiva, 3M 

 Peles de orelhas de porco, obtidas de animais abatidos no frigorífico Olhos 

D’agua, Brasil. 

 Filtros Microcon 10.000 Da, Millipore. 

 Filtros Millex 0,22 e 0,45 micras, Millipore. 

 Cepa de células HaCaT, cepa ATCC obtida do banco de Células do Rio de 

Janeiro, Brasil. 

 Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) - hight glucose, Sigma-Aldrich, 

EUA. 

 DMSO, Sigma-Aldrich, EUA. 

 EDTA, Synth, Brasil. 

 Enzima Xantina oxidase, Sigma-Aldrich, EUA. 

 Xantina, Sigma- Aldrich, EUA. 

 Glicina, Sigma- Aldrich, EUA. 

 Mambrana de acetato celulose Millipore®, MWCO 4000-6000. 

 Luminol, Sigma- Aldrich, EUA. 

 PBS 10X, Sigma-Aldrich, EUA.  

 Trypsin- EDTA solution 10X, Sigma- Aldrich, EUA. 

 L-Ascorbic acid, Sigma-Aldrich, EUA. 

 Pyrogallol, Sigma-Aldrich, EUA. 

 Prolong Gold with DAPI 

 Fosfato de sódio dibásico heptaidratado, Sigma-Aldrich, EUA. 

 Fosfato de sódio monobásico, Fluka Analytical, EUA. 
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 TRIS AMINOMETANO, Synth, Brasil.  

 Meio Tissue-Tek, Sigma- Aldrich, EUA. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Isolamento e Identificação dos Curcuminóides presentes na amostra 

de trabalho de CUR  

 

Extratos comerciais de CUR são compostos de uma mistura de três 

curcuminóides, a CUR é o majoritário estando entre 70-78%, seguido da DMC 

(18-20%) e da BDMC (5-10%), todos com atividades biológicas descritas na 

literatura (Jin et al., 2010).  Desta forma o isolamento e identificação destes 

curcuminóides foram realizados visando obter cada curcuminóide com pureza 

analítica suficiente para determinar a proporção exata dos curcuminóides na 

amostra de curcumina (ECUR) de trabalho.  

Os picos cromatográficos do ECUR de trabalho foram identificados pela 

técnica de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS) 

por análise do tipo Íon Trap. Para isso, utilizou-se um sistema de cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) com detector de arranjo de diodo (Shimadzu) 

acoplado a espectrômetro de massas (Bruker Daltonics). Os modos de detecção 

analisados foram o positivo e o negativo.  

Identificadas as correspondências de cada pico cromatográfico, o 

isolamento dos compostos foi realizado em colaboração com o grupo do 

Professor Flavio Emery (FCFRP/USP), por meio de sucessivas colunas 

cromatográficas utilizando sílica Flash em colunador automático CombiFlash Rf7 

da Teledyne Isco acoplado a um detector de UV-VIS. Para tal utilizou-se como 

fase móvel clorofórmio: metanol e a detecção dos compostos foi realizada em λ= 

425nm e λ= 280nm. A CUR, DMC e BDMC foram eluídas em fase móvel nas 

proporções de 99:1; 98:2 e 97:3, respectivamente.  

Após o isolamento, cada composto isolado foi identificado por 

espectroscopia de RMN em Espectrômetro BRUKER®, Modelo Fourier 300 (1H: 

300,83 MHz), em parceria Professor Flavio Emery (FCFRP/USP). A pureza 

cromatográfica foi determinada primeiramente de forma qualitativa por CCD. 

Neste estudo fases móveis com diferentes polaridades (clorofórmio 100%; 
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clorofórmio: metanol – 95:5; e acetato de etila: hexano – 70:30) foram utilizadas e 

as placas foram visualizadas em luz UV e reveladas com solução de anisaldeído.  

 

3.2.2.  Quantificação dos Curcuminóides majoritários presentes na 

amostra de trabalho de CUR.  

 

Conforme RE 899, 2003 (ANVISA) para fins de validação analítica deve-se 

utilizar padrões analíticos. Na inexistência ou impossibilidade de utilizar 

substâncias de referência oficializadas é admitido o uso de padrões de trabalho, 

desde que a identidade e o teor sejam devidamente comprovados. 

 Portanto, para viabilizar o uso dos padrões isolados de CUR e DMC da 

amostra de ECUR de trabalho, a pureza analítica desses compostos foi 

determinada pela construção de curvas de calibração realizada com os mesmos, 

para que pudessem ser utilizados como padrão analítico. As curvas foram 

realizadas em triplicata, em duas faixas de concentração para cada composto. 

Sendo, a curva 1: 0,08 – 0,75 µg/ml e a curva 2: 1,00 – 30,00 µg/ml, 

considerando o teor de CUR e DMC com valor teórico de 100%. A pureza foi 

então determinada para cada composto realizando-se o cálculo da média entre a 

exatidão encontrada nos pontos centrais das curvas 1 e 2 (0,25 µg/ml e 15,00 

µg/ml respectivamente).  

Com as purezas dos padrões isolados de CUR e DMC determinados as 

mesmas curvas 1 e 2 foram corrigidas para as concentrações reais. Assim, 

obtiveram-se novas equações da reta, e essas por sua vez foram utilizadas para 

calcular a porcentagem de CUR e DMC no amostra de ECUR de trabalho.  

Os parâmetros de precisão (intradias e interdias), exatidão, limite de 

detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) foram avaliados para as duas curvas 

já com correção de teor de CUR e DMC nos padrões isoladas utilizando as 

mesmas equações descritas no item 3.2.3. 

As análises para obtenção das curvas de calibração foram realizadas no 

laboratório Farmacognosia FCFRP/USP em cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (CLAE) (Shimadzu) acoplado a detector de arranjo de diodos (UV-

DAD) (Shimadzu). A coluna cromatográfica utilizada foi ACE Generix 5 C18 (250 

x 4 mm). O método utilizado foi o determinado no teste de seletividade descrito 
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no item 3.3, com temperatura do forno em 30ºC, λ de 280 nm, fase móvel 

composta de acetonitrila e água acidificada com 0,1% de ácido acético na 

proporção de 50:50, vazão de 1 ml/min em modo isocrático e volume de injeção 

de 20 μL.  

 

3.2.3. Validação de método analítico para quantificação de CUR e TML por 

CLAE. 

 

Os métodos analíticos têm como objetivo quantificar um ou mais analitos 

em uma determinada amostra. Diversas técnicas podem ser empregadas para 

essa finalidade. Para esse trabalho, a técnica de CLAE com detecção por UV-

DAD (ultravioleta com arranjo de diodos) foi escolhida por apresentar seletividade 

e sensibilidade para quantificação conjunta dos curcmuninóides (CUR e DMC) e 

TML em um mesmo método analítico tanto nas análises realizadas para 

determinação da eficiência de encapsulamento como na quantificação das 

concentrações mais baixas que podem ser encontradas no estudo de permeação 

cutânea.  

O método desenvolvido foi validado seguindo as recomendações do FDA 

(ICH, 2005) e da ANVISA (RE 899, 2003).  Conforme descrito na RE 899, 2003 

(ANVISA), uma validação analítica deve garantir por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, 

assegurando a confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve apresentar 

especificidade, linearidade, intervalo, precisão, sensibilidade, limite de 

quantificação e exatidão adequadas para a análise. 

As figuras de mérito para uma validação analítica de um método não oficial 

devem ser definidas com base nas orientações constantes nos guias 

supracitados e exemplificadas nas tabelas a seguir. 
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Tabela 1 -  Classificação dos testes analíticos, segundo sua finalidade 
 

Categoria Finalidade do Teste 

I 
 

Testes quantitativos para a determinação do princípio ativo em 
produtos farmacêuticos ou matérias–primas 

II 
 

Testes quantitativos ou ensaio limite para a determinação de 
impurezas e produtos de degradação em produtos farmacêuticos 

e matérias-primas 
III 
 

Testes de performance (por exemplo: dissolução, liberação do 
ativo) 

IV Testes de identificação 

 
 

Tabela 2 - Ensaios necessários para a validação do método analítico segundo 
sua finalidade 

 

Parâmetro 
Categori

a I 

Categoria II 
Categori

a III 
Categori

a IV 
Quantitativ

o 

Ensai
o 

limite 

Especificidade SIM SIM SIM * SIM 
Linearidade SIM SIM NÃO * NÃO 

Intervalo SIM SIM * * NÃO 

Precisã
o 

Repetibilidad
e 

SIM SIM NÂO SIM NÂO 

Intermediária ** ** NÂO ** NÂO 
Limite de detecção NÂO NÂO SIM * NÃO 

Limite de quantificação NÂO SIM NÂO * NÃO 

Exatidão SIM SIM * * NÃO 

Robustez SIM SIM SIM NÃO NÃO 

* pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico. 
** se houver comprovação da reprodutibilidade não é necessária a comprovação 
da Precisão Intermediária. 

 

Considerando a aplicação do método a ser desenvolvido este é 

classificado dentro da categoria I. Portanto, o método deve ter uma faixa de 

intervalo definida e devem ser apresentados os resultados de especificidade, 

linearidade, precisão, exatidão e robustez. Entretanto, para validar se as 

concentrações de trabalho estariam dentro dos limites de detecção do método 

também foram calculados o LD e LQ. Além disso, foi determinada a recuperação 

analítica nas matrizes do teste de permeação e retenção cutâneo.  
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Para o desenvolvimento do método utilizou-se o mesmo equipamento e 

condições analíticos já descritos no item 3.2.2.  O tempo de análise foi de 17 

minutos, sendo que os compostos BDMC, DMC, CUR e TML eluiram nos tempos 

de 9,5; 10,5; 11,5 e 15,5 minutos, respectivamente. 

 

3.2.3.a Seletividade 

A seletividade do método está relacionada com sua capacidade em 

quantificar exatamente uma substância em presença de outros componentes, 

sejam eles componentes de matrizes biológicas, da formulação, produtos de 

degradação ou possíveis contaminantes da amostra. Pode ser garantida 

utilizando teste de pureza dos picos cromatográficos através de um detector UV-

DAD ou espectrômetro de massas. Dessa forma, o teste de seletividade é o 

parâmetro inicial no desenvolvimento do método analítico servindo como base 

para definição das condições do método analítico.  

Para o método proposto, a seletividade foi realizada pela comparação dos 

cromatogramas obtidos para os analitos BDMC, DMC, CUR e TML com os 

cromatogramas das matrizes de trabalho. As matrizes avaliadas no teste de 

seletividade foram o extrato da pele obtida de orelha de porco, extrato da fita 

adesiva (3M) utilizada para obtenção do extrato córneo, Emulgel, fluído receptor 

do teste de permeação cutânea, solução de metilparabeno e propilparabeno 

(conservantes), filtrado obtido do CLN sem ativos. 

Na sequência estão descritos os modos de preparo das amostras do teste 

de seletividade. 

 Pele da orelha do porco e fita adesiva: foram picados, colocadas 

separadamente em tubos de 5 ml com etanol e mantidos em ultrassom por 30 

minutos. Em seguida, o sobrenadante foi filtrado em filtro 0,2 µm e analisado 

por CLAE.  

 Emulgel e solução de conservantes: foram diluídos em metanol na proporção 

1:10 e 2:1, respectivamente.  Em seguida foram filtrados em filtros 0,2 µm e 

analisados no CLAE.  

 Meio receptor do teste de liberação e permeação/retenção dérmica: foi 

injetado diretamente no CLAE.  
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 Filtrado do CLN sem ativo: foi obtido pelo método de ultracentrifugação em 

filtro Amicon, como descrito no item 3.2.5.2 e também injetado diretamente no 

CLAE. 

A interferência de possíveis produtos de degradação foi avaliada como 

parte da seletividade do método. Para isso, procederam-se as degradações de 

solução mãe (1mg/ml) de amostra de curcumina (ECUR) de trabalho e TML em 

metanol conforme descrito abaixo. Em todas as condições do estudo a solução 

dos compostos foi diluída para obtenção da concentração final teórica de 

15µg/ml. 

 Degradação ácida: avaliação 24h após adição de solução HCl 2N (pH= 1,4). 

Esta solução foi neutralizada com solução de NaOH 2N antes de ser 

analisada por CLAE. 

 Degradação básica: avaliação 24h após adição de solução NaOH 2N (pH= 

13,8). Esta solução foi neutralizada com solução de HCl 2N antes de ser 

analisada por CLAE. 

 Oxidação por peróxido de hidrogênio (H2O2): avaliação 24h após adição de 

(H2O2). 

 Fotodegradação: avaliação após exposição a lâmpada de luz UVB à dose de 

13,75 J/cm2 e 27,5 J/cm2.  

 Termodegradação: avaliação de amostra após 2h mantida em estufa a 80°C. 

 

3.2.3.b Intervalo de trabalho e Linearidade 

A linearidade do método analítico é a capacidade de demonstrar que os 

resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito 

presente na amostra dentro de um intervalo específico. Recomenda-se que a 

linearidade seja comprovada por meio de testes estatísticos para determinação 

do coeficiente de correlação, intersecção com o eixo Y, coeficiente angular, soma 

residual dos quadrados mínimos da regressão linear e desvio padrão relativo 

aplicados à curva teste obtida pela análise de pelo menos 5 concentrações 

diferentes do analito. A concentração do analito no caso de análises quantitativas 

para ativos farmacêuticos em matéria-prima ou formas farmacêuticas deve estar 

entre 80 a 120% da concentração teórica do teste. O critério mínimo aceitável do 

coeficiente de correlação (r) deve ser = 0,99. 
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A linearidade do método foi avaliada pela realização da curva de 

calibração utilizando uma solução mãe preparada com ECUR e TML na 

concentração de 1mg/ml em metanol (1 mg/ml de ECUR corresponde a 0,8451 

de CUR e 0,1549 de DMC) e diluída em seguida na faixa de 0,5 – 30,0 µg/ml. As 

curvas foram preparadas triplicatas. 

 

3.2.3.c Precisão 

A precisão de uma metodologia analítica expressa o quão próximo são os 

resultados obtidos entre uma série de medidas obtidas de múltiplas amostras de 

uma mesma amostra homogênea em condições constantes. 

A precisão foi determinada em dois níveis, repetibilidade (intradia) e 

precisão intermediária (interdia). A repetibilidade expressa à precisão para 

medidas obtidas sob as mesmas condições analíticas em um curto período de 

tempo. Já a precisão intermediária expressa a precisão segundo resultados 

obtidos para análises realizadas em dias diferentes, equipamentos diferentes, 

analistas diferentes, etc.  

Foram calculados do DP e o CV (%) para três diferentes concentrações do 

analito (baixa: 0,5 µg/ml, média: 15,00 µg/ml e alta: 30 µg/ml) em triplicatas no 

mesmo dia e em 2 dias diferentes, utilizando a equação 7. Na avaliação da 

precisão os valores máximos admitidos para DPR ou CV (%) é de 5%. 

 

CV (%) = (DP/MD) * 100                                                                                (Eq.7) 

 

Onde,  

DP = desvio padrão; 

MD = média dos valores obtidos para concentração. 

 

3.2.3.d Exatidão analítica 

A exatidão de uma metodologia analítica expressa a proximidade do 

resultado obtido com o valor real. A exatidão é expressa pela relação entre a 

concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente. 
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A exatidão do método analítico foi determina pelos valores de recuperação 

médios obtidos em triplicata para 3 dias seguidos, nas três diferentes 

concentrações (baixa:0,5 µg/ml, média: 15,00 µg/ml e alta: 30 µg/ml), utilizando 

as equações das retas obtidas na linearidade, conforme Equações 8: 

Exatidão = (CMO) / (CT) ×100                                                              (Eq.8) 

 

Onde,  

CMO = concentração média obtida; 

CT = concentração teórica. 

 

3.2.3.e Robustez 

A robustez de um método analítico demonstra sua capacidade em resistir 

a pequenas variações dos parâmetros analíticos sem interferir significativamente 

nos resultados.  

A robustez do método foi avaliada pela estabilidade da solução analítica 

após 3 meses em congelador avaliando-se a recuperação para diluição em 

triplicata no ponto de 30 µg/ml de ECUR/TML (correspondente a 30 µg/ml de 

TML, 25,353 µg/ml de CUR e 4,674 µg/ml de DMC). Além disso, foi realizado um 

delineamento experimental saturado de Placket-Burman que permite verificar a 

influência de fatores em 2 níveis permitindo avaliar o impacto da variação de 

parâmetros do método nos resultados para determinação dos fatores críticos, 

conforme descrito por HEYDEN e colaboradores (2001) (Vander Heyden et al., 

2001). Foram avaliados 5 fatores (vazão da fase móvel (V), variação nas 

concentrações de solvente na fase móvel (%B), temperatura do forno (T), 

comprimento de onda utilizado na detecção (λ) e volume de injeção (inj) e mais 

dois fatores fictícios (que não devem influenciar nos resultados) obtendo-se um 

experimento com 7 variáveis e 8 experimentos. 
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Tabela 3 - Fatores e níveis investigados no teste de robustez 

Fatores Unidades Limites 
Nível 
(-1) 

Nível 
(+1) 

Nominal 

Vazão da fase móvel (V) ml/min ± 0.1 0.9 1.1 1.0 
Porcentagem de solvente orgânico 

na fase móvel (%B) 
% ± 1 49 51 50 

Comprimento de onda do detector 
(λ) 

Nm ± 2 278 282 280 

Volume de amostra injetado (Inj) μL ± 1 19 21 20 
Temperatura da coluna (T) ºC ± 5 25 35 30 

 

Tabela 4 - Design experimental de Plackett–Burman Saturado para 7 fatores e 8 
experimentos. 

Exp V T 
 

Fictício 
 1 

%B λ Inj. 
 

Fictício 
 2 

Resposta 

1 1,1 35  +1 49 282 19 -1  y1 
2 0,9 35  +1 51 278 21 -1  y2 
3 0,9 25  +1 51 282 19 +1  y3 
4 1,1 25  -1 51 282 21 -1  y4 
5 0,9 35  -1 49 282 21 +1  y5 
6 1,1 25  +1 49 278 21 +1  y6 
7 1,1 35  -1 51 278 19 +1  y7 
8 0,9 25  -1 49 278 19 -1  y8 

*vazão da fase móvel (V), variação nas concentrações de solvente na fase móvel (%B), 
temperatura do forno (T), comprimento de onda utilizado na detecção (λ) e volume de injeção 
(inj). 

 

O efeito foi calculado pela alteração sobre a área média do pico (triplicata), 

avaliando-se o CV (%) entre os efeitos isolados e acumulados (média) para cada 

variável, conforme Equações 9 e 10. O CV aceitável para a soma dos efeitos 

deve ser ≤ 20%. 

 

Efeito (y) = ((E1+E4+E6+E7) - (E2+E3+E5+E8)) / 4                               (Eq.9) 

 

CV (%) = y / MD áreas                                                                           (Eq.10) 

 

Onde,  

MD = média; 

E = área média encontrada entre as replicatas para cada experimento. 
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3.2.3.f Limite de Quantificação e Limite de Detecção 

O limite de quantificação é a menor quantidade do analito em uma amostra 

que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições 

experimentais estabelecidas. Já o limite de detecção determina a menor 

concentração do analito que pode ser detectada, porém não quantificada. 

A determinação dos limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) foi 

realizada pelas regressões lineares usando as Equações 11 e 12. 

 

LD = (DPY x 3,3) / IC                                                                                 (Eq.11) 

LQ = (DPY x 10) / IC                                                                                  (Eq.12) 

 

Onde,  

DP = desvio padrão do intercepto com o eixo Y; 

IC = inclinação a partir das curvas construídas com as concentrações citadas 

obtidas em cada um dos 3 dias. 

 

3.2.4. Preparação dos Carreadores Lipídicos Nanoestruturados (CLN)  

 

3.2.4.1. Preparação dos CLN 

 

O método escolhido para a preparação dos CLN foi o de emulsão quente 

seguido de sonicação. Nesse método a junção das fases aquecidas inicialmente 

forma uma pré-emulsão, que é logo em seguida submetida ao processo de 

sonicação. O processo de sonicação é um método muito utilizado na preparação 

de nanopartículas, seu princípio está baseado no processo de cavitação que de 

uma forma bem simplificada leva à formação de bolhas no meio líquido através 

da energia ultrassônica aplicada. Essas bolhas se expandem e rompem 

rapidamente formando ondas de ressonância e causando o aquecimento do 

sistema, levando à fragmentação e formação das partículas (Wu et al., 2014). 

Para a preparação dos CLNs sem ativos a manteiga de Illipê e o óleo de 

Calêndula foram aquecidos a 55ºC (± 5°C). Em seguida foi adicionado a esta 

mistura uma solução aquosa contendo o estabilizante poloxamer 188 ou TPGS 

aquecido à mesma temperatura dos lipídeos. O sistema foi sonicado por 10 
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minutos em sonicador de ponta VCX 750 da Sonics & Materials, Inc. com 

potência de 750 W e frequência de 20 Hz. Para formulações com 25 ml foi 

utilizada ponta de 13 mm e amplitude de 40%, sendo a ponta do sonicar 

posicionada na altura de 10 ml para béquer de 50 ml forma alta. As formulações 

do delineamento experimental foram preparadas em volume reduzido e para tal 

utilizou-se ponta de 5 mm, amplitude de 40% e a ponta do sonicador posicionada 

na altura de 10 ml para béquer de 25 ml forma alta. Em seguida, a dispersão foi 

resfriada em um banho de água até atingir a temperatura de 25ºC, obtendo desta 

forma os CLN.  

Para a preparação dos CLN carregados, o TML e a ECUR foram 

adicionados na fase lipídica após a fusão do lipídio e em seguida seguiu-se o 

mesmo procedimento usado para a preparação dos CLN sem ativos.  

Após o preparo das dispersões, foram acrescidos os conservantes 

metilparabeno (0,15% m/v) e propilparabeno (0,05% m/v) nas formulações de 

CLN sem ativos. Para as formulações de CLN com ECUR e TML não foi 

necessário a adição de conservantes uma vez que o conservante promove a 

precipitação do TML e esse já possui atividade antimicrobiana. Todas as 

amostras foram mantidas sob-refrigeração a 4ºC e avaliadas em relação à sua 

estabilidade. 

 

3.2.4.2. Otimização da composição do CLN por delineamento experimental 

 

Os delineamentos experimentais permitem ao pesquisador realizar uma 

avaliação sistemática da influência que fatores selecionados exercem sobre as 

variáveis dependentes, com um número reduzido de experimentos. 

Delineamentos experimentais do tipo superfície resposta envolvem os 

Delineamentos de Composição Central (DCC) e os Delineamentos de Box-

Behnken (DBB). Sendo que os DBB possuem menores números de 

experimentos em relação aos DCC (Dizaj et al., 2016). 

Para otimizar a formulação do CLN com TPGS, utilizou-se DoE de 

superfície resposta de Box-Behnken. Os experimentos de Box-Behnken possuem 

combinações de tratamentos nos pontos médios das bordas do espaço 

experimental e exigem pelo menos três fatores contínuos que permitem estimar 
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eficientemente os coeficientes de primeira e segunda ordem. Dessa forma, no 

delineamento experimental foram avaliados 3 níveis para cada variável. As 

variáveis independentes escolhidas foram: óleo de calêndula, TPGS e manteiga 

de Illipê. As concentrações para cada nível estão descritas na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Variáveis independentes e níveis de avaliação utilizados no DBB 

Variáveis 

Independentes 

Níveis 

Inferior (-) Central (0) Superior (+) 

mg %m/v mg %m/v mg %m/v 

Óleo de calêndula 25,0 0,25 50,0 0,50 75,0 0,75 

TPGS 50,0 0,50 100,0 1,00 150,0 1,50 

Manteiga de illipê 50,0 0,50 75,0 0,75 100,0 1,00 

 

Com auxílio do SoftWare Minitab®, aplicou-se o DBB para os níveis e 

variáveis independentes descritos acima e obteve-se uma matriz composta por 

15 experimentos que foram realizados em duplicata. 

As variáveis dependentes avaliadas foram, diâmetro médio das partículas, 

índice de polidispersão (PdI), e eficiência de encapsulamento para CUR e TML. 

O volume de água foi mantido fixo (10 ml) sem ajuste para o volume ao final do 

processo e o modo de preparo foi realizado conforme descrito no item 3.2.4.1.  

As formulações obtidas foram acompanhadas em função das variáveis 

dependentes a cada 7 dias por 1 mês, e os efeitos foram avaliados para os 

resultados encontrados no tempo inicial (T0) e após 30 dias (T30d). 

O teste de variância (ANOVA) foi utilizado para a análise dos dados do 

planejamento, determinação das interações lineares, interações entre dois 

fatores e quadráticas das variáveis independentes sobre as características do 

CLN em estudo. O teste foi avaliado para um p (probabilidade) com nível de 

confiança de 95% (α= 0,05). O delineamento, os efeitos principais, assim como 

os demais cálculos envolvidos, foram realizados pelo Software MINITAB versão 

17. A determinação de diâmetro médio e PdI dos carreadores em estudo foi 

realizada por DLS (como descrito no item 3.6) e a eficiência de encapsulamento 

foi realizada por método indireto e quantificação por CLAE conforme descrito no 

item 3.2.5.2. Ao final das avaliações determinou-se duas formulações ideais por 
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análise no MINITAB considerando a maximização da desejabilidade 

desejabilidade global por meio do ajuste das desejabilidades individuais 

maximizada para eficiências de encapsulamento, minimizada para o valor de PdI. 

Para o diâmetro médio das partículas a desejabilidade individual foi fixada em 

100 nm para 1 das otimizações e para a outra esse parâmetro não foi fixado. 

 

3.2.4.3. Otimização da Eficiência de Encapsulamento (EE) - Microscopia de luz   

polarizada 

 

Estruturas cristalinas apresentam características anisotrópicas de 

birrefringência, ou seja, possuem a capacidade de alterar o plano de um feixe de 

luz polarizada incidido na amostra. Podendo, dessa forma ser identificados pela 

técnica de microscopia de luz polarizada (Berendsen et al., 2017). 

Dessa forma, amostras do CLN otimizado (CLN OTM) foram visualizadas 

diretamente em microscopia de luz polarizada para evidenciar a possível 

presença de cristais não encapsulados de CUR e TML. 

Para isso, 24h após serem formuladas, colocou-se aproximadamente 1 

gota do CLN sobre uma lâmina que, em seguida, foi coberta com uma lamínula. 

A lâmina foi observada em microscópio de luz polarizada Carl Zeiss® (Modelo 

Axioplan 2 Image Pol) no aumento de 32 vezes. Para comparação foram 

analisados também CLN sem ativos e carregados apenas com um dos fármacos 

isoladamente. 

 

3.2.5. Caracterização e avaliação da estabilidade física dos CLN 

desenvolvidos 

 

3.2.5.1. Avaliação macroscópica das formulações de CLN 

 

As formulações de CLN foram analisadas logo após o preparo e durante o 

período de estudo de estabilidade segundo a manutenção das suas 

características macroscópicas com a finalidade de identificar a presença de 

alterações provenientes da desestabilização do sistema (ex. ocorrência de 

precipitação, cremeação, separação de fases ou alterações na coloração). 
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3.2.5.2. Verificação do pH 

 

O pH foi verificado diretamente nas amostras por potenciômetro durante o 

período de estudo de estabilidade. Para a verificação o eletrodo de vidro 

previamente calibrado soluções tampão pH 4,0 e 7,0 a uma temperatura de 25 ± 

0,5 °C foi inserido na amostra à temperatura ambiente. 

 

3.2.5.3. Avaliação da distribuição do diâmetro hidrodinâmico das partículas 

(DMP) e índice de polidispersão (PdI) 

 

O diâmetro hidrodinâmico médio (z-average) (DMP) e índice de 

polidispersão PdI dos CLN foram determinados pela técnica de espalhamento de 

luz dinâmico utilizando o aparelho NanoSize-ZS da Malvern Instruments® UK. O 

princípio da técnica está baseado no movimento Browniano das partículas, onde 

partículas menores movem-se em maior velocidade enquanto partículas maiores 

movem-se com menor velocidade, sendo essa velocidade influenciada pela 

temperatura e viscosidade do meio, estando esses fatores correlacionados na 

equação de Stokes-Einsten (equação 13). As flutuações da intensidade da 

radiação do laser espalhadas pelas partículas em movimento em um 

determinado ângulo são detectadas em detector de fotodiodo e estas flutuações 

são auto correlacionadas gerando a curva de função de correlação, que fornece 

a distribuição dos tamanhos das partículas na amostra e o PdI. O PdI mensura o 

grau de homogeneidade do tamanho de partículas na amostra (Malvern, 2003, 

2004 ). Tanto os valores de diâmetro médio (z-average) como de PdI são 

fornecidos automaticamente pelo aparelho.   

 

d(H) =     K . T                                                                                              (Eq. 13) 

           3 . π . η . D 

 

Onde, 

d(H) = diâmetro hidrodinâmico; 

K = constante de Boltzman’s; 

T = Temperatura; 

η = viscosidade; 
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D = coeficiente de difusão translacional. 

 

O ângulo de medida utilizado foi de 173° e todas as medidas foram 

realizadas a temperatura de 25°C com as amostras diluídas em solução de KCl 

1mM. Para as amostras obtidas pelo DBB a proporção de diluição variou entre 

1:1 a 1:100, segundo o tamanho das partículas na nanodispersão. Para o CLN 

otimizado a diluição foi estabelecida em 1:100.  

 

3.2.5.4. Avaliação do potencial zeta 

 

O potencial zeta dos CLN foi avaliado utilizando o mesmo equipamento e 

condições descritas no item 3.2.5.1.  A técnica utilizada nesse caso é a de 

mobilidade eletroforética das partículas. Para esta técnica é fundamental a 

formação da dupla camada elétrica composta pela camada de Stern e a pela 

camada difusa. Para isso, os contra íons da dispersão da partícula se unem 

fortemente à partícula formando a camada de Stern. Em seguida, outros contra 

íons, de carga oposta, se unem de maneira difusa à camada de Stern formando a 

dupla camada elétrica. As partículas carregadas se movimentam em direção ao 

polo oposto e quanto maior a velocidade de migração maior será a carga da 

partícula. Assim, o potencial zeta está diretamente relacionada com a carga 

superficial da partícula, com a concentração e tipo de íons presente na amostra 

(Malvern, 2003, 2004 ).  

 

3.2.5.5. Eficiência de encapsulamento (EE)  

 

A EE (%) dos ativos no CLN desenvolvido foi determinada pelo método 

indireto. Para tal, 500 µL da dispersão de nanopartículas contendo TML e ECUR 

foi centrifugada por 10 min a 5000 FCR usando sistema de filtração Microcon 

(Millipore®) 10.000 Da (formulação pura ou diluída 1:1 com etanol). O filtrado foi 

diluído em metanol e analisado em CLAE seguindo metodologia validada descrita 

no item 3.2.3.  

A concentração de TML, CUR e DMC no filtrado foi calculada através da 

curva de calibração previamente construída. O valor da concentração, que 

corresponde à quantidade livre na formulação, foi subtraído da concentração total 
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adicionada na formulação de CLN, obtendo-se assim as concentrações de TML, 

CUR e DMC encapsulados.  A EE% foi calculada pela Equação 14: 

 

                  [ativo]encapsulado 
EE(%) =                                        x 100                                                    (Eq.14) 
                       [ativo]inicial 

                                           

3.2.5.6. Determinação do “Drug loading” 

 

O cálculo de “drug loading” mensura a concentração em porcentagem de 

fármaco em relação à massa total da nanopartícula. Para o cálculo foi utilizada a 

equação 15, descrita previamente no trabalho de IBRAIM e colaboradores 

(Ibrahim et al., 2014).  A concentração total de ativos é correspondente à soma 

das massas de ECUR e TML, e a concentração total de insumos lipídicos é 

correspondente à soma das massas dos insumos que compõe a estrutura do 

CLN incluindo o agente estabilizante (TPGS, MI e OC). A concentração de ativo 

livre utilizada no cálculo foi a encontrada no tempo inicial da estabilidade.  

 

                                [total de ativo] – [ativo livre] 
DL(%) =                                                                                       x 100        (Eq.15) 

         ([total de ativo] + [total insumos lipídicos] – [ativo livre]) 
 

3.2.5.7. Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

A análise de DSC é de fundamental importância na caracterização de NLS 

e CLN, pois através do seu comportamento térmico é possível determinar o grau 

de cristalinidade da partícula e inferir sobre a possível organização dos lipídios e 

sobre a solubilização e localização dos ativos na matriz lipídica. A cristalinidade 

da NLS e CLN está diretamente e inversamente relacionada com a maior EE%, à 

liberação e à expulsão do fármaco encapsulado durante o período de estocagem. 

A análise do comportamento térmico das amostras de CLN com e sem 

TML/CUR, bem como dos componentes isolados foi realizado em um Calorímetro 

Diferencial de Varredura usando porta amostra padrão de alumínio selado. As 

análises foram feitas em atmosfera de nitrogênio, a um fluxo de 50 ml min-1 e a 

taxa de aquecimento foi de 10°C min-1. O índice de recristalização foi calculado 

conforme a Equação 16 (Shah e Pathak, 2010). 
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IR (%) =    ∆H CLN dispersão                                                                      (Eq.16) 

                  ∆H lipídeo x [lipídeo] 

 

3.2.5.8. Rastreamento de Partículas (NTA) 

 

A análise de rastreamento de partículas foi realizada no equipamento 

NANOSIGHT NS300 (Malvern Instruments® UK) equipado com laser vermelho 

(642 nm) e software NTA 3.1., em parceria com o Laboratório Multiusuário de 

Caracterização de Sistemas Micro e Nanoparticulados da FCFRP – USP, sob 

coordenação da Profa. Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley. A técnica de NTA 

também é utilizada para determinar o diâmetro hidrodinâmico médio de sistemas 

nanoparticulados baseado na técnica de espalhamento de luz dinâmico e pelo 

movimento Browniano das partículas. Entretanto, devido sua alta sensibilidade é 

possível rastrear cada partícula isoladamente, permitindo mensurar o diâmetro de 

cada partícula, identificar agregados e quantificar a concentração de partículas 

por ml (Malvern, 2014).  As analises foram realizadas a 25°C com as amostras 

diluídas em água destilada 1200x ou 2000x dependo da amostra. 

 

3.2.5.9. Microscopia de forma atômica (AFM) 

 

Na análise de AFM uma sonda de estrutura flexível é colocada em contato 

com a amostra e se movimenta varrendo toda a superfície estudada em contato 

com ela ou em uma distância muito próxima. Ao entrar em contato com a 

amostra ocorre uma deformação na sonda que é detectada gerando uma 

imagem topográfica da amostra (Duran et al., 2006). 

A morfologia das nanopartículas foi determinada por microscopia de força 

atômica usando microscópio de varredura Shimadzu (modelo SPM-9600) que 

operou em modo tapping à temperatura ambiente. Para esta análise foram 

utilizadas pontas de silício (PPP-NCHR) de comprimento de 125 ± 10 µm, 

frequência de ressonância de 204 ± 497 kHz e constante de força de 10-130 

N/m. A dispersão de CLN foi gotejada sobre a mica recém-clivada e seca com 

jato de argônio antes da análise. 
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3.2.6. Avaliação in vitro da bioatividade de ECUR e TML livres e co-

encapulados em CLN 

 

3.2.6.1. Avaliação da atividade antioxidante – Teste do pirogalol 

 

A avaliação da atividade antioxidante in vitro pelo teste da auto-oxidação 

do pirogalol é baseada no sequestro de radicais superóxidos pela substância 

antioxidante. A metodologia utilizada foi adaptada de Guo e colaboradores (Guo 

et al., 2012) 

Em meio levemente alcalino o pirogalol sofre auto-oxidação e os produtos 

gerados apresentam absorção na região do comprimento de onda de 325 nm. A 

presença de compostos antioxidantes pode inibir essa reação. O pH da solução 

tampão utilizada no teste foi de 8,2 e o controle positivo utilizado no teste foi a 

vitamina C, um forte agente antioxidante. A concentração de vitamina C utilizada 

foi capaz de inibir 100% da reação de auto-oxidação.  

 

Preparação de controles e amostras  

 Controle Negativo: 4,5 ml de tampão TRIS 50 mM pH 8,2, 1 ml de álcool 

etílico, 0,15 ml de pirogalol (25 mM) e 3,2 ml de água destilada  

 Controle positivo: 4,5 ml de tampão THIS 50 mM pH 8,2, 1 ml de álcool etílico, 

0,15 ml de pirogalol (25 mM) e 3,2 ml de solução de Vitamina C em água 

destilada na concentração de 120,6 µg/ ml. 

 ECUR OU TML livres: 1 ml solução de ECUR livre ou TML na concentração 

de 386µg/ml preparada em álcool etílico foi misturado a 4,5 ml de tampão 

TRIS 50 mM pH 8,2, 1 ml de álcool etílico, 3,2 ml de água destilada e 0,15 ml 

de pirogalol (25 mM). 

 ECUR e TML livres: 1 ml solução contendo ECUR e TML ambos na 

concentração de 386µg/ml preparada em álcool etílico foi misturado a 4,5 ml 

de tampão THIS 50 mM pH 8,2, 1 ml de álcool etílico, 3,2 ml de água 

destilada e 0,15 ml de pirogalol (25 mM). 

 Amostras de CLN: 3,74 ml de CLN OTM carregado ou sem ativos foram 

misturados a 5,26 ml de tampão THIS 50 mM pH 8,2, 1,17 ml de álcool etílico 

e 0,175ml de pirogalol (25 mM).  
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As amostras de ECUR livres e CLN foram preparadas de tal forma que a 

concentração de ativos no meio reacional foi equivalente à concentração de 

vitamina C (385,922 µg/8,85ml = 43,607 µg/ ml). No caso das amostras de CLN, 

as formulações foram utilizadas em substituição à água destilada e todos os 

demais volumes de reagentes foram ajustados proporcionalmente. 

 

Leitura 

Os controles e as amostras foram rapidamente homogeneizados, 

incubadas por 30 segundos a 25°C, e analisadas em espectrofotômetro (T70/T70 

UV-VIS Spectrophotomers, PG Instruments) no comprimento de onda de 325 nm 

em modo de cinética durante 20 minutos. O equipamento foi zerado com o 

branco de cada amostra e as leituras realizadas em triplicata. O cálculo da 

atividade antioxidante para as concentrações avaliadas foi realizado pela relação 

entre a variação na absorbância entre o T1 e T20 min observado para a amostra 

em relação ao controle negativo, conforme equação 17 (Li, 2012). 

 

                                           (∆AbsC-/ T - ∆Absa /T)  
Atividade antioxidante (%) =                                        x 100                        (Eq 17) 
                                                                    (∆AbsC-/ T) 

 

Onde, ∆AbsC e ∆Absa indicam a variação da absorbância para medida para o 

controle e amostra, respectivamente, durante o tempo (T) de análise. 

 

3.2.6.2. Avaliação da atividade antioxidante – Teste de quimioluminescência 

 

O método de quimioluminescência para avaliação da atividade 

antioxidante é uma modificação da metodologia descrita por GIROTTI e 

colaboradores (2000). Essa análise foi realizada em parceria com o Laboratório 

de Fotoquimioproteção da FCFRP – USP, sob coordenação da Profa. Dra. Maria 

José Vieira Fonseca.   A oxidação da xantina por ação da enzima xantina oxidase 

leva à formação de ácido úrico e do radical superóxido, este último por sua vez 

oxida a molécula do luminol liberando fóton de luz. Portanto, a 

quimioliminescência medida pela liberação de fótons de luz na amostra controle 

indica a oxidação do luminol pelo radical superóxido e a adição de antioxidantes 
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ao sistema leva à diminuição da quimioluminescência devido ao sequestro do 

radical superóxido (Girotti et al., 2000). 

A atividade antioxidante é calculada pela relação de quimioluminescência 

entre a amostra e o branco (%Q) conforme equação 18. E a partir da análise de 

concentrações lineares de antioxidante é possível obter o gráfico da %Q em 

função do log da concentração do agente antioxidante no meio reacional. 

 

              Abs amostra  
%Q =                              x 100    - 100                                                  (Eq. 18) 
                Abs branco 
 
 

Preparo das amostras  

Neste estudo avaliou-se a atividade antioxidante dos ativos livres isolados 

e em associação e dos mesmos co-encapsulados em CLN. Para ECUR e TMl 

livres isolados e associados preparou-se diluições seriadas em etanol nas 

concentrações de 100, 80, 40, 20, 10, 5 e 2,5 µg/ml a partir de uma solução 

estoque à 0,2 mg/ml. Que correspondem às concentrações de 0,015; 0,012; 

0,006; 0,003; 0,0015; 0,00075 e 0,00037 µg/ml respectivamente no meio 

reacional. 

Para os CLN otmimizados (CLN OTM) foi calculado o volume de CLN 

necessário para obter as mesmas concentrações da curva com os compostos 

livres. Dessa forma, no ponto de 100 µg/ml foi adicionado o CLN puro e para os 

demais pontos preparou-se diluição seriada da formulação de CLN em tampão 

glicina. E para o CLN OTM sem ativos foram utilizados os mesmos volumes do 

CLN OTM com os compostos co-encapsulados para comparação. 

 

Preparo das soluções reacionais 

Foi adicionado aos tubos de ensaio de plástico os reagentes e soluções na 

seguinte sequência: 400  µL de tampão glicina pH 9,4 preparado em EDTA 

dissódico 1mM;  150 µL de suspensão de xantina preparada em tampão glicina 

pH 9,4; 10 µL da amostra ou de tampão glicina no caso do branco; 10 µL da 

solução de luminol 0,6mM preparada em DMSO; 100 µL de xantina oxidase 

preparada em solução de EDTA dissódico 0,1mM na proporção de 2,2 µL de 
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enzima pura/ml de solução de EDTA. As amostras foram preparadas em 

triplicatas. 

 

Leitura 

As amostras foram rapidamente homogeneizadas e inseridas no 

equipamento Luminômetro – AUTO Luma LB 953 do laboratório de Bioquímica 

da FCFRP-USP para leitura. As leituras foram realizadas a 25°C no λ de 47nm. 

 

3.2.6.3. Análise da viabilidade celular em células de queratinócitos da linhagem 

HaCaT 

 

Cultivo das Células  

Considerando o possível uso tópico da formulação de CLN desenvolvida, 

foi realizada a avaliação da citotoxicidade das formulações em células de 

queratinócitos humanos da linhagem HaCaT obtidas do banco de células do Rio 

de Janeiro. As células foram mantidas em cultura contínua, através de repiques 

periódicos até atingirem a confluência de 80%. O cultivo foi realizado em meio 

DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino contendo 1% de antibiótico 

(Penicilina/Estreptomicina). As células foram desprendidas das placas usando 

solução de tripsina 1X (Trypsin- EDTA solution 10X) e contadas para cultivo e 

plaqueamento em câmera de Neubauer usando uma alíquota homogeneizada da 

suspensão celular com quantidade equivalente de solução de Azul de Tripan 

(0,4% v/v). A incubação foi realizada em estufa a 37o C sob atmosfera úmida e 

com 5% de CO2. Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de 

Medicamentos Nanoestruturados (LMNano) da FCFRP em colaboração com a 

Profa. Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley.  

 

Ensaio de captura do corante vermelho neutro (análise da integridade 

lisossomal) 

O método de ensaio de captura do corante vermelho neutro foi adaptado 

da metodologia descrita por Borenfreund et al. (Borenfreund e Puerner). Para o 

ensaio de citotoxidade, o plaqueamento foi realizado inoculando 5 x 104 células/ 

ml em cada poço da placa (96 poços). As células foram incubadas à 37ºC por 
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24h e, em sequência, tratadas com 0,8; 0,6; 0,4; 0,2; 0,1 e 0,08 μg/ml de ECUR e 

TML/ml livres ou encapsulados em CLN. A concentração de CLN sem ativo e 

carregado com os ativos testados nas células foi na faixa de 1,14x1010 a 1,14 

x109  partículas/ml.  

Após 24h o meio de cultura com os tratamentos foi removido e as células 

foram lavadas com PBS 2 vezes. Posteriormente, foi adicionado meio DMEM 

com 10% de soro fetal bovino completo e acrescido de solução de vermelho 

neutro na concentração de 50 μg/ml. Em seguida, as células foram incubadas por 

3h, tempo necessário para a incorporação do corante pelos lisossomos das 

células viáveis. Após a incubação, descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 

200μL de solução fixadora (formaldeído 1%/ cloreto de cálcio 1%/ 49% água 

deionizada). Após 2 minutos, a solução de fixação foi descartada e todos os 

poços lavados com 200μL de solução salina (0,9% NaCl). Em seguida, 

adicionou-se 200μL da solução reveladora (etanol 50%/ ácido acético glacial 1% / 

água deionizada). As placas foram, por fim, agitadas em um agitador de placas 

por 10 min e a absorbância das soluções presentes nos poços foram medidas em 

Microplate reader (Molecular Devices- SPECTRAmax/Plus384) a 540 nm 

(BORENFREUND et al., 1984). Para a determinação dos valores de IC50 foi 

utilizado o software Graph Pad Prism versão 5.01. 

 

3.2.7. Desenvolvimento de formulação tópica do tipo Emulgel 

 

3.2.7.1. Desenvolvimento e avaliação da estabilidade preliminar do Emulgel 

 

Para o desenvolvimento do emulgel foram propostas duas bases de 

formulação, sendo que para cada uma delas avaliou-se a adição de 3 diferentes 

concentrações de CLN. Inicialmente, as formulações foram avaliadas 

previamente quando a estabilidade física para a escolha da melhor formulação. 

No estudo de estabilidade, realizou-se as análises macroscópicas da formulação, 

pH, cor e teste de centrifugação com 1 dia de preparo e após 15 dias sob 

estresse provocado pelo ciclo alternado de 24h de acondicionamento das 

amostras em condição de geladeira (5 ± 2°C) e estufa 40 ± 2°C, conforme Guia 

de Estabilidade de Cosméticos (ANVISA, 2004). 
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Tabela 6 – Composição percentual das formulações desenvolvidas 

Insumo 
Formulações 

1A 1B 1C 2A 2B 2C 

Sepineo P600 3%* 3%* 3%* 3%* 3%* 3%* 
Dimeticone L45/350 10%*  10%*  10%*  - - - 

Propilenoglicol 5%* 5%* 5%* 5%* 5%* 5%* 
Cosmoguard 0,1%*  0,1%* 0,1%* 0,1%* 0,1%* 0,1%* 

Triglicerídeos de cadeia 
média/ Labrafac Lipophile 

WL1349 
- - - 10%* 10%* 10%* 

Água Milli Q 
Qsp 
100g 

Qsp 
100g 

Qsp 
100g 

Qsp 
100g 

Qsp 
100g 

Qsp 
100g 

CLN 10%a 20% a
 30% a

 10% a 20% a
 30% a

 

     * m/m, a v/m 

 

O conservante escolhido para a formulação foi o Cosmoguard® 

(metildibromo glutaronitrilo e fenoxietanol), que é um conservante líquido, livre de 

formaldeído, parabenos e nitrosaminas. O Cosmoguard possui amplo espectro 

de ação contra bactérias gram-positivas e negativas, fungos e leveduras e 

frequentemente encontrado em formulações de produtos cosméticos. O agente 

gelificante e emulsificante utilizado nas duas bases testadas foi o Sepineo P600 - 

Seppic® (SP600). Para o preparo do emulgel o SP600 foi adicionado à fase 

oleosa, contendo o conservante e em seguida foi adicionado água para formação 

do emulgel e incorporação do CLN. No caso do emulgel com os fármacos livres 

(TML e/ou ECUR), os mesmos foram solubilizados em etanol na concentração de 

0,78 mg/ml, e incorporados no final da formulação na concentração de 4% v/m.  

 

3.2.7.1.1.  Avaliação macroscópica  

 

Os emulgeis desenvolvidos foram analisados logo após o preparo e 

durante o período de estudo de estabilidade segundo a manutenção das suas 

características macroscópicas com a finalidade de identificar a presença de 

alteração por consequência da desestabilização do sistema. Como, ocorrência de 

precipitação, separação de fases ou alterações na coloração. 
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3.2.7.1.2.  Determinação do pH e condutividade eletrolítica 

 

Alterações de pH ou condutividade são indicativos de instabilidade da 

formulação. O pH e a condutividade das amostras de emulgel foram verificados 

diretamente nas amostras pela inserção do eletrodo de vidro previamente 

calibrado soluções tampão pH 4,0 e 7,0 a uma temperatura de 25 ± 0,5 °C. As 

formulações foram avaliadas durante o estudo de estabilidade.  

 

3.2.7.1.3. Teste de Centrifugação 

 

O teste de centrifugação produz estresse na amostra simulando um 

aumento na força de gravidade, aumentando a mobilidade das partículas e 

antecipando possíveis instabilidades. Estas poderão ser observadas na forma de 

precipitação, separação de fases, formação de caking ou coalescência. As 

amostras de emulgel foram centrifugadas a 3000 rpm por 30 minutos, conforme 

sugerido no Guia de Estabilidade de Cosméticos (ANVISA, 2004). Em seguida foi 

realizada a inspeção visual das amostras.  

 

3.2.7.2. Estudo de Estabilidade Acelerado  

 

A partir do teste de estabilidade preliminar, realizado conforme descrito no 

item 3.2.7.1.2., a formulação 2C, contendo propilenoglicol (5% m/v), triglicerídeos 

de cadeia média (10% m/v), Sepineo P600 (3% m/v) e CLN OTM 3 (30% v/v) foi 

definida como ideal para o estudo. Manipulou-se 3 lotes dessa formulação que foi 

acondicionado em bisnagas de polipropileno com capacidade para 60g. As 

amostras foram acompanhadas nas condições de geladeira (5 ± 2°C) e ambiente 

(não controlado - bancada) e avaliada nos tempos de 1, 7, 15, 30, 60 e 90 dias. 

Em todos os tempos verificou-se a aparência, cor, pH, condutividade, e 

comportamento reológico das amostras. O teste de centrifugação e avaliação no 

microscópio de luz polarizada foi realizado nos tempos 1 e 90 dias, conforme 

sugerido no Guia de Estabilidade de Cosméticos (ANVISA, 2004). 
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3.2.7.2.1.  Microscopia de luz polarizada 

 

As formulações de emulgel foram avaliadas logo após o preparo e ao final 

de 3 meses do estudo de estabilidade acelerada para verificação da estrutura do 

emugel e sua manutenção durante o período de estudo. Para análise colocou-se 

aproximadamente 0,1 g do emulgel sobre uma lâmina que foi, em seguida, 

coberta com uma lamínula. A lâmina foi observada em microscópio de luz 

polarizada Carl Zeiss® (Modelo Axioplan 2 Image Pol) no aumento de 32 vezes. 

 

3.2.7.2.2.  Determinação da viscosidade e do comportamento reológico por curva 

de fluxo 

 

A viscosidade e comportamento reológico foi realizado pela determinação 

da curva de fluxo dos emulgéis no equipamento Rheometer R/S plus (Brookfield) 

no laboratório de Farmacotécnica Instrumental da FCFRP-USP em parceria com 

o Prof° Dr° Luís Alexandre Pedro de Freitas. O spindle utilizado foi do tipo 

placa/placa modelo G3/C50-1. As análises foram realizadas em triplicata, nos 

tempos estabelecidos no item 3.2.7.1., nas temperaturas de análise de 25, 37 e 

45°C. O tempo de análise foi de 120 segundos para a curva ascendente e de 120 

segundos para a curva descendente e o gradiente de cisalhamento utilizado foi 

de 0 – 1000 s-1. Os dados foram coletados e tratados no Software RHEO 2000 

versão 2.8 (Brookfield). Para realização das analises, desprezou-se a primeira 

amostra retirada da embalagem de acondicionamento das amostras e em 

seguida adicionou-se quantidade suficiente para cobrir o sistema placa-placa 

(Correa et al., 2005; Khalil et al., 2016). 

 

3.2.8. Preparo das amostras para os testes de liberação e permeação/ 

retenção cutânea 

 

Para realização dos testes de liberação e permeação/retenção cutânea 

preparou-se o CLN OTM com 48h de antecedência e no dia anterior ao início do 

teste preparou-se o Emulgel para incorporação do CLN OTM. As amostras foram 

mantidas em geladeira e utilizadas durante 1 semana para realização dos testes. 
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3.2.9. Avaliação in vitro de liberação dos curcuminóides e TML livres e co-

encapsulados no CLN após incorporados no Emulgel 

 

3.2.9.1. Determinação da condição sink 

 

A determinação do coeficiente de solubilidade da ECUR e do TML foi 

realizada com intuito de estabelecer as condições sink para o futuro ensaio de 

permeação cutânea in vitro. Para a ECUR foram quantificados os curcuminóides 

presentes em maior quantidade CUR e DMC. O meio receptor para o ensaio de 

liberação foi composto de solução tampão fosfato (0,05 mol/L pH 7,4) e foram 

testadas 2 concentrações de Tween 80 (2% e 0,5%, m/v). Neste ensaio, ECUR e 

TML em excesso (20 mg de cada) foram adicionados em 12 ml de meio receptor. 

Esse sistema foi submetido à agitação magnética por 24 horas, ao abrigo da luz 

e à temperatura 32°C. Ao término de 24 horas, a amostra foi filtrada, em filtro 

(0,22 µm), e analisada por CLAE, nas condições cromatográficas descritas no 

item 3.2. A partir da análise da amostra contendo a ECUR (CUR+DMC) e o TML 

determinou-se a quantidade máxima desses ativos que podem ser solubilizados 

no meio receptor sem que ocorra saturação utilizando as curvas de calibração 

determinadas anteriormente.  

 

3.2.9.2. Condições do teste 

 

Os estudos de liberação in vitro de ECUR e TML co-encapsulados no CLN 

OTM e incorporados no emulgel foram realizados em células de difusão do tipo 

Franz modificadas (Heck et al., 2016). 

As células eram compostas de compartimento doador com área de 

liberação de 1,77 cm2 separado por membrana de acetato de celulose 

(Millipore®, MWCO 4000-6000) do compartimento receptor contendo 7,0 ml de 

meio receptor. O meio receptor foi composto de tampão fosfato pH 7,4 (0,1M) 

acrescido de 2% de Tween 80 e o sistema foi mantido a 32°C sob agitação 

magnética (300 rpm). A membrana de acetato celulose foi previamente hidratada 

em água Milli Q® por 30 minutos. 

O compartimento doador foi preenchido com 1,0 g de emulgel contendo 

ECUR/TML livres ou co-encapsulados em CLN OTM. O sistema permaneceu 
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fechado com Parafilm® durante todo o teste para evitar perda de água por 

evaporação. Coletas de amostras de 1 ml do meio receptor foram realizadas 

manualmente nos intervalos pré-determinados de 1, 2, 4, 6, 8, 24 e 32 horas e 

armazenadas em congelador. Para manter o volume do compartimento receptor 

constante, o mesmo volume removido foi reposto imediatamente por meio 

receptor fresco. Ao final do experimento as amostras foram analisadas por CLAE-

DAD, empregando o método descrito no item 3.2.2.  

A quantidade em μg/ml de CUR, DMC ou TML liberado para o meio foi 

calculada pela equação 19. 

 

Qreal (t) = Ccalculada (t) . Vr + Σn-1 Ca.Va                                                       (Eq 19) 

 

Onde, 

Qreal (t) = quantidade real liberada no tempo t (h); 

Ccalculada (t) = concentração (μg/ml) calculada da coleta no tempo t; 

Vr = volume da solução receptora (ml); 

Ca = concentração da amostra removida nos tempos n-1; 

Va = volume de amostra removido nos tempos n-1. 

 

A quantidade liberada em μg/cm2 foi obtida dividindo-se as concentrações 

encontradas pela Eq. 11 em μg/ml pela área de exposição para liberação (1,77 

cm2). E a velocidade de liberação (k) para CUR, DMC e TML foi calculada pela 

equação 20. 

 

        Δ[DMC, CUR ou TML] 
k =                                                                                                                (Eq 20) 
                      Δt 
 

Onde, 

Δ[ ] = variação da concentração em µg/ ml entre o tempo final e o inicial; 

Δt = variação entre tempo final e o inicial. 

 

O perfil de liberação encontrado foi avaliado matematicamente seguindo 

modelos de ordem zero, primeira ordem e pseudo-primeira ordem ou Higuchi, 
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através da determinação do coeficiente de determinação linear (R2) das curvas 

de liberação in vitro. 

 

3.2.10.  Avaliação ex-vivo de permeação e retenção cutânea dos 

curcuminóides e TML livres e co-encapsulados no CLN após 

incorporados no Emulgel 

 

3.2.10.1. Preparação da matriz biológica 

 

A pele obtida da orelha de suínos é comumente utilizada e aceita como 

material para predição de experimentos in vivo com pele humana.  Para esse 

experimento, orelhas de suínos adquiridas no frigorífico OlhosD’água localizado 

no município de Ipuã/ SP foram, assim que recebidas, higienizadas com água e 

dissecadas com auxílio de bisturi para remoção da cartilagem. Em seguida os 

substratos obtidos foram envoltos por filme plástico e papel alumínio e 

armazenados à -80°C. No dia do experimento, quantidade necessária de 

substrato foi descongelada à temperatura ambiente e dermatomizado com auxílio 

de dermatômetro elétrico (Dermaton Nouvag®, Switzerland) para espessura de 

500 µm e cortados em pedaços de aproximadamente 2,5 cm2. 

 

3.2.10.2. Validação da metodologia de recuperação analítica 

 
Para validar a metodologia de recuperação analítica de ECUR (CUR e 

DMC) e TML nas matrizes de fita com estrato córneo (EC), obtida por tape 

stripping, e pele contendo as camadas da derme (DM) e epiderme (EP). 

Primeiramente testou-se o poder extrator de diferentes solventes (metanol, etanol 

e acetonitrila). Determinado o melhor solvente, foi verificado o melhor tempo de 

extração (15, 30 ou 40 minutos), e na sequencia procedeu-se a validação da 

metodologia, conforme descrito abaixo.  

Para determinação do melhor solvente extrator e tempo de extração foi 

testada a recuperação utilizando uma solução padrão de ECUR/ TML na 

concentração equivalente ao ponto médio do intervalo de trabalho (15 µg/ml), 

conforme definido na validação do método analítico (item 3.3.2). Para isso, em 

cortes de pele dermatomizadas e sem o estrato córneo (EC) com área de 
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aproximadamente 2,5 cm² ou em 15 pedações de fita adesiva 3M de 

aproximadamente 1 cm com EC, foram adicionados 40 μL de solução de 

ECUR/TML na concentração de 1,875 mg/ml de cada ativo. Após 5 min, a pele 

foi então cortada em pequenos pedaços. Em tubos de Eppendorf® de 5 ml, 

adicionou-se 2,5 ml de solvente extrator (metanol ou etanol ou acetonitrila) sobre 

as amostras de fita ou sobre a pele contaminadas com os ativos. Em seguida os 

tubos foram sonicados (15 ou 30 ou 40 minutos) à temperatura ambiente. Esse 

procedimento foi repetido 2 vezes. Os volumes da extração foram combinados, e 

os mesmos foram filtrados em filtro Nylon de 0,45 μm e analisados por CLAE-

DAD. Todas as amostras foram preparadas em triplicata e a recuperação foi 

comparada com solução padrão obtida pela diluição de 40 µL da solução de 

contaminação em 5 ml de solvente.  

Determinados o melhor solvente e tempo de extração a metodologia 

definida foi validada pela verificação da recuperação em concentrações baixa, 

média e alta da faixa de trabalho da curva analítica de ECUR/TML (1; 15 e 25 

µg/ml, respectivamente).  Para isso, as matrizes foram contaminas com 40 µL de 

soluções de ECUR/TML nas concentrações de 0,125; 1,875 e 3,125 mg/ml, 

seguido da extração com etanol adicionado em 2 porções de 2,5 ml de solvente 

extrator e sonicando por 15 minutos. Ao final juntaram-se as porções do solvente 

de extração e procedeu-se a análise em CLAE-DAD.  Determinou-se o 

coeficiente de variação dos resultados para avaliação da exatidão analítica. 

 

3.2.10.3. Condições e Procedimentos do teste de permeação/ retenção cutânea 

 

O estudo de permeação e retenção cutânea ex vivo de ECUR e TML co-

encapsulados no CLN OTM e incorporados no emulgel foram realizados em 

células de difusão do tipo Franz modificadas (Heck et al., 2016). Neste estudo foi 

utilizado um sistema oclusivo em um modelo infinito de dosagem, conforme FDA 

Guidance for Industry: Topical dermatological drug product NDAs and ANDAs 

(1998). Os experimentos foram realizados no Laboratório de Medicamentos 

Nanoestruturados (LMNano) da FCFRP em colaboração com a Profa. Dra. Maria 

Vitória Lopes Badra Bentley. 

O sistema foi composto de compartimento doador com área de liberação 

de 1,77 cm2 separado do compartimento receptor contendo 7,0 ml de meio 
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receptor pelo substrato biológico obtido da orelha de suínos conforme descrito no 

item 3.2.10.1. O sistema foi mantido a 32°C sob agitação magnética (300 rpm) e 

o meio receptor foi composto de tampão fosfato pH 7,4 (0,1M) acrescido de 2% 

de Tween 80.  

Para montagem do sistema, preencheu-se o volume do compartimento 

doador com o tampão especificado, e o mesmo foi acondicionado a 32°C. Em 

seguida cobriu-se a célula com o substrato biológico e colocou-se sobre esse o 

anel dosador. Na sequência o anel dosador foi preenchido com a formulação de 

emulgel contendo CLN OTM com ECUR/ TML ou ECUR/ TML livres a ser 

analisados e a célula foi ocluída. As amostras foram mantidas nessa condição 

por 24h, cada amostra foi analisa em quintuplicada. 

Após as 24h, recolheu-se amostra do fluído receptor. O substrato biológico 

foi removido do sistema e o excesso de formulação retirado com auxílio de papel 

absorvente. Em seguida EC foi removido da pele empregando-se a técnica de 

Tape Stripping (Parfitt et al., 2011; Depieri et al., 2015). Para isso, entre 10 a 15 

pedaços com aproximadamente 1 cm de fita adesiva (marca 3M) foram 

sequencialmente colados sobre o substrato biológico na região de exposição com 

a formulação de emulgel e retirados com o auxílio uma pinça e colocados em um 

tubo Eppendorf® de 5 ml. O restante do material biológico contendo a EP e DM 

foi picado em pedaços de aproximadamente 2 mm e colocados em tubos 

Eppendorf® de 5 ml. Na sequência procedeu-se a extração dos curcuminóides e 

TML presentes nas camadas da pele ou na fita conforme técnica validada 

descrita no item 3.2.10.2. As amostras obtidas pelo processo de extração do EC, 

EP+DM e do fluído receptor foram analisadas em CLAE-DAD conforme 

metodologia validade e previamente descrita no item 3.2.2. 

 

 

3.2.10.4. Microscopia Confocal de Varredura a Laser (MCVL) 

 

A análise por MCVL permite avaliar a distribuição de fármacos 

administrados por formulação tópicas nas diferentes camadas da pele, bem como 

a identificação da via de permeação, uptake celular e a concentração do fármaco 

(Depieri et al., 2015). Entretanto, seu uso está restrito a substâncias que 

possuem a característica de fluorescência. Dessa forma o teste de MCVL foi 
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realizado para verificar a permeação e distribuição cutânea do ECUR, uma vez 

que o timol não apresenta fluorescência.  

Para a análise de MCVL procedeu-se o ensaio de permeação/ retenção 

cutânea em célula de Franz modificada empregando mesma metodologia e 

matriz biológica conforme descrito nos itens 3.2.10.2 e 3.2.10.3. Após as 24h, o 

substrato biológico foi removido do sistema e o excesso de formulação retirado 

com auxílio de papel absorvente. Removeu-se o excesso de pele, de maneira a 

manter apenas a área permeada. Os pedaços de pele permeados foram fixados 

em meio Tissue-Tek® e seccionados em cortes de 20 µm utilizando temperatura 

de -20°C. Os cortes foram realizados em Criostato Leica CM1860. Os cortes de 

pele foram dispostos em lâmina específica. Na sequência, adicionou-se 10 µL de 

Prolong Gold com DAPI nas mesmas, colando-as em lâminas retangulares. Após 

24h em geladeira para secagem da cola, as lâminas foram analisadas em MCVL 

(LEICA-TCS SP2; Software LAS-AF equipado com laser Hene 633 nm) acoplado 

a uma câmera fotográfica utilizando as objetivas convenientes e filtros de 

comprimentos de onda de excitação de 420 nm para os curcuminóides e 358 nm 

para o DAPI. Para controle foram realizados cortes do substrato biológico não 

permeado. 

  

3.2.11.  Tratamento estatístico dos dados 

 

Os resultados obtidos para estudos desenvolvidos durante o projeto foram 

analisados estatisticamente pelo software Graph Pad Prism versão 5.01. Os 

testes empregados foram análise de variância One-way ANOVA com pós-teste 

de Turkey. Os valores com p<0,05 foram considerados significativos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Identificação e isolamento dos curcuminóides presentes na amostra 

de curcumina de trabalho (ECUR) 

 

Os compostos CUR, DMC e BDMC possuem estruturas químicas 

semelhantes, diferenciadas pela presença de dois grupos metilas na CUR, um 

grupo metila na DMC e sua ausência na BDMC. Portanto, esses três compostos 

podem ser identificados pelas diferenças entre suas massas moleculares (Syedl 

et al., 2015). No cromatograma da amostra de CUR de trabalho (ECUR) foi 

identificado a presença de 3 picos simétricos com tempos de eluição em 9,5; 10,5 

e 11,5 minutos que, conforme relatado na literatura, são correspondentes ao 

compostos BDMC, DMC e CUR respectivamente (Jin et al., 2010). Desta forma, 

a amostra de ECUR foi analisada pela técnica de LC-MS, utilizando o mesmo 

método para a análise no CLAE, com a finalidade de identificar cada pico 

observado no cromatograma pela correspondência com sua respectiva massa. A 

análise no modo negativo apresentou melhores resultados em relação ao modo 

positivo e os íons desprotonados [M-H]- obtidos foram: pico 1 m/z 307,08 (11,2 

min), pico 2 m/z 337,07 (12,3 min) e pico 3 m/z 367,09 (13,5 min) que 

correspondem as moléculas BDMC, DMC e CUR, respectivamente, confirmando 

os resultados de CLAE  (Apêndice 1). A variação observada nos tempos de 

eluição é justificada pela diferença entre os equipamentos utilizados nas análises 

e ausência do TML.  

Mesmo a CUR sendo componente presente em maior quantidade nas 

amostras comerciais de ECUR, a identificação e quantificação de outros 

curcuminóides presentes em quantidade expressiva na amostra são importantes, 

uma vez que esses compostos também possuem atividades biológicas relatadas 

e como possuem estruturas químicas diferentes podem apresentar diferenças 

nas suas características físico-químicas como solubilidade, biodisponibilidade e 

capacidade de permeação cutânea. 

Portanto, para determinação da concentração (%) dos curcuminóides 

majoritários na amostra de ECUR de trabalho, primeiramente realizou-se o 

isolamento desses compostos. Para o isolamento partiu-se de 500 mg de ECUR 
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e por meio de sucessivas colunas cromatográficas em fase normal obteve-se 177 

mg de CUR, 49 mg de DMC e 5,3 mg de BDMC. A análise por cromatografia em 

camada delgada demostrou a pureza qualitativa das frações obtidas para cada 

composto (Anexo B). A confirmação da pureza analítica dos compostos isolados 

foi confirmada por CLAE-DAD por comparação entre a relação da área do pico 

do composto isolado com a somatória dos picos de impurezas. Os compostos 

CUR e DMC apresentaram pureza superior a 97% e foram isolados em 

quantidade suficiente para que pudessem ter a confirmação da identificação e 

pureza qualitativa dos compostos por RMN de 1H permitindo, assim, seu uso 

como padrão analítico para o doseamento dos curcuminóides majoritários na 

amostra de ECUR. O composto BDMC foi isolado em uma quantidade muito 

pequena e com menor grau de pureza (93%), devido sua baixa concentração na 

amostra. Desta forma, no presente trabalho optou-se pela quantificação apenas 

dos compostos majoritários CUR e DMC.  

O espectro de RMN de 1H obtido para os compostos isolados 

apresentaram sinais condizentes com a literatura (Kiuchi et al., 1993).  Foi 

observada a presença de dois singletos em δ 3,88 e 3,90 no RMN de 1H da CUR 

(Anexo C), referente aos hidrogênios dos grupamentos metila. Já, a estrutura do 

DMC pode ser sugerida a partir da presença de apenas um singleto em δ 3,88 

em seu espectro de RMN de 1H referente ao seu único grupamento metila 

(Anexo D). 

  

4.2. Quantificação dos curcuminóides na amostra de curcumina (ECUR) 

de trabalho  

 

Para quantificação dos curcuminóides (CUR e DMC) majoritários na 

amostra de ECUR de trabalho, inicialmente foram construídas curvas analíticas, 

por CLAE, com os compostos CUR e DMC isolados em duas faixas de 

concentrações lineares: 0,08-0,75µg/ml (curva 1) (Figura 9) e de 1,0- 30,0 µg/ml 

(curva 2) (Figura 10). Ambas as curvas foram preparadas em triplicatas. 

Considerando-se os compostos CUR e DMC com pureza teórica de 100% 

obteve-se as seguintes equações das retas e coeficientes de determinação linear 

(R2):  
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 CUR - curva 1: y=571,20374+9687,6583*x (R2=0,999);  

 CUR - curva 2: y=404,20239+17564,2101*x (R2=0,999);  

 DMC - curva 1: y=1128,5961+10213,31561*x (R2=0,999); 

 DMC - curva 2: y=795,27655+13724,45183*x (R2=0,999).  
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Figura 9 - Curvas analíticas obtidas para a faixa de concentração entre 0,1 e 0,8 
µg/ml para CUR e DMC.  
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Figura 10 - Curvas analíticas obtidas para a faixa de concentração entre 0,5 e 
30,0 µg/ml para CUR e DMC.  

 

A determinação da pureza para os compostos CUR e DMC isolados foi 

obtida calculando-se a média da concentração de cada composto e suas 

exatidões a partir das curvas 1 e 2 e considerando a concentração teórica de 

100% de cada composto, conforme Tabela 7.  
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Tabela 7 - Determinação da pureza dos compostos isolados CUR e DMC a partir 
de ECUR. 

CUR 
[ ] 

teórica  
(µg/ml) 

Exatidão 
(%) 

Teor  
(%) 

  DMC 
[ ] 

teórica  
(µg/ml) 

Exatidã
o 

(%) 

Teor  
(%) 

Curva 
1 

0,25 98,07 
97,9

2 
 

Curva 
1 

0,25 97,77 
99,3

5 Curva 
2 

15,00 97,76   
Curva 

2 
15,00 100,92 

 

Após determinação da pureza para CUR e DMC isolados do ECUR de 

trabalho, foi realizada a correção das curvas 1 e 2 de cada composto (CUR e 

DMC) (Figuras 11 e 12) pela % de pureza determinada e obteve-se novas 

equações que foram utilizadas para quantificação da proporção em porcentagem 

(%) de CUR e DMC na amostra de ECUR de trabalho. As novas equações das 

retas obtidas e os respectivos coeficientes de determinação linear (R2) foram: 

 CUR - curva 1: y=571,20374+9893,4419*x (R2=0,999); 

 CUR - curva 2: y=404,20239+17937,30607*x (R2=0,999);  

 DMC - curva 1: y=1128,5961+10280,1365*x (R2=0,999); 

 DMC - curva 2: y=795,27655+13814,24442*x (R2=0,999).  
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Figura 11. Curvas analíticas corrigidas pela % de pureza obtida para a faixa de 
concentração entre 0,1 e 0,8 µg/ml para CUR e DMC. 
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Figura 12. Curvas analíticas corrigidas pela % de pureza obtida para a faixa de 
concentração entre 0,5 e 30,0 µg/ml para CUR e DMC. 

 

As Tabelas 8 e 9 mostram os valores de precisão e exatidão obtidos para a 

curva de CUR e DMC corrigidas pelo teor calculado. 

 

Tabela 8. Exatidão (%) e Precisão (CV (%)) em amostras de CUR utilizadas na 
validação do teor de curcuminóides na amostra de ECUR de trabalho. 

[ ] teórica  
(µg/ml) 

Precisão intradias 
 

Precisão interdias 
Exatidão 

(%) [ ] média 
(µg/ml) 

DP CV (%) 
 

[ ] média 
(µg/ml) 

DP CV (%) 

0,08 0,09 0,002 2,00 
 

0,09 0,002 2,70 107,32 

0,25 0,25 0,005 1,92 
 

0,25 0,006 2,36 98,07 

0,75 0,76 0,003 0,44 
 

0,76 0,003 0,35 100,07 

1,00 1,01 0,022 2,18 
 

1,01 0,018 1,82 100,13 

15,00 14,68 0,124 0,84 
 

14,77 0,159 1,07 97,76 

30,00 29,70 0,236 0,79 
 

29,72 0,194 0,65 98,62 

 

Tabela 9. Exatidão (%) e Precisão (CV (%)) em amostras de DMC utilizadas na 
validação do teor de curcuminóides na amostra de ECUR de trabalho. 

[ ] teórica 
(µg/ml) 

Precisão intradias 
 

Precisão interdias 
Exatidão 

(%) [ ] média 
(µg/ml) 

DP CV (%) 
 

[ ] média 
(µg/ml) 

DP CV (%) 

0,08 0,09 0,001 1,16 
 

0,086 0,004 4,17 104,13 

0,25 0,25 0,001 0,29 
 

0,25 0,005 1,86 97,77 

0,75 0,77 0,003 0,43 
 

0,77 0,003 0,35 100,26 

1,00 1,09 0,014 1,29 
 

1,078 0,024 2,22 104,53 

15,00 15,61 0,207 1,33 
 

15,564 0,211 1,36 100,92 

30,00 29,92 0,276 0,92 
 

29,96 0,203 0,68 97,72 
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Para determinar as concentrações de CUR e DMC na amostra de ECUR de 

trabalho preparou-se uma solução mãe na concentração de 5 mg/ml de ECUR e 

procedeu-se a diluição em triplicata para a faixa de trabalho entre 0,5 – 30 µg/ml. 

As médias das áreas obtidas foram utilizadas nas equações das retas obtidas 

das curvas 1 e 2 corrigidas pelo teor dos compostos isolados de CUR e DMC. As 

porcentagens de CUR e DMC na amostra de ECUR de trabalho foram 

determinadas pela média da exatidão encontrada para todos os pontos da curva 

na faixa de 0,5 – 30 µg/ml da amostra de ECUR de trabalho (Tabelas 10 e 11). 

 

Tabela 10. Determinação da concentração de CUR na amostra de trabalho de 
ECUR. 

[ ] teórica  
(µg/ml) 

[ ] média  
(µg/ml) 

%  
Amostra 

DP 
Média da %  
na amostra 

0,5 0,377 73,3 0,007 

84,51 

1 0,794 77,29 0,011 

5 4,36 84,88 0,017 

10 8,974 87,35 0,034 

15 13,594 88,21 0,117 

20 18,233 88,74 0,185 

25 22,482 87,53 0,249 

30 27,355 88,75 0,256 

 

  
Tabela 11. Determinação da concentração de DMC na amostra de trabalho de 
ECUR. 

[ ] teórica  
(µg/ml) 

[ ] média  
(µg/ml) 

%  
Amostra 

 
DP 

Média da  
% na amostra 

0,5 0,04 8,69 0,004 

16,95 

1 0,13 12,98 0,003 

5 0,9 17,86 0,008 

10 1,9 18,72 0,021 

15 2,84 18,67 0,056 

20 4,01 19,79 0,044 

25 4,86 19,2 0,094 

30 5,97 19,66 2,843 

 

A porcentagem total de curcuminóides (CUR e DMC) na amostra de ECUR de 

trabalho quantificado foi de 101,45%. Embora esteja maior que 100% este valor 

está dentro do erro analítico e pode ser justificado pelo uso de padrão analítico 

obtido por isolamento laboratorial. Como a concentração de BDMC está presente 

em baixa concentração (0 – 2%) e como não foi possível seu isolamento em 
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condições ideais para validação, este composto não foi considerado na 

determinação dos cucuminóides totais na amostra de ECUR de trabalho. Na 

continuação deste trabalho foi sempre utilizado a concentração de curcuminóides 

total contido na amostra de trabalho de curcumina (ECUR). Porém para cada 

análise, é possível o fazer o cálculo de cada cucuminóide considerando as 

porcentagens obtidas de cada um no ECUR.   

 

4.3. Validação do método analítico de quantificação de ECUR e TML por 

CLAE 

 

O método analítico para determinação conjunta de TML e ECUR foi 

utilizado para quantificações dos compostos em diferentes matrizes. Por isso, 

inicialmente determinou-se uma fase móvel que fosse capaz de eluir com 

resolução analítica os picos cromatográficos para os compostos CUR, DMC e 

TML. A fase móvel determinada foi ACN:H2O acidificada com 0,1% de ácido 

acético (50:50) em modo isocrático. O comprimento de onda que possibilitou a 

avaliação dos 3 compostos na formulação foi 280 nm (figura 13).  

        

  

Figura 13 - Perfil de UV para ECUR e TML respectivamente e cromatograma do 

padrão de ECUR/TML (30 g/ml de cada ativo). 



    73 
 

 

 

Resultados e Discussão 

Posteriormente, determinou-se a seletividade desse método frente as 

matrizes que serão estudadas durante o projeto de pesquisa e possíveis 

produtos de degradação provenientes de degradações em meio de hidrólise 

ácida, hidrólise básica, peroxidação, fotodegradação e termodegradação. Não 

foram identificados picos de degradação com tempos de eluição próximos aos de 

DMC, CUR e TML para as matrizes analisadas e para as amostras degradadas, 

portanto o método pode ser considerado seletivo (figura 14). 

 

        

 TPGS  Emulgel 1 BDMC 

 CLN sem ativos  Fita adesiva 2 DMC 

 FR  Pele suínos 3 CUR 

 Conservantes  4 TML 

 

Figura 14 - Seletividade da metodologia analítica em relação às matrizes de 
estudo. 

 

Para as amostras degradadas, embora se tenha observado uma queda 

nas concentrações dos compostos, não se observou a formação de picos de 

degradação. Verificou-se maior estabilidade do TML frente às condições de 

estresse estudadas em relação aos curcuminóides. Os curcuminóides no geral 

apresentaram uma diminuição no teor mais acentuada (Tabela 12). Em relação a 

foto e termodegradação observa-se uma dependência em relação à dose de luz 

aplicada, ao tempo de exposição a luz e a temperatura, demostrando que 

durante as etapas de preparo dos CLNs deve-se ter precaução com o tempo de 

exposição dos compostos a estes fatores. Os curcuminóides mostraram-se 

relativamente sensíveis à degradação por peróxido e altamente sensíveis a 

hidrolise ácida e básica. As condições de pH (1,4 e 13,8) utilizada no teste foi 

considerada drástica, observando-se uma queda próxima de 100% no teor dos 

curcuminóides (Tabela 12). Estudos relatam que os curcuminóides degradam em 
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condições mais brandas de pH e portando o pH deve ser um parâmetro 

importante durante os estudos a serem realizados (Tonnesen e Karlsen, 1985). 

 

Tabela 12. Avaliação da degradação de solução da mistura de ECUR/TML na 
concentração de 30 µg/ml (equivalente a 30 µg/ml de TML; 25,35 µg/ml de CUR 
e 4,65 µg/ml de DMC) em diferentes condições de estresse. 

Condição de estresse 
Teor degradado (%) 

CUR DMC TML 

Hidrólise ácida 99,51 99,94 2,81 
Hidrólise Básica 99,51 99,94 2,56 

Degradação por peróxido 45,98 14,88 2,65 
Termodegradação 13,96 6,11 3,41 

Degradação UV (dose 13,75J) 16,95 13,40 10,26 
Degradação UV (dose 27,5J) 23,20 26,28 10,39 

 

A linearidade do método foi determinada pela curva de calibração 

realizada em triplicata em três dias consecutivos na faixa teórica de 0,50 – 30,00 

µg/ml da mistura de ECUR/TML.  Como a amostra de trabalho do ECUR é 

composta por uma mistura com composição majoritária de CUR e DMC, a faixa 

de concentração para esses componentes foi corrigida pelos teores 

determinados no item 4.2. Desta forma, obteve-se faixa de trabalho entre 0,09 – 

5,09 µg/ml para DMC e entre 0,42 – 25,25 µg/ml para CUR. As equações das 

retas médias (figuras 15, 16 e 17) foram determinadas e seus respectivos 

coeficientes de correlação linear (R2) foram:  

 DMC: y= -23,8786+15902,11817*x (R2= 0,999);  

 CUR: y= -1247,61395+19005,80993 * x (R2= 0,999); 

 TML: y=284,81529+15155,20144*x (R2= 0,999).  
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Figura 15. Curva de calibração obtida na validação analítica para quantificação 
de CUR. 
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Figura 16. Curva de calibração obtida na validação analítica para quantificação 
de DMC. 

 

     
0 5 10 15 20 25 30 35

0

100000

200000

300000

400000

500000

A
R

E
A

[TML] µg/mL

TML

y = 284,81529+15155,20144 * x

 
Figura 17. Curva de calibração obtida na validação analítica para quantificação 
de TML. 

 

Nas Tabelas 13, 14 e 15 constam os resultados para precisão (intradias e 

interdias) e exatidão encontrados para CUR, DMC e TML. Os parâmetros 

avaliados encontram-se de acordo com a RE 899 da ANVISA e ICH Q2 (R1) do 
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FDA, sendo que os valores do coeficiente de variação (CV%) avaliados na 

precisão não ultrapassaram 5% e a exatidão ficou entre 98 -104%. Portanto o 

método pode ser considerado preciso e exato. 

 

Tabela 13. Valores de exatidão (%) e precisão (CV%) determinados no 
desenvolvimento analítico para quantificação de CUR na faixa de trabalho de 
0,42 – 25,25 µg/ml. 

[ ] teórica 
(µg/ml) 

Precisão intradias   Precisão interdias 
Exatidão 

(%) 
[ ] média 
(µg/ml) 

DP 
CV 
(%)  

[ ] média 
(µg/ml) 

DP 
CV 
(%) 

0,42 0,44 0,003 0,60 
 

0,432 0,012 2,71 103,10 
12,68 12,86 0,181 1,20 

 
12,755 0,241 1,89 100,37 

25,35 25,85 0,363 1,10   25,651 0,323 1,26 100,58 

 

Tabela 14. Valores de exatidão (%) e precisão (CV%) determinados no 
desenvolvimento analítico para quantificação de DMC na faixa de trabalho de 
0,09 – 5,09 µg/ml. 

[ ] teórica 
(µg/ml) 

Precisão intradia 
 

Precisão interdia 
Exatidão 

(%) 
[ ] média 
(µg/ml) 

DP 
CV 
(%)  

[ ] média 
(µg/ml) 

DP 
CV  
(%) 

0,09 0,09 0,003 2,90 
 

0,091 0,003 2,88 104,52 
2,54 2,53 0,062 2,00 

 
2,561 0,057 2,22 99,38 

5,09 5,39 0,169 2,60 
 

5,229 0,209 4,00 101,70 

 

Tabela 15. Valores de exatidão (%) e precisão (CV%) determinados no 
desenvolvimento analítico para quantificação de TML na faixa de trabalho de 0,50 
– 30,00 µg/ml. 

[ ] teórica 
(µg/ml) 

Precisão intradia   Precisão interdias 
Exatidão 

(%) 
[ ] média 
(µg/ml) 

DP 
CV  
(%)  

[ ] média 
(µg/ml) 

DP 
CV  
(%) 

0,5 0,528 0,002 0,4 
 

0,525 0,007 1,29 100,73 
0,25 15,487 0,159 0,8 

 
15,834 0,406 2,56 101,82 

30 30,999 1,849 4,9   30,472 1,306 4,29 98,69 

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram determinados 

para os três compostos através dos valores obtidos pela regressão linear das 

curvas analíticas obtidas nos 3 dias consecutivos (Tabela 16) e apresentam 

concordância com as concentrações determinadas na faixa de trabalho estando o 

valor de LQ abaixo do menor ponto determinado na curva de calibração. 
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Tabela 16.  Valores do LD (µg/ml) e LQ µg/ml determinados para CUR, DMC e 
TML. 

Analíto LD (µg/ml) LQ (µg/ml) 

CUR 0,061 0,185 
DMC 0,016 0,048 
TML 0,080 0,242 

 

A robustez do método foi avaliada frente à estabilidade da solução 

analítica de ECUR/TML e da variação nos parâmetros do método analítico. Em 

relação à estabilidade da solução analítica avaliou-se a correspondência da 

concentração analisada no T0 e no T3 meses após manutenção da amostra em 

congelador. Na Tabela 17 observa-se a estabilidade da solução durante o 

período avaliado. 

 

Tabela 17. Valores da estabilidade da solução analítica de CUR, DMC e TML 
após 3 meses em congelador. 

Analito [ ] teórica [ ] T0 [ ] T3M DPA CV (%) 

CUR 25,35 25,55 25,14 0,291 1,15 
DMC 5,09 5,11 5,15 0,031 0,61 
TML 30,00 29,98 32,72 1,935 6,17 

 

Em relação às alterações nos parâmetros do método analítico 

observaram-se pequenas variações nos resultados e os efeitos mais 

significativos foram observados para a vazão da fase móvel e a porcentagem do 

solvente na fase móvel (%B), nos quais o CV (%) foi acima de 5%. O volume de 

injeção da amostra apresentou efeito mais significativo no ponto superior de 

concentração para os três compostos com CV (%) maior que 5%.  
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Tabela 18. Valores da robustez analítica de CUR, DMC e TML para as variações 
dos parâmetros analíticos avaliados através da matriz de experimentos obtida 
pelo método de Placket-Burman. 

Variável Vazão Temp. %B λ Vol. Inj. 

CUR 

0,5  

g /ml 

Y -457,58 -211,58 -249,42 141,58 348,42 

CV% -6,31 -2,92 -3,44 1,95 4,80 

15  

g /ml 

Y -32592,33 -5112,5 -19433,67 -3237,33 9814,33 

CV% -13,50 -2,12 -8,05 -1,34 4,07 

30  

g /ml 

Y -45987,08 6175,25 -34566,08 16958,75 34387,08 

CV% -9,51 1,28 -7,14 3,51 7,11 

DMC 

0,5  

g /ml 

Y -76,67 104,17 -44,33 41,33 -57 

CV% -5,59 7,59 -3,23 3,01 -4,15 

15  

g /ml 

Y -3807,75 305,08 -418,08 -1437,25 716,75 

CV% -9,51 0,76 -1,04 -3,59 1,79 

30  

g /ml 

Y -7283,33 3999,83 2533,83 -4791,5 5651,67 

CV% -8,75 4,8 3,04 -5,75 6,79 

TML 

0,5  

g /ml 

Y -457,58 -211,58 -249,42 141,58 348,42 

CV% -6,31 -2,92 -3,44 1,95 4,8 

15  

g /ml 

Y -32592,33 -5112,5 -19433,67 -3237,33 9814,33 

CV% -13,50 -2,12 -8,05 -1,34 4,07 

30  

g /ml 

Y -45987,08 6175,25 -34566,08 16958,75 34387,08 

CV% -9,51 1,28 -7,14 3,51 7,11 

 

O método desenvolvido mostrou-se preciso, exato e robusto para 

quantificação dos compostos CUR, DMC e TML dentro da faixa de trabalho 

estabelecida pela curva de calibração podendo ser utilizado nos cálculos da 

eficiência de encapsulamento.  

 

4.4. Otimização da composição do CLN  

 

Os CLNs foram preparados conforme método descrito no item 3.2.4.1. 

Como um dos objetivos do trabalho consiste em avaliar o uso do estabilizante 

TPGS na composição dos CLNs e suas características em comparação com 

CLNs estabilizados por poloxamer 188, inicialmente preparou-se CLNs com 

poloxamer 188 já padronizados pelo grupo de pesquisa para encapsulamento de 

TML e em seguida testou-se a o uso de TPGS na mesma concentração de 

poloxamer para avaliar sua capacidade de estabilizar o CLNs de interesse. 

Posteriormente, padronizou-se a composição dos CLNs obtidos com uso de 
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TPGS através do estudo de formulações obtidas pelo delineamento experimental 

de Box-Behnken.  

  

4.4.1. Experimentos preliminares 

 

Carreadores lipídicos nanoestruturados já foram previamente testados 

para encapsular tanto a ECUR como o TML. Entretanto, o co-encapsulamento de 

ECUR e TML em um mesmo carreador nunca foi estudado. O encapsulamento 

de TML (0,02%) em CLN composto de manteiga de Illipê (MI), óleo de calêndula 

(OC) e poloxamer 188 (1,5%) para uso tópico foi realizado em trabalho prévio 

desenvolvido no grupo. Para avaliar a possibilidade de co-encapsulamento de 

TML e ECUR primeiramente preparou-se o CLN PL (com poloxamer 188) 

padronizado sem os ativos (CLN sem ativos) e com associação de ECUR e TML 

(0,01% cada). As formulações foram preparadas em duplicatas e acompanhadas 

por 1 mês em relação ao diâmetro médio das partículas (DMP), PdI, potencial 

zeta e EE (%), sendo este último apenas para o CLN com os ativos. As 

formulações apresentaram-se estáveis, com baixa variação nos parâmetros 

físicos de tamanho, PdI e potencial zeta. O índice de polidispersão (PdI) ficou 

abaixo de 0,200 demonstrando que, tanto nos CLN PL sem ativos como nos CLN 

PL contendo ECUR e TML, apresentam baixa polidispersão (Figuras 18 e 19). O 

potencial zeta apresentou valores abaixo de -30 mV, entretanto sendo o 

poloxamer um estabilizante não iônico a variação apresentada e o baixo valor de 

potencial zeta avaliado não são indicativos de instabilidade da formulação já que 

sua estabilização ocorre principalmente por impedimento estérico (Yordanov et 

al., 2016). 

A EE (%) observada no T30 dias para o CLN PL foi respectivamente de 

97,8% (DP 1,54), 99,9 (DP 0,06) e 94,58% (DP 1,26) para CUR, DMC e TML. 
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Figura 18 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e índice de polispersão (PdI) de CLN 
PL sem ativos em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) de CLN 
PL sem ativos em função do tempo. 
         

 
Figura 19 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e índice de polispersão (PdI) de CLN 
PL com TML e ECUR em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) de 
CLN PL com TML e ECUR em função do tempo. 

 

Para viabilizar o uso do TPGS no preparo dos CLN propostos, testou-se 

seu uso em substituição ao poloxamer 188 em igual concentração. Preparou-se o 

CLN TPGS sem ativos em 2 replicatas e CLN TPGS com co-encapsulamento de 

ECUR e TML em uniplicata. As formulações foram acompanhadas por 2 meses 

em relação ao diâmetro médio das partículas, PdI, potencial zeta e EE (%), 

sendo este último apenas para o CLN com os ativos. As partículas vazias com 

TPGS permaneceram estáveis durante o tempo avaliado, com variações não 

significativas no tamanho das partículas e sua distribuição, que apresentou baixo 

índice de polidispersão. Observa-se que o diâmetro médio das partículas com 

TPGS apresentaram tamanhos muito reduzidos estando entre 40 e 50 nm e 

baixo índice de polidispersão (Figura 20). O TPGS fornece uma estabilização 

estérica para as partículas e, portanto, os baixos valores de potencial zeta não 

influenciam na sua estabilidade. 

 

B A 

B A 
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Figura 20 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e índice de polispersão (PdI) de CLN 
TPGS sem ativos em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) de 
CLN TPGS sem ativos em função do tempo. 

 

Quando incorporados os compostos nas nanopartículas com TPGS 

observa-se que os tamanhos médios, PdI e potencial zeta mantiveram-se 

semelhantes aos apresentados para os CLN TPGS sem ativos. Observa-se uma 

tendência de aglomeração das partículas pelo aumento do PdI avaliado entre os 

T30 e T60 dias, porém o mesmo permaneceu abaixo de 0,250 (Figura 21). As 

EE% avaliadas no T60 dias foram de 99,80% para CUR, 100% para DMC e 

98,82% para o TML. 

 

 
Figura 21 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e índice de polispersão (PdI) de CLN 
TPGS com TML e ECUR em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) 
de CLN TPGS com TML e ECUR em função do tempo. 

 

Na Figura 22 observa-se o perfil de distribuição nos tamanhos de partícula 

dos CLN estabilizados com poloxamer 188 em comparação com o perfil de 

distribuição de diâmetro dos CLN estabilizados por TPGS sem ativos e com 

incorporação de ECUR e TML, para o T30 dias. Observa-se que os CLN com 

TPGS apresentam menores diâmetros médio e perfil de distribuição mais estreito 

A B 

B A 
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(menores PdI). O CLN com TPGS também apresentou perfil de distribuição dos 

tamanhos de partículas mais semelhantes e não apresentou subpopulação de 

micropartículas, como é possível observar para CLN PL sem ativos (vermelho). 

As características físicas observadas para o CLN com TPGS demonstram que 

este pode ser um interessante alvo de estudo. Entretanto, as proporções entre 

seus componentes devem ser estudadas para obtenção do CLN com maior 

estabilidade e com diâmetro e PdI adequados para a aplicação proposta. 

 

 

Figura 22 - Comparação entre o perfil de distribuição de diâmetros dos CLN PL 
sem ativos (vermelho), CLN PL com TML e ECUR (azul), CLN TPGS sem ativos 
(verde) e CLN TPGS com TML e ECUR (preto). 

 

4.4.2. Delineamento Experimental Box-Behnken 

 

Delineamentos experimentais de superfície resposta (DoESR) consistem 

em uma série de tratamentos estatísticos utilizados para avaliar o efeito de 

variáveis independentes em função das variáveis dependentes avaliadas. 

Existem diversos tipos de DoESR sendo os delineamentos de composto central 

(DCC) e de Box-Behnken (DBB) os mais utilizados (Dizaj et al., 2016). DBB é 

uma classe de DoE de segunda ordem baseado em delineamentos fatoriais 

incompletos com 3 níveis capaz de fornecer modelos de respostas não lineares. 

São considerados mais práticos em relação aos DCC, pois contem menor 

número de pontos experimentais para um mesmo número de fatores (Gajra et al., 

2016).  

Para avaliar o efeito da interação das concentrações de lipídeo sólido 

(manteiga de Illipê - MI), lipídeo líquido (óleo de calêndula - OC) e estabilizante 
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(TPGS) nas formulações, um DBB com 3 variáveis independentes em 3 níveis foi 

utilizado, conforme concentrações descritas na Tabela 5 do item 3.2.4.2.  

O DBB resultou em 15 experimentos que foram realizados em duplicatas e 

avaliados no T0 e a cada 7 dias por 30 dias, frente às variáveis dependentes, 

diâmetro das partículas (DMP) e índice de polidispersão (PdI). Além disso, a EE 

(%) também foi avaliada, porém esta avaliação foi realizada no T0 e T30 dias. Os 

resultados avaliados deste estudo estão apresentados na Tabela 19. Entre as 

replicatas não foram observados desvios significativos (p<0,05). Para as 

variáveis dependentes DMP e PdI não foram observadas variações significativas 

durante o tempo de estabilidade avaliado e, por isto, os resultados apresentados 

na Tabela 19 são as médias das medidas obtidas em cada tempo do estudo de 

estabilidade. Os valores de EE (%) apresentaram variações significativas entre o 

T0 e o T30 por isso os resultados estão apresentados para cada tempo. 

Como foram observados cristais de curcuminóides em todas as 

formulações, os cristais foram separados por centrifugação, solubilizados em 

etanol e analisados por CLAE para determinação da quantidade insolúvel. Essa 

concentração foi considerada arbitrária e somada à concentração não 

encapsulada encontrada no filtrado extraído pelo método de ultracentrifugação 

(item 3.2.5.5). Esta quantidade de ECUR determinada foi descontada da 

eficiência de encapsulação para CUR e DMC tanto no T0 como no T30 dias. 

Para garantir que qualquer cristal não visualizado que poderia estar presente na 

formulação fosse descontado do valor de EE (%), procedeu-se uma alteração no 

método descrito no item 3.2.5.5 e adicionou-se ao filtro Amicon 250 µL da 

formulação e 250 µL de etanol. Esta modificação foi realizada visando a 

solubilização dos cristais macro e microscópicos presentes na formulação. 

Devido a essa alteração observou-se um baixo valor de EE (%) principalmente 

para o TML, provavelmente devido ao etanol adicionado remover parte do ativo 

que está adsorvido na superfície das partículas e não encapsulado mais 

internamente no CLN. O TML possui uma alta solubilidade em etanol 

(aproximadamente 900 mg/g) devido a interações de hidrogênio que ocorre entre 

o fenol e os grupamentos hidroxilas dos álcoois, sendo esse considerado um 

bom solvente de extração utilizado para esse ativo, portanto o mesmo também 

pode estar extraindo parte do TML encapsulado (Bermejo et al., 2015); (Cran et 
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al., 2010). Apesar disso, optou-se por utilizar este método para minimizar os 

erros inerentes a formação dos cristais dos curcuminóides.  

As formulações do DBB foram realizadas em volume reduzido (10 ml) e 

como a presença desses cristais não foi avaliada para o teste preliminar 

realizado com maior volume (25 ml), considerou-se que sua ocorrência se deva 

ao volume reduzido de formulação. Portanto, o volume da formulação pode ser 

alvo de um futuro DoE. 

O efeito de cada variável independente sobre as variáveis dependentes foi 

investigado através de equações quadráticas não lineares, gráficos de contorno e 

superfície resposta. Os cálculos de regressão linear e análise de variância 

(ANOVA) foram utilizados para avaliar os resultados, e foram considerados 

significativos os parâmetros que apresentaram valores de p<0,05 (Tabelas 20 e 

21). A discussão sobre os efeitos observados sobre a EE (%) da CUR e TML, 

diâmetro das partículas e índice de polidispersão (PdI) estão apresentados na 

sequência em função de cada variável dependente. A EE (%) da DMC foi 

quantificada, porém os efeitos observados não foram significativos, uma vez que 

o valor de EE (%) determinado para esse composto tanto no T0 como no T30 

dias permaneceu próximo a 100%. Desta forma, a EE (%) da DMC não está 

apresentada nas Tabelas abaixo. 
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Tabela 19 - Matriz de delineamento experimental de Box-Behnken (DBB): variáveis independentes e respostas avaliadas 
(média ±DP; n=2). 

Variáveis Independentes   Variáveis Dependentes 

Exp OC TPGS MI 
 

DMP   PdI   EE CUR T0   EE CUR T30   EE TML T0   EE TML T30 

1 -1 -1 0 
 

102,6 ± 5,01 
 

0,182 ± 0,04 
 

60,65 ± 3,01 
 

41,18 ± 8,69 
 

62,62 ± 15,2 
 

2,88 ± 4,08 
2 1 -1 0 

 
132,2 ± 2,02 

 
0,133 ± 0,01 

 
54,19 ± 4,56 

 
40,49 ± 0,06 

 
45,18 ± 26,3 

 
3,24 ± 4,58 

3 -1 1 0 
 

31,9 ± 0,53 
 

0,187 ± 0,01 
 

50,25 ± 3,71 
 

41,31 ± 2,95 
 

36,38 ± 29,6 
 

11,25 ± 12,1 
4 1 1 0 

 
48,6 ± 2,45 

 
0,206 ± 0,02 

 
64,85 ± 4,35 

 
48,09 ± 2,13 

 
59,81 ± 20,3 

 
15,36 ± 1,62 

5 -1 0 -1 
 

36,9 ± 0,70 
 

0,192 ± 0,02 
 

63,64 ± 11,0 
 

29,98 ± 37,6 
 

44,04 ± 39,2 
 

14,96 ± 12,8 
6 1 0 -1 

 
66,9 ± 1,96 

 
0,154 ± 0,02 

 
67,84 ± 8,73 

 
61,36 ± 0,36 

 
47,49 ± 40,2 

 
20,16 ± 16,2 

7 -1 0 1 
 

65,8 ± 0,61 
 

0,167 ± 0,02 
 

74,30 ± 2,87 
 

53,99 ± 2,97 
 

51,73 ± 25,5 
 

9,95 ± 6,99 
8 1 0 1 

 
96,7 ± 10,3 

 
0,197 ± 0,05 

 
71,55 ± 0,55 

 
57,87 ± 0,29 

 
40,12 ± 20,9 

 
5,80 ± 2,00 

9 0 -1 -1 
 

102,0 ± 0,60 
 

0,178 ± 0,02 
 

63,84 ± 5,78 
 

57,96 ± 6,47 
 

35,76 ± 50,6 
 

15,66 ± 17,6 
10 0 1 -1 

 
32,3 ± 0,42 

 
0,215 ± 0,02 

 
66,70 ± 5,56 

 
51,08 ± 4,02 

 
51,36 ± 38,6 

 
20,97 ± 14,4 

11 0 -1 1 
 

135,3 ± 2,35 
 

0,136 ± 0,04 
 

53,67 ± 0,43 
 

44,01 ± 2,66 
 

17,06 ± 8,2 
 

8,69 ± 12,3 
12 0 1 1 

 
53,2 ± 0,45 

 
0,138 ± 0,01 

 
66,80 ± 4,10 

 
60,60 ± 2,83 

 
0,00 ± 13,1 

 
7,24 ± 5,46 

13 0 0 0 
 

62,5 ± 0,78 
 

0,170 ± 0,02 
 

65,66 ± 5,38 
 

55,07 ± 0,20 
 

14,58 ± 4,4 
 

10,95 ± 1,45 
14 0 0 0 

 
62,7 ± 0,53 

 
0,168 ± 0,01 

 
38,30 ± 1,57 

 
25,67 ± 4,59 

 
21,30 ± 30,1 

 
9,82 ± 13,9 

15 0 0 0   62,6 ± 0,53   0,145 ± 0,01   45,03 ± 0,46   35,90 ± 0,36   22,06 ± 19,6   13,89 ± 16,4 
     *OC = óleo de calêndula; TPGS = Vitamina E – TPGS; MI – manteiga de illipê. 
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Tabela 20 - Valores de efeitos principais (EP) das variáveis independentes OC, 
TPGS e MI sobre as variáveis diâmetro (DMP) e índice de polidispersão (PdI) 
para o DBB. 

Variáveis 
Independentes 

Variáveis Dependentes 

DMP T0 
 

DMP T30 
 

PdI T0 
 

PdI T30 

EP Valor P 
 

EP Valor P 
 

EP Valor P 
 

EP Valor P 

Modelo linear 
 

0,000 
  

0,000 
  

0,808 
  

0,001 
OC 28,55 0,000 

 
23,98 0,000 

 
-0,010 0,723 

 
-0,018 0,241 

TPGS -76,09 0,000 
 

-76,80 0,000 
 

-0,025 0,372 
 

0,055 0,001 

MI 28,86 0,000 
 

26,38 0,000 
 

-0,002 0,940 
 

-0,041 0,011 

Quadratico 
 

0,000 
  

0,000 
  

0,938 
  

0,800 
OC*OC 3,45 0,340 

 
-2,56 0,147 

 
-0,010 0,815 

 
0,021 0,342 

TPGS*TPGS 29,48 0,000 
 

30,69 0,000 
 

0,009 0,836 
 

-0,004 0,875 
MI*MI 5,98 0,106 

 
6,48 0,001 

 
0,022 0,595 

 
0,000 0,998 

Interação 2 fatores 
 

0,067 
  

0,000 
  

0,686 
  

0,063 
OC*TPGS -7,50 0,039 

 
-9,40 0,000 

 
0,042 0,300 

 
0,006 0,785 

OC*MI 3,50 0,315 
 

-2,74 0,108 
 

0,008 0,836 
 

0,055 0,016 
TPGS*MI -5,28 0,136 

 
-6,78 0,000 

 
-0,023 0,573 

 
-0,026 0,230 

*OC = óleo de calêndula e MI – manteiga de illipê. 

 

Tabela 21 - Valores de efeitos principais (EP) das variáveis independentes OC, 
TPGS e MI sobre as variáveis dependentes EE (%) de curcumina (CUR) e timol 
(TML) para o DBB. 

Variáveis 
Independentes 

Variáveis Dependentes 

EE CUR T0   EE CUR T30   EE TML T0   EE TML T30 

EP Valor P 
 

EP Valor P 
 

EP Valor P 
 

EP Valor P 

Modelo linear 
 

0,727 
  

0,296 
  

0,711 
  

0,156 

OC 2,40 0,576 
 

10,34 0,100 
 

-0,54 0,967 
 

1,38 0,781 

TPGS 4,06 0,346 
 

4,36 0,475 
 

-0,95 0,942 
 

6,09 0,228 

MI 1,08 0,801 
 

4,02 0,509 
 

-15,11 0,253 
 

-10,02 0,054 
Quadrático 

 
0,002 

  
0,110 

  
0,102 

  
0,740 

OC*OC 14,40 0,031 
 

1,27 0,887 
 

49,16 0,017 
 

-3,79 0,604 

TPGS*TPGS 1,24 0,844 
 

6,50 0,469 
 

14,21 0,461 
 

-2,95 0,687 

MI*MI 24,94 0,001 
 

22,57 0,019 
 

3,90 0,839 
 

6,12 0,406 
Interação 2 fatores 

 
0,271 

  
0,225 

  
0,612 

  
0,857 

OC*TPGS 10,53 0,092 
 

3,74 0,664 
 

20,44 0,274 
 

1,88 0,798 

OC*MI -3,47 0,566 
 

-13,75 0,120 
 

-7,53 0,683 
 

-4,68 0,507 

TPGS*MI 5,14 0,398   11,73 0,181   -11,69 0,527   -3,37 0,632 

*Os valores positivos (+) de efeito principal significam aumento das variáveis de 
resposta e os valores negativos redução (-) das variáveis de resposta. 
**OC = óleo de calêndula; TPGS = Vitamina E – TPGS; MI – manteiga de illipê. 

 

A tabela 22 mostra o resumo estatístico das análises de regressões 

realizadas e as equações de modelo quadrático codificadas para as respostas 

que apresentação significância em relação aos valores de p. A falta de ajuste 

apresentou valores não significativos (p>0,05) para todas as respostas, indicando 

que os modelos matemáticos utilizados para os cálculos de regressão são 

adequados para explicar as variações observadas para as respostas. 
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Tabela 22 - Resumo estatístico representativo das análises de regressão linear 
para as respostas avaliadas de diâmetro (DP), índice de polidispersão (PdI) e 
eficiência de encapsulamento (EE) de curcumina (CUR) e timol (TML). 

Estatística 

DMP PdI  EE (%) 

T0 (ŷ1)  T30 (ŷ2) T0 (ŷ3)  T30 (ŷ4) 
 CUR  

TO (ŷ5) 
 CUR 

T30 (ŷ6) 
 TML 

TO (ŷ7) 
TML 

T30 (ŷ8) 

R2 0,9682 0,9779 0,1357 0,5949 0,5642 0,4376 0,3202 0,2815 

R2 ajustado 0,9538 0,9679 0 0,4126 0,3682 0,1845 0,0432 0 

R2 predito 0,919 0,9437 0 0,0054 0,1754 0 0 0 

Equações Quadráticas Codificadas 

ŷ1 = 139,8 + 38,5 x1 – 163,2 x2 + 6,9 x3 + 58,96 x2 x2 - 30,0 x1 x2 

ŷ2 = 113,5 + 122,4 x1 – 160,41 x2 + 13,1 x3 + 61,37 x2 x2 + 51,8 x3 x3 - 37,6 x1 x2 - 27,11 x2 
x3 

ŷ4 = 0,322 + 0,135 x2 + 0,438 x1 x3 

ŷ5 = 211,1 + 115,2 x1 x1 + 199,5 x3 x3 

ŷ6 = 136,7 + 180,5 x3 x3 

ŷ7 = 171 + 393 x1 x1 

 

O DBB permite que seja determinado um experimento ótimo com base nos 

resultados obtidos. Dessa forma, ao final das análises obteve-se duas respostas 

otimizadas para o delineamento realizado, ambas considerando a EE (%) 

máxima para CUR e TML, e valores de PdI mínimos, porém em uma das 

otimizações fixou-se o diâmetro médio desejado em 100 nm e na outra 

otimização o diâmetro médio não foi fixado. A EE (%) de DMC praticamente não 

foi influenciada pelas variáveis e os valores foram muito semelhantes, próximos a 

100% por isso, sua análise não foi realizada para o DBB. 

 

4.4.2.1. Avaliação do efeito observado sobre o diâmetro médio das partículas 

(DMP)  

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 20, observa-se que o DMP 

variou na faixa de 30 a 140 nm, permanecendo estáveis ao longo do período de 

avaliação.  Esta variável dependente foi a que mais sofreu influência em relação 

aos níveis das variáveis independentes. Pela análise apresentada na Tabela 20 

e 22, verifica-se que ocorreram efeitos lineares, quadráticos e de segunda ordem. 

Considerando os efeitos lineares, onde cada variável independente tem seu 

efeito mensurado de forma isolada sobre o parâmetro em análise, observa-se 

que o aumento na concentração de OC e MI tendem a causar aumento no 
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diâmetro das partículas. Como descrito na literatura, o aumento na concentração 

de lipídeos tende a aumentar a viscosidade da fase lipídica favorecendo a 

coalescência das partículas (Ravi et al., 2014).  Enquanto que o aumento na 

concentração de TPGS diminui drasticamente o tamanho médio observado, visto 

que tensoativos diminuem a tensão interfacial entre as fases favorecendo a 

redução do diâmetro das partículas (Ravi et al., 2014). Esse efeito pronunciado é 

confirmado pelo valor de p (0,000) observado no modelo quadrático para o 

aumento da concentração de TPGS. 

No modelo para efeitos de segunda ordem, considerando os valores de p 

e efeitos apresentados na Tabela 20, observa-se que a variável TPGS interagiu 

com as variáveis MI e OC de forma linear causando efeitos significativos sobre o 

diâmetro médio das partículas, o que pode ser comprovado pelos gráficos de 

superfície e de contorno (Figura 23). Mantendo-se a variável OC constante, o 

aumento na concentração do TPGS com a diminuição na concentração de MI 

causa uma diminuição drástica no diâmetro das partículas, sendo o inverso 

verdadeiro. Enquanto que, o aumento nas duas variáveis ocasiona um leve 

aumento no diâmetro médio.  O mesmo efeito é observado quando se mantêm a 

concentração de MI fixa e alteram-se as concentrações de TPGS e OC. Porém, 

neste caso, variações equivalentes na concentração de OC apresenta um maior 

efeito sobre o diâmetro em relação à mesma alteração quando realizada para MI.                  
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Figura 23 - Gráficos de superfície resposta (A) e contorno (B) para efeito 
observado sobre o diâmetro médio (DMP) pela interação de TPGS com MI (1) e 
TPGS com OC (2). 

                          

4.4.2.2. Avaliação do efeito observado sobre o índice de polidispersão (PdI) 

 

O índice de polidispersão (PdI) é um parâmetro muito importante na 

avaliação da estabilidade das formulações bem como da sua padronização, uma 

vez que quanto menor o PdI menos polidisperso é a distribuição de diâmetro das 

partículas. Pela avaliação dos valores de estabilidade apresentados na Tabela 

20, observa-se que os valores de PdI variaram pouco entre as formulações e em 

relação ao tempo avaliado, sendo que todos os valores indicam formulações 

pouco polidispersas (PdI<0,220). Essa observação é confirmada pelos efeitos 

apresentados na Tabela 21 e pela análise estatística apresentada na tabela 22. 

No T0, nenhuma das vaiáveis independentes avaliadas apresentou efeito 

significativo sobre os valores de PdI. No T30 dias observa-se um leve efeito 

linear causado pelas variáveis TPGS e MI, onde isoladamente menores 

concentrações de TPGS e maiores concentrações de MI causaram diminuição do 

PdI. Alguns tensoativos, quando em concentrações elevadas causam um 

aumento na viscosidade das formulações (Hasanuddin H. A. B. , 2014), podendo 
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favorecer aglomerações e, portanto levando a maiores valores de PdI. Foi 

observado visualmente alteração na viscosidade da fase aquosa quando o TPGS 

foi solubilizado, sendo esta alteração dependente da concentração do tensoativo.  

No modelo para interações de segunda ordem o único efeito significativo 

observado foi à interação das variáveis OC com MI, no T30 dias. Mantendo-se a 

concentração de TPGS fixa no ponto central, observa-se que os valores de PdI 

são maiores quando se trabalha com os níveis inferiores e superiores das duas 

variáveis, sendo os menores valores de PdI observados nos pontos centrais para 

MI e OC, conforme gráficos apresentados na Figura 24. 

                                         

 
Figura 24 - Gráficos de superfície resposta (A) e contorno (B) para efeito 
observado sobre o PdI das partículas pela interação de MI com OC. 
   

4.4.2.3. Avaliação do efeito observado sobre a eficiência de encapsulamento 

(EE%) de Curcumina (CUR) 

 

A eficiência de encapsulação EE (%) da CUR ficou entre 35 – 75% no T0 e 

entre 25 e 61% no T30 dias (Tabela 20), observando uma pequena variação não 

significativa. Foi observada presença de cristais de curcuminóides após a 

formação dos CLN que foram separados por centrifugação, quantificados e 

descontados da EE (%) para cada formulação. Na Tabela 21, observa-se que as 

variáveis independentes não apresentaram efeitos significativos pelos valores de 

p tanto para os efeitos lineares como para os de segunda ordem. Entretanto, 

analisando o efeito principal (EP), observa-se uma influência relevante da 

concentração de OC e MI no T30 dias (10,34 e 4,02 respectivamente) e para 

TPGS tanto no T0 como no T30 (4,06 e 4,36 respectivamente) na EE (%). 
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Aumentos na concentração de OC fornece um efeito linear com melhora na EE 

(%) ECUR. Já o TPGS e MI apresenta um efeito não linear com diminuição na 

EE (%) pelo aumento da concentração destes compostos até o ponto central, a 

partir deste ponto quando se aumenta a concentração em direção ao nível 

superior observa-se um aumento na EE (%) (Figura 25).  

 

 

Figura 25 - Efeitos principais observados sobre a eficiência de encapsulação da 
CUR no T0 (OC = óleo de calêndula; MI = manteiga de illipê). 

 

Pelo modelo quadrático observam-se efeitos significativos (p<0,05) 

positivos na EE (%) da CUR pelo aumento na concentração e OC e MI no T0 e 

de MI no T30 dias, em concordância com o modelo linear. As interações de 

segunda ordem não foram significativas, apresentando valor de p>0,05. 

Entretanto, o valor dos efeitos principais (Tabela 21) positivos observados para 

interações entre TPGS e OC no T0 (10,53) e TPGS com MI no T30 dias (11,73), 

bem como o efeito negativo observado para interação entre OC e MI no T30 dias 

(-13,73) podem ser considerados como relevantes (figura 26). Aumentos na 

quantidade de lipídeo e tensoativo podem aumentar a EE (%) pelo aumento na 

viscosidade do meio que atua diminuindo a velocidade de difusão do ativo para o 

meio aquoso e/ou aumento da adsorção do ativo na superfície da nanopartícula 

(Ravi et al., 2014; Ravanfar et al., 2016). 
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Figura 26 - Gráficos de superfície resposta (A) e contorno (B) para efeito na EE 
(%) CUR pela interação de MI com OC (1), OC com TPGS (2) e MI com TPGS 
(3). 

 

4.4.2.4. Avaliação do efeito observado sobre a eficiência de encapsulamento 

(EE%) de Timol (TML) 

 

A eficiência de encapsulação do TML (EE% TML) apresentou resultados 

muito variados ficando entre 0 e 63% no T0 e diminuindo drasticamente no T30 

dias, no qual a maior EE (%) observada foi de 21%. Altos valores nos desvios 

padrões foram observados, porém não foram significativos pelo teste de variância 

(ANOVA). Os valores de p para as interações no modelo linear não apresentaram 

valores significativos, entretanto o efeito negativo observado para a concentração 
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de MI tanto no T0 (-15,11) como no T30 dias (-11,69) podem ser considerados 

relevantes. A interação foi linear demostrando que a EE (%) de TML foi menor 

quanto maior a concentração de MI utilizada (Tabela 20).  

No modelo quadrático observou-se um efeito altamente significativo 

(p<0,05) e positivo para a variável OC. Esta melhora na EE (%) do TML pela 

maior concentração do lipídeo líquido possivelmente ocorra pelo incremento de 

imperfeições na matriz lipídica. Embora não tenha apresentado efeito significativo 

com valor de p>0,05, a variável concentração de TPGS apresentou efeito positivo 

(14,21) sobre a EE (%) de TML. O aumento no TPGS possivelmente promoveu 

uma maior adsorção do TML na superfície da partícula, por esse motivo a adição 

de etanol no método para calcular a EE (%) diminui drasticamente o valor 

encontrado para EE (%) do TML. 

Não foram observadas interações de segunda ordem significativas pelos 

valores de p. Contudo, as interações observadas no T0 entre OC com TPGS 

apresentaram efeito positivo (20,44) e a interação entre TPGS e MI mostraram 

efeito negativo (-11,69).  

 

 
Figura 27 - Gráficos de superfície resposta (A) e contorno (B) para efeito 
observado sobre a EE (%) TML pela interação de MI com TPGS (2) e OC com 
TPGS (1).  
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4.4.2.5. Otimização e validação do delineamento experimental de Box-

Behnken. 

 

A otimização do diâmetro das partículas é importante no desenvolvimento 

de formulações cosméticas, dermocosméticas ou medicamentos (Pardeike et al., 

2009). Considerando a aplicabilidade tópica proposta neste projeto para o CLN 

em desenvolvimento, formulações com tamanhos de partícula muito reduzidos 

poderiam aumentar em excesso a permeabilidade dos compostos, deixando 

assim de ser um cosmético e passando a ser considerado como medicamento no 

caso de promover a absorção sistêmica em concentrações significativas. 

Ressalta-se que o diâmetro não é a única propriedade que favorece a permeação 

de partículas, uma vez que as mesmas podem fundir em contato com a 

temperatura corporal. Outras propriedades como alta flexibilidade da partícula, 

carga positiva (adesividade) e capacidade oclusiva podem aumentar a sua 

permeação (Müller et al. 2000). Entretanto o CLN desenvolvido neste projeto não 

possui essas outras propriedades. Assim, foram otimizadas duas formulações 

pela análise das interações observadas no T0 e T30 dias. Ambas as otimizações 

foram direcionadas para desejabilidade máxima na EE (%) de ECUR e TML, e 

desejabilidade mínima para valores de PdI, porém para uma delas (CLN OTM 1) 

o valor de desejabilidade para o diâmetro médio foi fixado em 100 nm e para a 

outra (CLN OTM 2) essa variável não foi fixada. 

As concentrações otimizadas para CLN OTM 1 foram 0,750% de OC, 

0,654% de TPGS e 0,500% de MI com desejabilidade (D) de 0,8021. Pelo 

modelo, utilizando essa composição, os valores preditos são de diâmetro T0 = 

100,0 nm; diâmetro T30 = 99,15 nm; PdI T0 = 0,153; PdI T30 = 0,128; EE 

(%)TML T0 = 49,5%; EE (%)TML T30 = 16,13%; EE (%)-CUR T0 = 68,76% e EE 

(%)CUR T30 = 63,64%.  

Para o CLN OTM 2 as concentrações otimizadas foram 0,750% de OC, 

1,439% de TPGS e 0,500% de MI com desejabilidade (D) de 0,7828. Pelo 

modelo, utilizando essa composição, os valores preditos foram de PdI T0 = 

0,185; PdI T30 = 0,195; EE (%)TML T0 = 76,1%; EE (%)TML T30 = 24,6%; EE 

(%)CUR T0 = 76,36% e EE (%)CUR T30 = 61,74%. Como o diâmetro médio não 

foi otimizado para o CLN OTM 2 esse valor não foi predito. 
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As CLN OTM 1 e 2 foram preparadas em duplicata e mantidos a 4°C para 

acompanhamento segundo o diâmetro médio (nm), PdI, EE (%) TML, EE (%) 

ECUR e pH por 30 dias para validação do modelo utilizado no delineamento 

experimental. 

 Para manter as condições do delineamento experimental as formulações 

otimizadas também foram preparadas com o volume reduzido de 10 ml. Cristais 

de curcuminóides foram observados após a formação do CLN os quais foram 

separados e quantificados. Nas Figuras 28 e 29 tem-se os resultados para 

diâmetro, PdI, potencial zeta e pH dos CLN OTM 1 e CLN OTM 2 para 30 dias de 

avaliação. Observa-se que os valores apresentados estão de acordo com o 

predito pelo modelo utilizado no DoE.  

 
Figura 28 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e índice de polidosersão (PdI) de CLN 
OTM 1 em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) e pH de CLN 
OTM 1 em função do tempo. 

 
Figura 29 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e índice de polidispersão (PdI) do 
CLN OTM 2 em função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) e pH de 
CLN OTM 2 em função do tempo. 

 

B A 

A B 
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A Figura 30 compara o perfil de distribuição de diâmetro dos CLN OTM 1 

com os CLN OTM 2 no T0. Nesta figura, observa-se que para o CLN OTM 1 o 

diâmetro médio está em 100 nm como ajustado pela otimização no DoE. Para o 

CLN OTM 2, este parâmetro não foi otimizado, e as concentração de TPGS 

ajustada foi maior e, portanto, o diâmetro observado foi menor ficando próximo a 

45 nm. Ambas as formulações apresentaram distribuição monomodal com valor 

de PdI<0,200, sendo consideradas com baixa polidispersão. 

 

 

Figura 30 - Comparação do perfil de distribuição de diâmetro das replicatas dos 
CLN OTM 1 (vermelho e verde) e CLN OTM 2 (azul e preto). 

 

As EE (%) de encapsulação observadas no T0 para ECUR estão 

condizentes com os modelos propostos no DoE. Para o TML os valores ficaram 

abaixo do predito, indicando que o uso de etanol no método utilizado para avaliar 

a EE (%) influenciou nos valores encontrados para o TML. Por este motivo, no T7 

avaliou-se também uma amostra sem o uso do solvente e observou-se valores 

de EE (%) acima de 95% para ambos CLN otimizados. Devido esta discrepância, 

houve a necessidade de reavaliar o método de quantificação da eficiência de 

encapsulamento para confirmar a % de TML encapsulado nos CLN. Para a CUR 

e DMC o uso de etanol praticamente não alterou os valores de EE (%) 

determinados.  De uma maneira geral o CLN OTM 2 apresentou melhores 

valores de EE (%) para CUR, DMC e TML, o que permite concluir que maiores 

concentrações de TPGS favorecem o encapsulamento dos ativos (Tabela 23). 

Apesar deste resultado, partículas maiores, ao redor de 100 nm, são mais 

interessantes para uma aplicação tópica cosmética por ter menor permeação 

transdérmica. Desta forma, a formulação CLN OTM 1 foi escolhida para o estudo 

de otimização da eficiência de encapsulamento (EE). 
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Tabela 23 - Eficiências de encapsulação (EE%) avaliadas para CLN OTM 1 e 
CLN OTM 2 (média ± DP; n= 2). 

EE (%) 

CLN OTM 1 

CUR DMC TML 

Média DP Média DP Média DP 

T0 46,0 2,41 92,6 0,90 15,8 5,45 

T7 dias com EtOH 50,7 6,78 92,7 1,05 7,8 11,0 

T7 dias sem EtOH 64,5 4,49 93,3 0,95 96,9 2,12 

EE (%) 

CLN OTM 2 

CUR DMC TML 

Média DP Média DP Média DP 

T0 65,6 14,8 96,1 2,09 16,2 23,0 

T7 dias com EtOH 67,3 11,7 96,1 1,93 16,5 1,22 

T7 dias sem EtOH 79,6 12,4 96,6 1,95 97,3 2,23 

 

Tanto o CLN OTM 1 como o CLN OTM 2 apresentaram características 

interessantes para aplicações em usos tópico seja ele cosmético ou como 

medicamento, além de apresentarem e indicativo de estabilidade física, com 

valores de EE (%) semelhante. Entretanto, considerando o valor de 

desejabilidade global (D) maior obtido para a o CLN OTM 1 (D = 0,8021) em 

relação ao CLN OTM 2 (D = 0,7828), o CLN OTM 1 foi definido para continuidade 

do estudo e otimização da EE (%). 

 

4.4.3.  Otimização da EE(%) baseado no experimento otimizado do DoE 

 

A otimização da EE (%) foi realizada com o CLN OTM 1 obtido do DoE. 

Neste estudo foram testados: uso de um solvente volátil para solubilizar os ativos 

antes da adição sobre a fase lipídica (CLN OTM 3), a variação na proporção 

entre TML e CUR de 1:1 para 2:1 (CLN OTM 4) e aumento do volume da 

formulação (CLN OTM 5). Visualmente o aumento de volume da formulação e a 

diminuição da proporção de ECUR em relação ao TML não aumentaram a EE 

(%) de encapsulação, uma vez que foi possível visualizar cristais de 

curcuminóides insolúveis na formulação. Entretanto, a opção de utilizar o etanol 

para pré-solubilizar os ativos foi eficiente e visualmente não foram observados 

cristais insolúveis na formulação. Ressalta-se que a total evaporação do solvente 

foi confirmada pelo volume final de formulação que foi menor que o volume inicial 
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devido à evaporação do solvente orgânico e de água durante o aquecimento 

ocorrido no processo de sonicação (T = 80oC). 

Para comprovar a ausência de cristais na formulação CLN OTM 3, a 

formulação foi observada em microscopia de luz polarizada, já que cristais 

microscópicos podem ser identificados por esta técnica. As fotomicrográfias 

estão representadas na figura 31. 

 

(A)               (B)  

Figura 31 - Fotomicrografia (32x) em luz polarizada para as formulações CLN 
OTM 3 (A) e CLN OTM 3 sem ativos (B). 

 

Portanto a formulação CLN OTM 3 foi escolhida para continuidade do 

projeto. Essa formulação possui concentrações de óleo de calêndula, manteiga 

de illipê, TPGS, ECUR e TML semelhante ao CLN OTM 1 com o diferencial da 

inclusão do etanol como agente solubilizante dos ativos para posterior 

incorporação do CLN. A inclusão do etanol levou ao incremento na EE (%) tanto 

do TML como de ECUR. Para a continuidade do estudo, foram preparadas 

triplicatas do CLN OTM 3 sem ativos e carregado com TML e ECUR para 

caracterização e avaliação da estabilidade em geladeira a 4oC. 

 

4.5. Caracterização física e avaliação da estabilidade para o CLN OTM 3 

 

4.5.1. Avaliação da distribuição do diâmetro das partículas,  potencial zeta 

e pH 

 

Formulações vazias (sem TML e ECUR) e as formulações carregadas com 

TML/ECUR do CLN OTM 3 foram preparadas em triplicatas e mantidas a 4oC 

para avaliação da estabilidade. O volume de formulação foi otimizado para 25 ml 

e 2,5 mg (TML e ECUR) de cada ativo foi adicionada na formulação. As 

formulações foram acompanhadas quanto ao diâmetro médio das partículas, PdI, 
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potencial zeta e pH. As figuras 32 e 33 mostram os resultados observados até 

180 dias (6 meses) de estabilidade. 

O uso do etanol no processo de formulação levou a um pequeno aumento 

no diâmetro médio das partículas de aproximadamente 100 nm para 120 nm, o 

que não impacta na proposta de uso tópico para o CLN desenvolvido. Todas as 

formulações apresentaram valores de PdI abaixo de 0,200 indicando baixa 

polidispersão com perfil de distribuição monomodal, conforme mostrado na 

figura 34. O potencial zeta variou entre -15 e -30mV e o pH entre 5,5 e 6,5. 

Sendo observado apenas para as partículas vazias uma queda para pH abaixo 

de 5 no T150 dias.  
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Figura 32 - (A) Valores de diâmetro e PdI do CLN OTM 3 sem ativos em função 
do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) e pH de CLN OTM 3 sem ativos em 
função do tempo. 
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Figura 33 - (A) Valores de diâmetro (DMP) e PdI do CLN OTM 3 -TML/ECUR em 
função do tempo. (B) Valores de potencial zeta (PZ) e pH de CLN OTM 3 -
TML/ECUR em função do tempo. 

 
 

 
Figura 34 - Comparação do perfil de distribuição de diâmetro das replicatas dos 
CLN OTM 3 – TML/ECUR no T0. 
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4.5.2. Avaliação da Eficiência de encapsulação e determinação do Drug 
loading 

  

Para a avaliação da EE (%), após comprovado a ausência de cristais 

insolúveis não encapsulados, definiu-se não utilizar o etanol no método indireto 

de ultracentrifugação. Dessa forma a EE (%) observada para os curcuminóides 

(CUR e DMC) ficou acima de 99% (dp<0,3), e para o TML ficou acima de 97% 

(DP<0,8) até o 6° mês de estudo de estabilidade. O drug loading calculado foi de 

5,22% (DP=0,16).   

Na análise de EE (%) realizada no T0, foi realizada uma análise 

comparativa utilizando o etanol no método. Para essa analise a média da EE (%) 

foi de 75,3% (dp=0,17) para CUR, 99,0% (dp=0,04) para DMC e 56,8% 

(DP=1,32) para TML. Com esses resultados sugere-se que aproximadamente 

50% do TML e 25% da CUR encapsulados estejam na realidade adsorvidos 

superficialmente nas partículas, provavelmente, na camada de TPGS que 

estabiliza o CLN. 

 

4.5.3. Caracterização por calorimetria exploratória de varredura (DSC) 

 

Analises por DSC são muito utilizadas na caracterização de NLS como de 

CLN, pois fornecem informações sobre o polimorfismo e grau de cristalinidade 

dos lipídeos (Anantachaisilp et al., 2010). Mudanças na forma polimórfica dos 

lipídeos podem influenciar diretamente na estabilidade dos CLN, levando à 

alteração da forma e do tamanho das partículas e na expulsão do fármaco 

encapsulado (Ban et al., 2014). Dessa forma a caracterização dos CLN 

desenvolvidos por DSC fornece dados importantes na predição da sua 

estabilidade física. 

A partir dos termogramas apresentados na figura 35 é possível observar 

que o TML apresenta o pico de fusão em 49,64°C e o ECUR em 176,81°C. A MI 

e o TPGS apresentam picos de fusão com valores muito próximos, sendo de 

36,35°C e 35,17°C respectivamente.  
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Figura 35 - Termogramas obtidos por DSC para os insumos timol (TML), amostra 
de trabalho de curcumina (ECUR), TPGS, e manteiga de illipê (MI). 

 

Na figura 36, têm-se os termogramas obtidos para os CLN desenvolvidos 

com TPGS a partir do DoE CLN OTM 3 sem ativos e CLN OTM 3 com 

TML/ECUR. Tanto nos CLNs sem ativos como no carregado é possível observar 

que ocorreu a diminuição do pico de fusão e da energia de entalpia do lipídeo em 

relação aos valores encontrados para a MI pura. Esse efeito pode ser explicado 

pela interação do lipídeo sólido (MI) com o tesoativo (TPGS) e pelo aumento da 

área superficial devido à diminuição do diâmetro, efeito chamado pré-fusão ou 

efeito Kelvin (Teeranachaideekul et al., 2008). A diminuição da energia de 

entalpia e do ponto de fusão observado pode também ser atribuída à 

incorporação do lipídeo líquido ao sistema (OC). A interação do lipídeo líquido 

com o lipídeo sólido leva a diminuição da cristalinidade do lipídeo sólido por 

formação defeitos na estrutura cristalina diminuindo seu grau de organização e, 

consequentemente, de cristalização (Teeranachaideekul et al., 2008). 

Também é possível observar a ausência do pico de fusão do TML (50°C) e 

do ECUR (176°C) no termograma do CLN OTM 3 carregado, o que comprova a 

encapsulação dos mesmos e indica que, provavelmente, os ativos estão 

molecularmente dispersos na matriz lipídica (Anantachaisilp et al., 2010).  
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Figura 36 - Termogramas obtidos por análise de DSC para os CLNs 
desenvolvidos. 

 

 Os lipídeos na sua forma sólida podem apresentar diferentes formas 

polimórficas. As redes cristalinas a partir de sua forma menos estável para mais 

estável são descritas como hexagonal (α), ortorrômbica (β’) e triclínica (β) 

(Teeranachaideekul et al., 2008). Quanto mais organizada a estrutura cristalina 

maior é a energia necessária para rompes às forças de coesão da estrutura e 

consequentemente maior a energia de fusão (Marcato, 2009). O processo para 

obtenção de CLN leva a alterações na estrutura do lipídeo de β para β’ ou α, 

devido à formação de imperfeições na matriz lipídica que permitem acomodar as 

moléculas do fármaco e consequentemente aumentam a EE (%) (Anantachaisilp 

et al., 2010). Porém, durante o tempo de estocagem as estruturas cristalinas 

tende a se reorganizarem para a forma energeticamente mais estável, o que 

causa a expulsão do fármaco da matriz (Uner et al., 2014). Por isso, a obtenção 

de nanoestruturas com baixo índice de recristalização (IR) e baixos valores de 

entalpia são indicativos de estabilidade da formulação durante o período de 

estocagem.  

Com os valores de entalpia dos lipídeos e do CLN é possível calcular o 

índice de recristalização (IR%) para o CLN. Baixos valores de IR (%) indicam 

menor cristalinidade da estrutura e consequentemente melhor estabilidade e 

maiores valores para EE (%). Conforme apresentado na tabela 24 os CLNs 

desenvolvidos apresentaram baixo valor de IR (%), indicando baixa cristalinidade 
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das estruturas. O co-encapsulamento de TML e ECUR não alterou de forma 

significativa o perfil de cristalinidade do CLN e o baixo valor de IR (%) é 

condizente com a alta EE (%) observada. 

 

Tabela 24- Valores de variações de entalpia obtidos por DSC e Índice de 
Recristalização IR (%) calculado.  

Material Entalpia (J/g) Onset (°C) Ponto de fusão (°C) IR (%) 

Manteiga de illipê 135,70 29,99 36,35 100 

Timol (TML) 121,61 46,53 49,64 na 

Amostra trabalho de  
curcumina (ECUR) 

96,50 173,53 176,81 na 

TPGS 68,44 30,04 35,17 na 

CLN OTM 3 (sem ativos) 35,48 27,01 32,11 17,20 

CLN OTM 3  
(TML/ECUR) 

52,05 23,07 30,71 25,23 

 

4.5.4. Rastreamento de Partículas (NTA) 

 

A análise por rastreamento de nanopartículas permite analisar o diâmetro 

e PdI com maior precisão em relação à técnica de DLS (Filipe et al., 2010). Isso 

porque na técnica de NTA ocorre a junção do método de DLS com um dispositivo 

que permite filmar o movimento de cada partícula em solução e, dessa forma, é 

possível determinar o diâmetro de forma individual empregando-se a equação de 

Stokes-Einsten modificada (Filipe et al., 2010). A técnica de NTA tem como 

desvantagem o tempo de análise e experiência do analista com a metodologia 

sendo dessa forma uma análise complementar ao DLS para a melhor 

caracterização das amostras (Filipe et al., 2010). Com a técnica de NTA também 

é possível determinar a concentração de partículas por ml de formulação, dado 

importante para aplicação em estudos biológicos como a citotoxicidade.  

Na figura 37 pode ser observado o perfil 3D de distribuição de diâmetro 

dos CLN OTM 3 sem ativos e do CLN OTM 3 - TML/ECUR. Nesta figura observa-

se que os dois carreadores apresentam perfil de distribuição de diâmetro similar 

e que não houve, praticamente, diferença no perfil do CLN OTM 3 - TML/ECUR 

no T0 e no T3 meses indicando a alta estabilidade da formulação.  
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Figura 37 – Distribuição de tamanho de partículas em 3D por análise de NTA. (A) 
CLN OTM 3-TML/ECUR, (B) CLN OTM 3 – TML/ECUR com 3 meses de 
estabilidade, (C) CLN OTM 3 sem ativos. 

 

Os diâmetros obtidos pela técnica de NTA para o CLN OTM 3 sem ativos 

foram semelhantes aos observados na técnica de DLS (Tabela 25).  Já para o 

CLN OTM 3 com co-encapsulamento de TML e ECUR observa-se que o diâmetro 

obtido por NTA foi levemente maior em relação ao obtido por DLS.  A avaliação 

do CLN OTM 3 com 3 meses de estabilidade não apresentou variação em 

relação ao recém preparado, utilizando o mesmo fator de diluição (figura 37 e 

tabela 25). Pela técnica do NTA foi possível observar a presença de 

subpopulações de partículas não identificadas pela técnica de DLS. Essas 

subpopulações apresentam diâmetros superiores a 200nm e inferiores a 300nm, 

com D90 entre 120 e 210 nm para CLN OTM 3 carregado e entre D90 entre 74 e 

151 nm para CLN OTM 3 sem ativos. 

 

Tabela 25 - Valores de diâmetro (DMP) (nm) e concentração de partículas por ml 
(CLN/ml). 

Partícula DMP (nm) DP (nm) [partículas]/ml 

CLN OTM 3 sem ativos 117,9 34 1,62X1013 

CLN OTM 3 – TML/ECUR 

(T0) 
171,7 39,1 1,48X1012 

CLN OTM 3 - TML/ECUR 

(T3M) 
173,3 35,7 1,43X1012 

 

4.5.5. Microscopia de forma atômica (AFM) 

 

A análise por AFM consiste na técnica de microscopia amplamente 

utilizada para observar de forma direta a morfologia das nanopartículas, além de 

fornecer dados sobre o diâmetro, estrutura cristalina dos lipídeos e interações da 

A B C 
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matriz lipídica (Anantachaisilp et al., 2010). Na análise realizadas para CLN OTM 

3 (sem ativos) foi possível observar formas esféricas a ovaladas levemente 

disformes (Figura 38), o que pode ser ocasionado devido ao processo de 

secagem da água que leva à desidratação do material durante o  preparo das 

amostras (Marcato, 2009). A presença de estruturas esféricas para 

nanopartículas lipídicas e CLN foi previamente descritas e está relacionada às 

formas metaestáveis (α e β’) do lipídeo enquanto que estruturas em formatos de 

agulhas alongadas estão relacionadas com a forma cristalina mais estável do 

lipídeo (β) (Anantachaisilp et al., 2010). A manutenção dos lipídeos em formas 

cristalinas metaestáveis após o processo de recristalização está relacionada com 

a presença de lipídeo líquido causando imperfeições na matriz lipídica e com a 

interação desse lipídeo com o tensoativo que forma a camada de estabilização 

(Ban et al., 2014). 

O diâmetro obtido no AFM foi de 71 nm (DP: 17nm). O diâmetro obtido por 

AFM é significativamente menor em relação aos valores obtidos por DLS e NTA, 

isso porque esses últimos medem o diâmetro hidrodinâmico das partículas, isto é 

diâmetro da partícula mais a capa de estabilização (Malvern, 2003, 2004 ; 2014). 

Enquanto que no AFM o diâmetro observado é o diâmetro apenas da partícula 

(Marcato, 2009). Partículas com diâmetros menores obtidos pela técnica de AFM 

em comparação com DLS e NTA são conhecidos e previamente relatados na 

literatura (Anantachaisilp et al., 2010). 

 

                
Figura 38 - Morfologia A) 2D, B) 3D de CLN OTM 3 por Microscopia de Força 
Atômica. 
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4.6. Avaliação in vitro da bioatividade de ECUR e TML livres e co-

encapulados em CLN 

 

4.6.1. Avaliação da atividade antioxidante – Teste do pirogalol 

 

Dentre uma gama de testes possíveis e descritos na literatura para 

avaliação da atividade antioxidante, o método da auto-oxidação do pirogalol 

torna-se conveniente por ser uma técnica bastante simples e de baixo custo (Li, 

2012).  Em meio alcalino a molécula do pirogalol sofre auto-oxidação gerando 

radicais superóxidos e formação do produto purpurpogaline (Figura 39). A 

purpurpogaline possui extensiva conjugação de elétrons do tipo π-π e por isso 

sua absorbância é facilmente detectada por espectrofotometria de UV (Li, 2012).  

 

 
Figura 39 - Reação de auto-oxidação do pirogalol 
 

A vitamina C é conhecida por sua potente atividade antioxidante, por isso 

foi utilizada como controle positivo (Guo et al., 2012). Primeiramente realizou-se 

a curva de auto-oxidação do pirogalol determinado como 100% de oxidação, 

seguido da determinação da concentração de Vitamina C capaz de inibir 

aproximadamente 100% da oxidação do pirogalol. A concentração de vitamina C 

como controle positivo foi determinada em 43,61 µg/ml no meio reacional que 

inibiu 97,6% da oxidação do pirogalol. Na sequência, testaram-se as amostras de 

ECUR, TML, ECUR+TML para concentrações equivalentes à de vitamina C no 

meio reacional (43,61 µg/ml). A ECUR e ECUR+TML apresentaram inibição da 

oxidação do pirogalol muito próximo ao controle positivo (vitamina C) 

demostrando 88,6% e 88,7% de inibição respectivamente. O TML apresentou 

curva semelhante ao controle negativo, por esse motivo testou-se diversas 

concentrações de TML no meio reacional, sendo que a máxima concentração 

avaliada que não levou à turvação do meio foi de 3053 µg/ml equivalente à 70 

vezes mais que a concentração de vitamina C. Nesta concentração o TML foi 
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capaz de inibir 95,5% da oxidação enquanto que na concentração de 1962 µg/ml 

(45 vezes maior que a concentração de vitamina C) não demonstrou atividade 

antioxidante nesse teste. Para avaliação do CLN OTM 3 com TML/ECUR 

calculou-se o volume de CLN para obter-se no meio reacional concentração 

equivalente à de Vitamina C (43,61 µg/ml). Na concentração avaliada o CLN 

OTM 3 com TML/ECUR demonstrou inibição da auto-oxidação do pirogalol de 

100%. A cinética de oxidação observada na presença das diferentes amostras, 

bem como dos controles positivo e negativo estão apresentadas no gráfico da 

figura 40. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 40 - Gráfico da cinética de oxidação do pirogalol (C-), na presença da 
vitamina C (C+) e na presença das amostras de TML, ECUR, ECUR+TML e CLN 
OTM 3 com TML/ECUR. 

O resultado da atividade observada para ECUR é condizente com relatos 

da literatura (Panchatcharam et al., 2006; Agrawal e Kaur, 2010; Lima et al., 

2011; Zamarioli et al., 2015). Observou-se que o encapsulamento da ECUR levou 

ao aumento na proteção antioxidante, chegando a 100% da inibição 

demonstrando potente atividade antioxidante. Para o TML, somente foi possível 

observar atividade antioxidante por esse teste a partir de concentrações 

elevadas, por esse motivo praticamente não se observou aumento da atividade 

antioxidante quando se associou o TML ao ECUR. Vale ressaltar que no método 

utilizado o pH do meio reacional foi de 8,2. Li (2012) relatou em seus estudos a 

interferência do pH do meio reacional sobre capacidade antioxidante de 

substâncias, isso porque muitas moléculas antioxidantes possuem grupos 
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químicos que são instáveis em soluções alcalinas. Provavelmente isto ocorreu 

com o TML já que no estudo de degradação em meio básico (item 4.3, tabela 12) 

foi observada a degradação do TML. Além disso, há relatos na literatura da 

atividade antioxidante do TML, porém utilizando outras metodologias. Amirin e 

colaboradores (Amiri, 2012) relataram um IC50 de 0,1 mg/ml de TML pelo método 

do DPPH. 

 

4.6.2. Avaliação da atividade antioxidante – Teste de quimioluminescência 

 

O teste de quimioluminescência é uma modificação da metodologia 

empregada por Girotti et al., (2000) para determinação da atividade da enzima 

superóxido dismutase (SOD) em tecidos e eritrócitos humanos. A SOD é uma 

enzima biológica que compõe um dos importantes sistemas antioxidantes do 

organismo, prevenindo-o dos efeitos do acúmulo de EROS (Hohn et al., 2017; 

Zhang et al., 2017). EROS formado pela exposição aos raios UVA induzem 

mutações mitocondriais e expressão de metaloproteinases da matriz, que 

associados constituem um dos principais fatores do foto envelhecimento 

(Chandrasekaran et al., 2017; Hohn et al., 2017).  Metaloproteinases (MPO) é um 

grupo de enzimas que no tecido jovem catabolizam estruturas da matriz 

extracelular que precisam ser reparadas. Entretanto, com o envelhecimento 

essas enzimas passam a atuar de forma desorganizada (Meng et al., 2017; 

Zhang et al., 2017). Isso ocorre devido ao aumento na sua expressão causado 

principalmente pela ação de EROs provenientes de danos ocasionados pela 

exposição aos raios UVA e UVB (Meng et al., 2017). Dessa forma as MPOs 

contribuem significativamente para o processo de envelhecimento pelo aumento 

na degradação de colágeno da matriz extracelular e pela diminuição da sua 

síntese (Chandrasekaran et al., 2017). 

O princípio do método está baseado na maior ou menor capacidade 

sequestrante de radicais superóxidos dos compostos testados. Os radicais 

superóxidos gerados pelo sistema xantina/ xantina oxidase são capazes de 

oxidar a molécula de luminol que ao ser oxidado libera fóton de luz. Assim quanto 

menor a intensidade de luz medida no teste maior a capacidade antioxidante da 

molécula testada (Fonseca et al., 2010) (figura 41). Por isso, o método de 



    110 
 

 

 

Resultados e Discussão 

quimioluminescência utilizado pode ser correlacionado de forma indireta à 

capacidade do composto de inibir as MPO.  

  

 

Figura 41 - Reação de oxidação do luminol por ação de superóxidos liberados 
pelo sistema xantina/ xantina oxidase liberando fótons.  

 

As amostras de ECUR e TML isolados e associados em solução ou co-

encapsulados no CLN OTM 3 demonstraram atividade antioxidante dose 

dependente. Já o CLN OTM 3 sem ativos demonstrou uma pequena capacidade 

antioxidade por esse teste e a mesma não foi dependente da dose testada. A 

atividade observada para ECUR, ECUR+TML em solução e co-encapsulados 

apresentaram curvas de dose x resposta com potência muito semelhante. Já o 

TML apresentou o perfil dose x resposta semelhante porem a potência da 

atividade foi significativamente menor (figura 42). 
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Figura 42 - Gráfico da % de inibição da quimioluminescência das amostras 
ECUR, TML, ECUR+TML, CLN OTM 3-TML/ECUR e CLN OTM 3 sem ativos 
(vazio). 

 

O ECUR, TML, ECUR+TML e CLN OTM 3-TML/ECUR apresentaram 

relação dose resposta não linear com R2 > 0,93, e as curvas estão representadas 

na figura 43. Os valores para IC50 (concentração inibitória de 50% da atividade 

enzimática) das amostras estão apresentados na Tabela 26.  
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Figura 43 - Gráfico da % de Inibição da quimioluminescência pelo Log da 
concentração no meio reacional para as amostras testadas de ECUR, TML, 
ECUR+TML, CLN OTM 3-TML/ECUR e CLN OTM 3 sem ativos (vazio). 
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Tabela 26 – Valores de CI50 e Log de IC50 para ECUR, TML, ECUR+TML e CLN 
OTM 3 com TML/ECUR no meio reacional. 

Amostra IC50 ng/ml  Log de CI50 

ECUR 3,385 -2,470 
TML 6,105 -2,214 

ECUR+TML 2,501 -2,602 
CLN OTM 3 TML/ECUR 5,544 -2,256 

*Dados de CI50 são correspondentes à concentração no meio reacional. 

 

4.6.3. Avaliação da citotoxicidade de TML e ECUR livres e co-

encapsulados em CLN em células de queratinócitos da linhagem 

HaCaT  

 

A avaliação da viabilidade celular pela captura do corante vermelho neutro 

é um dos ensaios mais utilizados para avaliação de citotoxicidade de compostos 

e partículas. O mecanismo de determinação da viabilidade baseia-se na 

incorporação do corante pelos lisossomos das células viáveis que, sendo 

fracamente catiônicos, penetram membranas e se ligam a tensoativos aniônicos 

ou grupos fosfatos presentes na matriz lisossomal (Repetto et al., 2008).  

A avaliação do potencial citotóxico dos CLNs é de fundamental 

importância para compreender seus efeitos celulares ou toxicológicos, devido sua 

alta capacidade de internacionalização celular (Friedrich et al., 2015). De acordo 

com a ISO10993-5 (2009) – “Biological evaluation of medical devices, Part 5: 

Tests for in vitro cytotoxicity”, efeitos citotóxicos são considerados quando há 

uma diminuição da viabilidade celular maior que 30%. Os efeitos da exposição à 

solução de ECUR+TML livres e CLN OTM 3 com TML/ECUR sobre a viabilidade 

celular para linhagem HaCat estão representados na figura 44.  É possível 

observar, que nas concentrações avaliadas, tanto a solução com ECUR+TML 

livres, como os CLN OTM 3 com TML/ECUR demonstraram viabilidade celular > 

70%. Sendo, portanto considerados como não citotóxicos de acordo com 

ISO10993-5 (2009). Entre o CLN OTM 3 com TML/ECUR e ECUR+TML livre não 

foram observadas variações estatisticamente significativas (p>0,05). 
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Figura 44 - Gráfico da viabilidade celular para o teste de captura do vermelho 
neutro realizado em cultura de células da linhagem HaCaT para solução de 
ECUR+TML e CLN OTM 3 com TML/ECUR. 

 

O gráfico da figura 45 mostra a viabilidade celular para o CLN OTM 3 com 

TML/ECUR e CLN OTM 3 sem ativos (vazio) em função da concentração de 

nanopartículas no volume de formulação para as diluições avaliadas. Os volumes 

de formulação foram calculados com base na concentração de ECUR e TML nas 

soluções de fármacos livres de forma a obter-se a mesma concentração de 

ECUR e TML co-encapsulados no CLN OTM 3 (0,05 – 0,8 µg/ml). E a 

concentração de partículas/ml estipuladas foi calculada baseada na concentração 

de nanopartículas encontrada pela análise de NTA.  Como o CLN OTM 3 sem 

ativos não contêm os fármacos co-encapsulados sua concentração é melhor 

avaliada segundo a concentração de nanopartículas/ml. A mesma diluição 

realizada para as amostras de CLN carregados com os ativos foi utilizada para a 

amostra de CLN OTM e sem ativos. Na figura 45 observa-se a viabilidade celular 

das células tratadas com CLN OTM 3 sem ativos foi acima de 70%. Desta forma, 

o carreador sem ativos também pode ser considerado não citotóxico de acordo 

com ISO10993-5 (2009). 
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Figura 45 - Gráfico da viabilidade celular para o teste de captura do vermelho 
neutro realizado em cultura de células da linhagem HaCaT para solução de CLN 
OTM 3 com ECUR/TML e CLN OTM 3 sem ativos (vazio) em [nanopartículas]/ml. 

 

Pelo gráfico da figura 44 e 45 é possível observar um efeito citotóxico 

levemente maior para o CLN OTM 3 com TML/ECUR e CLN OTM 3 sem ativos 

(vazio) em relação à citotoxicidade dos fármacos livres, sendo que esse efeito 

pode estar relacionado com o TPGS. Os tensoativos utilizados nas formulações 

das nanopartículas com a função de estabilização possuem grande influência 

sobre a interação dos CLN com células e tecidos (Doktorovova et al., 2014). Por 

isso, com a finalidade de compreender o efeito do TPGS puro sobre as células 

HaCaT, testou-se soluções de TPGS nas mesmas concentrações utilizadas para 

os ativos (ECUR e TML). O efeito comparativo está representado no gráfico da 

figura 46, observa-se que o TPGS não apresentou citotoxicidade até a 

concentração de 0,2 µg/ml. A partir da concentração de 0,4 µg/ml a citotoxicidade 

aumentou drasticamente e a viabilidade celular avaliada foi <10% independente 

da concentração o que está de acordo com relatos da literatura (Maupas et al., 

2011). Esse efeito drástico não foi observado para o CLN OTM 3, isso porque no 

maioria das vezes quando ligados à nanopartícula os tensoativos estão menos 

disponíveis para interagirem com as células, o que aumentam sua tolerabilidade 

(Doktorovova et al., 2014). Controle solvente indica a viabilidade para o DMSO 

na maior concentração utilizada para diluição de ECUR/TML. 
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Figura 46 - Gráfico da viabilidade celular para o teste de captura do vermelho 
neutro realizado em cultura de células da linhagem HaCaT para as soluções de 
TPGS e ECUR +TML.  

 

Para compreender melhor a ação do TPGS sobre as células, foi avaliado 

por fotomicrografia a morfologia das células após o tratamento com TPGS livre 

ou no CLN na concentração de 0,4 µg/ml.  Pelas fotomicrografias não é possível 

observar nos poços expostos ao TPGS a presença de células (Figura 47). Já nos 

poços tratados com CLN OTM 3 observa-se a presença de célula. Esse efeito 

leva a supor que a ação do tensoativo possa ter facilitado o desprendimento das 

células, permitindo com que essas fossem desprezadas durante as etapas de 

lavagem inerentes à metodologia empregada, o que poderia fornecer uma falsa 

alta citotoxicidade para o TPGS. Desta forma, deve-se levar em consideração 

este efeito do TPGS nos estudos de citotoxicidade, principalmente se ele estiver 

na sua forma livre. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47 - Fotomicrografias retiradas após leitura do teste de viabilidade celular 
para A: poço exposto ao tratamento com CLN OTM 3 sem ativos; e B: poço 
exposto ao tratamento com TPGS em solução na concentração de 0,4 µg/ml. 

A 

B 
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4.7. Desenvolvimento de formulação tópica do tipo Emulgel 

Para os estudos das formulações de emulgel foram utilizados como 

insumos o propilenoglicol, água, triglicerídeos de cadeia média, Cosmoguard®, 

Sepineo® P600 e dimeticone L45/350.   

Os triglicerídeos de cadeia média (TCM) ou triglicerídeos de ácido cáprico 

e caprílico são óleos fixos extraídos de Cocos nucifera L. ou Elaeis guineenis 

Jacq., consiste em uma mistura de triglicerídeos de ácido graxo (cáprico e 

caprílico). Os TCM são amplamente utilizados em formulações farmacêuticas 

(oral, parenteral, tópica) e cosméticas. Embora semelhantes aos triglicerídeos de 

cadeia longa, possuem melhor espalhabilidade sobre a pele, não é oclusivo, 

possui boa permeabilidade e emoliência, formam filme não visível sobre a pele, 

possui compatibilidade com a pele e estabilidade. Além de não ser tóxico ou 

irritante para pele ou mucosas (Rowe et al., 2006). 

O propilenoglicol é um solvente glicólico também muito utilizado em 

preparações farmacêuticas e cosméticas, considerado o menos tóxico dos 

glicóis. Possui funções de plastificante, solvência e emoliência (Rowe et al., 

2006). O dimeticone (polymethylsiloxane) é um polímero à base de silicone 

amplamente utilizado em formulações de emulsões e géis farmacêuticas e 

cosméticas, a terminação L45/350 está relacionada com sua viscosidade. Possui 

propriedades emolientes e antiespumante (Rowe et al., 2006). 

O Cosmoguard® é um agente antimicrobiano de alta eficácia e seguro 

formado pela mistura de metildibromo glutaraldeido e fenoxietanol, tendo ação 

contra bactérias gram-positivas e negativas, fungos e leveduras (Escherichia coli, 

Pseudomonas, Staphylococcus, Penicillium). É amplamente utilizado na indústria 

cosmética principalmente em produtos com apelo de serem livres de parabenos 

(cosmeticos&perfumes – Guia Conservantes).  

O SP600 é uma dispersão concentrada de acrilamida/ acriloildimetiltaurato 

de sódio em iso-hexadecano como dispersante oleoso e Polissorbato 80 como 

estabilizante formando uma emulsão inversa (A/O). Em presença de água, ocorre 

a inversão das micelas e a interação imediata entre a água e o polímero 

formando o gel. No caso de presença de fase oleosa ocorre simultaneamente a 

formação de uma emulsão do tipo O/A, caracterizando um Emulgel. O SP600 

emulsiona em temperatura ambiente e não necessita de neutralização para 
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formação do gel, sendo um eficiente agente de gelificação em ampla faixa de pH 

(2-12) (Bonacucina et al., 2009; Khalil et al., 2016). 

 

4.7.1. Desenvolvimento e avaliação de estabilidade preliminar do Emulgel 

 

O teste de estabilidade preliminar foi realizado com a finalidade de definir a 

melhor formulação em relação ao volume de CLN incorporado e à base oleosa 

da formulação. Para isso, foram desenvolvidas duas bases uma utilizando o TCM 

e outra utilizando o dimeticone como fase oleosa para formação do emulgel. Em 

cada base testou-se a incorporação de 10, 20 e 30% (m/v) de formulação de CLN 

OTM 3 com TML/ECUR, conforme especificado na tabela 6. As formulações 

apresentaram, após a incorporação do CLN OTM 3 com TML-ECUR uma 

coloração amarela e característica típica de um emulgel. A formulação com TCM 

visualmente apresentaram coloração menor intensa e aspecto mais semelhante 

ao de um creme, conforme imagens da figura 48. 

 

 

 Figura 48 - Formulações de emulgel preparadas com: 1) dimeticone; 2) TCM; A) 

10%; B) 20% e C) 30% de CLN OTM 3 com TML/ECUR, respectivamente. 

 

As formulações foram submetidas ao teste de estresse físico sendo 

acondicionadas em ciclo de 2 dias nas condições de geladeira e estufa à 40°C 

pelo período de 15 dias. Após esse período foram analisadas quanto a 

manutenção de sua aparência, pH, e aspecto sensoriais e estabilidade frente ao 
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teste de centrifugação. Os resultados deste estudo estão apresentados na tabela 

27. 

 

Tabela 27 - Analises físicas e sensoriais realizadas nas formulações de emulgel 
logo depois de formuladas (T0) e após 15 dias de estabilidade na condição de 
ciclo geladeira/ 40°C (T15). 

Análise 1 1A 1B 1C 2 2A 2B 2C 

pH – T0 5,43 5,40 5,41 5,41 5,48 5,48 5,52 5,46 

pH – T15 4,98 5,11 5,12 4,35 5,02 5,19 5,09 4,24 

Centrifugação T0 SA SA SA SA SA SA SA SA 

Centrifugação T15 SA SA SA SA SA SA SA SA 

Aparência -T15 SA SA SA SA SA SA SA SA 

Cor – T15 SA SA SA SA SA SA SA SA 

Toque - T15 SA SA SA SA SA SA SA SA 

*SA = Sem alterações. 

 

Todas as formulações apresentaram alta estabilidade física durante o teste 

de estabilidade preliminar realizado para screening. Entretanto, as formulações 

com TCM na fase oleosa apresentaram coloração e sensação ao toque mais 

agradável e atrativo. Conforme pode ser observado nas figuras 48 e 49, a 

coloração amarela das formulações de base 2 ficaram menos intensa e mais 

opacas. Durante a prova de toque a formulação 1 apresentou-se mais oleosa 

deixando maior resíduo na pele após aplicação e demorando mais a ser 

absorvida, o que não foi observado nas formulações de base 2. Com isso a base 

2 foi definida como ideal. Os diferentes volumes de CLN OTM 3 com TML/ECUR 

adicionado não impactou na estabilidade da formulação. Desta forma, decidiu-se 

trabalhar com a formulação mais concentrada 2C, que tem 30% (m/v) de CLN 

OTM 3 com TML/ECUR incorporado na base do emulgel. 
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Figura 49 - Amostras das formulações 1A, 1B, 1C, 2A, 2B e 2C do teste de 
centrifugação realizado no T15 dias de estabilidade prévia. 

 

4.7.2. Teste de Estabilidade Acelerada para o Emulgel  

 

No estudo de estabilidade acelerada, a formulação 2C foi manipulada em 

triplicata. Nos tempos T0 (24h) e T90 as amostras também foram submetidas ao 

teste de centrifugação e visualizadas no microscópio de luz polarizada para 

avaliação da estrutura do emulgel. As demais análises foram realizadas nos 

tempos T0, T7 dias, T 15 dias T 1, 2 e 3 meses como discutido abaixo. 

 

4.7.2.1. Avaliação da aparência 
 

Na figura 50 pode-se observar a aparência dos emulgeis preparados em 

triplicada. Todos apresentaram aparência de emulgel de coloração amarelo 

opaco. 

 

  

Figura 50 - Formulações de Emulgel (2C) para acompanhamento da estabilidade 
física. 
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4.7.2.2. Avaliação do pH e condutividade eletrolítica 
 

Na figura 51 observa-se os resultados para as análises de pH e 

condutividade para a condição ambiente, considerada mais drástica para a 

formulação. Estatisticamente as variações observadas não foram significativas 

(p<0,05). Alterações de pH são considerados indicativos intrínsecos de 

instabilidade da formulação, geralmente causado por incompatibilidades químicas 

entre os componentes da formulação o que pode comprometer a eficácia do ativo 

veiculado e a segurança do produto. Os valores de pH mantiveram-se próximos a 

pH 5 durante todo o estudo de estabilidade. Este valor de pH é compatível com o 

pH da pele, fator importante para que a formulação não cause irritações tópicas.  

A determinação da condutividade de uma emulsão permite avaliar a 

distribuição entre as fases, logo variações significativas da condutividade podem 

significar instabilidades do sistema por agregação das partículas da fase oleosa 

(Aulton, 2007). Na figura 51 nota-se uma tendência de aumento no valor de 

condutividade em função do tempo. Porém, como ocorreu um aumento seguido 

de estabilização da condutividade não é possível concluir sobre a instabilidade ou 

variação analítica e, portanto, análises complementares devem ser realizadas. 
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Figura 51 - Gráfico de avaliação do pH e condutividade no teste de estabilidade 
da formulação de emulgel (2C) mantida em condição ambiente não controlada 
(bancada). 
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4.7.2.3. Teste de centrifugação 
 

A realização do teste de centrifugação fornece informações sobre a 

estabilidade da emulsão, pois infere dados sobre a ocorrência de separação de 

fases da emulsão durante o envelhecimento. Lachamn e colaboradores 

(Lachman et al., 2001) descreveram que a centrifugação à 3750 rpm, numa 

centrífuga de 10 cm de raio, por um período de 5 horas, é equivalente ao efeito 

da gravidade durante um ano. Desta forma, o estudo de centrifugação é muito 

relevante no desenvolvimento de formulações tópicas por indicar possíveis 

instabilidades das formulações.  

Depois de submetidas ao teste de centrifugação não foi observado 

indicativo de separação entre as fases do emulgel, tanto para as amostras 

mantidas à temperatura ambiente como na geladeira, conforme mostra a figura 

52. Esta alta estabilidade do emulgel pode ser atribuída a rede polimérica 

formada pelo polímero gelificante que favorece a estabilidade da emulsão por 

aumentar a viscosidade da fase contínua (Kumar et al., 2016). 

 

        

Figura 52 - Amostras da formulação de emulgel mantidas nas condições de 
geladeira e ambiente submetidas ao teste de centrifugação realizado no final do 
estudo de estabilidade (T3 meses). 

 

4.7.2.4. Microscopia de luz polarizada 

 

A microscopia de luz polarizada permite identificar a estrutura de 

formulações farmacêuticas e avaliar possíveis alterações decorrentes de 
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instabilidades do sistema. A técnica também permite identificar a presença de 

sistemas anisotrópicos e isotrópicos. Sistemas anisotrópicos são encontrados em 

formulações com presença de cristais líquidos, que são caracterizados pela 

birrefringência dos cristais líquidos pelo desvio no plano da luz polarizada que 

estas estruturas provocam (Duong et al., 2015). No caso do emulgel 

desenvolvido o sistema pode ser considerado como isotrópico, uma vez que não 

foi visualizado desvio do plano de luz, mas é possível observar as gotículas da 

emulsão dispersas na matriz polimérica da fase contínua. Não foram observadas 

alterações significativas entre a amostra recém-formulada (T0) e a amostra 

mantida na condição de geladeira (figura 53). Para a amostra mantida em 

condições ambiente por 3 meses observa-se um discreto aumento das gotículas 

(figura 53). Porém, a pequena coalescência não foi capaz de provocar a 

separação das fases durante o teste de estresse por centrifugação não sendo, 

portanto, considerado como um fator de instabilidade. Pequenas alterações são 

comuns em emulsões uma vez que se trata de um sistema instável que tende a 

voltar ao seu nível de menor energia pela coalescência das partículas da fase 

dispersa. Porém, este processo pode durar dias ou mesmo anos (ANVISA, 

2007).  

       

Figura 53 – Fotomicrografias de luz polarizada (32x) para formulação de emulgel 
nos tempos T0 e T3 meses mantidas em condição ambiente não controlada e em 
geladeira. 

 

4.7.2.5. Determinação do comportamento reológico 

 

As curvas de analise de fluxo e viscosidade aparente  para a formulação 

de emulgel 2C realizadas no T0 (24h após manipuladas) em ambiente e no T90 

dias com acondicionamento nas temperaturas ambiente e geladeira estão 

apresentadas na figura 54.  
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Figura 54 - Reogramas para curva de escoamento (A) e viscosidade aparente 
(B) para a formulação de emulgel 2C nos tempos T0 (A1 e B1) na condição 
ambiente e T 90 dias de armazenamento nas condições geladeira e ambiente 
(A2 e B2). 

 

A formulação apresentou diminuição da viscosidade com o aumento da 

taxa de cisalhamento, característica altamente requerida para produtos tópicos. 

O armazenamento das amostras nas condições ambiente (bancada não 

controlado) e geladeira não provocaram alterações nas viscosidades aparente 

observadas indicando alta estabilidade do produto. Para as curvas de fluxo, 

observa-se que o tempo e condição de armazenamento não influenciaram na 

característica do produto. Para a temperatura de análise (25, 37 ou 45°C), 

observa-se uma leve diminuição na tensão de cisalhamento com o aumento da 

taxa de cisalhamento conforme aumenta-se a temperatura utilizada na análise.  

Essa característica foi constante no intervalo de taxa de cisalhamento das 

análises indicando que o umectante utilizado na formulação foi eficaz na retenção 

de água do produto.  

B1 A1 

B2 A2 
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O aumento da temperatura de análise (25, 37 ou 45°C) provocou uma leve 

diminuição na tensão de cisalhamento que pode ser correlacionada a maior 

facilidade de espalhar o produto sobre a superfície da pele. Nota-se que pelos 

reogramas praticamente não há área de histerese, e portanto a tixotripia das 

formulações é muito baixa ou inexistênte.  Para a avaliação do comportamento 

de fluxo da formulação 2C aplicou-se a lei da potência descrita na equação 2 

para as curvas de fluxo, tensão de cisalhamento (t) em função da taxa de 

cisalhamento (D) (Tabela 28).   

 

Tabela 28 - Resultados índice de fluxo, viscosidade aparente, viscosidade 
plástica, tensão de fluxo inicial e tixotropia, obtidos pelo modelo matemático da lei 
da potência e classificação do comportamento de escoamento do Emulgel 2C. 

Tempo 
Condição 

de 
analise 

Viscosidade 
aparente 

(Pa) 

Índice 
de 

fluxo 

Tixo- 
tropia 
(Pa/s) 

Viscosidade 
Plástica 
(Pa.s) 

Tensão 
inicial 

fluxo (Pa) 

Tipo 
de 

fluxo 
R

2
 

T0 

25°C 0,592 0,420 -2663,337 27,004 96,265 Plástico 0,999 

37°C 0,558 0,425 -1974,264 23,806 104,613 Plástico 0,999 

45°C 0,529 0,435 -3853,152 20,750 103,882 Plástico 0,999 

T90 
Geladeira 

25°C 0,617 0,423 -357,469 27,543 100,888 Plástico 0,999 

37°C 0,575 0,424 -3032,365 25,097 100,280 Plástico 0,999 

45°C 0,552 0,441 -5071,760 21,090 108,602 Plástico 0,999 

T90   
Ambiente 

25°C 0,614 0,414 -229,245 29,784 89,203 Plástico 0,999 

37°C 0,577 0,416 -1318,686 27,100 92,682 Plástico 0,999 

45°C 0,559 0,424 -2532,144 24,556 97,416 Plástico 0,999 

 

Conforme resultados apresentados na tabela 28, o emulgel 2C pode ser 

classificado como um fluido não newtoniano (n<1) e com propriedade de fluxo 

plástica. Essa característica naõ alterou durante o estudo de estabilidade. Os 

valores para coeficiente de determinação (R2) encontrados foram >0,99 o que 

comprova que o modelo da lei da potência utilizado no tratamento dos dados foi 

adequado e que os intervalos tratados matematicamente estão dentro de uma 

faixa linear. Também não ocorreram alterações significativas para os valores de 

viscosidade aparente, viscosidade plástica, tensão inicial de fluxo. Estes 

resultados, indicam a estabilidade da formulação, comprovando o 

comportamento observado pelo reograma. Os valores de tixotropia foram 

negativos indicando que a formulação possui um comportamento do tipo 

reoplexo, ou seja a estrutura interna do emulgel rapidamente se reorganiza 
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quando o cisalhamento é cessado a um valor de viscosidade aparente levemente 

maior em relação ao valor inicial para um mesmo ponto da curva. 

 

4.8. Ensaio in vitro de liberação dos curcuminóides e TML livres e co-

encapsulados no CLN depois de incorporados no Emulgel 

 

4.8.1. Determinação da condição Sink 

 

 A manutenção da condição sink é uma dos parâmetros mais importantes  

durante a realização de ensaios de liberação ou permeação cutânea in vitro em 

células de difusão de Franz, pois a saturação do meio receptor poderia cessar a 

difusão do fármaco pela membrana, prejudicando, assim, o delineamento do 

perfil de liberação da forma farmacêutica/cosmética utilizada. Para manter as 

condições sink durante o ensaio a concentração do fármaco liberado no 

compartimento receptor não deve exceder 10% da concentração de saturação 

determinada. Para isso,  a determinação da solubilidade máxima dos ativos no 

meio receptor deve ser conhecida de modo que não seja atingida durante o teste 

(Tanojo et al., 1997). Para conhecer a solubilidade máxima de CUR, DMC e TML 

no meio receptor (tampão fosfato 7,4 acrescido de 0,5% ou 2,0% de Tween®80), 

determinou-se o coeficiente de solubilidade da mistura desses ativos nestes 

meios receptores. Para tanto, preparou-se triplicatas de uma solução saturada 

com 1,67 mg/ml de TML e de ECUR (mistura de CUR (1,41 mg/ml) e DMC (0,28 

mg/ml)) que foi mantida sobre agitação à temperatura de 32°C por 24h. A 

solubilidade determinada para cada sistema está demonstrada na tabela 29. 

 

Tabela 29 - Solubilidade de CUR, DMC e TML em tampão fosfato (pH 7,4) com 
0,5% ou 2% do tensoativo Tween 80. 

Composto 
Tween 0,5% Twee 2,0% 

mg/ml DP % mg/ml DP % 

TML 1,27 0,00 75,96 1,93 0,12 115,81 

CUR 0,05 0,00 3,20 0,19 0,01 13,25 

DMC 0,02 0,00 7,07 0,07 0,00 24,37 

 

Para o TML a solubilidade em sistema com  2% de Tween 80 foi de 115%, 

esse valor pode ser aproximado para 100% uma vez que a concentração 
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quantificada foi  superior ao limite máximo da curva analítica da validação (30 

µg/ml).  

Considerando os valores de solubilidade encontrados para ECUR e TML 

descritos na tabela 29 e visando garantir a condição Sink do sistema, concluíu-se 

que o uso do tampão fosfato acrescido com 2% de tween 80 foi o mais 

adequando para uso nos testes de liberação e permeação  de curcuminóides e 

TML livres e co-encapsulados. 

 

4.8.2. Estudo do perfil de liberação in vitro dos curcuminóides e TML 

livres e co-encapusados em CLN 

 

 Não foi possível realizar o estudo do perfil de liberação para o TML. Isso 

porque não foi possível identificar o pico cromatográfico do ativo na maioria das 

amostras analisadas. Sua quantificação somente foi possível nos tempos 3h de 

liberação para a formulação de emulgel com os fármacos livres, sendo obtida 

uma dissolução de TML correspondente a 6,7% do total adicionado na célula de 

difusão de Franz. Além disso, foi possível quantificar o TML nos tempos de 2 e 

8h de liberação para a formulação de emulgel com CLN OTM 3 – TML/ECUR, 

sendo que a liberação calculada foi correspondente à 2,7% e 6,7% 

respectivamente. Com esses dados pode-se sugerir que a cinética de liberação 

do TML encapsulado possa ser menor em relação ao TML livre, o que já foi 

relatado em estudos previamente relatados na literatura (Morais, 2015). Como o 

experimento foi realizado em 32h e as amostras armazenadas em congelador 

sugere-se que possa ter ocorrido a precipitação ou a degradação o TML no meio 

do fluído receptor o que pode ter influenciado nas análises. Outra suposição seria 

a interação da molécula do TML com a membrana de acetato celulose, 

impedindo que o mesmo chegasse ao fluído receptor de forma contínua. Em 

função disso, seguiu-se com a análise do ECUR liberado.  

A partir da concentração acumulada (µg/ml) encontrada no fluído receptor 

em função do tempo foi possível calcular a porcentagem de ECUR liberada em 

µg/cm2. As tabelas 30 e 31 mostram os dados calculados da liberação do ECUR 

para emulgel 2C contendo ECUR/TML livres e co-encapsulados no CLN OTM 3, 
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respectivamente. A quantificação de ECUR foi realizada pelo método de CLAE 

previamente descrito.  

 

Tabela 30 - Quantidade de CUR liberada (μg/cm2) e a correspondente 
porcentagem de liberação em relação à quantidade na formulação em função do 
tempo (h) para emulgel 2C contendo ECUR/TML livres. 

Tempo (h) 
[real ac]  

µg/ml 
CV (%) 

 (%) 
Liberação 

[real ac]  
µg/cm2 

0,5 1,15 1,04 4,53 0,59 

1 1,33 2,29 5,24 1,29 

2 1,48 1,08 5,83 0,61 

3 1,69 1,66 6,67 0,94 

4 1,74 0,61 6,85 0,34 

6 1,97 0,84 7,79 0,47 

8 1,98 2,17 7,81 1,22 

24 2,15 1,71 8,49 0,96 

32 2,23 0,84 8,80 0,47 

 

Tabela 31 - Quantidade de CUR liberada (μg/cm2) e a correspondente 
porcentagem de liberação em relação à quantidade na formulação em função do 
tempo (h) para emulgel 2C contendo ECUR/TML co-encapsulados no CLN OTM 
3. 

Tempo (h) 
[real ac]  

µg/ml 
CV (%) 

 (%) 
Liberação 

[real ac]  
µg/cm2 

0,5 1,11 1,32 4,37 0,74 

1 1,29 1,49 5,08 0,84 

2 1,50 1,69 5,90 0,96 

3 1,71 1,50 6,75 0,85 

4 1,79 2,10 7,05 1,19 

6 1,82 1,38 7,19 0,78 

8 2,05 1,77 8,08 1,00 

24 2,21 2,12 8,72 1,20 

32 2,24 2,47 8,82 1,39 

 

Relacionando a porcentagem de ECUR liberada em função do 

tempo foi obtido os perfis de liberação para CUR livre e co-encapsulada 

com TML no CLN OTM 3 (figura 55). Aproximadamente 9% da 

concentração de ECUR presente no emulgel foi liberada de forma 

sustentada e não linear nas 32 h de experimento, não sendo observado 

diferença significativa na co-encapsulação dos ativos. As primeiras 8 h de 

liberação caracterizam-se pelo efeito de bust de liberação de CUR. A baixa 
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liberação do ECUR está de acordo com o encontrado na literatura e 

justificado pela baixa solubilidade deste composto (Tavano et al., 2014; 

Friedrich et al., 2015).  

Assim como para o TML, a hipótese de retenção da ECUR altamente 

lipofílica na membrana de acetato de celulose que é hidrofílica também 

pode ser uma das causas da baixa liberação observada para ECUR. Não 

foi observado inflecção da curva de liberação, indicando que a 

concentração de CUR presente na amostra foi suficiente para manter a 

condição de saturação impedindo a mudança no equilíbrio da difusão 

(Marcos, 2015). Isto pode ser comprovado pela baixa dissolução de CUR 

livre. Desta forma, mais estudos com outros tipos de membranas e/ou 

meios receptores e/ou métodos de liberação e/ou tempo de liberação 

precisam ser realizados.  

O emulgel utilizado para incorporação do CLN OTM 3 possui um 

sistema matricial formado por uma rede polimérica em meio à um sistema 

emulsionado e, portanto, pode funcionar como um segundo sistema de 

liberação para os ativos após liberados do CLN. Para avaliar a interferência 

do emulgel na liberação dos ativos estudos comparativos de liberação 

entre a formulação de CLN OTM 3 isolada e emulgel contendo CLN OTM 3 

precisam ser realizados. Apesar disso, optou-se por realizar os cálculos 

matemáticos do perfil de liberação que podem ser um indicativo do tipo de 

liberação que os CLN desenvolvidos podem apresentar.   
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Figura 55 - Perfil de liberação de CUR livre e co-encapsulada com TML no CLN 
OTM 3 formulados no emulgel 2C em função do tempo (h). 

 

As figuras 56, 57 e 58 mostram a equação linear para cinética de 

liberação da CUR pela aplicação dos modelos matemáticos de ordem zero, 

primeira ordem e Higuchi (pseudoprimeira ordem), respectivamente. 

 

 
Figura 56- Cinética de liberação de ordem zero para o CUR livre (A) e co-
encapsulado com TML no CLN OTM 3 (B) a partir do Emulgel 2C. 
 

 

A B 
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Figura 57 - Cinética de liberação de primeira ordem para o CUR livre (A) e co-
encapsulado com TML no CLN OTM 3 (B) a partir do Emulgel 2C. 

 

 
Figura 58 - Cinética de liberação de Higuchi para o CUR livre (A) e co-
encapsulado com TML no CLN OTM 3 (B) a partir do Emulgel 2C. 

 

Pela análise dos coeficientes de correlação linear (R2) apresentados da 

tabela 32, é possível inferir que nas 32 h de liberação a CUR co-encapsulada 

com TML no CLN OTM 3 segue o modelo de Higuchi. Sendo que para 

formulação de emulgel com ativos não encapsulados o modelo de ordem zero e 

Higuchi foram equivalentes (R2 0,9735).  A constante da velocidade de liberação 

foi levemente menor para CUR quando encapsulada (K= 0,0034 μg/ml/h), em 

relação à CUR não encapsulada (K= 0,0036 μg/ml/h).   

 

 

 

 

A B 

A B 
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Tabela 32 - Determinação da ordem cinética de liberação de CUR em solução e 
co-encapsulada com TML no CLN OTM 3 a partir do Emulgel 2C e determinação 
da constante da velocidade de liberação (k). 

Formulação 

Modelos matemáticos de liberação 
Constante da 
velocidade - 
k (μg/ml/h) 

Ordem 
Zero 

Primeira 
Ordem 

Higuchi 
Ordem da 
liberação 

ECUR+TML 
livres  

0,9704 0,9545 0,9734 Higuchi 0,034 

ECUR+TML no 
CLN OTM 3 

0,9735 0,9437 0,9735 
Higuchi ou 

Ordem Zero 
0,036 

 

 

4.9. Ensaio ex-vivo de permeação e retenção cutânea dos curcuminóides 

e timol livres e co-encapsulados no CLN depois de incorporados no 

Emulgel 

 

 

4.9.1. Validação da metodologia de recuperação analítica 

 

A validação da metodologia de recuperação analítica das matrizes 

biológicas visa garantir que a maior parte possível do analito presente na amostra 

seja recuperada, permitindo sua quantificação de forma precisa, exata e robusta 

(Fda, 1998). Para validação do método, realizaram-se técnicas de extração 

distintas conforme descrito no item 3.2.10.2. O screening de desenvolvimento da 

recuperação permitiu concluir que a extração tanto da matriz de fita adesiva 

utilizada no tape stripping para remoção do estrato córneo como da epiderme + 

derme foi melhor com o uso de etanol como solvente extrator, dividindo-se o 

volume total de solvente de extração em 2 porções de igual volume (2,5 ml) e 

com tempo de extração de 15 minutos por porção. Nestas condições as taxas de 

recuperações foram superiores a 94%. A validação para a metodologia de 

extração definida foi então realizada considerando 3 concentrações diferentes 

(baixa, média e alta) para cada analito. Os resultados desta validação estão 

apresentados na tabela 33. 
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Tabela 33 - Avaliação da recuperação de TML, CUR e DMC das matrizes de fita 
adesiva + estrato córneo e epiderme + derme obtidas da pele da orelha de 
suínos. 

Ativo 

Matriz 

Fita + EC 
 

Epiderme + Derme 

Madc (µg) Mrec (µg) 
Recuperação 

(%)  
Madc (µg) Mrec (µg) 

Recuperação 
(%) 

CUR 

0,85 0,85 100,76 
 

0,85 0,78 91,90 

0,85 0,84 99,52 
 

0,85 0,81 95,88 

0,85 0,86 102,26 
 

0,85 0,81 95,85 

12,68 12,89 101,66 
 

12,68 12,56 99,12 

12,68 12,76 100,66 
 

12,68 11,93 94,11 

12,68 12,07 95,24 
 

12,68 11,58 91,38 

21,13 20,84 98,65 
 

21,13 21,02 99,51 

21,13 20,82 98,53 
 

21,13 20,53 97,16 

21,13 20,98 99,32 
 

21,13 19,74 93,45 

 
Média 99,62 

 
Média 95,37 

 
CV (%) 2,10 

 
CV (%) 3,06 

DMC 

0,17 0,17 100,81 
 

0,17 0,15 88,39 

0,17 0,17 99,22 
 

0,17 0,15 89,28 

0,17 0,17 100,46 
 

0,17 0,16 94,70 

2,54 2,52 99,24 
 

2,54 2,42 95,22 

2,54 2,64 103,92 
 

2,54 2,43 95,62 

2,54 2,49 97,94 
 

2,54 2,42 95,28 

4,24 4,29 101,31 
 

4,24 4,22 99,62 

4,24 4,10 96,80 
 

4,24 4,20 99,04 

4,24 4,24 100,09 
 

4,24 4,04 95,31 

 
Média 99,98 

 
Média 94,72 

 
CV (%) 2,05 

 
CV (%) 3,99 

TML 

1 1,00 100,48 
 

1,00 0,98 98,16 

1 1,00 100,46 
 

1,00 1,01 100,60 

1 1,00 99,99 
 

1,00 1,01 100,58 

15 15,16 101,05 
 

15,00 14,79 98,62 

15 14,95 99,65 
 

15,00 14,76 98,37 

15 14,92 99,49 
 

15,00 14,45 96,33 

25 24,79 99,15 
 

25,00 24,71 98,84 

25 24,96 99,84 
 

25,00 25,22 100,86 

25 25,01 100,05 
 

25,00 24,37 97,46 

 
Média 100,02 

 
Média 98,87 

 
CV (%) 0,58 

 
CV (%) 1,56 
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4.9.2. Estudo de permeação e retenção cutânea ex vivo dos curcuminóides 

e TML livres e co-encapusados em CLN 

 

O experimento de permeação/retenção cutânea foi realizado de forma 

oclusiva para modelo de dose infinita utilizando pele dermatomizada da orelha de 

suínos. Os resultados deste estudo estão apresentados nas tabelas 34 e 35 para 

avaliação da permeação cutânea observada para emulgel 2C contendo ECUR e 

TML livres e co-sencapsulados em CLN OTM 3, respectivamente.  

Em contradição com a proporção dos curcuminóides existente na amostra 

de ECUR, encontrou-se maior quantidade do curcuminóide minoritário DMC na 

amostra do fluído receptor. Na formulação de emulgel contendo o CLN OTM 3 

com TML/ECUR o pico da CUR não foi identificado. Além disso, foi observada a 

presença do pico de BDMC no fluído receptor. Esses dados não foram 

observados no teste de liberação onde somente o pico da CUR foi identificado. 

Por isso, sugere-se uma maior permeabilidade dos derivados demetoxilados em 

relação à curcumina quando utilizado a pele de suínos. Outra suposição seria 

uma possível degradação da CUR para seus derivados demetoxilados (DMC e 

BDMC) por ação da matriz. A pele contém, embora em menor quantidade, a 

maioria das enzimas encontradas no fígado, sendo capaz de catalisar diversas 

reações metabólicas (Nair et al., 2013). Entretanto para melhor entendimento 

estudos de interferência e de estabilidade dos curcuminóides na matriz biológica 

devem ser realizados. 

Na quantificação dos ativos no fluido receptor, foi observada a presença 

de CUR nas amostras com emulgel contendo os fármacos livres. Isto pode ter 

ocorrido, pois os fármacos não encapsulados estão mais disponíveis para 

permear em maior quantidade e, portanto, infere-se que parte da CUR que foi 

liberada do emulgel conseguiu atingir o fluído receptor antes de sofrer uma 

possível metabolização. Já na amostra de emulgel contendo os fármacos 

encapsulados, acredita-se que a liberação tenha ocorrido de forma mais lenta e 

toda a CUR liberada dos CLNs tenha degradada antes de atingir o fluído 

receptor. O aumento da permeabilidade dos curcuminóides contidos no ECUR 

quando encapsulados está de acordo com os resultados apresentados na 

literatura. Tovano e colaboradores demostraram a alta permeabilidade dos 
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compostos co-encapsulados em estudo de permeação (12h) realizado com 

niossomas contendo CUR, resveratrol e vitamina E co-encapsulados e isolados, 

sendo que a CUR apresentou permeabilidade entre 5 – 35% (Tavano et al., 

2014). 

Nas amostras do permeado (fluido receptor) foi possível quantificar mesmo 

que em pequena concentração o TML, o que não foi possível no teste de 

liberação. Esse resultado reforça a suposição de que o TML pode estar sofrendo 

degradação na solução de tampão fosfato com Tween 80, utilizada como fluído 

receptor, já que o teste de permeação/retenção cutânea foi realizado em um 

período de tempo menor em relação ao ensaio de perfil de liberação. E reforça a 

suposição que o tipo de membrana sintética utilizado no teste de liberação tenha 

influenciado nos resultados, uma vez que sendo a pele mais lipofílica favoreceu a 

permeação dos compostos. Observou-se que a quantidade de TML permeado 

para a formulação contendo emulgel com os fármacos livres em relação à 

amostra com fármacos co-encapsulados foi levemente maior. Embora a 

possibilidade de ocorrência de degradação das moléculas na matriz torne os 

dados quantitativos não confiáveis, qualitativamente o perfil de liberação mais 

lento para o TML encapsulado é suportado pela tendência observada em ambos 

os testes (perfil de liberação e permeação cutânea) e a partir de dados 

encontrados na literatura (Wattanasatcha et al., 2012; Rassu et al., 2014; Da 

Rosa et al., 2015).  

 

Tabela 34 - Concentrações de curcuminóides e timol permeados (μg/cm2) em 
pele de orelha de suíno a partir do emulgel 2C contendo ECUR e TML livres. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativos 
[acumulada]  

µg/ml 
DP 

[Permeada]  
μg/cm2 

TML 0,761 0,264 0,430 

CUR 1,071 0,211 0,605 

DMC 0,694 0,071 0,392 

BDMC 0,106 0,021 0,060 
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Tabela 35 - Concentrações de curcuminóides e timol permeados (μg/cm2) em 
pele de orelha de suíno a partir do emulgel 2C contendo ECUR e TML co-
encapsulados no CLN OTM 3. 

 
 

 
 

 

 

 
 

*o pico do TML apareceu apenas em 1 das quadruplicatas. 
** O pico da CUR não foi identificado. 

 
Nas amostras extraídas do estrato córneo e epiderme + derme não foi 

identificada presença de picos cromatográficos dos ativos timol e curcuminóides. 

Possivelmente a concentração dos ativos nessas matrizes encontrava-se abaixo 

do limite de identificação do método ou foram degredadas durante as 24 h de 

experimento. 

 

4.9.3. Avaliação qualitativa da retenção cutânea por Microscopia 
Confocal de Varredura a Laser (MCVL) 

 

O uso da MCVL recentemente se tornou uma das técnicas mais bem 

estabelecidas para avaliar a distribuição de substâncias aplicadas topicamente 

através da pele, bem como da influência que a formulação na qual essa 

substância está incorporada promove sobre a distribuição (Teeranachaideekul et 

al., 2008; Nair et al., 2013). 

A fluorescência relativa acumulada no estrato córneo, epiderme, derme e 

folículos pilosos pode determinar de forma semi-quantitativa a proporção de 

distribuição de determinada substância e sugerir a via de permeação prioritária 

(Nair et al., 2013). Entretanto, o uso da técnica está restrito para substâncias que 

apresentam característica de fluorescência, isso é emitem luz em determinado 

comprimento de onda após serem excitadas eletronicamente (Alvarez-Roman et 

al., 2004).  

O DAPI é um marcador fluorescente muito utilizado em análises de MCVL. 

O DAPI se liga ao DNA do núcleo celular e apresenta máximo de absorção em 

358 nm (ultravioleta) e emissão máxima em 461nm (azul). Microscopias 

FR ECUR+TML  
Co-encapsulados 

[acumulada]  
µg/ml 

DP 
[Permeada]  

μg/cm2 

TML* 0,538 - 0,304 

CUR** - - - 

DMC 0,701 0,321 0,396 

BDMC 0,102 0,058 0,058 

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue
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realizadas com DAPI geralmente são detectadas utilizando filtro azul/ ciano 

(Tarnowski et al., 1991).  

A curcumina possui excitação na região entre 400 a 450nm e pico máximo 

de emissão em 543 nm para soluções em etanol (Priyadarsini, 2014). Estudos 

demostram que o solvente utilizado na solubilização, bem como a interação da 

CUR com micelas ou núcleos hidrofóbicos de nanopartículas tem a capacidade 

de alterar levemente o pico de emissão da CUR para próximo de 530 nm 

(Nguyen et al., 2016). O TML apresenta pico máximo de fluorescência em 276 – 

304 nm para excitação entre 240-360nm e emissão em 260-500nm (Wang et al., 

2010). Assim como observado para métodos em UV, ocorre a sobreposição da 

banda de emissão de CUR e TML e como a emissão da CUR é mais intensa, o 

método de MCVL não tem aplicação para avaliar sua distribuição na pele quando 

em associação com CUR.  Desta forma, esperava-se avaliar apenas a 

permeabilidade da curcumina e derivados curcuminóides por MCVL.  

As imagens das figuras 59, 60 e 61 mostram as fotomicrografias obtidas 

para o controle branco da pele não permeada, e permeada com as diferentes 

amostras de emulgel com a finalidade de avaliar a influência do co-

encapsulamento da ECUR com TML em relação ao seu uso em solução. Em azul 

é possível observar os núcleos celulares marcados com DAPI, uma molécula 

fluorescente que se liga ao DNA do núcleo celular, sendo possível avaliar a 

integridade das camadas da pele (estrato córneo, epiderme e derme). Em verde 

observa-se a autofluorescência da pele. A pele possui conhecida 

autofluorescência, que ocorre com excitações entre 340 – 380 nm com 2 picos de 

emissão majoritários centralizados em 450 e 520 nm. A autofluorescência da pele 

ocorre devido a presença de fluorófos endógenos que incluem o colágeno, 

elastina, amino ácido aromáticos (triptofano e tirosona), nicotinamida adenine 

dinucleotideo, porfirinas e adenine flavina dinucleotideo (Na et al., 2000). 

Como a CUR e a pele possuem comprimentos de onda para absorção e 

emissão muito próximas e a concentração de curcumina na amostra foi muito 

baixa, as intensidades de emissão em diferentes comprimentos de onda foram 

semelhantes tanto para a matriz da pele não permeada como para as amostras 

permeadas. Por este motivo não foi possível determinar por essa técnica a 

distribuição da CUR nas camadas da pele devido ao efeito de Overlapping na 
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região do verde. Para projetos futuros, concentrações superiores de CUR podem 

ser utilizadas para aumentar a intensidade de emissão permitindo diferenciar sua 

emissão da emissão da autofluorescência da pele. 

 

   
Figura 59 – Fotomicrografia obtida por MCVL de corte histológico de pele da 
orelha de suínos. Visualização da intensidade de fluorescência, núcleos celulares 
marcados com DAPI (azul); Autofluorescência da pele (verde). 

 

 
Figura 60 - Fotomicrografia obtida por MCVL de corte histológico de pele da 
orelha de suínos, permeadas com emulgel contendo ECUR e TML livres em 
solução. Visualização da intensidade de fluorescência, núcleos celulares 
marcados com DAPI (azul); Autofluorescência da pele sobreposta a fluorescência 
da CUR (verde). 
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Figura 61 - Fotomicrografia obtida por MCVL para corte histológico de pele da 
orelha de suínos, permeadas com emulgel contendo ECUR e TML co-
encapsulados no CLN OTM 3. Visualização da intensidade de fluorescência, 
núcleos celulares marcados com DAPI (azul); Autofluorescência da pele 
sobreposta à fluorescência da CUR (verde). 

 

Diversas fontes demostram o potencial efeito dos óleos essenciais como 

os terpenos e terpenóides em atuarem como promotores de permeação para 

moléculas ativas (Herman e Herman, 2015). Promotores de permeação podem 

atuar por diversos mecanismos, dentre os quais podem promover a 

descontinuidade da estrutura lipídica no estrato córneo, interagir com domínios 

proteicos tornando a conformação mais permeável, aumentar a partição do ativo, 

pela ação nas conexões dos desmossomal entre os corneócitos, ou por alteração 

a atividade metabólica da pele (Chen et al., 2016). Pelos cortes histológicos 

apresentados nas fotomicrografias das figuras 60 e 61 é possível observar a 

formação de vacúolos na camada da epiderme, indicados na imagem pelas setas 

brancas. Esses vacúolos não são observados no corte da amostra não permeada 

(figura 59). A presença de vacúolos nas amostras de pele permeadas com CLN 

OTM 3 e ativos livres incorporados no emulgel sugerem que o ativo timol 

permeou na pele e promoveu a ruptura da continuidade lipídica e celular. Pela 

observação das figuras 60 e 61 nota-se que para a pele permeada com emulgel 
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contendo ativos encapsulados no CLN OTM 3 a formação dos vacúolos foi 

menor, possivelmente devido ao controle da liberação e do timol encapsulado. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O estudo químico da amostra de trabalho de curcumina foi realizado com 

sucesso por meio do isolamento e da identificação dos curcuminóides presentes 

na amostra. Pelo isolamento foi possível obter curcumina e demetoxicurcumina 

com pureza analítica necessária para serem utilizados como padrão na validação 

analítica. As concentrações de curcumina e seus derivados demetoxilados na 

amostra de trabalho foram determinadas com exatidão. 

O método analítico desenvolvido por CLAE-DAD para quantificação de 

timol e curcuminóides foi desenvolvido e validado conforme guias vigentes, 

demostrando ser robusto, preciso e exato dento da faixa de trabalho estabelecida 

pelo método analítico.  

Os carreadores lipídicos nanoestruturados desenvolvidos e otimizados 

pelo DoE de Box-Behnken apresentaram características físico-químicas que os 

tornam interessantes para uso tópico em um medicamento, dermocosmético ou 

cosmético.  

Partículas com diâmetros muito pequenos como o CLN OTM 2, próximo de 

30nm) possuem potencial aplicação em produtos capilares e podem ser alvos de 

trabalhos futuros.   

O CLN OTM 3, foco do estudo nesse projeto, apresentou diâmetro médio 

próximo de 130 nm e o índice de polidispersão (PdI) foi abaixo de 0,220, 

indicando formulações com baixa polidispersão. O pH das dispersões foi próximo 

ao pH da pele permanecendo entre 4,5-6 sendo, portanto, consideradas 

adequadas para uso tópico. As formulações permaneceram estáveis em relação 

ao diâmetro, PdI e potencial zeta, pelo tempo estudado (180 dias). O potencial 

zeta das partículas apresentaram valores negativos perto de -20 mV. O valor 

negativo da carga superficial das partículas aliado a estabilização por 

impedimento estérico dos tensoativos conferiu as partículas alta estabilidade.  

O co-encapsulamento de timol e curcuminóides foi possível para todos os 

CLNs estudados. Através da otimização realizada para o CLN OTM 3 obteve-se 

alta eficiência de encapsulação (EE%) após a inclusão de um solvente orgânico 

(etanol) na produção dos CLNs, que facilitou a solubilização dos ativos no meio 
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lipídico e não influenciou significativamente as características físico-químicas e 

de estabilidade.  

O CLN OTM 3 apresentou formato esférico por analise de AFM e o baixo 

índice de recristalização observado a partir dos dados de DSC reforçam os 

resultados obtidos de alta EE e estabilidade da formulação.  

O CLN OTM 3 sem ativos e co-encapsulados não foram citotóxicos para 

células HaCaT sendo que a viabilidade celular avaliada ficou acima de 80% na 

máxima concentração avaliada (1,48x1012 partículas/ ml, que corresponde a 0,8 

µg/ml de ECUR e TML co-encapsulados).  

A avaliação da capacidade antioxidante in vitro demonstrou alta atividade 

para ECUR/TML livre e co-encapsulados, tanto para o teste de 

quimioluminescência como para inibição da auto-oxidação do pirogalol. Estes 

resultados indicam a potente capacidade inibidora para SOD dos ativos livre e 

co-encapsulados.  

A incorporação do CLN OTM 3 no emulgel cosmético foi possível. As 

características físicas da formulação mantiveram-se estáveis durante os 3 meses 

de estudo de estabilidade. O valor de pH manteve-se próximo a 5 que é 

compatível com o pH da pele, a condutividade eletrolítica próxima a 120 mV, 

aparência e perfil reológico inalteradas. O perfil reológico do emulgel é 

compatível e desejável para formulações cosméticas e indica a alta estabilidade 

física da formulação. 

O perfil de liberação dos ativos livres e co-encapsulados após 

incorporação no emulgel sugeriu que o timol é liberado mais lentamente quando 

encapsulado e a CUR apresentou um burst de liberação inicial seguido de uma 

liberação sustentada com perfil cinético compatível com modelo matemático de 

Higuchi.  

O teste de permeação de ECUR e TML da formulação forneceu dados 

iniciais interessantes a respeito da maior permeabilidade dérmica dos 

curcuminóides demetoxilados em relação a curcumina, bem como da possível 

metabolização da CUR pela matriz biológica. Os dados de permeação sugerem 

que os ativos possam permear na pele. A extensão e a intensidade da 

permeabilidade dos ativos promovida pelo CLN determinarão a aplicabilidade da 
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formulação que poderá ser interessante para o desenvolvimento de um produto 

cosmético, dermocosmético, ou mesmo para um medicamento transdérmico.  

Em resumo, o co-encapsulamento de ECUR e TML em CLNs estáveis foi 

obtido.  O carreador desenvolvido apresentou características físicas, químicas e 

biológicas que o torna interessante para aplicações cosméticas ou farmacêuticas. 

Os mesmos foram incorporados em elegante formulação de emulgel que 

apresentou alta estabilidade física e pH compatível com a aplicação tópica.   Os 

estudos iniciais de liberação e permeação dérmica dos ativos encapsulados e 

incorporados no emulgel demostraram controle na liberação dos ativos 

encapsulados com potencial aumento da permeabilidade e diminuição da 

toxicidade. E, portanto, os resultados apresentados confirmam o incremento 

tecnológico esperado com o uso da nanotecnologia e reforçam a potencial 

aplicabilidade do CLN desenvolvido em um produto de uso tópico. 
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7. APÊNDICES 

Apêndice 1 – LC-MS curcuminóides (BDMC - 1, DMC - 2 e CUR - 3) obtidos por 
espectrometria de massas em modo negativo. 
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Apêndice 2 - Análises por cromatografia em camada delgada das frações de 
isolamento dos compostos CUR e DMC utilizando fases móveis com diferentes 
polaridades (A: CHCl3 100%; B: AcOEt: HEX - 70:30 e C: CHCl3:MeOH – 95:5) 
diferentes reveladores (1 – luz visível; 2- UV e 3- anisaldeído). 
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Apêndices 

Apêndice 3 - Espectro de RMN de 1H da CUR, 300 mHz, Metanol-d4. 
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Apêndices 

Apêndice 4 - Espectro de RMN de 1H da DMC, 300 mHz, Metanol-d4. 

 




